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ύνοψη  

Σν φλνκα Apple Inc. είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία 

ηφζν ησλ πξντφλησλ ηεο, φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηνλ ηερλνινγηθφ θιάδν ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ. αλ εηαηξεία ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ ξαγδαία εμέιημε ηνπ θιάδνπ απηνχ, κέζσ ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο γξήγνξεο εμάπισζεο θαη απήρεζεο 

απηψλ. 

Η παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο 

απηήο, κέζσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζήο ηεο κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην παξαηίζνληαη νξηζκέλα ζεσξεηηθά ζηνηρεία, 

γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε, φπσο είλαη ε εξκελεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, 

αιιά θαη νη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. 

ηελ ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ε ηζηνξηθή εμέιημε 

θαη πνξεία ηεο Apple, απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ην 1976, έσο θαη ζήκεξα. 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε SWOT αλάιπζε ηεο εηαηξείαο, δηαηππψλνληαο ηηο 

δπλάκεηο, ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο, αιιά θαη ηηο απεηιέο ηεο. 

Καηφπηλ, ζην ηξίην θεθάιαην, εθπνλείηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηα έηε 2013 - 2016, φπνπ κέζσ ηεο βνήζεηαο θαηάιιεισλ 

αξηζκνδεηθηψλ, δηεμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ξεπζηφηεηα, ηελ δξαζηεξηφηεηα, 

ηελ απνδνηηθφηεηα, αιιά θαη γηα ηελ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο 

βησζηκφηεηάο ηεο. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο Apple, δειαδή ησλ εηψλ 2015 θαη 2016. Απηή γίλεηαη ηφζν κε 

ηε κέζνδν ηεο νξηδφληηαο αλάιπζεο, ηφζν θαη κε ηε κέζνδν ηεο θάζεηεο. 
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1ο Κεφϊλαιο: « Ειςαγωγό » 

1.1 Χρηματοοικονομικό Ανϊλυςη 

Ωο «ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ» λνείηαη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν αξρηθά, αληιεί δεδνκέλα (ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο) θαη ζηε ζπλέρεηα, πξνρσξάεη ζηελ επεμεξγαζία, κειέηε θαη αλάιπζε 

ηνπο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη λα γίλεη ε 

παξαγσγή νηθνλνκηθφηεξε. 

Οη άκεζνη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
1
 

o Δπελδπηέο – Μέηνρνη 

o Γηνηθνχληεο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα  

o Γαλεηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

o Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ρξεκαηηζηέο θαη ζηειέρε ηξαπεδψλ  

o Αλαιπηέο ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

o Διεγθηέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ θάζε επηρείξεζεο, απνηειεί γηα φιεο ηηο παξαπάλσ νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ, ε ζχγθξηζε θαη ν ππνινγηζκφο βαζηθψλ ζρέζεσλ, βάζε ησλ νπνίσλ 

ζα ζεκειηψζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. Καη’ επέθηαζε, νη απνθάζεηο απηέο βαζίδνληαη 

ζε πνξίζκαηα θαη φρη ζε ππνζέζεηο απηψλ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

αβεβαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 

 

 

                                                           
1
 Μπαλτηισ Κ., 2003 
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1.2 Μϋθοδοι Ανϊλυςησ Χρηματοοικονομικών Καταςτϊςεων 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Οη βαζηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη νη εμήο:
2
 

 Οξηδφληηα ή δηαρξνληθή αλάιπζε ή ζπγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 Κάζεηε αλάιπζε ή θαηαζηάζεηο θνηλψλ κεγεζψλ.  

 Αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ησλ ζπλαιιαγψλ.  

 Αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο ηάζεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηάζεο. 

 Αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο. 

1.2.1 Οριζόντια Χρηματοοικονομικό Ανϊλυςη 

Απηφ ην είδνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κνλάδαο,
3
 κε ηε δηαρξνληθή 

ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο, δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ. Γηα 

λα παξαηεξεζεί ε εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο, γίλεηαη ρξήζε 

ζηνηρείσλ πνιιψλ εηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ηπρφλ ηάζεηο ζηα δηάθνξα 

νηθνλνκηθά κεγέζε. 

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε απηή oλνκάδεηαη νξηδφληηα, γηαηί εκθαλίδνληαη ζε νξηδφληηα 

κνξθή ηα ζηνηρεία ησλ δηαδνρηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη δηαδνρηθέο 

απηέο θαηαζηάζεηο ιέγνληαη θαη ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο, θάηη πνπ επηηξέπεη κηα πην 

εχθνιε αμηνιφγεζή ηνπο, ε νπνία νδεγεί ζε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

1.2.2 Κϊθετη Χρηματοοικονομικό Ανϊλυςη 

ηελ κέζνδνο ηεο θάζεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο «θνηλνχ 

κεγέζνπο». Σα ζηνηρεία ζε απηήλ, παξνπζηάδνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη ζε 

πνζνζηά ή κφλν ζε πνζνζηά επί ηηο εθαηφ θαη σο βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία 

                                                           
2
 Κάντηοσ Κ., 2002 

3
 Ξανκάκθσ Μ. & Αλεξάκθσ Χ., 2007  
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ηνπ ηζνινγηζκνχ (ελεξγεηηθφ – παζεηηθφ), αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

(πσιήζεηο).
4
 

Οπζηαζηηθά, ζηε κέζνδνο απηή, εμεηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, σο πξνο ην πνζνζηφ πάλσ ζην απφιπην κέγεζνο 

ηνπ ζηνηρείνπ, σο βάζε ππνινγηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη κηα 

ζαθέζηεξε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 

1.2.3 Ανϊλυςη Νεκρού ημεύου υναλλαγών 

Η βαζηθή αξρή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ζπλαιιαγψλ, είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο, θαζψο έλα κέξνο ηνπ είλαη κεηαβιεηφ θαη αλάινγν ησλ 

πσιήζεσλ, ελψ έλα άιιν, παξακέλεη ζηαζεξφ.
5
 

 Η αλάιπζε απηή ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ζπλαιιαγψλ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κειέηε θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πσιήζεσλ, ελψ είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε γηα ηε 

ιήςε νξζνινγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη δελ απνηειεί κέζν θξηηηθήο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

1.2.4 Ανϊλυςη Αριθμοδεικτών Σϊςησ 

Η κέζνδνο αλάιπζεο απηή κε αξηζκνδείθηεο ηάζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο, 

φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθξίζεηο κεγεζψλ γηα πνιιέο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, 

ζηηο νπνίεο νη άιιεο κέζνδνη αλάιπζεο θξίλνληαη ρξνλνβφξεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ κέζνδν απηή, νξίδεηαη κηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ζαλ βάζε 

θαη νη επφκελεο ζπγθξίλνληαη κε απηήλ. Σν έηνο βάζεο, φπσο νλνκάδεηαη, ππνηίζεηαη 

πσο είλαη ίζν κε εθαηφ θαη έηζη, φια ηα επφκελα έηε ζπγθξίλνληαη πνζνζηηαία 

ζπγθξηηηθά κε απηφ. Δπνκέλσο, ε κέζνδνο απηή είλαη πνιχ πξαθηηθή θαη νη κεηαβνιέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη εχθνια νξαηέο.
6
 

Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνδείθηε ηάζεο ελφο 

νηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ, είλαη ν εμήο: 

                                                           
4
 Ξανκάκθσ Μ. & Αλεξάκθσ Χ., 2007 

5
 Μπαλτηισ Κ., 2003 

6
 Νιάρχοσ Ν. Α., 2004 
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Αξηζκνδείθηεο Σάζεο Έηνπο (v) = 
                       

                         
 * 100 

1.2.5 Χρηματοοικονομικό Ανϊλυςη με Αριθμοδεύκτεσ 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο, είλαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο ράξε ζε απηνχο ν αλαιπηήο κπνξεί λα πξoβεί κε επθνιία 

ζηελ ζχγθξηζε θαη ηελ εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπνκέλσο, ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζαθή ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, νη αξηζκνδείθηεο έρνπλ θαη έλα 

κεηνλέθηεκα. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, λα 

παξνπζηάζνπλ ςεπδή ζηνηρεία, δηαζηξεβιψλνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

παξνπζηάδνληαο κία επηζπκεηή εηθφλα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, έλαο απιφο ππνινγηζκφο θάπνησλ δεηθηψλ, δελ εγγπάηαη 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, παξά κφλν αλ γίλεη κηα ζχγθξηζε κε αληίζηνηρνπο δείθηεο, κε 

ρξνληθφ νξίδνληα κηαο πεληαεηίαο.
7
 

Δπνκέλσο, σο αξηζκνδείθηεο λνείηαη έλα αξηζκεηηθφ θιάζκα, ην νπνίν ζηε ζέζε ηνπ 

αξηζκεηή θαη ηνπ παξνλνκαζηή πεξηιακβάλεη έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο, είηε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, είηε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεηο, είηε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαη βάζεη απηψλ δηεμάγσγνληαη δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε κέζνδνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο Apple θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα, πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αξηζκνδεηθηψλ. 
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2ο Κεφϊλαιο: « Η Εταιρεύα Apple Inc. » 

2.1 Ιςτορικό Αναδρομό Εταιρεύασ 

Η Apple
8
 ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1976 απφ ηνπο Steve Wozniak θαη Steve Jobs, 

ησλ νπνίσλ ε ζπλεξγαζία είρε αξγίζεη αξθεηά ρξφληα πξηλ, φηαλ ν πξψηνο σο 

απηνδίδαθηνο κεραληθφο ειεθηξνληθψλ εηδψλ, μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεη ζπζθεπέο, 

πνπ ηνπ έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη ππεξαζηηθέο θιήζεηο δσξεάλ. 

Σν 1976, ν Wozniak μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεη ηνλ Apple I, έλαλ ππνινγηζηή πνπ δελ 

δηέζεηε νχηε πιεθηξνιφγην, αιιά νχηε θαη νζφλε θαη παξνρή ξεχκαηνο, 

πξννξηδφκελνο γηα κία ιέζρε «θίισλ» ησλ ππνινγηζηψλ. Λίγν αξγφηεξα, πέηπραλ λα 

απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο θαηά 1.300 δνιάξηα θαη λα ηδξχζνπλ κηα επηρείξεζε. 

ηελ αξρή, έλα ηνπηθφ θαηάζηεκα παξήγγεηιε 50 ππνινγηζηέο, νη νπνίνη 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζην γθαξάδ ηνπ Jobs, σζηφζν, θαηάθεξαλ λα πνπιήζνπλ 200  

ππνινγηζηέο, ζηε ηηκή ησλ $666 ηνλ θαζέλα. Μεηέπεηηα, ν Wozniak μεθίλεζε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Apple II, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη κηα κεγαιχηεξε αγνξά. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, ν Jobs πξνζέιαβε λένπο, ιάηξεηο ησλ ππνινγηζηψλ, πνιινί εθ ησλ 

νπνίσλ θνηηνχζαλ αθφκα ζην γπκλάζην, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ θπθιψκαηα θαη 

ινγηζκηθφ. Οη κηθξνυπνινγηζηέο ηεο επνρήο εθείλεο πιαηζηψλνληαλ απφ κεηαιιηθά 

θνπηηά. Ο Jobs πήξε ηελ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κπεδ πιαζηηθφ θνπηί γηα 

ηνλ Apple II, κε ηελ πεπνίζεζε φηη έηζη ζα ήηαλ πην ειθπζηηθφ ζην κέζν θαηαλαισηή. 

ηε ζπλέρεηα, ε επηζπκία επέθηαζεο ηε εηαηξείαο, ηνλ νδήγεζε λα δεηήζεη ηελ γλψκε 

ηνπ Mike Markkula, ελφο ζπληαμηνχρνπ κεραληθνχ ειεθηξνληθψλ εηδψλ, πνπ είρε 

ηειέζεη δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο Intel Corporation θαη ηεο 

Fairchild Semiconductor. Ωο πξφεδξνο, ν Markkula αγφξαζε ην έλα ηξίην ηεο 

εηαηξείαο γηα $250.000, ελψ παξάιιεια βνήζεζε ηνλ Jobs λα θέξεη εηο πέξαο ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην. Σν 1977, πξνζέιαβε ηνλ Mike Scott σο πξφεδξν, ελψ ν 

Wozniak ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία σο κεραληθφο. 

Καηφπηλ, πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ν Regis McKenna, ν νπνίνο ήηαλ 

ηδηνθηήηεο κηαο απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθέο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

εηαηξείεο ζηε Silicon Valley, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηε ζηξαηεγηθή 
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δηαθήκηζεο θαη ήηαλ απηφο, πνπ εκπλεχζηεθε ην ινγφηππν ηεο Apple, κε ζθνπφ λα 

αξρίζεη ε δηαθήκηζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζησλ ζηα πεξηνδηθά. Δθείλε ηελ επνρή, 

ε νκάδα κάξθεηηλγθ ηεο Apple βγάδεη ηνλ Apple II ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο, ελψ κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 1977, νη εηήζηεο πσιήζεηο έθηαζαλ ζηα 

$1.000.000. Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ Apple II, ήηαλ φηη απνηέιεζε ηνλ 

πξψην κηθξνυπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε έγρξσκα γξαθηθά, ην νπνίν 

επηηπγράλνληαλ κε ηε ρξήζε κηαο ηειεφξαζεο σο νζφλε. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1978, ε 

Apple ήηαλ κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, 

κε ηα πξντφληα ηεο λα δηαλέκνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 100 αληηπξνζψπνπο. 

Σν 1979, θπθινθφξεζε ηνλ Apple II+ κε πνιχ πεξηζζφηεξε κλήκε απφ ην Apple II 

θαη επθνιφηεξε εθθίλεζε ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηνλ Silentype, πνπ ήηαλ ν πξψηνο 

εθηππσηήο ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ην VisiCalc, ην πξψην ππνινγηζηηθφ θχιιν γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο, θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ηνλ ίδην ρξφλν, πξνζδίδνληαο 

επαγγεικαηηθή ρξεζηκφηεηα ζηνλ ππνινγηζηή. Η δεκνηηθφηεηα ηνπ VisiCalc  

νδήγεζε ζηελ πψιεζε πνιιψλ Apple II, κε απνηέιεζκα κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, νη 

πσιήζεηο λα απμεζνχλ θαηά 400% ζε ζχγθξηζε κε ην 1978, δειαδή απμήζεθαλ θαηά 

35.000 ππνινγηζηέο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1980, εηζήρζε θαη ε Apple Fortran επηθέξνληαο 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, ε Apple έθαλε ηελ είζνδφ ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

Η πξνζθνξά ησλ 4,6 εθαη., ζε κεηνρέο ησλ $22 πνπιήζεθαλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Δλψ 

ηνλ Μάην ηνπ 1981, κηα δεχηεξε πξνζθνξά, ησλ 2,6 εθαη. κεηνρψλ πνπιήζεθαλ ην 

ίδην γξήγνξα. 

Σφηε, ε Apple άξρηζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ επφκελνπ κνληέινπ ηνπ Apple II, ην νπνίν 

ζηφρεπε ζε κηα δηεπξπκέλε κλήκε θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ, αιιά θαη 

ζην ίδην ινγηζκηθφ, πνπ κε επηηπρία «έηξερε» θαη ζηνλ Apple II. Η εηαηξεία, άξρηζε 

λα πηέδεη ρξνληθά ζηνπο ζρεδηαζηέο ηεο γηα ηελ ηαρχηεξε θαηαζθεπή ηνπ Apple III, 

θνβνχκελε φηη ην πξνεγνχκελν κνληέιν είρε ήδε μεπεξαζηεί, παξφιν πνπ νη 

πσιήζεηο ηνπ Apple II είραλ ππεξδηπιαζηαζηεί ζε 78.000 ην 1980. Με ηελ 

θπθινθνξία ηνπ Apple III ην επηέκβξην ηνπ 1980 κε ηηκή $3.495, πνιινί πίζηεπαλ 

φηη ζα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ, πνπ ήηαλ ε είζνδνο ηεο Apple ζηελ αγνξά εηαηξηθψλ 

ππνινγηζηψλ, ζηελ νπνία εθείλε ηελ επνρή θπξηαξρνχζε ε IBM. κσο, ν Apple III  
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βγήθε ζηελ θπθινγνξία ρσξίο επαξθή έιεγρν, κε απνηέιεζκα πνιιέο κνλάδεο λα 

είλαη ειαηησκαηηθέο. ηαλ ην αληηιήθζεθαλ απηφ, ε παξαγσγή ηνπ ζηακάηεζε θη 

έηζη ην κνληέιν απηφ, πνηέ δελ πέηπρε ηηο πσιήζεηο ηνπ Apple II, κε ηειηθφ 

απνινγηζκφ λα δηαθνπεί ε παξαγσγή ηνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1984. 

Λφγσ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ν Mike Scott απέιπζε αξθεηνχο ππαιιήινπο ηεο 

εηαηξείαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1981, κία απφθαζε κε νπνία ν Jobs δηαθσλνχζε. Έηζη, 

ν Markkula έγηλε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη ν Jobs πξφεδξνο, ελψ ν Scott 

αληηπξφεδξνο, ιίγν πξηλ θχγεη απφ ηελ εηαηξεία. 

Σν 1981, ε εηαηξεία ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, θαζψο ηξηπιαζίαζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαηά $21 εθαηνκκχξηα, 

πξνζθέξνληαο ζηελ αγνξά 40 λέα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, εγθαηληάδνληαο γξαθεία 

ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη θπθινθνξψληαο ηνλ πξψην ζθιεξφ δίζθν. Μέρξη ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 1982, 650.000 ππνινγηζηέο ηεο Apple είραλ πσιεζεί ζε φιν ηνλ 

θφζκν, ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, έγηλε ε πξψηε εηαηξεία πψιεζεο 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, αγγίδνληαο $1 δηζ. εηήζηεο πσιήζεηο. 

Σν επφκελν έηνο, ε IBM έθιεςε ηελ πξψηε ζέζε, σο θχξηνο πξνκεζεπηήο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Δπξψπε, απφ ηελ Apple, κε απνηέιεζκα λα 

επηρεηξήζεη λα ζπλαγσληζηεί ηελ IBM, ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηνλ 

ππνινγηζηή Lisa, ν νπνίνο εηζήγαγε ην πνληίθη, αληηθαζηζηψληαο ηηο εληνιέο ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ. Οη θαηλνηνκίεο απηέο, φπσο πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Jobs, ζηφρεπαλ 

ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ππνινγηζηή ζε έλα εξγαιείν γηα φινπο. 

Γπζηπρψο, φκσο, ν Lisa δελ θέξδηζε ηελ αγνξά, φπσο πίζηεπαλ. Η Apple δελ κπφξεζε 

λα πινπνηήζεη ην ινγηζκηθφ γηα κηα ζεηξά απφ ππνινγηζηέο Lisa, ψζηε λα θαηαθέξεη 

λα θεξδίζεη κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηελ IBM, ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, 

ηα θέξδε ηεο Apple κεηψζεθαλ αηζζεηά, κε ηε κεηνρή ηεο λα πέθηεη θαηαθφξπθα ζηα 

$35, δειαδή ην κηζφ ηεο ηηκήο πψιεζεο απφ ην 1982. Σνλ Απξίιην ηνπ 1983, ν Jobs 

πξφηεηλε ηνλ John Sculley, πξψελ πξφεδξν ηεο Pepsi-Cola, σο λέν δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ηεο Apple, θαζψο πίζηεπε φηη ν Sculley κπνξνχζε λα επηιχζεη ζέκαηα 

κάξθεηηλγθ. 
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Δθείλε ηελ πεξίνδν, ην ηκήκα παξαγσγήο πνπ πινπνηνχζε ηνλ ππνινγηζηή Lisa 

βξηζθφηαλ ζε ζπλαγσληζκφ, κε εθείλν πνπ πινπνηνχζε ηνλ Macintosh ππνινγηζηή, 

κηα ηδέα ηνπ Jobs. Ο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο Macintosh παξείρε ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ 

Lisa, ζε πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο θαη ζεσξήζεθε σο ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο. Η 

πξνψζεζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εκπνξηθή δηαθήκηζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1984, 

ελψ ε ηηκή ηνπ άγγηδε ηα $2495. 

Η Apple θαηάθεξε λα πνπιήζεη 70.000 ππνινγηζηέο Macintosh, ζηηο πξψηεο 100 

εκέξεο. Έηζη, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1984, ην λέν Macintosh επαλαθπθινθφξεζε κε 

πεξηζζφηεξε κλήκε θαη δχν δίζθνπο. Ο Jobs ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη φπνηνο δνθίκαδε 

ηνλ Macintosh, ζα ηνλ αγφξαδε, γηα απηφ, δεκηνχξγεζε κηα δηαθήκηζε ζηηο Η.Π.Α., 

πνπ πξνζέθεξε ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ επθαηξία λα πάξνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα Macintosh γηα 24 ψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ έμη 

κελψλ, ε Apple έζεζε ζε θπθινθνξία πνιιά πξντφληα γηα ηνλ Macintosh, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο εθηππσηή laser θαη ελφο ζθιεξνχ δίζθνπ. 

Παξά ηηο επηηπρίεο απηέο, νη πσιήζεηο ησλ Macintosh κεηψζεθαλ πξνζσξηλά κεηά 

απφ έλα πνιιά ππνζρφκελν μεθίλεκα θαη ζηελ εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα. Ξεθίλεζαλ δηαμηθηζκνί 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ελψ ε έιιεηςε ειέγρνπ θαη ε θαθή παξαθνινχζεζε θαη 

απνγξαθή, πξνθάιεζε ππεξπαξαγσγή. Παξφιν πνπ ν Jobs, αξρηθά, ήηαλ έλζεξκνο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ Sculley, ηειηθά απνθάζηζε πσο θαιφ ζα ήηαλ λα απνιπζεί. 

Ωζηφζν, έραζε κία επαθφινπζε αλακέηξεζε. Ο Sculley αλαδηνξγάλσζε ηελ Apple  

ηνλ Ινχλην ηνπ 1985, πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηίζεη ηελ δηακάρε πνπ εμαθνινπζνχζε λα 

πθίζηαληαη ζε νξηζκέλα ηκήκαηα. Απηή ε απφθαζε, νδήγεζε ηνλ Jobs θαη πνιιά 

άιια ζηειέρε ηεο Apple λα απνρσξήζνπλ. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ηνλ 

επηέκβξε, ίδξπζαλ κηα λέα εηαηξεία ππνινγηζηψλ, ηελ NeXT Incorporated, ε νπνία 

ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε αληίπαιν ηεο Apple, ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σειηθά, ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο Macintosh, βνήζεζε ηελ Apple λα εηζρσξήζεη 

ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ, σο εηαηξηθφο ππνινγηζηήο. Ωο κεράλεκα, ήηαλ πνιχ 

θζελφηεξν απ΄φηη ν Lisa θαη είρε ζπκβαηφηεηα κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ, γηα ηε 

ζχλδζε ππνινγηζηψλ. Σν 1986 θαη ην 1987, ε Apple εηζάγεη ζηελ αγνξά ηξεηο λένπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο Macintosh, βειηηψλνληαο ηελ κλήκε θαη ηελ ππνινγηζηηθή 
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ηζρχ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, πεξηζζφηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην ππνινγηζηέο 

Macintosh είραλ πσιεζεί, κε 70% ησλ πσιήζεσλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

επηρεηξήζεηο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο δεκηνπξγήζεθε ινγηζκηθφ πνπ 

επέηξεπε ηελ ζχλδεζε ηνπ Macintosh κε IBM ζπζηήκαηα. Έηζη, ηα έζνδά ηεο γηα ην 

1988 μεπέξαζαλ ηα 400 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ πσιήζεηο 4,07 δηζ. δνιαξίσλ. Σν 

ρξφλν εθείλν, ε Apple απαζρνινχζε 5.500 εξγαδφκελνπο, ελψ αχμεζε ξαγδαία ην 

κέγεζφο ηεο, θαζψο ζηηο αξρέο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, έθηαζε λα απαζρνιεί πάλσ 

απφ 14.600 εξγαδνκέλνπο. 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ θπξηαξρεί αθφκα θαη ζήκεξα, ζηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, νδήγεζε ηελ Apple ζε κηα ζεηξά απφ δηθαζηηθέο 

αγσγέο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1989, ε Xerox Corporation, ζε κηα δίθε $150 

εθαηνκκχξησλ, ππνζηεξίδεη πσο ε Apple παξάλνκα ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνινγία 

ηεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ Macintosh, θάηη ην νπνίν ε Apple δελ 

αξλήζεθε, αιιά ππνζηήξημε πσο ε εηαηξεία είρε δαπαλήζεη εθαηνκκχξηα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο, αιιά θαη γηα ηερλνινγίεο απφ άιιεο πεγέο. Σν 1990, 

ην δηθαζηήξην απεθάλζε ππέξ ηεο Apple. Λίγν λσξίηεξα, ην Μάξηε ηνπ 1988, ε 

Apple πξνρψξεζε ζε αγσγέο θαηά ηεο Microsoft θαη ηεο Hewlett - Packard, 

θαηεγνξψληαο ηεο γηα παξαβίαζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα, ηελ άλνημε ηνπ 1992, δελ δηθαηψζεθε, θαζψο ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

δελ ήηαλ ππέξ ηεο. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ηελ εηαηξεία ζε κηα 

γηγαληηαία βηνκεραλία, είραλ κεηαβιεζεί δξακαηηθά θαη γηα απηφ, ε επαλεμέηαζε ησλ 

εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ θξίλνληαλ απαξαίηεηεο, γηα ην κέιινλ ηεο πνξείαο ηεο Apple. 

Η Apple εθηφμεπζε ηηο πσιήζεηο ηεο, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, κε ηελ πψιεζε 

κεγάισλ θαη αθξηβψλ ππνινγηζηψλ, θάηη πνπ ηελ νδήγεζε λα απνθηήζεη έλα 

αθνζησκέλν, αιιά ζπλάκα κηθξφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Σελ πεξίνδν εθείλε, ν Sculley 

θαη ε νκάδα ηνπ, παξαηήξεζαλ πσο νη αληαγσληζηέο ηνπο, επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε γξαθηθψλ. Αθξηβψο, επεηδή ηα γξαθηθά 

απνηεινχζαλ έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ησλ Macintosh, δηαπίζησζαλ πσο έπξεπε λα 

ηα ελζσκαηψζνπλ ζε κηθξφηεξα θαη θζελφηεξα κνληέια θαη πξάγκαηη ε αχμεζε 

πσιήζεψλ ηνπο ήηαλ πνιχ κεγάιε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Σν 1990, νη 
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επηηξαπέδηνη Macs αληηπξνζψπεπαλ ην 11% ησλ ππνινγηζηψλ, κε πσιήζεηο ζηηο 

Η.Π.Α., ελψ κφιηο δχν ρξφληα κεηά, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρνληαλ ζε 19%. 

Ωζηφζν, απηά ηα κνληέια δελ είραλ ηφζν κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ππνινγηζηέο, πνπ πνπινχζε ε εηαηξεία. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, αθφκε 

θαη φηαλ νη πσιήζεηο εθηνμεχζεθαλ, ηα θέξδε απεηιήζεθαλ. Πάλσ ζε κηα θίλεζε 

ιηηφηεηαο, ε Apple πξνζψξεζε ζε απφιπζε ζρεδφλ ηνπ 10% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο, ελνπνίεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη κεηεγθαηάζηαζε ηα εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ηεο, ζε πεξηνρέο φπνπ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ήηαλ θζελφηεξα, 

κεηαβάιινληαο, έηζη, δξαζηηθά ην νξγαλφγξακκά ηεο. Ωζηφζν, ην 1991 ηα θέξδε 

ππέζηεζαλ κείσζε θαηά 35%. 

Παξακέλνληαο πηζηή ζηελ θεληξηθή επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ε Apple 

ζρεδίαζε κία ζεηξά θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, ηνπο PowerBook, πνπ βγήθαλ ζηελ 

θπθινθνξία ην 1991, θαηαθέξλνληαο  λα ζπγθεληξψζεη ην 21% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, 

ζε ιηγφηεξν απφ έμη κήλεο. ηφρεπε ζην λα νδεγήζεη ην ςεθηαθφ θχκα ζηνλ επφκελν 

αηψλα. Η ίδηα ε εηαηξεία νξακαηηδφηαλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα επαλάζηαζε ηεο 

βηνκεραλίαο ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο, ζηελ νπνία ηα πξντφληα πνπ 

δηέζεηαλ έλα αξγφ, πεξηνξηζηηθφ αλαινγηθφ ζχζηεκα, ζα αληηθαζηζηνχληαλ απφ πην 

γξήγνξεο, ςεθηαθέο ζπζθεπέο. 

Γηα ηελ Apple, σζηφζν, ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δελ ήηαλ ε 

ηερλνινγία, αιιά ε δηνίθεζε. Η εηαηξεία παξνπζίαδε πησηηθή πνξεία ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δεθαεηίαο, θαζψο θαλέλαο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο δελ κπφξεζε λα ηελ 

ζηαζεξνπνηήζεη. Ο Scully απνκαθξχλζεθε απφ ηελ ζέζε ηνπ δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ 

ην 1993 θαη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, Michael Spindler, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε 

παξνρή αδεηνδφηεζεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο Apple ζε εμσηεξηθέο εηαηξείεο, 

δεκηνπξγψληαο απνκηκήζεηο θαη κεηψλνληαο, ηειηθά, ηα θέξδε ηεο Apple. Κάησ απφ 

ηελ επίβιεςή ηνπ ην 1994,  θπθινθφξεζαλ ζηελ αγνξά θαη νη ππνινγηζηέο Power 

Macintosh, θάλνληαο ηελ εηαηξεία λα δηαπηζηψζεη φηη θαηείρε ηα ζσζηά πξντφληα, 

αιιά φρη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. Μέρξη ην 1995, ε 

Apple παξνπζίαζε θφζηνο $1 δηζ. απφ θελέο παξαγγειίεο, κε ζπλέπεηα ε αμία ηεο 

κεηνρήο ηεο λα πέζεη θαηά 15%. 
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Μεηά ηε δεκνζηφηεηα ηνπ ιάζνπο ηνπ Spindler, ην 1995, νη ζχκβνπινη ηεο Apple 

έρξεζαλ ηνλ Gil Amelio, λέν δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1996. Ο 

Amelio πξνρψξεζε ζε πεξηθνπή ηεο κηζζνδνζίαο θαηά ην έλα ηξίην θαη ζε δξαζηηθή 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, αιιά δέρηεθε έληνλε θξηηηθή γηα ηηο αιιαγέο ζην 

παθέην ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ηελ αδπλακία ηνπ, λα ζπκβαδίζεη κε ηελ εηαηξηθή 

θνπιηνχξα. ην κεηαμχ, νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ηεο Apple, άγγημαλ ηα $816 

εθαηνκκχξηα, ην 1996 θαη ην $1 δηο, ην 1997, ελψ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο κε ηε 

ζεηξά ηνπο, ζπλέρηζαλ ηελ πησηηθή πνξεία, απφ $70 αλά κεηνρή ην 1991, ζηα $14 αλά 

κεηνρή θαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο ηεο, απφ 16%  ζηα ηέιε ηνπ 1980, κεηψζεθε ζην 

4%. Σν πεξηνδηθφ Fortune, αλαθεξφκελν ζηελ Apple ην Μαξηίν ηνπ 1997, ηελ 

απνθάιεζε παξάδεηγκα δπζιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1996, ε Apple εμαγφξαζε γηα $377 εθαηνκκχξηα ηελ NeXT  θαη ν 

Amelio πξνζέιαβε ηνλ Jobs, σο εηδηθφ ζχκβνπιφ ηνπ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1997, δχν 

κήλεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Amelio απφ ηελ εηαηξεία, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο Apple, νξίδεη ηνλ Jobs ελδηάκεζν δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (interim chief executive 

officer), κε απνηέιεζκα κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο, ε Apple λα μεθηλήζεη ηελ 

αλνδηθή πνξεία ηεο. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο θηλήζεηο ηνπ Jobs ήηαλ, ε άκεζε δηαθνπή ησλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ «θιψλνπο» ηεο Apple, ελψ, ηαπηφρξνλα, θαηήξγεζε 15 απφ ηα 19 

παξαγφκελα πξντφληα. Απφ ην 1997 θαη κεηά, ε Apple ζηξάθεθε απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηαζθεπή επηηξαπέδησλ θαη θνξεηψλ Macintosh ππνινγηζηψλ γηα επαγγεικαηίεο, 

αιιά θαη γηα θαηαλαισηέο. Έηζη, ν Jobs ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ ηεο 

εηαηξείαο, απνιχνληαο ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο, ελψ πνχιεζε θαη κεηνρέο, ψζηε λα 

θαηαθέξεη λα αληαγσληζηεί ηελ Microsoft Corporation. 

Υάξε ζηνλ Jobs, ε Apple άξρηζε θαη πάιη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, αλαθηψληαο ηνλ 

παιηφ ηεο ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα λα γίλεη θαη πάιη θεξδνθφξα. Οη εηήζηεο 

πσιήζεηο, απφ $5,9 δηζεθαηνκκχξηα ην 1995, έθηαζαλ ηα $11,5 δηζεθαηνκκχξηα ην 

1998, δεκηνπξγψληαο θέξδε $309 εθαηνκκχξηα. Σν 1999, ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ 3,2%, κε ζεκαληηθφηεξε αχμεζε θαηά 94% ησλ θαζαξψλ εζφδσλ, κε 

θέξδε πνπ μεπέξαζαλ ηα $601 εθαηνκκχξηα. Δπηπιένλ, ε κεηνρή ηεο Apple  

ζθαξθάισζε θαηά 140% ζηα 99 δνιάξηα αλά κεηνρή, ην 1999. Με ην ηέινο ηεο 
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δεθαεηίαο, ζεκαηνδνηήζεθε επηζήκσο ε επηζηξνθή ηνπ Jobs, θάηη πνπ έδσζε 

αηζηνδνμία γηα κηα δεθαεηία δηαξθνχο θαη δσεξήο αλάπηπμεο ηεο Apple. 

Σε ρξνληά ηνπ 2000, αλαθνηλψζεθε φηη ν Jobs ζα γηλφηαλ ν λένο δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη φηη ν Mitch Mandich, πνπ ήηαλ ν πξψελ 

εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο πσιήζεσλ, παξαηηήζεθε. Δπηπιένλ, αλαθνηλψζεθαλ 

επεξρφκελα πξντφληα θαη αλαβαζκίζεηο, φπσο ήηαλ ην PowerMac Cube. Σελ ίδηα 

ρξνληά, ε Apple έγηλε ε πξψηε εηαηξεία πνπ αδεηνδφηεζε ην 1-Click ordering ηεο 

Amazon. Η επηηπρία ηεο ζπλερίζηεθε θαη ην 2001, φηαλ θπθινθφξεζε ηε ζεηξά 

θνξεηψλ ππνινγηζηψλ PowerBook G4. Σελ ίδηα ρξνληά, επίζεο, έγηλε ε θπθινθνξία 

ηνπ iPod, ελφο κηθξνχ media player ρεηξφο, αιιά θαη ε θπθινθνξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο OS X. 

Σν 2003, ν Jobs ππνβιήζεθε ζε επέκβαζε γηα θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο, ελψ ην 2004, 

έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο iTunes. Δπίζεο, κηα λέα έθδνζε 

ηνπ iPod απνθαιχθζεθε ηελ ίδηα ρξνληά, ην iPod 4
εο

 γεληάο, αθνινπζνχκελν απφ ηελ 

απνθάιπςε ηνπ iPod Photo. 

Σν 2005 ιαλζαξίζηεθε επηηπρψο ην iPod Nano θαη ν Jeff Raskin, εηδηθφο δηεπαθψλ 

ππνινγηζηψλ ηεο Apple εθείλε ηελ πεξίνδν, πέζαλε απφ θαξθίλν. Άιιεο θαηλνηνκίεο 

ηεο ίδηαο ρξνληάο απνηέιεζαλ ε απφθηεζε ηεο Schema Soft, ε θπθινθνξία ηεο 5
εο

 

γεληάο iPod, ηα νπνία αλαπαξήγαγαλ βίληεν, θαζψο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο 

ζηε ρξήζε επεμεξγαζηψλ Intel ζηα πξντφληα ηεο. Σν 2006, ν Avie Tevanian, 

επηθεθαιήο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ηεο Apple, παξαηηείηαη. Σν δεκνθηιέο, ζε φινπο 

πιένλ, MacBook Pro έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ηελ ίδηα ρξνληά, πξνζθέξνληαο κηα 

ζεηξά απφ θνξεηνχο ππνινγηζηέο ζηνπο θαηαλαισηέο. Παξά ηελ ήδε αλαγλσξηζκέλε 

ζέζε ηεο εηαηξείαο σο ηερλνινγηθφ εγέηε, ε θπθινθνξία ηνπ iPhone ην 2007, επέθεξε 

κεγάια νθέιε, δεκηνπξγψληαο, έηζη, έλα λέν θφζκν ζηνπο ρξήζηεο, ράξε ζηελ θνκςή 

εκθάληζε θαη ηελ επρξεζηία ηνπ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ νζφλε αθήο θαη ην 

εηθνληθφ πιεθηξνιφγην. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ρξνληά, παξνπζηάζηεθαλ ε AppleTV θαη 

ην iPod αθήο, ην νπνίν έκνηαδε κε ην iPhone ρσξίο, φκσο, ηηο δπλαηφηεηεο 

ηειεθψλνπ, αιιά κε ηε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο. 

Σν 2008, ην AppStore παξνπζηάζηεθε ζαλ κηα αλαβάζκηζε ηνπ iTunes, κε εθαξκνγέο 

εχθνια εγθαηαζηάζηκεο ζην iPhone ή ζην iPod. Οη εθαξκνγέο απηέο πεξηιάκβαλαλ ηα 
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πάληα, απφ παηρλίδηα κέρξη εθαξκνγέο γηα επηρεηξήζεηο θαη θνηλσληθά δίθηπα, ελψ ηελ 

ίδηα ρξνληά, βγήθε ζηελ θπθινθνξία θαη ην MacBook Air. Σν 2009, δεκηνχξγεζε 

θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ εηαηξεία, φηαλ ν Jobs αλαγθάζηεθε λα πάξεη άδεηα γηα 

ιφγνπο πγείαο, αιιά κεηά απφ κηα επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε ήπαηνο, επαλήιζε. 

Αξγφηεξα, ηελ ίδηα ρξνληά, θπθινθφξεζε ην iPhone 3GS θαη νη πσιήζεηο ηνπ iPod 

αλήιζαλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ο Cook, πνπ 

αληηθαζηζηνχζε ηνλ Jobs θαηά ηελ απνπζία ηνπ, έιαβε κπφλνπο 22 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εγεζίαο ηνπ ζηo δηάζηεκα απηφ, θαζψο ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ηεο Apple παξνπζίαζε αχμεζε θαηά ζρεδφλ 70%. Σν 2010, ην λέν iPad 

έθαλε ηελ είζνδν ηνπ ζηελ αγνξά, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νζφλε αθήο 10 ηληζψλ, 

θαηαθηψληαο γξήγνξα, πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηεο αγνξάο, κέρξη ην ηέινο ηεο 

ρξνληάο. 

Σν 2011, έγηλε γλσζηφ φηη ν Jobs ζα έπαηξλε άδεηα αζζελείαο γηα αθφκα κηα θνξά θαη 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θπθινθνξία ηνπ iPhone 4S. Λίγν 

αξγφηεξα, ν Jobs έραζε ηελ κάρε κε ηελ δσή. 

Σν επηέκβξην ηνπ 2012, παξνπζηάζηεθε ην λέν iPhone 5, ζεκεηψλνληαο 

πεξηζζφηεξεο απφ 5 εθαηνκκχξηα πσιήζεηο, ηηο πξψηεο 3 κέξεο απφ ηελ θπθινθνξία 

ηνπ, δεκηνπξγψληαο παξαγγειίεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ άκεζα, 

θαζψο ε εηαηξεία δελ είρε πξνβιέςεη ηελ ηφζν κεγάιε δήηεζε. 

Σνλ επηέκβξε ηνπ 2013, ε εηαηξεία εηζήγαγε ζηελ αγνξά κία λέα εθδφζε ηνπ 

iPhone, ην iPhone 5s, φπνπ ε πξψηε έθδνζε ήηαλ έλα πςειήο θαηεγνξίαο θηλεηφ 

ηειέθσλν, ελψ ε δεχηεξε, κεζαίαο θαηεγνξίαο κε πνηθίια ρξψκαηα. Μαδί κε απηά, ε 

Apple παξνπζίαζε ην λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS 7, πνπ απνηεινχζε ηελ έβδνκε 

έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο iOS mobile θαη δηάδνρν ηνπ iOS 6, αιιά θαη 

δχν θαηλνχξγηεο εθδφζεηο ησλ iMac ππνινγηζηψλ. Αθφκε, κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, 

έζεζε ζε θπθινθνξία θαη ην λέν iPod. 

Αθξηβψο έλα ρξφλν κεηά, ηνλ επηέκβξε ηνπ 2014, ε Apple παξνπζηάδεη ηα δχν λέα  

iPhone 6 θαη iPhone 6 Plus, πνπ δεκηνχξγεζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, αιιά θαη ην λέν ιεηηνπξγηθφ iOS 8. Δπίζεο, θπθινθφξεζε κία θαηλνχξγηα 

εθαξκνγή, ηελ Apple Pay θαη ην Apple watch. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ε ζαξσηηθή 



 
 

17 

πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο, πξνθάιεζε έθπιεμε αθφκα θαη ζηελ 

δηνίθεζε, θαζψο ηα έζνδα, ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο, κφλν ζηελ Κίλα απμήζεθαλ 

θαηά 26%, παξά ην ζθιεξφ αληαγσληζκφ απφ θηλεδηθέο εηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο.
9
 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ε Apple αλαθνίλσζε ηελ θπθινθνξία κίαο ζεηξάο λέσλ 

πξντφλησλ. Έζεζε ζε θπθινθνξία ην iPhone 6S θαη iPhone 6S Plus κε ην 3D Touch, 

ην iPad Pro θαη ηελ ηειεφξαζε Apple 4εο γεληάο, καδί κε ηελ ηέηαξηε γεληά ηνπ iPad 

Mini, αλλά και ην ιεηηνπξγηθφ iOS 8 θαη ην OS X Yosemite γηα ηνπο ππνινγηζηέο 

Mac. Δθείλν ην έηνο, θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ην 92% ησλ θεξδψλ ηεο αγνξάο ησλ 

smartphones. 

ηηο 21 Μαξηίνπ ηνπ 2016, ε Apple αλαθνίλσζε ην iPhone SE θαη ην κηθξφηεξν iPad 

Pro, ελψ ζηηο 7 επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, αλαθνίλσζε ην iPhone 7 θαη ην iPhone 7 

Plus, κε κηα βειηησκέλε θάκεξα θαη έλαλ ηαρχηεξν επεμεξγαζηή, απφ ηελ 

πξνεγνχκελε γεληά, κεγάιεο επηινγέο απνζήθεπζεο. 

Σέινο, ζηηο 21 Μαξηίνπ ηνπ 2017, ε Apple παξνπζίαζε κηα λέα ρξσκαηηθή πξφηαζε 

γηα ην δεκνθηιέο iPhone 7, πνπ νλνκάδεηαη RED. Η θπθινθνξία ηνπ έγηλε κε ζθνπφ, 

κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ, ζα δσξεζεί ζηνλ νξγαληζκφ (RED), ν 

νπνίνο ζηεξίδεη ηελ πξφιεςε ηνπ AIDS, αιιά θαη ηηο έξεπλεο γηα απηήλ.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://gr.euronews.com/2014/07/23/apple-honestly-surprised-by-big-china-iphone-sales-boost 

10
 http://www.huffingtonpost.gr/2017/03/22/tech-apple-red-iphone-7_n_15536930.html 
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2.2 SWOT Ανϊλυςη Εταιρεύασ 

H SWOT αλάιπζε γηα θάζε επηρείξεζε απνηειεί ην strategic fit, αθνχ κέζσ απηήο, 

θαηαγξάθνληαη νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κειέηε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία απηά γηα 

ηελ εηαηξεία Apple:
11

 

2.2.1 Δυνϊμεισ 

Ωο δπλάκεηο ηεο Apple, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 Ηγεηικόρ πόλορ – Καηλνηφκα εηαηξεία ζηνλ θιάδν ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

ηερλνινγίαο. 

 Εςπύ και διαθοποποιημένο θάζμα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο. Η Apple ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δηθφ ηεο 

ιεηηνπξγηθφ, ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο ηεο. 

 Ιζσςπό δίκηςο διανομήρ, απφ ηηο Η.Π.Α θαη ηελ Δπξψπε κέρξη ηελ Αζία. 

 Φήμη και πελαηεία. Γηαζέηεη πηζηνχο αγνξαζηέο ηεο «θνπιηνχξαο» ηεο Apple. 

 Επένδςζη ζηο ημήμα Έπεςναρ και Ανάπηςξηρ ηνπ θιάδνπ. Σν 2014, ε Apple 

δαπάλεζε πεξηζζφηεξα απφ 7,592 εθαη. δνιάξηα ζην R&D. 

 Ιζσςπό μάπκεηινγκ. 

 Απήσηζη ζηο σώπο ηηρ εκπαίδεςζηρ, θαζψο ην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

2.2.2 Αδυναμύεσ 

Οη αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδδεη ε εηαηξεία, είλαη νη εμήο: 

 Πεπιοπιζμόρ ζηην ποικιλία ζςζκεςών. ε αληίζεζε κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ, ε Apple πεξηνξίδεηαη ζην ηκήκα θηλεηήο ηειεθσλίαο, κφλν ζην 

iPhone. 

 Μικπόηεπο μεπίδιο αγοπάρ και ςτηλόηεπερ ηιμέρ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. 

                                                           
11

 https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/apple-swot-analysis.html 
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 Steve Jobs. Σα θαηλνηφκα νξάκαηα, πνπ εηζήγαγε γηα ηελ δσή, ήηαλ αηζζεηά 

απνχληα, κεηά ηνλ ζάλαηφ, θαζψο θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ζηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε ηεο Apple, δεκηνπξγεί ζχγρηζε. 

 Πποβλήμαηα ζςνδεζιμόηηηαρ  iOS.  Αληίζεηα κε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, 

ε ζπλδεζηκφηεηα ηνπ iOS κε άιιεο ζπζθεπέο είλαη ζρεδφλ αλέθηθηε. Έηζη, νη 

ρξήζηεο πξνηηκνχλ άιια ιεηηνπξγηθά, φπσο ηα Windows. 

2.2.3 Ευκαιρύεσ 

Οη επθαηξίεο ηεο Apple, φπσο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, 

είλαη νη εμήο: 

 Παπαγυγή νέυν καινοηόμυν πποφόνηυν και ςπηπεζιών. Παξαηεξείηαη αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο online κνπζηθήο θαη ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 

 Ραγδαία ανάπηςξη ηηρ αγοπάρ ςπολογιζηών και κινηηών ηηλεθώνυν, δίλνληαο 

ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο, κέζσ ησλ 

πσιήζεσλ. 

 Είζοδορ ζε νέερ αναδςόμενερ αγοπέρ. Ήδε ε Apple πξνζθέξεη ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηελ Κίλα, έρνληαο δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα απφ 1000 

θαηαζηήκαηα πψιεζεο ζηελ ρψξα απηή. 

 Δικαιώμαηα εςπεζιηεσνίαρ, κέζσ εμαγνξψλ. 

2.2.4 Απειλϋσ 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο δεκηνπξγεί δηάθνξεο απεηιέο πξνο απηήλ, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Επιθςλακηικόηηηα, εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. 

 Ιζσςπόρ ανηαγυνιζμόρ, πνπ κεηψλεη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. 

 Δικαζηικοί αγώνερ με ςτηλό κόζηορ, γηα παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ 

επξεζηηερλίαο. 

 Αςξανόμενη σπήζη Android OS. 

 Αναηίμηζη ηος δολαπίος, πξνθαιεί κείσζεη ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ ρψξεο εθηφο ησλ Η.Π.Α. 
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3ο Κεφϊλαιο: « Χρηματοοικονομικό Ανϊλυςη Apple »12 

3.1 Δεύκτεσ Ρευςτότητασ 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο πξνζδηνξίδνπλ ηελ βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή ζέζε κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν ηαθηνπνηεί ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. πλεπψο, ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ κεηαηξνπή 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο ζε κεηξεηά θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ζηαζεξφηεηαο θαη πξνφδνπ. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

 Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Ακπληηθνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 

Απφ απηνχο, παξαθάησ αλαιχνληαη νη εμήο: 

3.1.1 Αριθμοδεύκτησ Γενικόσ Ρευςτότητασ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ξεπζηφηεηαο κηαο ηξάπεδαο, φπσο θαη ην 

πεξηζψξην αζθαιείαο, ψζηε απηή λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ πιεξσκή ησλ 

θαζεκεξηλψλ απαηηεηψλ ππνρξεψζεσλ.
13

 Γείρλεη αλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (θαη 

νη κεηαβαηηθνί ινγαξηζκνί ελεξγεηηθνχ) αξθεί γηα λα θαιχςνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. 

ηφρνο κηαο επηρείξεζεο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο, λα πάξεη ηηκή απφ 1 έσο θαη 2. 

ηαλ γίλεηαη απηφ, ηφηε ε επηρείξεζε έρεη επαξθή ξεπζηφηεηα θαη κπνξεί λα θαιχςεη 

ηηο ηξέρνπζεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. ζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή απηή, 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο. Ωζηφζν, κία ηηκή πςειφηεξε ηνπ 

2, κπνξεί λα είλαη έλδεημε κε απνδνηηθήο ζπζζψξεπζεο ξεπζηψλ ζηνηρείσλ.Αληίζεηα, 

κία ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 1, θαλεξψλεη φηη ε επηρείξεζε αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ηξέρνπζεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.
14

 

                                                           
12

 Σα ςτοιχεία είναι υπολογιςμζνα ςε εκατομμφρια USD. 
13

 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657 
14

 Νιάρχοσ Ν. Α., 2004 
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Ο ηχπνο ηνπ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο δίλεηαη απφ ην πειίθν ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο πξνο ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο = 
                      

                        
  

3.1.1.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη πσο ν δείθηεο 

γεληθήο ξεπζηφηεηαο ηεο Apple, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ εμέηαζεο, δειαδή, 

απφ ην 2013 έσο θαη ην 2016, παίξλεη ηηκέο κεηαμχ 1 θαη 2,φπσο είλαη ην επηζπκεηφ. 

Πην αλαιπηηθά, παξνπζηάδεη κία κηθξή πηψζε ην 2014, θαζψο κεηψζεθε θαηά 0,6, 

θηάλνληαο ην 1,08 ην 2014, ζπγθξηηηθά κε ην 1,68 ηνπ 2013. Ωζηφζν, ζηηο ρξήζεηο 

ηνπ 2015 θαη 2016, ζεκεηψλεη αλνδηθή πνξεία, αγγίδνληαο ην 1,11 θαη 1,35 

αληίζηνηρα, θάηη πνπ θαλεξψλεη επαξθή ξεπζηφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο κέζα ζηελ εμεηαδφκελε 

ηεηξαεηία, ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

3.1.1.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 
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3.1.2 Αριθμοδεύκτησ Ειδικόσ Ρευςτότητασ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, δείρλεη ηε ζρέζε ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ θπθινθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, 

ζπλεπψο, θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθηηζήο ηεο απέλαληη ζηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

Οη επηζπκεηέο ηηκέο απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη απφ 0,8 έσο θαη 1,3, θαζψο απηέο 

θαλεξψλνπλ ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Αλ βέβαηα, απηή ε ηηκή 

βξίζθεηαη θάησ ηνπ 0,8, ηφηε ε επηρείξεζε πηζαλφλ λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Σέινο, αλ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1,3, 

ηφηε δηαπηζηψλεηαη έληνλε ζπζζψξεπζε κε απνδνηηθψλ ζηνηρείσλ, ρσξίο σζηφζν 

απηφ λα είλαη αλαγθαζηηθά θαη θαθφ.
15

 

Ο ηχπνο ηνπ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηφηεηαο δίλεηαη απφ ην πειίθν ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κεηνχκελν θαηά ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο πξνο ηηο 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο =
                                

                        
  

3.1.2.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξνχκε πνιιέο νκνίνηεηεο κε ηνλ 

δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο, αιιά θαη φηη ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ 

αξηζκνδείθηε απηνχ βξίζθνληαη εληφο ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο Apple, 

παξνπζηάδεη κία κηθξή πηψζε ην 2014, θαζψο κεηψζεθε θαηά 0,59, θηάλνληαο ην 

1,05, ζπγθξηηηθά κε ην 1,64 ηνπ 2013, πνπ πηζαλφλ ήηαλ έλδεημε έληνλεο 

ζπζζψξεπζεο κε απνδνηηθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, ζηηο ρξήζεηο ηνπ 2015 θαη 2016, 

ζεκεηψλεη αλνδηθή πνξεία, αγγίδνληαο ην 1,08 θαη 1,33 αληίζηνηρα, θάηη πνπ 

θαλεξψλεη ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα. 

                                                           
15

 Γκίκασ Δ. Χ., 2002 
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Με άιια ιφγηα, φιεο νη ηηκέο πνπ παίξλεη, είλαη κεηαμχ ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ηνπ 0,8 

θαη ηνπ 1,3, επνκέλσο, απηφ απνηειεί έλδεημε ηνπ φηη ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο κέζα ζηελ εμεηαδφκελε 

ηεηξαεηία, ηα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν, ζε 

ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

3.1.2.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2013 2014 2015 2016

Αριθμοδείκτησ Ειδικήσ Ρευςτότητασ Apple

Αρικμοδείκτθσ Ειδικισ 
Ρευςτότθτασ Apple

“Απιθμοδείκηηρ Ειδικήρ Ρεςζηόηηηαρ Apple” 

2013 2014 2015 2016 

1,64 1,05 1,08 1,33 



 
 

24 

3.2 Δεύκτεσ Δραςτηριότητασ  

Δίλαη γλσζηφ, πσο νη δηνηθήζεηο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήηνπ θιάδνπ, έρνπλ 

σο απψηεξν ζηφρν ηελ κέγηζηε δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο, επνκέλσο, 

ρξεζηκεχνπλ σο έλα θξηηήξην, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ, 

παξνπζηάδνληαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, 

αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά. ζν πην εληαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηφζν πην θεξδνθφξα απνβαίλεη θαη ε επηρείξεζε απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπο. 

Η έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο (θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα) ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαηξνπήο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε έλα άιιν, ην 

νπνίν είηε είλαη επθνιφηεξα ξεπζηνπνηήζηκν (ρξφλνο κεηαηξνπήο απνζεκάησλ ζε 

απαηηήζεηο), είηε είλαη ξεπζηφ (ρξφλνο κεηαηξνπήο απαηηήζεσλ ζε ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα).
16

 

Η ζεκαζία ησλ αξηζκνδεηθηψλ απηψλ είλαη αλακθηζβήηεηε, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο, κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε νπνία απνηειεί αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο) είλαη 

νη αθφινπζνη: 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Καζαξνχ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Σνπ Δλεξγεηηθνχ 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Παγίσλ 

 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη εμήο: 

                                                           
16

 Αδαμίδθσ Α. Λ., 1998 
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3.2.1 Αριθμοδεύκτησ Σαχύτητασ Ειςπρϊξεων Απαιτόςεων 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο θαλεξψλεη αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο είλαη 

πνιχ κεγάιεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Η επηζπκεηή ηηκή πνπ επηδεηά κηα επηρείξεζε ζε απηφλ ηνλ δείθηε, είλαη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή, πνπ κπνξεί λα πάξεη. Πην αλαιπηηθά, ινηπφλ, κηα πςειή ηηκή ζε 

απηφλ ην δείθηε, θαλεξψλεη κεγάιε ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, ζπλεπψο, 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο. Αληίζεηα, κηα ρακειή ηηκή ζε 

απηφλ ηνλ δείθηε, ππνδεηθλχεη αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα, δειαδή θαζπζηεξεκέλεο 

εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ, άξα θαη ρακειή ξεπζηφηεηα, θαηί πνπ εληζρχεη ην 

ελδερφκελν λα ράζεη κεξηθνχο απφ ηνπο επηζθαιήο ηεο πειάηεο. Η παξαθνινχζεζε, 

επνκέλσο, ηεο ηάζεο είλαη δηαρξνληθά ρξήζηκε, θαζψο βάζεη απηήο αμηνινγείηαη ε 

πνηφηεηα, αιιά θαη ε ξεπζηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ.
17

  

Ο ηχπνο ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο εηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ δίλεηαη απφ ην πειίθν 

ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην κέζν φξν ησλ απαηηήζεψλ ηεο. 

Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ = 
                
               

  

3.2.1.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ζηε ρξήζε ηνπ 2014, ν 

αξηζκνδείθηεο κεηψζεθε θαηά 1,5 πεξίπνπ θνξά, ζπγθξηηηθά κε ην 2013, θαζψο απφ 

8,28 έπεζε ζην 6,72. Γειαδή, κεηψζεθε θαηά 1,5 θνξέο ε εηζξνή ξεπζηψλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο. 

ηελ επφκελε ρξήζε, ην 2015, ν αξηζκνδείθηεο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά πεξίπνπ 1 

θνξά, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θηάλνληαο ζην 7,70, θαλεξψλνληαο πην 

γξήγνξεο εηζπξάμεηο απαηηήζεσλ, άξα θαη κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα. 

Σέινο, ην 2016, παξνπζηάδεηαη πάιη κία κηθξή κείσζε, κε ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε 

ζηα 7,36. 

                                                           
17

 Αδαμίδθσ Α. Λ., 1998 
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πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη κία ζηαδηαθή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηε θαηά 

ηελ ηεηξαεηία εμέηαζεο, θαηί πνπ δείρλεη αξγνπνξεία ζηηο εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο εηαηξείαο, κε ζπλέπεηα ρακειή ξεπζηφηεηα, αιιά θαη ελδερφκελν απψιεηαο 

κεξηθψλ επηζθαιψλ πειαηψλ ηεο. 

3.2.1.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

3.2.2 Αριθμοδεύκτησ Σαχύτητασ Καθαρού Κεφαλαύου Κύνηςησ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο δείρλεη πνην είλαη ην χςνο ησλ 

πσιήζεσλ, πνπ επηηεχρζεθε απφ κία κνλάδα θεθαιαίνπ θίλεζεο, αιιά θαη αλ ε 

επηρείξεζε δηαηεξεί κεγάια θεθάιαηα θίλεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Μία πςειή ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ, κπνξεί λα θαλεξψλεη αλεπάξθεηα ζηα 

θεθάιαηα θίλεζεο θαη ζπλεπψο, απμεκέλεο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο θαη ρακειή 

ηαρχηεηα αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ ή εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ.
18

 

Ο ηχπνο ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο δίλεηαη απφ ην 

πειίθν ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο, 

                                                           
18

 Νιάρχοσ Ν. Α., 2004 
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ην νπνίν είλαη ίζν κε ηελ δηαθνξά ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Καζαξνχ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

= 
                

                        
  

3.2.2.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη πσο ε ηηκή ηνπ 

αξηζκνδείθηε παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο, θαζ’ φιεο ηηο ρξήζεηο εμέηαζεο. 

Πην αλαιπηηθά, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ ζηελ ρξήζε ηνπ 2014, θαίλεηαη πσο 

απμήζεθε ξαγδαία ζε 35,96, δειαδή παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 30,19 θνξέο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ ην 2013, πνπ ήηαλ 5.77. ηελ ρξήζε θαηφπηλ ηνπ 2015, 

παξνπζηάδεηαη κία πηψζε ζην 26,66, ε ηηκή, δειαδή, ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη 

κηθξφηεξε θαηά 9,3 θνξέο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 Σέινο, ζηελ ρξήζε ηνπ 2016, παξνπζηάδεηαη πεξαηηέξσ απφηνκε πηψζε ηεο ηηκήο 

ηνπ ζην 7,74, δειαδή πηψζε θαηά 18,92 θνξέο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο νη πςειέο ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε θαηά ην 2014 θαη 

2015, είλαη πηζαλφλ λα δείρλνπλ αλεπάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ηεο Apple, ε 

νπνία πηζαλφλ λα επηθέξεη απμεκέλεο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη ρακειή 

ηαρχηεηα αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο ή εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεψλ ηεο. 

Ωζηφζν, ε πηψζε ηνπ ην 2016, δείρλεη ππεξαπμεκέλα θαζαξά θεθάιαηα θίλεζεο.  

“Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ  Καθαπού Κεθαλαίος Κίνηζηρ Apple” 

2013 2014 2015 2016 

5,77 35,96 26,66 7,74 
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3.2.2.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

3.2.3 Αριθμοδεύκτησ Σαχύτητασ Κυκλοφορύασ Ενεργητικού 

Ο ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο δείρλεη θαηά πφζν ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο. Μέζσ απηνχ, 

δηαπηζηψλεηαη αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε, ζε ζρέζε κε ην 

χςνο ησλ πσιήζεψλ ηεο. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε επεξεάδνληαη 

αξθεηά απφ ηε κέζνδν ησλ απνζβέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, 

δειαδή απφ ην γεγνλφο ηνπ αλ αθνινπζείηαη πνιηηηθή απμαλφκελεο ή ζηαζεξήο 

απφζβεζεο.
19

 

Γεληθφηεξα, φζν πςειφηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο, ηφζν απηφ δείρλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.  

Ο ηχπνο ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ δίλεηαη απφ ην 

πειίθν ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ = 
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3.2.3.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη πσο ε ηηκή ηνπ 

αξηζκνδείθηε δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο, κέζα ζηηο ρξήζεηο εμέηαζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πξψηεο ηξεηο ρξήζεηο εμέηαζεο, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε 

παξνπζηάδεηαη ζρεδφλ ακεηάβιεηε, ζεκεηψλνληαο 0,83, 0,79 θαη 0,80 αληίζηνηρα. 

Σέινο, ην 2016, ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδέηθηε, πέθηνληαο ζην 

0,67, δειαδή παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 0,13 θνξέο, απφ ην 2015, θάηη πνπ δείρλεη κε 

θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, κε ζπλέπεηα ηελ 

ξεπζηνπνίεζε ηνπο, αθνχ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά. 

 

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ζην πέξαζκα ηεο ηεηξαεηίαο, παξά ηελ 

αξρηθή ηνπ αλνδηθή πνξία, ζην ηέινο παξνπζηάδεη κείσζε, θάηη πνπ ππνδειψλεη πσο 

ε Apple δελ ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία κε αξθεηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα πξνρσξάεη ζηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο. 

3.2.3.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 
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3.2.4 Αριθμοδεύκτησ Σαχύτητασ Κυκλοφορύασ Ιδύων Κεφαλαύων 

Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δείρλεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο πσιήζεηο 

ηεο. Με άιια ιφγηα, δηαπηζηψλνληαη νη πσιήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 

εηαηξεία απφ θάζε κνλάδα ίδηνπ θεθαιαίνπ.  

Μία πςειή ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε, απνηειεί έλδεημε ηνπ φηη ε επηρείξεζε επηηπγράλεη 

κεγάιεο πσιήζεηο, κε κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, νη νπνίεο, σζφζην, είλαη πηζαλφλ 

λα βαζίδνληαη ζηα μέλα θεθάιαηά ηεο.
20

 

Ο ηχπνο ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δίλεηαη απφ 

ην πειίθν ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ηδίσλ  

θεθαιαίσλ ηεο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ  Κεθαιαίσλ 

= 
                

                       
  

3.2.4.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο 

ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ πξψηε ρξήζε ηνπ 2013, ήηαλ 

1,38. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 1,38 θνξέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Σν 2014, 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνδείθηε θαηά 0,26 θνξέο θαη ην 2015, πεξαηηέξσ 

αχμεζε, αγγίδνληαο ην 1,96, θάηη ην νπνίν θαλεξψλεη πσο ε επηρείξεζε επηηπγράλεη 

κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, κε κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ωζηφζν, ζηελ ηειεπηαία ρξήζε ηνπ 2016, ε ηηκή ηνπ κεηψλεηαη θαηά 0,28 θνξέο, 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θηάλνληαο ζην 1,68. 

                                                           
20

 Αλθφαντισ Γ. ., 2008 - 2009 

“Απιθμοδείκηηρ Σασύηηηαρ  Κςκλοθοπίαρ Ιδίων Κεθαλαίων Apple” 

2013 2014 2015 2016 

1,38 1,64 1,96 1,68 
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πκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ αξηζκνδείθηε, παξαηεξείηαη 

αχμεζή ηεο ηηκήο ηνπ, αλαθνξηθά κε ην αξρηθφ έηνο εμέηαζεο 2013, δειαδή ε Apple 

πξαγκαηνπνηεί φζν θαη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, κε κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ωζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε, απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα θαιφ, θαζψο ε αχμεζε απηή 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηα μέλα θεθάιαηά ηεο. 

3.2.4.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 
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3.3 Δεύκτεσ Αποδοτικότητασ 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε είλαη θαη ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαζψο ζηφρνο φισλ είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο θαη επνκέλσο, 

ν βαζκφο απνδνηηθφηεηαο, θξίλνληαο απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ηφζν γηα ηελ δηνίθεζε, φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο ζην 

κέιινλ. 

Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ γεληθά ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο, έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθφ θέξδνο απφ ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Με άιια 

ιφγηα, απηνί νη δείθηεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνδνηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο.
21

 

Σέηνηνη δείθηεο είλαη νη εμήο: 

 Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

 Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

 Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Μφριεπζεο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ (ROA) 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ίδησλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ 

νη νπνίνη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

3.3.1 Αριθμοδεύκτησ Καθαρού Περιθωρύου Κϋρδουσ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ 

ηφθνπο ζπλαξηήζεη ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

κέηξεζεο ηνπ θέξδνπο, ην νπνίν ιακβάλεη ε εηαηξεία, κέζσ ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, αιιά θαη ηνπ θφζηνπο πνπ έρεη γηα ηελ άληιεζε 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θεθαιαίσλ.  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, πσο φζν κεγαιχηεξε ηηκή ιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκνδείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην θέξδνο γηα ηελ εηαηξεία. 

                                                           
21

 Νιάρχου Ν. Α., 2004 
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Ο ηχπνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο δίλεηαη απφ ην πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηεο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο =  
                    

                
 * 100 

 

 

3.3.1.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple  

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη πσο ην 

πνζνζηφ πνπ ιακβάλεη ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο Apple, 

κέζα ζηελ εμεηαδφκελε ηεηξαεηία, θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ρξήζε ηνπ 2013, ν αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη ζε 21,67%, 

ελψ ζε απηή ηνπ 2014, ην πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ακειεηέα ζε 21,61%. Σελ 

επφκελε ρξφληα ηνπ 2015, παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηεο 

θαηά 1,24%, θηάλνληαο ζην 22,85%. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, ην πνζνζηφ κεηψλεηαη θαηά 1,66%, πέθηνληαο ζην 

21,19%, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη θαη ην ρακειφηεξν ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο 

Apple, δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο κέζα ζηελ εμεηαδφκελε ηεηξαεηία, 

παξά κφλν κία κηθξή πηψζε ζηελ ηειεπηαία ρξήζε ηνπ 2016. Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ 

θαζαξνχ θέξδνπο, πνπ ιακβάλεη ε Apple, απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. 

“Απιθμοδείκηηρ Καθαπού Πεπιθωπίος Κέπδοςρ Apple” 

2013 2014 2015 2016 

21,67% 21,61% 22,85% 21,19% 
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3.3.1.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

 

3.3.2 Αριθμοδεύκτησ Μικτού Περιθωρύου Κϋρδουσ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, δείρλεη ηελ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ, πνπ απηή αθνινπζεί,ελψ, ηαπηφρξνλα, 

πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ εμφδσλ θαη ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο.  

ζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ πνπ ζα ιάβεη ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο, ηφζν θαιχηεξε, απφ άπνςε θεξδψλ, είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

έηζη, ζα είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη κε επθνιία κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ πνπιάεη. Δπνκέλσο, έλαο πςειφο δείθηεο κηθηνχ 

θέξδνπο παξνπζηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο λα πξαγκαηνπνηεί 

θζελέο αγνξέο θαη ζπλάκα, λα πσιεί ζε πςειέο ηηκέο.
22

 

Αληίζεηα, αλ ην πνζνζηφ ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη ρακειφ, απηφ κπνξεί λα θαλεξψλεη 

ηηο επελδχζεηο, ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε επηρείξεζε, νη νπνίεο, φκσο, δελ 

δηθαηνινγνχληαη απφ ην χςνο ησλ πσιήζεψλ ηεο, νδεγψληαο ηελ, έηζη, ζε απμεκέλν 

θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Ο ηχπνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο δίλεηαη απφ ην πειίθν ησλ κηθηψλ θεξδψλ 

εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ρξήζεο ηεο. Δπνκέλσο: 

                                                           
22

 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657 
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Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο =  
                          

                
 * 100 

3.3.2.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο πσο ε 

πνξεία ηνπ αξηζκνδείθηε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο Apple, θηλείηαη ζε 

πνζνζηά ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πνζνζηφ ηνπ αξηζκνδείθηε ζηηο ρξήζεηο ηνπ 2013 θαη 2014, 

θπκαίλεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν, αγγίδνληαο ην 28,67% θαη ην 28,72%, 

αληίζηνηρα. ηε ρξήζε ηνπ 2015, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

αξηζκνδείθηε θαηά 1.76%, θηάλνληαο ζην 30,48%. Δπνκέλσο, ην 2015, βειηηψζεθε ε 

ζέζε ηεο εηαηξείαο, αλαθνξηθά κε ηα θέξδε πνπ ζεκείσζε. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, παξνπζηάδεηαη κία κείσζε θαηά 2,64% ηνπ 

αξηζκνδείθηε, πέθηνληαο ζην 27,84%. Απηή ε πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

αξηζκνδείθηε, είλαη πηζαλφλ λα δειψλεη απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

ηεο. 

 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνξεία ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ηεο Apple, θαίλεηαη πσο δηαρξνληθά παξακέλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, κε 

κία κηθξή πηψζε ην 2016. Δπνκέλσο, ε Apple, ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξζηψλ ηεο, παξακέλεη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη 

επηηπρψο ζηηο ππνρξψζεηο ηεο, ράξε ζην πςειφ πνζνζηφ ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο. 

“Απιθμοδείκηηρ Μικηού Πεπιθωπίος Κέπδοςρ Apple” 

2013 2014 2015 2016 

28,67% 28,72% 30,48% 27,84% 
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3.3.2.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

3.3.3 Αριθμοδεύκτησ Αποδοτικότητασ Ενεργητικού (ROA) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο κεηξάεη ηελ απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη απνηειεί κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γείρλεη, δειαδή, ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα κπνξεί λα επηβηψζεη 

νηθνλνκηθά θαη λα πξνζειθχζεη θεθάιαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα επέλδπζε. 

Έλα πςειφ απνηέιεζκα ζηνλ αξηζκνδείθηε απηφλ, θαλεξψλεη ηελ επηηπρία ηεο 

εηαηξείαο, θάηη ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζηελ δηνίθεζή ηεο, αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, πνπ ηεο ράξηζαλ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα. Αληίζεηα, φηαλ ην πνζνηφ ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ είλαη ρακειφ, 

ηφηε νξηζκέλνη απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο δελ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, κε 

απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα ραξαθηεξίδεηαη σο κε επηηπρεκέλε. 

Ο αξηζκνδείθηεο ROA ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ρξήζεο ηεο 

εηαηξείαο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ = 
             

                  
 * 100 

3.3.3.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

Αλαηξέρνληαο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη πσο ην 

πνζνζηφ ηνπ αξηζκνδείθηε ζηηο ρξήζεηο ηνπ 2013 θαη 2014, θπκαίλεηαη ζην ίδην 
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πεξίπνπ επίπεδν, αγγίδνληαο ην 17,89% θαη ην 17,04%, αληίζηνηρα. ηε ρξήζε ηνπ 

2015, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε θαηά 1,35%, θηάλνληαο 

ζην 18,39%. Δπνκέλσο, ην 2015, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο Apple ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή, φπσο θαη ε ιεηηνπξγία ηε δηνίθεζήο ηεο. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, παξνπζηάδεηαη αηζζεηή κείσζε θαηά 4,19% ηνπ 

αξηζκνδείθηε, πέθηνληαο ζην 14,20%, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη θαη ην ρακειφηεξν 

ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Η πηψζε απηή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε, είλαη 

πηζαλφλ λα ππνδειψλεη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο παξαγσγήο. 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζηηο πξψηεο 3 πεξηφδνπο 2013-2015, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ, κε ζπλέπεηα ηελ επηηπρή 

πνξεία ηεο Apple, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζηελ δηνίθεζή ηεο, αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ραξίδνληάο ηελ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα. Ωζηφζν, ζηελ ρξήζε ηνπ 2016, ε αηζζεηή πηψζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ, θαλεξψλεη πξνβιήκαηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

3.3.3.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 
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“Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ενεπγηηικού Apple” 

2013 2014 2015 2016 

17,89% 17,04% 18,39% 14,20% 
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3.3.4 Αριθμοδεύκτησ Αποδοτικότητασ Ιδύων Κεφαλαύων (ROE) 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη 

απνηειεί έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηπρήο ήηαλ ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεηφρνπ.
23

 πλεπψο, 

κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο 

επηρείξεζεο απαζρνινχληαη ζε απηήλ θαη πξνθαλψο, ε κεγηζηνπνίεζή ηνπ απνηειεί 

πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο θάζε εηαηξείαο.  

Ωζηφζν, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηεξηρζνχκε κφλν ζηνλ αξηζκνδείθηε απηφλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο 

ηξάπεδαο, θαζψο ην πςειφ πνζνζηφ ηνπ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθά πςειφ 

δαλεηζκφ ηεο ηξάπεδαο θαη κεγαιχηεξε απφ ηελ επηζπκεηή αλάιεςε θηλδχλσλ. 

Ο αξηζκνδείθηεο ROΔ ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ρξήζεο ηεο 

εηαηξείαο πξνο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = 
             

                      
 * 100 

3.3.4.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη κία ζηαζεξή 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Apple, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 2013 κε 2015. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ 

αξηζκνδείθηε απμήζεθε θαηά 5,44% ην 2014, ζπγθξηηηθά κε ην 2013, αγγίδνληαο ην 

35,42%, ελψ ην 2015 ζεκείσζε πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 9,02%, θηάλνληαο ζην 

44,74%. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, ν αξηζκνδείθηεο απηφο παξνπζηάδεη απφηνκε πηψζε 

θαηά 9,12%, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ 35,62%. 
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πκπεξαζκαηηθά, ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθάιαησλ, παξφινπ 

πνπ ζηα 3 πξψηα ρξφληα εμέηαζεο, παξνπζηάδεη κία αλνδηθή πνξεία ζηε ηηκή ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ, θαλεξψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

θνξέσλ ηεο Apple, σζηφζν, ην 2016, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε, θάηη ην νπνίν 

είλαη πηζαλφλ λα ππνδειψλεη κε θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηεο Apple. 

3.3.4.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

3.3.5 Αριθμοδεύκτησ Αποδοτικότητασ Απαςχολούμενων Κεφαλαύων 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ δείρλεη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο, αλεμάξηεηα απφ πνηεο πεγέο πξνέξρνληαη ηα 

θεθάιαηά ηεο. Με άιια ιφγηα, παξνπζηάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξαγκαηνπνηεί 

θέξδε, αιιά θαη ην πφζν επηηπρήο είλαη ε δηνίθεζή ηεο, ζηελ δηαρείξεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. Θα έιεγε θαλείο, πσο ρξεζηκεχεη 

ζαλ νδεγφο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβεί ζε εμαγνξά 

θάπνηαο άιιεο ή άιισλ επηρεηξήζεσλ. 

Μία ρακειή ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ, κπνξεί εχθνια λα κεδεληζηεί, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε πεξίνδν θξίζεσο. Δπηπιένλ, αλ ν 
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αξηζκνδείθηεο είλαη ρακειφηεξνο ηνπ θφζηνπο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ηφηε ηπρφλ 

αχμεζε απηψλ, ζα κεηψζεη ηα θαηά κεηνρή θέξδε ηεο εηαηξείαο. Έλαο κφληκα 

ρακειφο αξηζκνδείθηεο, σζηφζν, ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο, 

παξέρεη έλδεημε γηα πηζαλή δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη σο 

ην πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ εθκεηάιιεπζεο ηεο εηαηξείαο πξνηηζέκελα κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξνο ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηά ηεο. πνπ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

άζξνηζκα ησλ ηδίσλ θαη ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ = 
                                 

                               
 * 100 

3.3.5.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη κία πηψζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Apple, ην 2014, ζπγθξηηηθά κε ην 2013. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε 

κεηψζεθε θαηά 3,72% ην 2014, ζπγθξηηηθά κε ην 2013, πέθηνληαο ην 78,85%, ελψ ην 

2015 ζεκείσζε αχμεζε θαηά 1,65%, θηάλνληαο ζην 80,50%. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, ν αξηζκνδείθηεο απηφο παξνπζηάδεη απφηνκε πηψζε 

θαηά 13,47%, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ 

67,03%. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθάιαησλ, 

αλαθνξηθά κε ην πξψην έηνο εμέηαζεο, δειαδή ην 2013, παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία, 

θάηη ην νπνίν είλαη πηζαλφλ λα ππνδειψλεη κείσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα 

πξαγκαηνπνηεί θέξδε, αιιά θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζε ηεο Apple, ζηελ 

δηαρείξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. 

“Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Απαζσολούμενων Κεθαλαίων Apple” 

2013 2014 2015 2016 

82,57% 78,85% 80,50% 67,03% 
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3.3.5.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

 

3.3.6 Αριθμοδεύκτησ Οικονομικόσ Μόχλευςησ 

Με ηνλ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε, παξαηεξείηαη ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ησλ θαζαξψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε ζηνπο κεηφρνπο, απφ ηελ θαηά 1% κεηαβνιή ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Γείρλεη, δειαδή, ην 

βαζκφ κε ηνλ νπνίν ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, επεξεάδνληαη απφ ηα μέλα δαλεηαθά 

θεθάιαηα. 

ηαλ ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ είλαη κεγαιχηεξή ηεο κνλάδαο, ηφηε ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, παξέρεη φθεινο ζηελ εηαηξεία. Αλ, σζηφζν, 

είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο ε επίδξαζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηα θέξδε ηεο 

εηαηξείαο είλαη αξλεηηθή, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηνλ δαλεηζκφ ηεο επηρείξεζεο κε 

επαρζείο φξνπο. Σέινο, φηαλ είλαη ίζε κε ηε κνλάδα, ηφηε ε επίδξαζε ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη κεδεληθή. 

Ο ηχπνο ηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο δίλεηαη απφ ην πειίθν ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ηεο. Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Μφριεπζεο = 
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3.3.6.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ αξηζκνδείθηε 

νηθνλνκηθήο κφριεπζεο ηεο Apple, δηαπηζηψλεηαη πσο θαη ζηηο ηέζζεξηο ρξήζεηο πνπ 

εμεηάδνληαη, ε ηηκή ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ κνλάδαο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0,36 

θαη 0,56, δειαδή παξνπζηάδεη απφθιηζε 0,20. 

 

πκπεξαζκαηηθά, αθνχ ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε νηθνλνκηθήο κφριεπζεο ηεο Apple 

θπκαίλεηαη θάησ ηνπ κνλάδαο, απηφ δείρλεη πσο ε επίδξαζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ 

ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη πηζαλφλ αξλεηηθή θαη ε εηαηξεία νδεγείηαη ζε 

δαλεηζκφ. 

3.3.6.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 
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3.4 Δεύκτεσ Διϊρθρωςησ Κεφαλαύων & Βιωςιμότητασ 

Γηα ηνλ επηηπρή πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο απφ 

καθξνρξφληα ζθνπηά, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. Με ηνλ φξν δηάξζξσζε θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδνληαη 

ηα δηάθνξα είδε θαη κνξθέο ησλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία είλαη ρξήζηκα γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπο, είλαη ε εξκελεία ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο, επίζεο θαη ην θαηά πφζν 

ζπκθέξεη ζηελ επηρείξεζε ν δαλεηζκφο απφ μέλα θεθάιαηα, φπσο θαη ζε πνην ζεκείν 

ν ηεξκαηηζκφο απηνχ ηνπ δαλεηζκνχ θξίλεηαη επηηαθηηθφο.  

Δπηπιένλ, νη πνηθίιεο κνξθέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, εκπεξηέρνπλ 

θαη δηαθνξεηηθά πνζνζηά θηλδχλνπ γηα ηνπο πηζησηέο ηεο. Οπζηαζηηθή δηαθνξά, 

παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Οη απνθάζεηο κηαο επηρείξεζεο φζν αλαθνξά ηελ δηαηήξεζε κηαο δεδνκέλεο 

δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ παξάγνληεο, νη νπνίνη 

είλαη νη εμήο:
24

 

 Ο επισειπημαηικόρ κίνδςνορ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη, ηφζν ρακειφηεξνο πξέπεη 

λα είλαη ν αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. 

 Η θέζη ηηρ επισείπηζηρ από άποτη θοπολογίαρ. Έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο, γηα ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ μέλα θεθάιαηα 

είλαη, γηαηί νη ηφθνη αθαηξνχληαη απφ ηα θέξδε, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ 

θνξνινγεηένπ πνζνχ θαη ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. 

 Η ικανόηηηα ηηρ επισείπηζηρ να ανηλεί κεθάλαια με επυθελείρ για αςηήν όποςρ, 

ακόμη και αν βπίζκεηαι κάηυ από δύζκολερ ζςνθήκερ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ακεηάβιεην θχθιν εξγαζηψλ, ρξεηάδνληαη ζπλερή ξνή 

θεθαιαίσλ, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ καθξνρξφληα αλφδν. 

Οη αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο καθξνρξφληαο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο εηαηξείαο, είλαη νη αθφινπζνη: 

 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο 
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 Κάντηοσ Κ., 2013 
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 Αξηζκνδείθηεο Ξέλσλ Πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 

 Αξηζκνδείθηεο Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 Αξηζκνδείθηεο Μαθξνρξφλησλ Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

3.4.1 Αριθμοδεύκτησ Χρηματοοικονομικόσ Μόχλευςησ  

Ο αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο δείρλεη πφζεο θνξέο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαιχπηεη ηα ίδηα θεθάιαηα. 

Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο, απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά 

δεκηνπξγεί, ηαπηφρξνλα θαη απμαλφκελν θίλδπλν ρξενθνπίαο γηα ηελ επηρείξεζε. 

πλεπψο, απμήζεηο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ, είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ρξήζεο 

μέλσλ θεθαιαίσλ θαη απνηεινχλ ελδείμεηο κηαο αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ ρξενθνπίαο 

κηαο επηρείξεζεο.
25

 

Ο ηχπνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο δίλεηαη απφ ην πειίθν ηνπ κέζνπ φξνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ κέζν φξν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο = 
                       

                   
  

3.4.1.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη πσο ν 

αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ηεο Apple, κέζα ζην πέξαζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηεηξαεηίαο, απμάλεηαη δηαρξνληθά θαη ζηαζεξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηε ρξήζε ηνπ 2014, πήξε ηηκή 1,68, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ην 2013, 

θαηά 0,4 θνξέο. Σν ίδην ζπλέβεη θαη ην 2015, έρνληαο ηηκή 2,43, ζεκεηψλνληαο, 

δειαδή, αχμεζε θαηά 0,35 θνξέο απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απμήζεθε πεξαηηέξσ ζε 2,51, 

δειαδή, θαηά 0,08 θνξέο πςειφηεξε απφ ηελ ρξήζε ηνπ 2015. 

                                                           
25

 Νιάρχοσ Ν. Α., 2004 
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πκπεξαζκαηηθά, απηή ε δηαρξνληθή αλνδηθή πνξεία ηνπ αξηζκνδείθηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ηεο Apple, θαλεξψλεη πηζαλή απμεκέλε ρξήζε 

μέλσλ θεθαιαίσλ, αιιά θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ρξενθνπίαο ηεο εηαηξείαο. 

3.4.1.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

3.4.2 Αριθμοδεύκτησ Ξϋνων Προσ υνολικϊ Κεφϊλαια ό Δανειακών Κεφαλαύων 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ ή ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, απνηεινχλ ηα μέλα θαη είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ 

πηζησηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη, ηφζν κεγαιχηεξε ε αζθάιεηά ηνπο. Αθφκα, ηνπο πιεξνθνξεί γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε ηηο καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο, 

επνκέλσο, ηνπο παξέρεη ζηνηρεία θαη γηα ηελ καθξνρξφληα βησζηκφηεηά ηεο. 

Αληίζεηα, φζν κηθξφηεξνο είλαη, ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε, κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

λα είλαη κεγάινο. 

Με άιια ιφγηα, ινηπφλ, φζν ιηγφηεξα είλαη ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα, 

ηφζν αζθαιέζηεξε είλαη θαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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Αριθμοδείκτησ Χρηματοοικονομικήσ Μόχλευςησ 
Apple

Αρικμοδείκτθσ 
Χρθματοοικονομικισ 
Μόχλευςθσ Apple

“Απιθμοδείκηηρ Χπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ Apple” 

2013 2014 2015 2016 

1,68 2,08 2,43 2,51 
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Ο ηχπνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα δίλεηαη απφ ην πειίθν ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλσλ Πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα = 
                  

                  
 * 100 

3.4.2.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη κία ζηαζεξή 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο Apple, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2013 κε 2015. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε 

απμήζεθε θαηά 11,58% ην 2014, ζπγθξηηηθά κε ην 2013, αγγίδνληαο ην 51,89%, ελψ 

ην 2015 ζεκείσζε πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 7%, θηάλνληαο ζην 58,89%. 

Σέινο, ζηε ρξήζε ηνπ 2016, ν αξηζκνδείθηεο απηφο παξνπζηάδεη αθφκε κεγαιχηεξε 

αχμεζε θαηά 1,24%, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζεκεηψλνληαο πνζνζηφ 

60,13%. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν αξηζκνδείθηεο μέλσλ πξνο ζπλνιηθψλ θεθάιαησλ, ζε φια ηα 

ρξφληα εμέηαζεο, παξνπζηάδεη κία αλνδηθή πνξεία ζηε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ, 

θαλεξψλνληαο ηελ φιν θαη απμεκέλε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε Apple ζηνπο 

πηζησηέο ηεο, αιιά θαη ηελ πνιιά ππνζρφκελε καθξνρξφληα βησζηκφηεηά ηεο. 

“Απιθμοδείκηηρ Ξένων Ππορ ςνολικά Κεθάλαια Apple” 

2013 2014 2015 2016 

40,31% 51,89% 58,89% 60,13% 



 
 

47 

3.4.2.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 

 

3.4.3 Αριθμοδεύκτησ Ξϋνων Προσ Ίδια Κεφϊλαια ό Δανειακόσ Επιβϊρυνςησ 

Ο αξηζκνδείθηεο ησλ μέλσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα, δείρλεη ηη πνζνζηφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηα μέλα θεθάιαηα. Δπηπιένλ, απνηειεί δείθηε ηνπ βαζκνχ 

πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. 

Δάλ ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απηή μεπεξλά ην έλα, ηφηε απηφ θαλεξψλεη πσο φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ε εηαηξεία, ηηο θαιχπηεη απφ ηα μέλα θεθάιαηα. Αληίζεηα, αλ παίξλεη 

ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ έλα, ε εηαηξεία βαζίδεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηά ηεο.
26

 

Ο ηχπνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα δίλεηαη απφ ην πειίθν ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Δπνκέλσο: 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλσλ Πξνο Ίδηα Κεθάιαηα = 
                  

             
  

3.4.3.1 Διαχρονικό Ανϊλυςη Apple 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ αξηζκνδείθηε 

ησλ μέλσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Apple, δηαπηζηψλεηαη πσο παξφινπ πνπ ζελ 

πξψηε ρξήζε ηνπ 2013, ε ηηκή ηνπ βξίζθεηαη θάησ ηνπ ελφο, ζηηο ηξεηο επφκελεο 

ρξήζεηο πνπ εμεηάδνληαη, ε ηηκή ηνπ μεπεξλά ην έλα θαη κάιηζηα, παξαηεξείηαη θαη 

κηα δηαρξνληθή αχμεζή ηεο, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1,08 θαη 1,51. 
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πκπεξαζκαηηθά, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ πξψηε ρξήζε, αθνχ ε ηηκή ηνπ 

αξηζκνδείθηε ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο Apple, ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

εμέηαζεο, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο, απηφ δείρλεη πσο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ε 

εηαηξεία, ηηο θαιχπηεη απφ ηα μέλα θεθάιαηά ηεο. 

3.4.3.2 Διαγραμματικό Απεικόνιςη 
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0,68 1,08 1,43 1,51 
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4ο Κεφϊλαιο: « Ανϊλυςη Ιςολογιςμών Apple » 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζην 1
ν
 θεθάιαην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ππνελφηεηα ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη ε αλάιπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο Apple γηα ηα έηε 

2015 θαη 2016. 

4.1 Οριζόντια Ανϊλυςη Ιςολογιςμού Apple27 

 

                                                           
27

 Οι τιμζσ των ςτοιχείων είναι ςε εκατομμφρια USD. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2016  

Γ. Πάγην 

Δλεξγεηηθφ 

31480 35630 13,18% 

Γ. Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ 

89378 106869 19,57% 

Ι. Απνζέκαηα 2349 2132 - 9,24% 

ΙΙ. Απαηηήζεηο 30343 29299 -3,44% 

ΙΙΙ. Γηαζέζηκα 11389 8601 -24,48% 

Γεληθφ χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ 

290345 321686 10,79% 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2015 2016  

Α. Ίδηα Κεθάιαηα 119355 128249 7,45% 

Ι. Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην 

38745 49243 27,10% 

Γ. Τπνρξεψζεηο 170990 193437 13,13% 

Ι. 

Μαθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

90380 114431 26,61% 

ΙΙ. 

Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

80610 79006 -1,99% 

Γεληθφ χλνιν 

Παζεηηθνχ 

290345 321686 10,79% 



 
 

50 

4.2 Κϊθετη Ανϊλυςη Ιςολογιςμού Apple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2016 

Γ. Πάγην Δλεξγεηηθφ 10,84 11,08 

Γ. Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ 

30,78 33,22 

Ι. Απνζέκαηα 0,81 0,66 

ΙΙ. Απαηηήζεηο 10,45 9,11 

ΙΙΙ. Γηαζέζηκα 3,92 2,67 

Γεληθφ χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ 

100 100 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2015 2016 

Α. Ίδηα Κεθάιαηα 41,11 39,87 

Ι. Μεηνρηθφ Κεθάιαην 13,34 15,31 

Γ. Τπνρξεψζεηο 58,89 60,13 

Ι. Μαθξνπξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

31,13 35,57 

ΙΙ. Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

27,76 24,56 

Γεληθφ χλνιν Παζεηηθνχ 100 100 
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υμπερϊςματα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηψλ, ηεο εηαηξείαο Apple Inc., πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. 

Πην αλαιπηηθά, ε εηαηξεία δηαπηζηψλεηαη πσο δηαζέηεη επαξθή ξεπζηφηεηα θαη έηζη, 

είλαη ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη κία αξγνπνξεία ζηηο εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεψλ ηεο, θάηη 

πνπ εληζρχεη ην ελδερφκελν απψιεηαο κεξηθψλ επηζθαιψλ πειαηψλ ηεο. 

Δλψ, ζηηο πξψηεο ηξεηο ρξήζεηο 2013 – 2015, ε εηαηξεία θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, σζηφζν, ην 2016 απηφ δηαηαξάζζεηαη 

ειαθξψο, κε απνηέιεζκα λα πξνρσξήζεη ζε ξεπζηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε Apple, 

κέζα ζην πέξαζκα απηψλ ησλ εηψλ, πξαγκαηνπνηεί φζν θαη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, 

κε κηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Η Apple ιακβάλεη πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο, αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ, ελψ ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξζηψλ ηεο, παξακέλεη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη 

επηηπρψο ζηηο ππνρξψζεηο ηεο. Αθφκε, είλαη εκθαλήο ε επηηπρή πνξεία ηεο Apple, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζηελ δηνίθεζή ηεο, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ραξίδνληάο ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα. Ωζηφζν, 

ζηελ ρξήζε ηνπ 2016, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά θαη ζηελ δηαρείξεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Μία αθφκε ζεκαληηθή πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη, είλαη πσο ε επίδξαζε ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη πηζαλφλ αξλεηηθή, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγείηαη ζε δαλεηζκφ, αιιά θαη πσο κία πηζαλή απμεκέλε ρξήζε ησλ μέλσλ απηψλ 

θεθαιαίσλ, ζα απμήζεη θαη ηνλ θηλδχλν ρξενθνπίαο ηεο. Η απμεκέλε αζθάιεηα πνπ 

πξνζθέξεη ε Apple ζηνπο πηζησηέο ηεο, αιιά θαη ε πνιιά ππνζρφκελε καθξνρξφληα 

βησζηκφηεηά ηεο, είλαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ γηαηί είλαη απφ ηηο εγεηηθέο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο. Σέινο, δηαπηζηψλεηαη πσο κε εμαίξεζε ην 2013, ηα μέλα 

θεθάιαηα είλαη απηά πνπ απνθιεηζηηθά θαιχπηνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Apple. 
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Παραρτόματα 

Ιςολογιςμού Apple Inc. 2013 – 201628 

 

                                                           
28

 https://gr.investing.com/equities/apple-computer-inc-balance-sheet 
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Αποτελϋςματα Χρόςησ Apple Inc. 2013 - 201629 

                                                           
29

 https://gr.investing.com/equities/apple-computer-inc-income-statement 
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