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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κλάδος των supermarket είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ενώ ασκούνται 

έντονες κοινωνικοπολιτικές πιέσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών, οφείλουν να 

ενημερώνονται και να αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους. 

Η ανάλυση των αριθμοδεικτών συμβάλλει στην λήψη αποφάσεων καθώς 

εκφράζουν την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τη 

δυνατότητα κάλυψης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.λπ. Οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων και η ανάλυση αυτών παρουσιάζουν τις δυνάμεις 

και τις αδυναμίες τους και ουσιαστικά, μέσω της ποσοτικοποίησης, γίνεται δυνατή 

η μέτρηση της απόδοσής της. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η «Ανάλυση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με αριθμοδείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.». 

Σκοπός της εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των ισολογισμών 

των ετών 2014 2015 και 2016 της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

• Η παρουσίαση και διερεύνηση του κλάδου των supermarket. 

• Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών ανάλυσης. 

• Ο υπολογισμός και ανάλυση των αριθμοδεικτών της επιχείρησης. 

Μετά την επεξεργασία και την ανάλυση των δεικτών θα εξαχθεί 

συμπέρασμα για την μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας. 

Η εργασία αποτελείται από έξι (6)κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, την εισαγωγή, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

της εργασίας, οι στόχοι και ο σκοπός της έρευνας και παρουσιάζεται η δομή της 

εργασίας. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο κλάδος των supermarket, περιγράφονται δύο 

υποκεφάλαια στα οποία περιγράφεται και παρουσιάζεται ο κλάδος των 

supermarket και αναλύονται στοιχεία για την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, η έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, 

περιγράφεται και αναλύεται η έννοια και ο σκοπός της ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα είδη ανάλυσης και οι περιορισμοί αυτής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, παρουσιάζονται 

οι κύριοι αριθμοδείκτες με βάση τους οποίους θα γίνει η επεξεργασία των 

ισολογισμών της υπό εξέταση εταιρείας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, υπολογισμός και ανάλυση αριθμοδεικτών 

Προμηθευτικής τροφίμων Α.Ε. γίνεται ανάλυση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης μέσω των αριθμοδεικτών της υπό εξέταση εταιρείας. 

Στο έκτο κεφάλαιο, συμπεράσματα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

όλης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεικτών.  

Τέλος, ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας και του παραρτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ SUPERMARKET 

2.1. Παρουσίαση και ανάλυση του κλάδου 

Έναν από τους πιο «ισχυρούς» και «ανθεκτικούς» τομείς της οικονομίας 

αποτελεί ο κλάδος των supermarket που, σύμφωνα με την ICAP, έχει επηρεαστεί 

συγκριτικά λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με άλλους κλάδους της 

οικονομίας. 

Ειδικότερα, ο εγχώριος κλάδος των supermarket περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό εταιρειών. Οι κυριότερες κυριαρχούν στον κλάδο ελέγχοντας γνωστές και 

εδραιωμένες αλυσίδες καταστημάτων.  

Λόγω της μακρόχρονης λειτουργίας τους διαθέτουν ευρεία γεωγραφική 

διασπορά μέσω διαφορετικών τύπων καταστημάτων. Οι μεγάλες εταιρείες 

διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με ευρεία γεωγραφική κάλυψη και 

διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, ανάλογα με την επιφάνεια πωλήσεων και 

το εύρος των προϊόντων. Έτσι, οι μεγαλύτεροι όμιλοι διαθέτουν καταστήματα 

όλων των μεγεθών: minimarkets ή conveniencestores(100-399 τ.μ.), supermarket 

μεσαίου (400-999 τ.μ.) και μεγάλου μεγέθους (1.000-2.499τ.μ.) και hypermarkets 

(άνω των 2.500 τ.μ.). Τα σημεία αυτά είναι είτε ιδιόκτητα, είτε franchise, ενώ επίσης 

έχουν επεκταθεί στο χώρο των cash&carry.Από την άλλη οι μικρότερες αλυσίδες 

δραστηριοποιούνται κυρίως σε «τοπικό» επίπεδο και είτε εντάσσονται σε ομίλους 

κοινών αγορών (ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές αγοράς) είτε σε μεγάλες 

αλυσίδες supermarket (franchising). 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος. Σε 

συνδυασμό δε, με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στη χώρα 

τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών και επηρέασαν τη συνολική ζήτηση, οδηγώντας τελικά τις εταιρείες 

στην αναζήτηση νέων στρατηγικών ανάπτυξης. Οι κυριότερες επιπτώσεις της 
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κρίσης αποτυπώνονται στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και τη 

μείωση της αξίας του μέσου «καλαθιού» αγορών. 

Εκτός των μεγάλων αλυσίδων, σε όλη τη χώρα λειτουργούν πολυάριθμα 

ανεξάρτητα supermarket, μικρότερου κυρίως μεγέθους, που εξυπηρετούν 

μικρότερες πληθυσμιακά αγορές. Συνήθως οι εταιρείες αυτές εντάσσονται σε 

συνεταιρισμούς και ομίλους κοινών αγορών.  

Την περίοδο της κρίσης έγινε τελικά ό,τι δεν είχε γίνει τα προηγούμενα 

χρόνια: η συγκέντρωση του μέχρι εκείνη τη στιγμή κατακερματισμένου, κλάδου. 

Πολλές μικρές, περιφερειακές κυρίως, αλυσίδες έκλεισαν ενώ οι πιο υγιείς 

αποτέλεσαν «αντικείμενο πόθου» για μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου που 

τελικά τις εξαγόρασαν (Μανιφάβα, 2016). 

Το 2008 συνολικά ο αριθμός των αλυσίδων supermarket στην ελληνική 

αγορά ανερχόταν σε 96. Το 2014 ο αριθμός τους μειώθηκε σε 63 και τα έτη 2015 

και 2016παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση (Μανιφάβα, 2016).Η υποχώρηση αυτή 

οφείλεται στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων 

του κλάδου όπου προχώρησαν σε πολυάριθμες εξαγορές μικρότερων εταιρειών 

και δημιούργησαν καταστήματα σε νέα σημεία πώλησης. Από την άλλη αρκετοί 

μικροί παίκτες προχώρησαν σε παύση λειτουργίας τους, γεγονός που ενέτεινε την 

τάση συγκέντρωσης, ισχυροποιώντας περισσότερο τις επιχειρήσεις με υψηλή 

κεφαλαιακή βάση. Έτσι, ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο παρουσιάζει αύξηση 

τα τελευταία χρόνια λόγω των εξαγορών καταστημάτων/εταιρειών από μεγάλες 

κυρίως αλυσίδες αλλά και του κλεισίματος ορισμένων εταιρειών του κλάδου. Οι 

συνεχείς εξαγορές και συνεργασίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία πιο εύρωστων 

οικονομικά επιχειρηματικών σχημάτων με ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη 

έναντι των προμηθευτών, ενώ ο αριθμός των μικρότερων supermarket θα μειωθεί, 

λόγω της αδυναμίας τους να ανταγωνιστούν. 

Η πλειονότητα των καταστημάτων των δέκα μεγαλύτερων αλυσίδων του 

κλάδου βρίσκεται στην Αττική (43,6%) και ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής 



5 

Μακεδονίας (19,8%).Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες κάλυπταν το 60% περίπου της 

συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς το 2014 ενώ το 2015 τέσσερεις μεγάλες 

εταιρείες–αλυσίδες καταστημάτων απέσπασαν το 50% περίπου των συνολικών 

πωλήσεων του κλάδου. Πλέον, οι 5 μεγαλύτερες βάσει εσόδων αλυσίδες 

συγκεντρώνουν περίπου το 75% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Το πιο 

εκτεταμένο δίκτυο στα τέλη του 2015 διέθετε η Μαρινόπουλος με 900 

καταστήματα και ακολουθούσαν οι ΑΒ Βασιλόπουλος (344), Μασούτης(263), Lidl 

(221) και Αφοί Βερόπουλοι (179). 

Η κατανάλωση στα supermarket τα τελευταία χρόνια δεικνύει πτωτική τάση, 

όντας άμεσα συνυφασμένη με την οικονομική ύφεση που εκδηλώνεται με μείωση 

του διαθέσιμου εισοδήματος ,αύξηση ανεργίας και ανασφάλεια στους 

καταναλωτές. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου παρουσίασαν πτωτική 

πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,1% την τετραετία 2010-2013, έπειτα από 

διαχρονική αύξηση επί σειρά ετών. Το 2014 υπήρξε αναστροφή του κλίματος με 

αύξηση +1,6%. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 

Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) το αρνητικό περιβάλλον επέδρασε αρνητικά στον εξεταζόμενο 

κλάδο. Το2015 επιφύλασσε βαθμιαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. 

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,3%με τη διεξαγωγή 

πρόωρων εκλογών τον Ιανουάριο, τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της 

ελληνικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων των δανειστών και την αργία των 

τραπεζών τον Ιούλιο να προκαλούν ανησυχία σχετικά με ενδεχόμενη έξοδο της 

χώρας από την Ευρωζώνη και κλίμα αβεβαιότητας στο λιανεμπόριο. Ειδικότερα, η 

προκήρυξη του δημοψηφίσματος και η εφαρμογή των capital controls τον Ιούλιο 

προκάλεσαν μαζική προσέλευση καταναλωτών στα supermarket, οι οποίοι 

έσπευσαν να προμηθευτούν κυρίως τρόφιμα λόγω του φόβου για κατάρρευση της 

οικονομίας. Οι πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου (η οποία προηγήθηκε 

του δημοψηφίσματος) σημείωσαν απότομη άνοδο μεγαλύτερη του 30%, η οποία 

όμως αποδείχτηκε πρόσκαιρη, καθώς τις επόμενες εβδομάδες παρατηρήθηκαν 
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σημαντικοί ρυθμοί υποχώρησης. Έτσι, στο σύνολο του μήνα οι πωλήσεις τροφίμων 

αυξήθηκαν κατά 6%.Παράλληλα, παράμετροι που επηρέασαν αρνητικά την αξία 

αγοράς αποτελούν η μείωση των τελικών τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων 

και η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται με την αγορά 

μικρότερης ποσότητας αγαθών και προτίμηση φθηνότερων όπως για παράδειγμα 

οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Επιπλέον, συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό 

καταναλωτών ελαχιστοποιεί (εάν όχι εκμηδενίζει) τις παρορμητικές αγορές και 

συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων στα καταστήματα, αναζητώντας το βέλτιστο 

συνδυασμό μεταξύ κόστους και αξίας (valueformoney). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, 

η τάση προτίμησης των ελληνικών προϊόντων, δεδομένου ότι οι καταναλωτές 

φαίνεται να συνεκτιμούν τόσο αγοραστικά κριτήρια (ποιότητα και ασφάλεια 

προϊόντων), όσο και το γενικό συμφέρον της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση της 

ανεργίας και στηρίζοντας συνειδητά την ανάπτυξη της παραγωγής. 

Οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης κατέληξαν σε επίτευξη 

συμφωνίας με το ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους εταίρους για τη χρηματοδότηση της 

χώρας, στα πλαίσια της οποίας η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε για τη λήψη 

περιοριστικών για την οικονομία μέτρων (υψηλότερο ΦΠΑ). Η αύξηση της έμμεσης 

φορολογίας, η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών για τη διαφαινόμενη 

περαιτέρω κάμψη του εισοδήματός τους, καθώς και οι έκτακτες προμήθειες στις 

οποίες προχώρησε μεγάλο μέρος του κοινού μετά την επιβολή των capital controls, 

οδήγησαν την αγορά τροφίμων σε εκτιμώμενη πτώση 5% κατά το δεύτερο 

εξάμηνο. 

Προς το τέλος του 2016 πραγματοποιήθηκαν ριζικές ανακατατάξεις στον 

κλάδο των supermarket, έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από σχετική 

ανελαστικότητα δαπάνης. Η συσσώρευση χρεών σε συνδυασμό με λανθασμένους 

χειρισμούς, οι συνέπειες των οποίων ήταν πολύ πιο έντονες λόγω της μείωσης του 

διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος, είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσουν 

ιστορικές οικογένειες, όπως αυτή του Μαρινόπουλου και του Βερόπουλου. Είχε 
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προηγηθεί, βεβαίως, το πρώτο ηχηρό «κανόνι» στον κλάδο, αυτό της Ατλάντικ, η 

οποία δεν είχε την τύχη της Μαρινόπουλος και της Βερόπουλος, να μεταβιβασθεί 

δηλαδή σε κάποιον άλλο όμιλο (Μανιφάβα, 2016). 

Από την άλλη, μια άλλη παραδοσιακή οικογένεια, η Σκλαβενίτης υπερβαίνει 

τα στενά σύνορα του λεκανοπεδίου και, χωρίς ακόμη να έχει προσθέσει το δίκτυο 

της Μαρινόπουλος στο δυναμικό της, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον κλάδο. 

Στην ίδια κατηγορία, των οικογενειακών επιχειρήσεων που μέσα από ορθή 

στρατηγική ενδυναμώνουν τη θέση τους στον κλάδο είναι οι οικογένειες 

Παντελιάδη (ΜΕΤΡΟ) και Μασούτη (Μανιφάβα, 2016). 

Η κρίση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των πολυεθνικών 

που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Πλέον κερδισμένες από την 

απόφασή τους όχι μόνο να παραμείνουν αλλά και να προβούν σε ολοένα και 

μεγαλύτερες επενδύσεις αναδεικνύονται η Delhaize (βελγικός όμιλος που 

συγχωνεύτηκε με τον ολλανδικό Ahold και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω 

της Άλφα Βήτα) και η γερμανική αλυσίδα Lidl. Από την άλλη, η κρίση ήταν αυτή που 

οδήγησαν την εταιρεία Aldi και Carrefour να αποχωρήσουν από την ελληνική 

αγορά, θεωρώντας την ασύμφορη (Μανιφάβα, 2016). 

Οι ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου φαίνονται στον πίνακα:  

Επωνυμία 

επιχείρησης 

Κύκλος 

εργασιών 

2015 

Κέρδη 

EBITDA 

2015 

Προσωπικό 
Αριθμός 

καταστημάτων 

ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
1.944.119.000€ 132.736.000€ 12.562 362 (ομίλου) 

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Μη διαθέσιμος Μη διαθέσιμα 5.000 222 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. 

Α.Ε.Ε 
1.304.718.000€ 65.647.000€ 8.950 111 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
1.271.233.871€ -335.090.258€ 9.400 735 (ομίλου) 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. 

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 
751.660.000€ 49.028.000€ 6.409 260 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. 
736.243.483€ 33.197.148€ 4.437 

281 
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Στα στοιχεία των ισολογισμών των κυρίαρχων αλυσίδων αποτυπώνονται οι 

ανακατατάξεις που έγιναν στον κλάδο των supermarkets. Έτσι το 2008 η 

Carrefour - Μαρινόπουλος είχε τζίρο που προσέγγιζε τα 2 δισ. ευρώ. Την ίδια 

χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος βρισκόταν στη δεύτερη θέση από πλευράς τζίρου με 

1,33 δισ. ευρώ και με πολύ μικρότερο δίκτυο, μόλις 157 καταστήματα. Η αλλαγή 

στρατηγικής της Delhaize το 2009, αντιλαμβανόμενη την ύφεση στην οποία 

βυθίζονταν ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στρατηγική με βασικές 

αρχές τις χαμηλές, ανταγωνιστικές τιμές και την διάθεση προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας σε όλες τις κατηγορίες οδήγησε στο να συγκεντρώσει την προτίμηση των 

καταναλωτών. Το 2012 ήδη η ΑΒ Βασιλόπουλος είχε κάνει ελαφρώς μεγαλύτερο 

τζίρο από την Μαρινόπουλος (1,62 δισ. ευρώ η ΑΒ Βασιλόπουλος και 1,52 δισ. ευρώ 

η Μαρινόπουλος). Το 2015 έκλεισε με τζίρο 2 δισ. ευρώ για την ΑΒ Βασιλόπουλος, 

ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον η Σκλαβενίτης καθώς τη χρονιά που πέρασε 

ο τζίρος της σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 1,74 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

2008 ο τζίρος της ανερχόταν σε 960 εκατ. ευρώ. Η Μαρινόπουλος έκλεισε το 2015 

με τζίρο κάτω του 1,5 δισ. ευρώ και πλέον η πρόκληση για την εξυγίανση της 

εταιρείας και την επιστροφή της στη βιωσιμότητα ανήκει στην Σκλαβενίτης 

(Μανιφάβα, 2016). 

Εντυπωσιακή πορεία πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια δύο ακόμη 

επιχειρήσεις του κλάδου. Η Μετρό ΑΕΒΕΕ της οικογένειας Παντελιάδη έκλεισε το 

2015 με κύκλο εργασιών 736 εκατ. Ευρώ και πλέον ενισχύεται σημαντικά σε όλη τη 

χώρα μετά την προσθήκη του δικτύου της Βερόπουλος, την οποία εξαγόρασε στα 

τέλη της περασμένης χρονιάς. Στα 756 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της Μασούτης 

το 2015 με την αλυσίδα να κρατά τα σκήπτρα στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας κερδίσει 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών (Μανιφάβα, 2016). 

Αίνιγμα παραμένει ο τζίρος που πραγματοποιεί η Lidl Hellas δεδομένου του 

γεγονότος ότι δεν δημοσιεύει ισολογισμό. Ωστόσο, πρόκειται για μία από τις 

αλυσίδες που έχουν επωφεληθεί πολύ από την «κατάρρευση» της Μαρινόπουλος 
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τους τελευταίους μήνες. Πολλοί καταναλωτές που πραγματοποιούσαν τις αγορές 

τους από την Μαρινόπουλος λόγω των μεγάλων προσφορών και των πολλών 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν και πολύ 

μικροεπαγγελματίες που προτιμούσαν τη Μαρινόπουλος έναντι χονδρεμπορικών 

επιχειρήσεων) στρέφονται πλέον στη γερμανική εκπτωτική αλυσίδα. Σύμφωνα με 

τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι πωλήσεις της LidlHellas κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2016 εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 11,6% σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (Μανιφάβα, 2016).  

Το 2017 ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση της Μαρινόπουλος 

ΑΕ και από το ότι όλες οι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, μεγάλες αλλά ακόμη και 

μικρές, «διαμοιράστηκαν» τις πωλήσεις της. Αλλά αυτό ακριβώς το γεγονός, και οι 

απότοκες εξελίξεις, οδήγησαν  ορισμένους να εκτιμούν ότι θα σημαδέψουν το έτος 

2017. 

Ειδικά για το 2017 εκτιμάται ότι η κατάσταση στην αγορά θα 

σταθεροποιηθεί και έτσι θα διαμορφωθούν επενδυτικές και επιχειρηματικές 

στρατηγικές των μεγάλων εταιρειών. Εφόσον, λοιπόν, η κατάσταση 

σταθεροποιηθεί, το ερώτημα που τίθεται από πολλές πλευρές είναι ποια θα είναι η 

στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι μεγάλοι όμιλοι. Η πρώτη εκτίμηση, που με 

βάση τα σημερινά δεδομένα που φαίνεται πιο πιθανή, είναι να ξεσπάσει ένας 

ανελέητος «πόλεμος τιμών», που θα ξεπερνά τις γνωστές τακτικές. Ενδεχομένως να 

αυξηθεί ο ανταγωνισμός, αν και κανέναν δεν συμφέρει να χάσει, αφού ένας 

πόλεμος τιμών σημαίνει απώλεια κερδών και αξίας πωλήσεων για όλους. Ο όμιλος 

Σκλαβενίτη αποκτώντας το δίκτυο της Μαρινόπουλος ΑΕ, είναι προφανές ότι θα 

διεκδικήσει να ανακτήσει τον χαμένο τζίρο ή τουλάχιστον μέρος του. Οι άλλες 

μεγάλες αλυσίδες θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν το τζίρο τους ή να χάσουν 

όσο το δυνατόν λιγότερο μερίδιο. Η κάθε πλευρά θα χρησιμοποιήσει για τις 

επιδιώξεις της όποιο όπλο διαθέτει και θα γίνει ανακατανομή της τράπουλας. Είναι 

σαφές ότι σε ένα τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον θα ασκηθεί τρομακτική πίεση στις 
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μεσαίου μεγέθους αλυσίδες σουπερμάρκετ με πωλήσεις κάτω των 300 εκατ. ευρώ 

και δεν αποκλείουν ότι ο αφελληνισμός και η «αιματηρή» συγκέντρωση της αγοράς 

στο λιανεμπόριο να συνεχιστεί και εντός του 2017. 

Βασικές συνιστώσες διαφοροποίησης της θέσης των επιχειρήσεων στην 

αγορά είναι η πολιτική τιμών, οι συνθήκες και οι όροι συνεργασίας με τους 

προμηθευτές στην αγορά. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και η συρρίκνωση 

της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, οδήγησαν τις μεγάλες αλυσίδες 

supermarketσε έναν «αγώνα» προσφορών και εκπτώσεων.  

Σημαντικά είναι τα ποσά που επενδύονται στην προώθηση των πωλήσεων, 

προσπαθώντας να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και έτσι να 

προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους καταναλωτές αποσπώντας μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς. Από την άλλη, οι καταναλωτές επιλέγουν με βάση την ποιότητα, 

την τιμή και τις προσφορές, αγοράζοντας τα «απαραίτητα» πλέον αγαθά.  
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2.2. Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. 

H ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται περισσότερο από 

τρεις δεκαετίες στο χώρο του λιανεμπορίου.  

Το Νοέμβριο του 1981, μια μικρή επιχείρηση άνοιξε στο Γαλάτσι, στην οδό 

Εκάβης. Ένα μικρό μαγαζί σε μια ελληνική γειτονιά, που μόλις το 1984 γίνεται 

επίσημα το πρώτο από μια σειρά καταστημάτων supermarket (ΦΕΚ 00043,1-1-

1984). Μαζί με το κατάστημα που ανοίγει στη Λυκούδη, στα Άνω Πατήσια, 

σηματοδοτούν το ξεκίνημα της αλυσίδας supermarket ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ. Την 

επόμενη χρονιά, ένα ακόμα κατάστημα ανοίγει στο Μαρούσι και το 1988 το 

τέταρτο κατάστημα της αλυσίδας ανοίγει στο Πολύδροσο. 

Κλείνοντας την πρώτη δεκαετία της ιστορίας της, η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

γνωρίζει εντυπωσιακές αλλαγές. Το 1995, από ΕΠΕ (Ltd) μετατρέπεται σε Α.Ε. 

(ανώνυμη εταιρεία) και αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση 

σουπερμάρκετ. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. με Αριθμό ΓΕΜΗ1950001000 

(Αρ.ΜΑΕ. 32693/004/Β/95/0005)έχει πλέον γεννηθεί και η χρονιά θεωρείται 

σταθμός για την εξέλιξη της εταιρίας. Μέσα σε 6 χρόνια, 7 καταστήματα ανοίγουν 

στην ευρύτερη κεντρική περιοχή της πρωτεύουσας: Πατήσια, Κυψέλη, Γαλάτσι, 

Πολύγωνο καθώς και ένα βορειότερα, στο Κοντόπευκο. 

Από το 2000 και μετά, η εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά, όχι όμως μόνο 

αριθμητικά αλλά κυρίως ποιοτικά. «… ποιότητα και τιμή μαζί»! Αυτό γίνεται η 

βασική αρχή για την ανοδική πορεία και τη συνεχή επιτυχία της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Έτσι διατηρεί το καλό της όνομα ανάμεσα στους πελάτες της και 

βέβαια ανάμεσα στους συνεργάτες και προμηθευτές της. Από το 2000, έως και το 

2010, 25 νέα καταστήματα ανοίγουν στην Αττική. 

Ένα supermarket ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. υπάρχει πλέον στις 

περισσότερες γειτονιές της Αθήνας – στο κέντρο, στα βόρεια αλλά και τα νότια 
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προάστια του λεκανοπεδίου. Από το Χαλάνδρι έως το Παλιό Φάληρο και από τη 

Μεταμόρφωση μέχρι τον Πειραιά. 

Τον Οκτώβριο του 2008 (ΦΕΚ 12026/2008), η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α.Ε. ανεγείρει τις εγκαταστάσεις του νέου της Διαμετακομιστικού Κέντρου σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο 15.500τ.μ., στη θέση Ντοροβατέζα-Γκονετσές στο Βιομηχανικό 

Πάρκο στο Μαρκόπουλο Αττικής και αλλάζει η έδρα της εταιρείας. Στα κτίρια, 

εκτάσεως περίπου 8.000τ.μ., στεγάζονται σήμερα όλες οι διοικητικές υπηρεσίες. Το 

Κέντρο Διανομής περιλαμβάνει αποθήκες 5.500τ.μ. με ψυγεία 700τ.μ. εσωτερικά, 

ενώ υπάρχει ακόμα και ένα διώροφο κτίριο 3.000τ.μ. με τα γραφεία της εταιρείας, 

το ισόγειο του οποίου είναι χώρος picking. 

Η αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο 

του 2011. Τρία ακόμα νέα καταστήματα ανοίγουν, σε Ν. Ηράκλειο, Ν. Ιωνία και το 

πέμπτο κατάστημα του Γαλατσίου, στην Πλ. Κύπρου. Αργότερα, μέσα στην ίδια 

χρονιά, ανοίγει ένα κατάστημα στη Δάφνη και το δεύτερο κατάστημα της 

Πατησίων.  

Το 2012, η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ανοίγει ακόμα ένα κατάστημα 

στα Πατήσια, ενώ το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, ανοίγει νέο κατάστημα στη 

Μεταμόρφωση. Η απαίτηση για ποιότητα και οικονομία μαζί αλλά και για σωστή 

εξυπηρέτηση, γίνεται πιο έντονη από ποτέ και η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ παραμένει και 

σήμερα απόλυτα προσανατολισμένη σε αυτή την κατεύθυνση.  

Το 2013 η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. απορρόφησε την εταιρεία 

DayExpressΑ.Ε., ανώνυμη εταιρεία τροφίμων γενικού εμπορίου (ΓΕΜΗ 88712/5-

8/2013). 

Σήμερα η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. είναι μία εταιρεία με κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο από 100 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει 54 καταστήματα από 

τα οποία 2 βρίσκονται στην Άνδρο και 1 κατάστημα franchise στην Αττική, 

απασχολεί πάνω από 1050 υπαλλήλους και συνεργάζεται με 300 και πλέον 

προμηθευτές. 
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Όλοι αυτοί δεν είναι απλά οι εργαζόμενοι στην ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α.Ε., αλλά κάθε ένας από αυτούς αποτελούν μέλος της μεγάλης οικογένειας της 

αλυσίδας. Μια οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς. Η εξέλιξη και η πρόοδος κάθε 

εταιρείας εξαρτάται από την εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων της. Γι’ αυτό 

και η νέα γενιά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., που ήδη εργάζεται στην 

υπηρεσία των πελατών της, επενδύει διαρκώς σε αυτούς. Με την επίβλεψη των 

παλαιότερων και πιστή στις αξίες της εταιρείας, αυτή η νέα γενιά συνεχίζει με 

αισιοδοξία και αφοσίωση την πορεία της στο μέλλον… 

Την Διοίκηση της Επιχείρησης ασκούν έως σήμερα οι (ΓΕΜΗ, 865292/3-6-

2016): 

• Κωνσταντογιάννης Αντώνιος του Γεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων 

Σύμβουλος από 28/12/2015 – Ποσοστό μετοχών 91,19% 

• Κωνσταντογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Διευθυντής 

Ανθρώπινου Δυναμικού από 28/12/2015 – Ποσοστό μετοχών 3,74% 

• Κωνσταντογιάννης Γεώργιος του Αντωνίου, Μέλος ΔΣ, Γενικός Διευθυντής από 

28/12/2015 – Ποσοστό μετοχών 3,74% 

• Κωνσταντογιάννη Σταυρούλα, Μέλος ΔΣ από 28/12/2015 

• Αντωνιάδης Ιωάννης, Μέλος ΔΣ από 28/12/2015 

Το 2014 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 

(ΓΕΜΗ 329437/23-12/2014) το οποίο ανέρχεται σε 3.036.397€ και διαιρείται σε 

74717 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 41€ έκαστη.  

Μέτοχοι της Προμηθευτικής Τροφίμων Α.Ε. είναι οι: 

• Κωνσταντογιάννης Αντώνιος του Γεωργίου με ποσοστό 91,19% 

• Κωνσταντογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτου με ποσοστό 3,74% 

• Κωνσταντογιάννης Γεώργιος του Αντωνίου με ποσοστό 3,74% 

• Κωνσταντογιάννη Μαρία με ποσοστό 1,33% 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. έχει αναλάβει έναν σημαντικό κοινωνικό 

ρόλο. Να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και καλές 
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τιμές, στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό να κάνει την καθημερινότητα των 

καταναλωτών ολοένα και καλύτερη. 

Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια εθελοντικών και μη 

κερδοσκοπικών οργανώσεων που αφορούν κυρίως στους τομείς που πλήττονται 

στην ελληνική κοινωνία σήμερα, όπως η υγεία και η σίτιση. 

Το 2012 δόθηκε τιμητικό βραβείο στην ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. από 

τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την αμέριστη υποστήριξή της στο έργο του 

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. Επίσης, η εταιρεία συμμετέχει στην εκστρατεία 

συλλογής τροφίμων «Όλοι μαζί μπορούμε» που διοργανώνει ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία 

με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Μητροπόλεις της Ελλάδος, τις Ένοπλες Δυνάμεις, 

την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλα supermarket. 

Το όραμα στην ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ήταν, είναι και θα είναι να 

στέκονται πάντα άξια δίπλα στον πελάτη τους, να τηρούν τις δεσμεύσεις τους για 

ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και να πράττουν τα μέγιστα για την εξέλιξη 

της εταιρείας σύμφωνα με τις αξίες τους. Επιπλέον στοχεύουν στη συνεχή πρόοδο 

και αποτελεσματικότητα. Όσο πιο μεγάλο και τολμηρό είναι ένα όραμα, τόσο πιο 

πολύ ενθουσιασμό και επιμονή απαιτεί. Και προσήλωση, για να γίνει 

πραγματικότητα (http://www.promitheftiki.gr/). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

3.1. Έννοια και σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

Η ανάλυση και η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

μελετάει τις σχέσεις των οικονομικών στοιχείων που περιέχονται σε αυτές για μια 

δεδομένη χρονική στιγμή αλλά και τις τάσεις τους για μια σειρά ετών (Παπαδέας 

και Συκιανάκης, 2014). 

Το είδος της χρηματοοικονομικής αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων 

εξαρτάται από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις επιδιώξεις αυτών που 

πραγματοποιούν την ανάλυση π.χ. αν αυτοί είναι μέτοχοι, επενδυτές, πιστωτές, 

κρατικές υπηρεσίες, εργαζόμενοι ή χρηματιστές. Έτσι μπορεί να ακολουθούνται 

διάφοροι μέθοδοι ανάλυσης και να δίνεται κάθε φορά έμφαση σε ορισμένα 

στοιχεία ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για παράδειγμα οι βραχυχρόνιοι 

πιστωτές μιας επιχείρησης ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, γιατί τους 

ενδιαφέρει η εξασφάλιση της καταβολής, από την πλευρά της επιχείρησης, των 

δανειακών κεφαλαίων και των τόκων. Για το λόγο αυτό εξετάζουν προσεκτικά τη 

σχέση των κυκλοφοριακών στοιχείων της επιχείρησης προς τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, προκειμένου να αξιολογήσουν την τρέχουσα οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Αντίθετα, οι μακροχρόνιοι δανειστές όπως οι ομολογιούχοι, δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στους μακροχρόνιους οικονομικούς δείκτες της επιχείρησης 

όπως είναι η διάρθρωση των κεφαλαίων της και οι μεταβολές της οικονομικής της 

θέσης. Παράλληλα, οι επενδυτές σε μετοχές της επιχείρησης ενδιαφέρονται για 

παρόμοια με τους μακροπρόθεσμους δανειστές στοιχεία, οπότε η ανάλυση 

επικεντρώνεται στα κέρδη, στα μερίσματα και στις προοπτικές αυτών. Από την 

πλευρά της, η διοίκηση της επιχείρησης, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη σύνθεση και 
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τη διάρθρωση των κεφαλαίων της, όπως και για τις προοπτικές και την 

κερδοφόρο δυναμικότητά της. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πληροφορίες επηρεάζουν 

άμεσα το είδος, το μέγεθος και το κόστος των δανειακών κεφαλαίων που η 

επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει. Επίσης, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 

είναι ένα εργαλείο που μας δείχνει πόσο αποτελεσματική και ικανή είναι στην 

εκτέλεση των καθηκόντων της η διοίκηση. Τέλος, η μελέτη των λογιστικών 

καταστάσεων μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση επιχειρηματικών προβλημάτων ή 

να χρησιμεύσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής οικονομικής θέσης της επιχείρησης 

και των οικονομικών της αποτελεσμάτων (Νιάρχου, 2004). Μέσω της ανάλυσης, η 

διοίκηση μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις των επενδυτών και των πιστωτών, 

της με συνέπεια να έχει μια αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα 

αντιμετωπισθούν οι προσπάθειες για την προσπόριση κεφαλαίων για την 

επιχείρηση (Κιόχος και Παπανικολάου, 2001). 

Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης 

χρησιμοποιεί στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Η 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών που συνδέει μεταξύ τους, στοιχεία του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης επιτρέπει τη χάραξη του ιστορικού 

της επιχείρησης και την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασής της (Παπαδέας και 

Συκιανάκης, 2014).  

Σύμφωνα με τον νόμο οι καταστάσεις που πρέπει να δημοσιεύονται είναι ο 

ισολογισμός, συνοδευόμενος με την ανάλυση του λογαριασμού των 

αποτελεσμάτων χρήσεως (κερδών-ζημιών) και τον πίνακα διάθεσης των 

αποτελεσμάτων χρήσης ενώ με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

στη χώρα μας θα πρέπει να δημοσιεύουν και την κατάσταση ροής μετρητών 

(Τσακλαγκανός 2006).  

Ισολογισμός είναι η συνοπτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και των πηγών χρηματοδότησης των στοιχείων αυτών. Αποτελέσματα 

χρήσεως είναι μια συνοπτική κατάσταση των εσόδων-εξόδων και του καθαρού 
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αποτελέσματος της επιχείρησης. Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως 

συνοδεύεται πάντοτε και από την διάθεση του καθαρού κέρδους (όταν υπάρχει 

αυτό) (Τσακλαγκανος, 2006). 

Σε άλλες χώρες απαιτούνται προς δημοσίευση και άλλες 

χρηματοοικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις. Μία συνήθης Κατάσταση η οποία 

δημοσιευόταν υποχρεωτικά ήταν η Κατάσταση Πηγών και Διαθέσεως Κεφαλαίου ή 

Κατάσταση Αλλαγών της οικονομικής θέσης της επιχείρησης. Η Κατάσταση αυτή 

παρουσίαζε συνοπτικά τις διάφορες πηγές κεφαλαίου, από πού δηλαδή προήλθαν 

τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν από την επιχείρηση και τον τρόπο διάθεσης 

των χρημάτων αυτών. Η παραπάνω Κατάσταση αντικαταστάθηκε, ύστερα από 

την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), με την Κατάσταση Ροής 

Μετρητών (Τσακλαγκανος, 2006). 

 

3.2. Είδη ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης διακρίνεται στα 

εξής δύο είδη ανάλογα με τη θέση του αναλυτή και τα στάδια διενέργειάς της. 

Ανάλογα με τη θέση εκείνου που διενεργεί την ανάλυση έχουμε τη διάκριση 

σε εσωτερική και εξωτερική ανάλυση.  

Στην πρώτη περίπτωση, η εσωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από 

πρόσωπα που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την επιχείρηση και μπορούν να 

προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία, ελέγχοντας τους επιμέρους λογαριασμούς 

και ότι άλλο λογιστικό έγγραφο υπάρχει. Το βασικό πλεονέκτημα της εν λόγω 

ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει σε αυτόν που τη διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες 

μεθόδους καθώς και τις διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί αποκτώντας 

μεγαλύτερη διαύγεια και εμβάθυνση στην ανάλυση. Η εσωτερική ανάλυση 

προσπαθεί να ερμηνεύσει ορισμένα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για 

λογαριασμό της διοίκησης προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος που πράγματι 
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εκτελέστηκε σε σύγκριση με τα υπάρχοντα προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ο έλεγχος της λειτουργίας μιας επιχείρησης.  

Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από 

πρόσωπα εκτός επιχείρησης και βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις λογιστικές 

καταστάσεις και στις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Σε 

αυτή την περίπτωση ο αναλυτής δεν μπορεί να διεισδύσει βαθύτερα μέσα στην 

επιχείρηση και το έργο του δυσκολεύεται από το πόσο συνοπτικά είναι τα 

δημοσιευθέντα στοιχεία. Η συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται από πρόσωπα τα οποία 

ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν την οικονομική θέση και την αποδοτικότητα της 

επιχείρησης. Ενδιαφέρονται δηλαδή να ανακαλύψουν: 1) την δυνατότητα που έχει 

η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν και στο 

μέλλον, 2) τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες με τη χρήση 

κεφαλαίων από ίδιες πηγές ή από έκδοση μετοχών/ομολογιών ή από την άντληση 

κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα καθώς και 3) τη δυνατότητα πληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και της καταβολής μερισμάτων χωρίς διακοπή. Για 

τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας της επιχείρησης ερευνάται ιδιαίτερα το 

ύψος και η σταθερότητα των καθαρών κερδών της καθώς επίσης και η τάση 

βελτίωσης αυτών στο μέλλον. Για να προσδιοριστεί η οικονομική θέση και η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης μεγάλη σημασία έχει ο τύπος και η διάταξη των 

στοιχείων του ισολογισμού και της καταστάσεως των αποτελεσμάτων χρήσης. Έτσι 

γίνεται εφικτή η εύκολη μελέτη και συγκριτική διερεύνηση των στοιχείων μιας 

επιχείρησης δηλαδή των κυκλοφοριακών, των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών της καθώς και των επενδύσεων σε πάγια και της 

αποδοτικότητας αυτής. 

Ανάλογα με τα κύρια στάδια διενέργειας της ανάλυσης τη διακρίνουμε σε 

τυπική και ουσιαστική. Η πρώτη (τυπική) προηγείται της ουσιαστικής και αποτελεί 

το προπαρασκευαστικό της στάδιο ελέγχοντας την εξωτερική διάρθρωση του 

ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως. Προβαίνει δε στις 
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ενδεικνυόμενες διορθώσεις, στρογγυλοποιήσεις, ομαδοποιήσεις, ανακατατάξεις και 

ανασχηματισμούς και συμπληρώνει τα σε απόλυτα αριθμούς κονδύλια με 

σχετικούς αριθμούς, δηλαδή με ποσοστά επί τοις εκατό. 

Η δεύτερη(ουσιαστική) μορφή ανάλυσης βασίζεται μεν στα δεδομένα της 

τυπικής ανάλυσης αλλά επεκτείνεται στην εξεύρεση και επεξεργασία διαφόρων 

αριθμοδεικτών οι οποίοι δίνουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης (Νιάρχου, 

2004).  

 

3.3. Ανάλυση & περιορισμοί της ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών δεικτών 

Με τον όρο αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες εννοούμε τις απλές 

μαθηματικές σχέσεις με τη μορφή συνήθως πηλίκων που επιτρέπουν την εξέταση ή 

τη σύγκριση δύο ή περισσότερών στοιχείων του ισολογισμού ή της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως μιας επιχείρησης (Αλεξανδρίδης, 2004). 

Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην καθιέρωση της χρήσης των 

αριθμοδεικτών είναι η αδυναμία να γίνεται άμεσα αντιληπτή η πραγματική αξία 

και η σπουδαιότητα των απολύτων μεγεθών των στοιχείων που περιλαμβάνονται 

στον ισολογισμό ή στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης μιας οικονομικής 

μονάδας (Αλεξανδρίδης, 2004). 

Για να έχει ένας αριθμοδείκτης κάποια αξία θα πρέπει να εκφράζει σχέσεις 

που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και οδηγούν σε συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς εμφανίζει μια απόλυτα κατανοητή 

σχέση μεταξύ των πωλήσεων μιας επιχείρησης και των αποθεμάτων της και δείχνει 

πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο 

(συνήθως λογιστικής χρήσης) (Νιάρχου, 2004). 
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Επίσης, η σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή που αφορά στοιχεία του 

ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως ή του προϋπολογιστικού ελέγχου μιας 

επιχείρησης πρέπει να είναι λογική και κατανοητή και να επηρεάζει κάποιες 

αποφάσεις. Όπως για παράδειγμα ο αριθμοδείκτης της γενικής ρευστότητας ο 

οποίος εμφανίζει στον αριθμητή τα στοιχεία του ενεργητικού σε διάρκεια ζωής 

μέχρι 12 μήνες (κυκλοφορούν ενεργητικό) και στον παρονομαστή τα στοιχεία του 

παθητικού με διάρκεια ζωής μέχρι 12 μήνες (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

Δείχνει δε, αν η ρευστότητα της επιχείρησης ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

ανάγκες της. Αντίθετα, μια σχέση με αριθμητή τους προμηθευτές και παρονομαστή 

τις αποσβέσεις παγίων δεν είναι ούτε λογική ούτε κατανοητή ούτε μπορεί να 

επηρεάσει κάποιες αποφάσεις. Για τη διάγνωση της χρηματοοικονομικής θέσης 

μιας επιχείρησης δεν απαιτείται ο υπολογισμός κάθε πιθανού αριθμοδείκτη αλλά η 

επιλογή κάθε φορά των κατάλληλων αριθμοδεικτών (Παπαδέας και Συκιανάκης, 

2014). 

Ο υπολογισμός και η παρουσίαση διαφόρων αριθμοδεικτών αποτελεί μία 

μέθοδο ανάλυσης η οποία πολλές φορές παρέχει μόνο ενδείξεις (Νιάρχου, 2004). 

Ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δεν δύναται να μας δώσει πλήρη εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, αν δεν συγκριθεί με άλλους 

αντιπροσωπευτικούς ή «πρότυπους» αριθμοδείκτες της ίδιας επιχείρησης 

προηγουμένων ετών. Έτσι λοιπόν, οι αριθμοδείκτες δύναται να αποτελέσουν 

«πρότυπα» σύγκρισης προηγούμενων ετών της ίδιας επιχείρησης, ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων και αριθμοδεικτών οι οποίοι αναφέρονται στο μέσο όρο του κλάδου 

όπου ανήκει η υπό εξέταση επιχείρηση (Αλεξανδρίδης, 2004). Δεδομένου ότι κάθε 

μεμονωμένη επιχείρηση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία 

επηρεάζουν την οικονομική της θέση και λειτουργικότητα, είναι σημαντικός ο 

υπολογισμός των αριθμοδεικτών για ολόκληρο τον κλάδο. Αν δεν ληφθούν υπόψη 

οι πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στον κλάδο είναι πολύ δύσκολο στον 

αναλυτή να σχηματίσει σαφή γνώμη για το ποια είναι η οικονομική θέση και 
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αποδοτικότητα της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη διαμόρφωσης ευνοϊκών 

αριθμοδεικτών για μια μεμονωμένη επιχείρηση σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 

αριθμοδείκτες του κλάδου που αποτελούν τα θεωρητικά πρότυπα εμφανίζεται η 

οικονομική και λειτουργική αδυναμία της κρινόμενης επιχείρησης. Σε κάθε 

περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο η μη διαμόρφωση ευνοϊκών αριθμοδεικτών για 

μια μεμονωμένη επιχείρηση να είναι αποτέλεσμα μιας κάποιας ιδιομορφίας της 

επιχείρησης (όπως για παράδειγμα στα supermarket) (Νιάρχου, 2004). 

Τα πιθανά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη γενικότητα των 

αριθμοδεικτών αντισταθμίζονται από την απλότητά τους. Ο αναλυτής πρέπει να 

διερευνά τους αριθμοδείκτες μέσω του οικονομικού και ανθρώπινου 

περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει 

πιθανά μειονεκτήματα που κρύβουν οι αριθμοί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όπως η έλλειψη στοιχείων ποσοτικά και χρονικά, η αξιοπιστία των 

λογιστικών αριθμών, η επιλογή δεικτών και η ανομοιογένεια μεθόδων. Γενικότερα, 

ο εξωτερικός έλεγχος για τη χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρηση εξετάζει την 

αξιοπιστία του εσωτερικού της ελέγχου που με τη σειρά του προσδιορίζει την 

αξιοπιστία των αριθμοδεικτών (Παπαδέας και Συκιανάκης, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

4.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidityratios) 

Ως ρευστότητα ορίζεται η ικανότητα της οικονομικής μονάδας να 

αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία 

της. Η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να 

αποπληρώνει έγκαιρα τις βραχυπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τη 

διάθεση στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Η έμφαση της ανάλυσης 

βέβαια εντοπίζεται στο βραχυπρόθεσμο διάστημα και άρα στη βραχυπρόθεσμη 

ρευστότητα (Παπαδέας και Συκιανάκης, 2014).  

Η σημαντικότητα της ρευστότητας είναι μεγάλη όταν οι επιχειρήσεις 

εμφανίζουν χρηματοδοτικές δυσκολίες και προβλήματα βιωσιμότητας. Επιχειρήσεις 

με ελλιπή ρευστότητα θα πρέπει να καταφύγουν σε διάφορες μορφές 

βραχυχρόνιας χρηματοδότησης και έτσι θα αυξηθεί το χρηματοδοτικό τους 

κόστος και η δανειακή τους επιβάρυνση. Η καθυστέρηση ή η αδυναμία εξόφλησης 

των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών τους μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε 

αδυναμία να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε αγαθά ή υπηρεσίες και έτσι να 

διαταραχθεί η λειτουργία της επιχείρησης (Παπαδέας και Συκιανάκης, 2014). 

Η ρευστότητα ενδιαφέρει όχι μόνο τους πιστωτές της επιχείρησης που 

ενδιαφέρονται να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από την ίδια αλλά και τους 

μετόχους της που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την 

απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης (Παπαδέας και Συκιανάκης, 2014).  

Προκειμένου να μετρηθεί η ρευστότητα, ο αναλυτής συγκρίνει από τη μία τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που πρέπει να αποπληρώσει η επιχείρηση και από 

την άλλη τα μέσα πληρωμής που αυτή διαθέτει.  
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Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 

βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης της επιχείρησης αλλά και της ικανότητας να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (Νιάρχου, 2004). 

4.1.1. Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας (current ratio) 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει αποθέματα, απαιτήσεις, 

χρεόγραφα και διαθέσιμα.  

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν προμηθευτές, γραμμάτια 

πληρωτέα, βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, προκαταβολές πελατών, 

υποχρεώσεις  από φόρους και τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς  ,μερίσματα 

πληρωτέα, πιστωτές διάφοροι και γενικά τις υποχρεώσεις που λήγουν μέσα στην 

επόμενη του ισολογισμού χρήση. 

Υπολογίζεται διαιρώντας το Κυκλοφορούν Ενεργητικό διά τις Βραχυχρόνιες 

Υποχρεώσεις. 

 

Έμμεση Ρευστότητα =  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
> 1 

Δείχνει πόσες φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. Για να υπάρχει ρευστότητα θα πρέπει ο αριθμητής να είναι 

μεγαλύτερος από τον παρονομαστή και το πηλίκο της διαίρεσης μεγαλύτερη της 

μονάδας. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μια αποδεκτή τιμή του δείκτη έμμεσης 

ρευστότητας είναι γύρω στο 2, δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό να είναι 

διπλάσιο από τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 

Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας και κυρίως 

στη χορήγηση πίστωσης από προμηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από τράπεζες 

αλλά και στη διατήρησή της, από τη διοίκηση της επιχείρησης, σε ορθολογικά 

επίπεδα. Έτσι, υποδηλώνεται ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού υπερκαλύπτει 
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τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις θα επαρκεί ρευστοποιούμενο για την αποπληρωμή 

τους. 

Το αρνητικό στον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι το 

γεγονός ότι ο χαρακτήρας του δείκτη είναι στατικός δηλαδή βασιζόμαστε για τον 

υπολογισμό του σε δεδομένα ισολογισμού. Επίσης, λαμβάνεται υπ όψιν το σύνολο 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και όχι τα επιμέρους στοιχεία που το   

συνθέτουν, τα οποία παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες στη ρευστοποίησή τους 

(π.χ. τα αποθέματα δεν ρευστοποιούνται άμεσα και έτσι χάνεται η δυνατότητά 

πώλησής τους) (Κάντζος, 2002; Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

4.1.2. Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας (quick ratio) 

Ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας χρησιμοποιεί δεδομένα ισολογισμού, 

αφήνοντας όμως κάποιες κατηγορίες λογαριασμών που εκτιμάται ότι υπάρχει 

καθυστέρηση στη ρευστοποίησή τους. Θεωρείται αυστηρότερο μέτρο ρευστότητας 

σε σύγκριση με την έμμεση ρευστότητα.  

Υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα όλων των στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού πλην των αποθεμάτων και των προκαταβολών 

πελατών .Τα αποθέματα τα αφαιρούμε γιατί είναι αυτά που παρουσιάζουν τη 

μικρότερη ρευστότητα και από τη ρευστοποίησή τους μπορεί να προκύψουν 

ζημίες. 

Άμεση Ρευστότητα =  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό − Αποθέματα

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις − Προκαταβολές Πελατών
≥ 1 

Δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης 

(π.χ. μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα, απαιτήσεις) καλύπτουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Έτσι γίνεται εμφανές πόσο εύκολα μπορεί να 

προσβληθεί μια επιχείρηση σε μια πιθανή μεταβολή του οικονομικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. 
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Χρησιμεύει για την αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 

ικανότητας της επιχείρησης καθώς και στην αξιολόγηση του τμήματος πωλήσεων 

σε συνδυασμό με τους όρους πωλήσεων. 

Για να θεωρηθεί ικανοποιητικός πρέπει ο αριθμοδείκτης άμεσης 

ρευστότητας να κυμαίνεται σε τιμές μεγαλύτερες ή ίσες της μονάδας. Το σκεπτικό 

είναι ότι τα διαθέσιμα, τα ρευστοποιούμενα χρεόγραφα και οι εισπράξεις των 

απαιτήσεων θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προς πληρωμή βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. Ειδικότερα, όταν κυμαίνεται γύρω στη μονάδα αποτελεί καλή ένδειξη 

για την επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι στις απαιτήσεις  της επιχείρησης δεν 

συμπεριλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και η περίοδος είσπραξης των 

απαιτήσεων και εξόφλησης των υποχρεώσεων να είναι περίπου ίσες. Αντιθέτως, 

ένας δείκτης άμεσης ρευστότητας μικρότερος της μονάδας, μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι τα ταχέως  ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης δεν 

επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Έτσι η επιχείρηση 

βασίζεται σε μελλοντικές πωλήσεις για να εξασφαλίσει τον βαθμό ρευστότητας. Αν 

οι προβλεπόμενες μελλοντικές πωλήσεις μειωθούν τότε η επιχείρηση θα πρέπει είτε 

να δανειστεί είτε να εκδώσει νέους τίτλους μετοχών. 

Το αρνητικό στον υπολογισμό του είναι η αδυναμία αξιολόγησης των 

επιμέρους λογαριασμών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του που μετριάζεται 

με τις απαιτήσεις αφαιρώντας από το σύνολό τους τις επισφαλείς απαιτήσεις 

(Κάντζος, 2002; Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

4.1.3. Ταμειακής ρευστότητας (cash ratio) 

Είναι το πλέον αυστηρό μέτρο ρευστότητας. Ο αριθμητής περιλαμβάνει 

μόνο τα ρευστά διαθέσιμα και τα χρεόγραφα όχι τα αποθέματα και οι απαιτήσεις 

των οποίων η ρευστοποίηση μπορεί να καθυστερεί υπό ορισμένες συνθήκες. Τα 

χρεόγραφα είναι στοιχεία άμεσης ρευστοποίησης ενώ ο παρονομαστής δεν 

διαφοροποιείται από τον παρονομαστή του δείκτη άμεσης ρευστότητας.  
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Υπολογίζεται διαιρώντας το διαθέσιμο ενεργητικό (χρεόγραφα + διαθέσιμα) 

με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (βραχυχρόνιες υποχρεώσεις-προκαταβολές 

πελατών). 

Ταμειακή Ρευστότητα =  
Χρεόγραφα + Διαθέσιμα

Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις − Προκαταβολές πελατών
> 0,5 

Συγκρίνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με τα στοιχεία του 

Κυκλοφοριακού Ενεργητικού που άμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πληρωμή αυτών των υποχρεώσεων. Δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. Αν και είναι ένας δείκτης αυστηρής ένδειξης ρευστότητας η πληροφοριακή του 

αξία είναι περιορισμένη γιατί συνήθως οι επιχειρήσεις κρατούν χαμηλό ύψος 

διαθέσιμων μόνο για να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες πληρωμές. Για να 

είναι πιο αξιόπιστος θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σχέση με άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου και με το μέσο όρο του κλάδου. 

Εμπειρικά βιβλιογραφικά  δεδομένα αναφέρουν ότι θα πρέπει να ισούνται ή 

να υπερβαίνει το μισό της μονάδας. Σημαντικό ρόλο στην τιμή του παίζει ο κλάδος 

στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και οι πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές της. 

Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 

ικανότητας της επιχείρησης αλλά και της αποδοτικότητας των εισπράξεων και των 

πληρωμών. 

Το αρνητικό είναι ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη 

επηρεάζεται από τα ταμειακά στοιχεία της επιχείρησης (αριθμητής). Έτσι, πολλές 

φορές οι επιχειρήσεις αυξάνουν, σκόπιμα και πλασματικά το υπόλοιπο του 

λογαριασμού «Ταμείο» ώστε να βελτιώσουν τους αριθμοδείκτες ρευστότητας 

(Κάντζος, 2002; Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 
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4.2.Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης 

(Activity ratios) 

Εξετάζοντας τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης μπορεί να γίνουν 

κάποιες διαπιστώσεις όπως π.χ. ότι το ποσοστό αποθεμάτων είναι υψηλό (δεν 

ρευστοποιούνται εύκολα και γρήγορα). Από την άλλη, η διατήρηση υψηλού 

ποσοστού ρευστών ή κρατικών χρεογράφων δείχνει ότι ακολουθείται μια καλή 

πολιτική από την επιχείρηση που της επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και 

να κατέχει τα αναγκαία ρευστά σε όχι καλές περιόδους, ευνοώντας και αυξάνοντας 

την πιστοληπτική της ικανότητα(Νιάρχου,2004). 

Η έννοια της κυκλοφοριακής ταχύτητας εκφράζει το πόσες φορές ετησίως 

ανακυκλώνεται, δηλαδή μετατρέπεται, ένα στοιχείο του κεφαλαίου κίνησης σε 

κάποιο άλλο. Μετράται δηλαδή το χρονικό διάστημα (ημέρες) από τη δημιουργία 

κάποιου στοιχείου του κεφαλαίου κίνησης μέχρι τη μετατροπή του σε ρευστά 

διαθέσιμα ή σε κάποιο άλλο ρευστοποιήσιμο στοιχείο. Όσο συντομότερος ο χρόνος 

τόσο το καλύτερο για τη ρευστότητα (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). Γενικά, όσο 

εντατικότερη είναι η χρήση των στοιχείων της επιχείρησης τόσο αυτό αποβαίνει 

προς όφελός της. 

Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποτελούν το συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στους αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας. 

4.2.1. Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory turnover ratio) 

Υπολογίζει πόσες φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης επιτεύχθηκε η 

ανακύκλωση των αποθεμάτων. Το συμφέρον της επιχείρησης είναι να ανακυκλώνει 

γρήγορα και κατ’ επέκταση πολλές φορές το χρόνο τα αποθέματά της. Η υψηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων δείχνει ικανότητα της επιχείρησης να πωλεί 

και να ρευστοποιεί τα αποθέματά της. Ταχεία ανακύκλωση των αποθεμάτων 

σημαίνει εκμετάλλευσή τους που οδηγεί σε αύξηση πωλήσεων αλλά και σε 
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αυξημένα κέρδη, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα δεν πωλούνται 

βεβιασμένα σε τιμές κάτω του κόστους. Η σχέση της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων είναι θετική ως προς τη ρευστότητα αλλά και την αποδοτικότητα 

(κερδοφορία) της επιχείρησης (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Υπολογίζεται διαιρώντας το κόστος πωληθέντων δηλαδή το συνολικό 

κόστος των αποθεμάτων που ανακυκλώθηκαν (πωλήθηκαν) κατά τη διάρκεια της 

χρήσης προς το μέσο όρο των αποθεμάτων δηλαδή το άθροισμα των υπολοίπων 

αποθεμάτων και διαιρώντας τα με το 12. 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =  
Κόστος Πωληθέντων

Μέσος όρος αποθεμάτων
= φορές/έτος 

Σε συνδυασμό με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας ο αριθμοδείκτης 

κυκλοφοριακής  ταχύτητας αποθεμάτων χρησιμεύει στην καλύτερη αξιολόγηση 

της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της 

επιχείρησης .Ενδοεπιχειρησιακά χρησιμεύει στην αξιολόγηση των πωλήσεων και 

της διαχείρισης των αποθεμάτων της επιχείρησης από τα αντίστοιχα τμήματά της 

και στην εκτίμηση των αποθεμάτων, ειδικά όταν πρέπει να προβεί σε υποθήκευση 

από μία τράπεζα. 

Συνήθως ο δείκτης λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, αν και αυτό 

εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση αλλά και τις συνθήκες 

της αγοράς. Για παράδειγμα ένα supermarket έχει μεγαλύτερο δείκτη ταχύτητας 

κυκλοφορίας αποθεμάτων σε σχέση με ένα ναυπηγείο. Όσο υψηλότερος είναι ο 

δείκτης, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η λειτουργία της επιχείρησης. 

Το πρόβλημα με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας αποθεμάτων είναι η αδυναμία 

αξιολόγησης της ποιότητας των επιμέρους ειδών και κατηγοριών αποθεμάτων 

από κάποιον εξωτερικό αναλυτή. Επίσης, πρόβλημα υπάρχει και στις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, όπου δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπ’όψιν η παρεμβολή του 
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κύκλου μεταποίησης των αποθεμάτων πρώτων υλών (Κάντζος, 2002; Παπαδέας & 

Συκιανάκης, 2014). 

4.2.2. Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (account receivable 

turnover) 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων υπολογίζει πόσες 

φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης επιτεύχθηκε η ανακύκλωση των απαιτήσεων. 

Δηλαδή πόσες φορές εντός της λογιστικής χρήσης η επιχείρησε πώλησε με πίστωση 

προϊόντα, εμπορεύματα ή υπηρεσίες στους πελάτες και στη συνέχεια εισέπραξε τις 

απαιτήσεις της από τις πωλήσεις αυτές. Συμφέρον της επιχείρησης είναι να 

ανακυκλώνει γρήγορα και πολλές φορές ετησίως τις απαιτήσεις της. Το διάστημα 

δηλαδή από την πώληση ως την είσπραξη του τιμήματος να είναι όσο το δυνατόν 

πιο σύντομο (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Υπολογίζεται διαιρώντας την αξία  των πωλήσεων της επιχείρησης μέσα στη 

χρήση με το μέσο όρο των απαιτήσεων (π.χ. συναλλαγματικές, γραμμάτια 

εισπρακτέα κ.λπ.). Για τις απαιτήσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρο των 

απαιτήσεων, της αρχής και του τέλους χρήσης (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων =  
Κόστος Πωληθέντων

Μέσος όρος απαιτήσεων
= φορές/έτος 

 

Στον αριθμητή υπολογίζονται οι συνολικές πωλήσεις γιατί στον ισολογισμό 

δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των πωλήσεων με πίστωση και μη. Με βάση όμως 

τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο και την επιχείρηση, ο αναλυτής 

μπορεί να εκτιμήσει τι ποσοστό των συνολικών πωλήσεων γίνεται με πίστωση. 

Στον παρονομαστή επιλέγεται ο μέσος όρος των απαιτήσεων καθώς κρίνεται ως 

πιο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Ο μέσος όρος υπολογίζεται αθροίζοντας τα 
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υπόλοιπα των απαιτήσεων και διαιρώντας το άθροισμα δια του 12 (Παπαδέας & 

Συκιανάκης, 2014).  

Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων δείχνει την αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης. Η συντόμευση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων 

συνεπάγεται ότι η επιχείρηση μειώνει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και το 

κόστος από ενδεχόμενο δανεισμό. Δείχνει επίσης την ταχύτητα με την οποία 

ανακυκλώνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί της επιχείρησης μέσα σε ένα έτος 

(Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Οι τιμές που λαμβάνει ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερες από τη μονάδα, αφού τιμές μικρότερες της μονάδας δείχνουν 

ανυπαρξία κυκλοφοριακής ταχύτητας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο 

μικρότερο το μεσολαβούν χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του κυκλώματος 

και συνεπώς ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων από την επιχείρηση. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων τόσο 

μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη και αυτό γιατί ο αριθμοδείκτης ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων αποτελεί ένδειξη για την ποιότητα και τη ρευστότητα των 

απαιτήσεων (Κάντζος, 2002; Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

 

4.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων (Profitability 

ratios) 

Με τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μετράται η αποδοτικότητα μιας 

επιχείρησης, η δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοίκησης αυτής. 

Έτσι, οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας 

μιας επιχείρησης σε δεδομένη χρονική περίοδο (Νιάρχου, 2004). 
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4.3.1. Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (return on assets) 

Η αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων είναι ο πλέον διαδεδομένος 

αριθμοδείκτης μέτρησης της αποδοτικότητας. Μετρά την αποδοτικότητα 

(ικανότητα δημιουργίας κερδών) του συνόλου των κεφαλαίων που 

χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση δηλαδή των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Επειδή 

το ενεργητικό χρηματοδοτείται από τα συνολικά ίδια και ξένα κεφάλαια ο δείκτης 

ονομάζεται και αποδοτικότητα του ενεργητικού (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων =  
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο ενεργητικού
7100 

Στην απλούστερη μορφή του σχετίζεται με τα Καθαρά Κέρδη της λογιστικής 

χρήσης μετά από φόρους διά του συνόλου του ενεργητικού και εξετάζει πόσο 

επικερδώς εκμεταλλεύεται η επιχείρηση του ενεργητικό της. 

Είναι δείκτης εύκολος στον υπολογισμό, κατανοητός και περιεκτικός και 

συνοψίζει πολλές λογιστικές πληροφορίες ενώ συγκρίνει διαχρονικές και 

διαστρωματικές αναλύσεις (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Προβληματισμός υπάρχει σχετικά με το αν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

το ενεργητικό τέλους χρήσεως ή κάποιο άλλο μέγεθός του κατά τη διάρκεια της 

χρήσης. Συνήθως επιλέγεται να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ενεργητικού 

της χρήσης. Έτσι συσχετίζονται τα κέρδη της διάρκειας χρήσης με τα κεφάλαια που 

κατά μέσο όρο χρησιμοποίησε η επιχείρηση κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

Άλλο προβληματισμό προκαλεί το εάν θα πρέπει τα στοιχεία του 

ενεργητικού να αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη όπως εμφανίζονται 

στα λογιστικά βιβλία ή σε τιμές αντικατάστασης (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Ο δείκτης αποδοτικότητας αυξάνεται με την αύξηση των κερδών ενώ 

διατηρούνται σταθερά τα κεφάλαια ή με μείωση των κεφαλαίων και αμετάβλητα 

τα κέρδη ή τέλος με ένα από τους πολλούς συνδυασμούς των δύο αυτών ακραίων 

περιπτώσεων. Τα κέρδη μπορούν να αυξηθούν με την αύξηση του όγκου των 
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πωλήσεων ή την αύξησης των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η 

επιχείρηση χωρίς αυτή η αύξηση να αντισταθμισθεί ισόποσα από αύξηση του 

κόστους. Αν οι πωλήσεις αυξάνουν αλλά και τα κόστη αυξάνουν αναλογικά 

περισσότερο τότε το κέρδος θα φθίνει. Από την άλλη, η μείωση των 

απασχολούμενων κεφαλαίων, ως τρόπος αύξησης του δείκτη αποδοτικότητας δεν 

είναι πάντοτε δυνατή. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν μη πλήρως 

αξιοποιούμενα κεφάλαια και μπορούν να απελευθερωθούν χωρίς μεγαλύτερη 

ζημιά για την επιχείρηση από το όφελος αποδέσμευσης αυτών.  

Ο δείκτης μειώνεται με μείωση κερδών ή αύξηση των κεφαλαίων (αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου, μη διανομή κερδών, καθαρό δανεισμό κ.λπ.) χωρίς ανάλογη 

αύξηση και των κερδών. Η πραγματοποίηση επενδύσεων από την αύξηση των 

κεφαλαίων σε πάγιες εγκαταστάσεις μη αμέσου αποδόσεως μπορεί να μειώσει το 

δείκτη (Walsh, 2001). 

4.3.2. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (return one quity) 

Ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης γιατί υπολογίζει την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν 

επενδυθεί σε αυτήν. Για τον υπολογισμό ως αριθμητής μπαίνουν τα καθαρά κέρδη 

και στον παρονομαστή τα ίδια κεφάλαια ή ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων 

χρήσεως (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =  
Καθαρά Κέρδη

Ίδια Κεφάλαια
7100 

Η σημασία του δείκτη οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί μέτρο 

εμπιστοσύνης των ιδιοκτητών της επιχείρησης καθώς και το βαθμό ικανοποίησης 

αυτών από την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Έτσι αξιολογείται το πόσο 

συμφέρουσα είναι η επένδυση που πραγματοποιήθηκε. Χαμηλός δείκτης 
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αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δεν κάνει την επιχείρηση ελκυστική στους 

επενδυτές (Walsh, 2001; Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

4.3.3. Αριθμοδείκτης Μικτού (Περιθωρίου) Κέρδους (Grosssalesmargin) 

Το μικτό περιθώριο κέρδους εκφράζει το ποσοστό των μικτών κερδών επί 

των πωλήσεων. 

Μικτό περιθώριο κέρδους =  
Μικτά Κέρδη

Πωλήσεις
7100 

Τα μικτά κέρδη προκύπτουν όταν από το σύνολο των πωλήσεων αφαιρεθεί 

το κόστος πωληθέντων. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι σημαντικός για την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης καθώς κρίνεται η 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών της διοίκησης της επιχείρησης (π.χ. πολιτική 

πωλήσεων και τιμών, προσπάθεια περιορισμού κόστους). Ο δείκτης δεν βοηθά 

στην εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων για την συνολική αποδοτικότητα της 

επιχείρησης. Βέβαια όταν τα μικτά κέρδη υπερκαλύπτουν τις υπόλοιπες δαπάνες 

της επιχείρησης η επιχείρηση πραγματοποιεί καθαρά κέρδη που το μέγεθός τους 

ισούται με τη μεταξύ τους διαφορά (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Υψηλό μικτό περιθώριο κέρδους εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης 

να καλύπτει εύκολα τα λειτουργικά της κόστη ενώ χαμηλό μικτό περιθώριο 

κέρδους οδηγεί στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων και μεριδίου αγοράς από 

τον ανταγωνισμό. Σε ανταγωνιστικούς κλάδους αναγκαστικά τα περιθώρια 

κέρδους είναι χαμηλά και οι επιχειρήσεις αυξάνουν την κερδοφορία τους με 

εντατικότερη εκμετάλλευση του ενεργητικού τους. 

4.3.4. Αριθμοδείκτης Καθαρού (Περιθωρίου) Κέρδους 

Η αποδοτικότητα των πωλήσεων εκφράζει το ποσοστό των καθαρών 

κερδών της χρήσης επί των αντίστοιχων πωλήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η 



34 

αποδοτικότητα τόσο μεγαλύτερη κέρδος αντιστοιχεί ανά μονάδα αξίας πωλήσεων. 

Η αύξηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων μπορεί να επιτευχθεί είτε με αύξηση 

των πωλούμενων μονάδων (χωρίς δυσανάλογη αύξηση του κόστους) είτε με 

αύξηση της τιμής πώλησης (χωρίς δυσανάλογη μείωση της ζήτησης)(Παπαδέας & 

Συκιανάκης, 2014). 

Καθαρό περιθώριο κέρδους =  
Καθαρά Κέρδη

Πωλήσεις
7100 

4.3.5. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου ενεργητικού 

(Fixed assets turnover ratio) 

Ο εν λόγω δείκτης δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης, σε σχέση με το ύψος 

των πωλήσεών της. Εκφράζει δηλαδή το βαθμό χρήσης του παγίου ενεργητικού 

της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Άρα, υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει 

ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε 

σχέση με τις πωλήσεις της. Χαμηλή τιμή του δείκτη σημαίνει το αντίθετο 

(Αλεξανδρίδης, 2004). 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου ενεργητικού =  
Πωλήσεις

Πάγιο ενεργητικό
 

Με τον όρο καθαρό πάγιο ενεργητικό εννοούμε το υπόλοιπο που απομένει 

αν από το σύνολο του παγίου ενεργητικού της επιχείρησης αφαιρεθούν οι 

αποσβέσεις. Επίσης για τον υπολογισμό του ανωτέρω αριθμοδείκτη θα πρέπει το 

καθαρό πάγιο ενεργητικό και οι καθαρές πωλήσεις να εκφράζονται σε τρέχουσες 

τιμές. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης παρουσιάζει περιορισμένη χρησιμότητα 

γιατί δεν υφίσταται άμεση συσχέτιση μεταξύ πωλήσεων που πραγματοποιεί μια 

επιχείρηση και πάγιων περιουσιακών στοιχείων αυτής (Αλεξανδρίδης, 2004). 
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4.4. Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και 

βιωσιμότητας (Financial structure and viability ratios) 

Με τους αριθμοδείκτες αυτούς εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μιας 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας 

που απολαμβάνουν οι πιστωτές της (Νιάρχου, 2004). 

4.4.1. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (equity 

to total assets ratio) 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς τα συνολικά κεφάλαια ή δείκτης αυτονομίας, 

εκφράζει το ποσοστό που η καθαρή θέση καλύπτει το σύνολο του ενεργητικού.  

Ένα υψηλό ποσοστό προσφέρει ασφάλεια σε μετόχους και πιστωτές (Παπαδέας & 

Συκιανάκης, 2014). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εν λόγω αριθμοδείκτης είναι τόσο σπουδαίος 

όσο και ο αριθμοδείκτης ρευστότητας μιας επιχείρησης γιατί εμφανίζει την 

οικονομική δύναμη αυτής και αντανακλά τη μακροχρόνια ρευστότητά της με το να 

παρέχει ένδειξη για την ύπαρξη ή όχι πίεσης για την εξόφληση και εξυπηρέτηση 

των υποχρεώσεών της (Νιάρχου, 2004). 

Ίδια κεφάλαια

Σύνολο ενεργητικού
 

4.4.2. Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

Ο αριθμοδείκτης είναι συμπληρωματικός του προηγούμενου και εκφράζει το 

ποσοστό των υποχρεώσεων στο σύνολο του ενεργητικού. Δείχνει το βαθμό 

επιβάρυνσης της επιχείρησης από δάνεια και άλλες πιστώσεις που έχει λάβει. Ένα 

υψηλό ποσοστό επιβάρυνσης δημιουργεί ερωτήματα κατά πόσο θα μπορέσει να 

ανταπεξέλθει η επιχείρηση στις απαιτήσεις των πιστωτών ενώ γεννούνται κίνδυνοι 

για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης θα αποτελέσει 
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αντικίνητρο για την παροχή νέων δανειοδοτήσεων από πλευράς πιστωτών καθώς 

μεταθέτει το επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό ρίσκο από τους μετόχους στους 

δανειστές. Αντίθετα η χαμηλή σχέση ξένων κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια 

σημαίνει ότι τα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης παρέχουν μεγαλύτερη 

εξασφάλισης στους πιστωτές (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014) 

Συνολικές υποχρεώσεις

Σύνολο ενεργητικού
 

4.4.3. Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια (Debt to 

Equity ratio) 

Σχετικός με τους ανωτέρω αριθμοδείκτες είναι αυτός των ξένων προς ίδια 

κεφάλαια που δείχνει το βαθμό κάλυψης των ξένων με ίδια κεφάλαια ή με άλλα 

λόγια την αναλογία ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη (Παπαδέας & Συκιανάκης, 

2014). 

Ξένα κεφάλαια

Ίδια κεφάλαια
 

 

4.5. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment ratios) 

Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μιας 

επιχείρησης και τη χρηματιστηριακή του τιμή με τα κέρδη, τα μερίσματα και τα 

άλλα περιουσιακά στοιχεία της (Νιάρχου, 2004) 

4.5.1. Λογιστική αξία μετοχής (Accounting or book value per share) 

Η λογιστική αξία της μετοχής συνιστά τον τρόπο αποτίμησης των μετοχών 

της εταιρείας με τη χρήση αποκλειστικά δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών. 

Το μέγεθος που προσδιορίζει με λογιστικούς όρους την αξία του συνόλου των 
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μετοχών στο τέλος της χρήσης είναι το ίδιο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει την 

αξία της συμμετοχής των μετόχων στα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης. Έτσι, η 

λογιστική αξία της μετοχής προσδιορίζεται διαιρώντας τα κεφάλαια με τον αριθμό 

των μετοχών (Παπαδέας & Συκιανάκης, 2014). 

Λογιστική αξία μετοχής =  
Ίδια κεφάλαια

Αριθμός μετοχών
 

4.5.2.Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share) 

Τα κέρδη ανά μετοχή μιας επιχείρησης είναι ένας από τους πιο σπουδαίους 

δείκτες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αν και είναι ο πιο παραπλανητικός. Ο 

υπολογισμός των κατά μετοχή κερδών μιας επιχείρησης που έχει μόνο κοινές και 

προνομιούχες μετοχές βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των καθαρών κερδών 

της χρήσης με το μέσο αριθμό των μετοχών της (Νιάρχου, 2004). 

Κέρδη ανά μετοχή =  
Σύνολο καθαρών κερδών χρήσης

Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που 

αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της επιχείρησης και επηρεάζεται από το συνολικό ύψος 

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

κερδών ανά μετοχή αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης. Δεν 

είναι εύκολο να ερμηνευθούν διαφορές στα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ των 

επιχειρήσεων γιατί δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις των ίδιο αριθμό μετοχών. Με 

μεγάλη προσοχή πρέπει να γίνονται και συγκρίσεις στα κέρδη ανά μετοχή ακόμα 

και της ίδιας επιχείρησης (Νιάρχου, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

5.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

5.1.1. Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας 

Παρατηρείται ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας το 2014 ήταν 0,79 

δείχνοντας τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζε η επιχείρηση. Το2015 

αυξήθηκε σε 1,10 ελαφρά πάνω από την μονάδα, που υποδηλώνει πως το 

περιθώριο ασφάλειας ρευστότητας ήταν οριακό. Το 2016 ο αριθμοδείκτης υπήρξε 

μικρότερος της μονάδας και συγκεκριμένα 0,87 που σημαίνει ότι η εταιρεία σε 

επίπεδο ρευστότητας δεν βρίσκεται σε ευνοϊκή κατάσταση. 

Η συγκριτική ανάλυση των τριών ισολογισμών δείχνει πως υπάρχει μια 

αύξηση όλων των λογαριασμών που συνθέτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

με πρωτεύοντα ρόλο στις υποχρεώσεις που κατευθύνονται στους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Γενικήρευστότητα
=>

=
35114679,68

44548632,62
= 0,79 

Γενικήρευστότητα
=F

=
37651641,21

34096624,05
= 1,10 

Γενικήρευστότητα
=G

=
40240364,11

46503160,80
= 0,87 
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Διάγραμμα 1. Αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας 

5.1.2. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας 

Ο εν λόγω δείκτης και τα τρία έτη παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά. Ο 

δείκτης είναι αρκετά μικρότερος από την μονάδα και τα τρία έτη που μπορεί να 

θεωρηθεί μη αποδεκτή τιμή και κρίνεται ότι δεν διαθέτει επαρκή άμεση 

ρευστότητα. Λόγω όμως της φύσης της επιχείρησης υπάρχει υψηλή κυκλοφοριακή 

ταχύτητα αποθεμάτων, δηλαδή πωλούν και ρευστοποιούν γρήγορα τα 

αποθέματα. 

ΆμεσηΡευστότητα
=>

=
35114679,68 − 32171620,58

44548632,62
= 0,06 

ΆμεσηΡευστότητα
=F

=
37651641,21 − 31730309,56

34096624,05
= 0,17 

ΆμεσηΡευστότητα
=G

=
40240364,11 − 32455502,26

46503160,80
= 0,17 

0,79

1,1

0,87

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2014 2015 2016
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Διάγραμμα 2. Αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας 

5.1.3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας 

Και τα τρία έτη ο δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας κινείται σε επίπεδα που 

δεν υπερβαίνει το μισό της μονάδας που θεωρείται, βάσει της βιβλιογραφίας, 

αποδεκτή τιμή. 

Παρόλο που και οι τρεις αριθμοδείκτες δεν κινούνται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως την ρευστότητα της επιχείρησης την 

επηρεάζει τόσο το ύψος των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι 

ούτε ο ισολογισμός ούτε η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζουν το 

ύψος των απαιτούμενων μετρητών για την πληρωμή των τρεχουσών δαπανών, 

όσο και η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης από τις τράπεζες. Επίσης πρέπει 

να τονιστεί ότι λόγω της φύσης της επιχείρησης η εισροή σε μετρητά υπερτερεί σαν 

πίστωση από αυτή που μπορεί και λαμβάνει από τους προμηθευτές της. 

ΤαμειακήΡευστότητα
=>

=
2943059,10

44548632,62
= 0,07 

ΤαμειακήΡευστότητα
=F

=
5921331,65

34096624,05
= 0,17 

ΤαμειακήΡευστότητα
=G

=
7784861,85

46503160,80
= 0,17 

0,06
0,17 0,17

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2014 2015 2016
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Διάγραμμα 3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

5.2.Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης 

5.2.1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων έχει θετική σχέση με την 

ρευστότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης καθώς ταχεία ανακύκλωση 

των αποθεμάτων σημαίνει εντατική εκμετάλλευση τους. Αυτό οδηγεί σε αύξηση 

των πωλήσεων και σε αύξηση των κερδών με τον προϋπόθεση ότι αυτά δεν 

πωλούνται κάτω του κόστους. 

Για την υπό μελέτη εταιρεία ο μέσος όρος των αποθεμάτων υπολογίζεται 

προσεγγιστικά, αθροίζοντας το αρχικό υπόλοιπο συν το τελικό υπόλοιπο χρήσεως 

των αποθεμάτων και το άθροισμα τους διαιρείται δια του δύο. Το αρχικό 

υπόλοιπο ταυτίζεται με το τελικό υπόλοιπο αποθεμάτων της προηγούμενης 

λογιστικής χρήσης. 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. αύξησε τον εν λόγω δείκτη από 2,30 σε 2,60 

για τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή δίνει μικρή ώθηση στην 

0,07
0,17 0,17

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2014 2015 2016
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καλύτερη ρευστότητα της εταιρείας. Μείωση παρατηρήθηκε από το 2014 στο 2015 

όπου ο δείκτης κινήθηκε από 2,55 σε 2,30 αντίστοιχα. Βέβαια λόγω της φύσης της 

εταιρείας θα έπρεπε ο δείκτης αυτός να ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Η ύπαρξη 

χαμηλής για τον κλάδο κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων αποτελεί ένδειξη 

διατήρησης υψηλών αποθεμάτων τα οποία με την σειρά τους δημιουργούν 

αυξημένα κόστη αποθήκευσης και συντήρησης, κίνδυνο απωλειών, φθορών ή 

απαξίωσης τους και αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος από την επί μακρόν 

δέσμευση διαθεσίμων. 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑποθεμάτων
=>

=
71467067,51

HIJ=KI>>,>JLHM=IIH>H,KK

H

= 2,55 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑποθεμάτων
=F

=
75382121,76

KH=I=GHN,FMLK=IKNKNJ,FG

H

= 2,30 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑποθεμάτων
=G

=
82548358,82

KH>FFFNH,HGLK=IKNKNJ,FG

H

= 2,60 

 

Διάγραμμα 4. Αριθμοδείκτης ταχύτητας αποθεμάτων 

5.2.2. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

2,55 2,3
2,6

0

2

4

6

8

2014 2015 2016
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Μία υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα εκφράζει την ικανότητα της 

επιχείρησης να ρευστοποιεί γρήγορα τις απαιτήσεις της επηρεάζοντας άμεσα την 

ρευστότητα της. Επίσης η υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικής 

λειτουργίας της επιχείρησης. Η συντόμευση του χρόνου είσπραξης των 

απαιτήσεων συνεπάγεται την μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών και το 

κόστος ενδεχόμενου δανεισμού.. Η αυστηρή πιστωτική πολιτική μειώνει τον 

κίνδυνο ζημιών από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Αν η πραγματική 

διάρκεια των απαιτήσεων σε ημέρες υπερβαίνει τις προβλεπόμενες από τους όρους 

πίστωσης, αυτό μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα ρευστότητας των πελατών, σε 

ύφεση της αγοράς, σε ανικανότητα της επιχείρησης και των υπαλλήλων της να 

εισπράξουν τις απαιτήσεις και τέλος επίδειξη σχετικής ελαστικότητας σε 

σημαντικούς πελάτες, οι οποίοι πραγματοποιούν υψηλό ποσοστό του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης. 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. αύξησε τον δείκτη από 33,28 σε 36,81 

βοηθώντας στην καλύτερη ρευστότητα της εταιρείας σε συνεργασία με τον 

προηγούμενο δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων. Αντίθετα 

υπήρξε σημαντική μείωση από το έτος 2014. 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑπαιτήσεων
=>

=
95284823,97

1366303,13
= 69,74 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑπαιτήσεων
=F

=
100142398,52

3008981,19
= 33,28 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑπαιτήσεων
=G

=
110659272,21

3002737,71
= 36,85 
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Διάγραμμα 5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας απαιτήσεων 

 

5.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων 

5.3.1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

Ο εν λόγω δείκτης μετρά την αποδοτικότητα της επιχείρησης δηλαδή την 

ικανότητα να δημιουργεί κέρδη. Μετράει την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά της 

να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται 

για επένδυση, «ανταμείβοντάς» τα ανάλογα (ΤΟ ΒΗΜΑ, 1999). 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. μείωσε τον δείκτη από 1,50 σε 1,31 Το 2015 

μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης από 907.335,93€ σε 817.913,02€ το 

2016 μειώνοντας παράλληλα και την απόδοση των περιουσιακών της στοιχείων. Η 

επιχείρηση αύξησε κατά 10.516.873,70€ των κύκλο εργασιών της ενώ παράλληλα 

μεγέθυνε το κόστος πωλήσεων της κατά 7.166.237,06€ και κρατώντας περίπου ίδιο 

69,74

33,28
36,85
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το επίπεδο των λειτουργι

συντελεστών προς τα πάνω έφεραν μείωση των καθαρών κερδών.

ΑποδοτικότηταΣυνολικώνΚεφαλαίων

ΑποδοτικότηταΣυνολικώνΚεφαλαίων

ΑποδοτικότηταΣυνολικώνΚεφαλαίων

Διάγραμμα 6. Αριθμοδείκτης 

5.3.2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας 

επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των 

κεφαλαίων του μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την 

οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασ

Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση 

το επίπεδο των λειτουργικών της εξόδων. Η μεταβολή όμως των φορολογικών 

συντελεστών προς τα πάνω έφεραν μείωση των καθαρών κερδών.

ΑποδοτικότηταΣυνολικώνΚεφαλαίων
=>

=
1896022,06

58385071,88
∗ 100

ΑποδοτικότηταΣυνολικώνΚεφαλαίων
=F

�
907335,93

60641873,87
∗ 100

κότηταΣυνολικώνΚεφαλαίων
=G

�
817913,02

62356301,89
∗ 100

Αριθμοδείκτης συνολικών κεφαλαίων 

5.3.2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας 

πιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των 

κεφαλαίων του μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την 

οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. 

Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση 
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κών της εξόδων. Η μεταβολή όμως των φορολογικών 

συντελεστών προς τα πάνω έφεραν μείωση των καθαρών κερδών. 

100 � 3,25 

100 � 1,50 

100 � 1,31 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας 

πιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των 

κεφαλαίων του μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την 

χολούνται σε αυτήν. 

Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση 
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θετικού αποτελέσματος τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο 

απολογισμό χρήσης (ΤΟ ΒΗΜΑ, 1999). 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. κινούμενη στο πιο δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών κατάφερε να αυξήσει τον δείκτη 

αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων από 14,35% σε 15,27%. Υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση από το 2014 όπου ο δείκτης κυμάνθηκε στο 21,54%. 

ΑποδοτικότηταΙδίωνΚεφαλαίων
=>

�
1896022,06

8801193,43
∗ 100 = 21,54 

ΑποδοτικότηταΙδίωνΚεφαλαίων
=F

=
907335,93

6338529,36
∗ 100 = 14,35 

ΑποδοτικότηταΙδίωνΚεφαλαίων
=G

=
817913,02

5356442,38
∗ 100 = 15,27 

 

Διάγραμμα 7. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

5.3.3. Αριθμοδείκτης Μικτού (Περιθωρίου) Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως μεικτό περιθώριο κέρδους, είναι 

πολύ σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων. Δείχνει δηλαδή τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας 

21,54
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επιχείρησης και την πολιτική τιμών αυτής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης 

μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της 

επιχείρησης διότι μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη 

αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Ένας υψηλός δείκτης 

μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να 

επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές (ΤΟ ΒΗΜΑ, 1999). 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. μείωσε το δείκτη Μικτού Περιθωρίου 

Κέρδους από 25% (2014) σε 24,76% (2015) και τον αύξησε από 24,76% (2015) σε 

25,40% (2016) παρόλο το γενικό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

ΜικτόΠεριθώριοΚέρδους
=>

�
23817756,46

95284823,97
∗ 100 = 25 

ΜικτόΠεριθώριοΚέρδους
=F

=
24760276,76

100142398,52
∗ 100 = 24,76 

ΜικτόΠεριθώριοΚέρδους
=G

=
28110913,39

110659272,21
∗ 100 = 25,40 

 

Διάγραμμα 8. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 
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5.3.4. Αριθμοδείκτης Καθαρού (Περιθωρίου) Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο κέρδους, 

προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό 

κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις 

του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση (ΤΟ ΒΗΜΑ, 1999). 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. παρουσίασε μείωση του δείκτη Καθαρού 

Περιθωρίου κέρδους από 1,99% σε 0,91% και 0,74% λόγω αύξησης του φόρου 

εισοδήματος και μείωσης στα μετά φόρων κέρδη. 

ΚαθαρόΠεριθώριοΚέρδους
=>

�
1896022,06

95284823,97
∗ 100 = 1,99 

ΚαθαρόΠεριθώριοΚέρδους
=F

=
907335,93

100142398,52
∗ 100 = 0,91 

ΚαθαρόΠεριθώριοΚέρδους
=G

=
817913,02

110659272,21
∗ 100 = 0,74 

 

Διάγραμμα 9. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 
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5.3.5. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης παρέχει ενδείξεις για το πόσο η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί 

τις πωλήσεις της. Από αυτό φαίνεται αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην 

επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεών της. Βέβαια, τα στοιχεία αυτού του 

δείκτη επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο των αποσβέσεων που 

ακολουθεί η διοίκηση της εταιρείας, δηλαδή από το αν ακολουθείται πολιτική 

αυξανόμενης ή σταθερής απόσβεσης. Γενικότερα, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης 

αυτός τόσο πιο αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα περιουσιακά της 

στοιχεία. Επίσης, είναι χρήσιμο να γίνεται σύγκριση αυτού του δείκτη με τις 

ισορροπίες του κλάδου. 

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε .αρχικά μείωσε τον δείκτη Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού από 5,16 σε 4,35 ενώ στη συνέχεια κατάφερε να 

τον αυξήσει από 4,35 σε 5 που δείχνει ότι χρησιμοποιεί σωστά και με ολοένα 

περισσότερη ένταση τα περιουσιακά της στοιχεία για να επιφέρει αύξηση των 

πωλήσεών της. 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΠάγιουΕνεργητικού
=>

�
95284823,97

18460120,47
= 5,16 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΠάγιουΕνεργητικού
=F

=
100142398,52

22990932,66
= 4,35 

ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΠάγιουΕνεργητικού
=G

=
110659272,21

22115937,78
= 5 
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Διάγραμμα 10. Αριθμοδείκτης ταχύτητας παγίου ενεργητικού 

 

5.4. Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και 

βιωσιμότητας 

5.4.1. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό που η καθαρή θέση καλύπτει 

το σύνολο του ενεργητικού. Η Προμηθευτική μείωσε τον εν λόγω δείκτη από 0,15 

σε 0,10 και 0,08 δείχνοντας όμως ότι το συγκεκριμένο ποσοστό προσφέρει 

ασφάλεια σε μετόχους και πιστωτές. 

Αρ. ΙδίωνΚεφαλαίωνπροςΣυνολικάΚεφάλαια
=>

�
8801193,43

58385071,88
= 0,15 

Αρ. ΙδίωνΚεφαλαίωνπροςΣυνολικάΚεφάλαια
=F

=
6338529,36

60641873,87
= 0,10 

Αρ. ΙδίωνΚεφαλαίωνπροςΣυνολικάΚεφάλαια
=G

=
5356442,38

62356301,89
= 0,08 
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Διάγραμμα 11. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

5.4.2. Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

Το κλάσμα των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια δείχνει το 

βαθμό επιβάρυνσης της επιχείρησης από δάνεια και άλλες πιστώσεις που έχει 

λάβει.  

Η Προμηθευτική αύξησε τον εν λόγω δείκτη προκειμένου να ανταπεξέλθει 

στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που κινείται. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν 

δημιουργεί ερωτήματα στο κατά πόσο η επιχείρηση μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις των πιστωτών της ούτε προκύπτουν κίνδυνοι για τη βιωσιμότητά της.  

Αρ. Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια
=>

�
49397665,41

58385071,88
= 0,85 

Αρ. Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια
=F

=
54303344,51

60641873,87
= 0,89 

Αρ. Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια
=G

=
56999859,51

62356301,89
= 0,91 
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Διάγραμμα 12. Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

5.4.3. Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο εν λόγω δείκτης δείχνει την αναλογία ξένων κεφαλαίων με τα ίδια 

κεφάλαια. Δηλαδή στην πραγματικότητα καταδεικνύει το βαθμό κάλυψης των 

πρώτων από τα δεύτερα.  

Η αύξηση που παρατηρείται (5,61 – 8,57 – 10,64) οφείλεται στη στρατηγική 

της εταιρείας για επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αρ. Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια
=>

�
49397665,41

8801193,43
= 5,61 

Αρ. Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια
=F

=
54303344,51

6338529,36
= 8,57 

Αρ. Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια
=G

=
56999859,51

5356442,38
= 10,64 

0,85

0,89
0,91

0,7
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0,9
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Διάγραμμα 13. Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια 

 

5.5. Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

5.5.1. Λογιστική Αξία Μετοχής 

Η λογιστική αξία της μετοχής συνιστά τρόπο αποτίμησης των μετοχών της 

εταιρείας με τη χρήση αποκλειστικά δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών.  

Η Προμηθευτική μείωσε τη λογιστική αξία της μετοχής της από 244,09 σε 

84,83 σε 71,69 λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της. 

Λογιστική Αξία Μετοχής
=>

�
8801193,43

36057
= 244,09 

Λογιστική Αξία Μετοχής
=F

=
6338529,36

74717
= 84,83 

Λογιστική Αξία Μετοχής
=G

=
5356442,38

74717
= 71,69 
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Διάγραμμα 14. Αριθμοδείκτης λογιστικής αξίας μετοχής 

5.5.2. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή της Προμηθευτικής μειώθηκαν από 52,58 σε 12,14 και 

10,95 λόγω της μείωσης των καθαρών κερδών που στο μεγαλύτερο μέρος τους 

οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας εισοδήματος που ήταν αποτέλεσμα 

μνημονιακών υποχρεώσεων. 

Κέρδη ανά Μετοχή
=>

�
1896022,06

36057
= 52,58 

Κέρδη ανά Μετοχή
=F

=
907335,93

74717
= 12,14 

Κέρδη ανά Μετοχή
=F

=
817913,02

74717
= 10,95 
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Διάγραμμα 15. Αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή 

Συγκεντρωτικά οι αριθμοδείκτες για τα έτη 2014, 2015 και 2016 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών 

Αριθμοδείκτες 2014 2015 2016 

Ρευστότητας 

Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας 0,79 1,10 0,87 

Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας 0,06 0,17 0,17 

Ταμειακής ρευστότητας 0,07 0,17 0,17 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 2,55 2,30 2,60 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 69,74 33,28 36,85 

Αποδοτικότητας κεφαλαίων 

Αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων 3,25 1,50 1,31 

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 21,54 14,35 15,27 

Μικτού (περιθωρίου) κέρδους 25 24,76 25,40 

Καθαρού (περιθωρίου) κέρδους 1,99 0,91 0,74 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου ενεργητικού  5,16 4,35 5 
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12,14 10,95
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Αριθμοδείκτες 2014 2015 2016 

Χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και βιωσιμότητας 

Ιδίως κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 0,15 0,10 0,08 

Ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 0,85 0,89 0,91 

Ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια 5,61 8,57 10,64 

Επενδυτικοί αριθμοδείκτες 

Λογιστική αξία μετοχής 244,09 84,83 71,69 

Κέρδη ανά μετοχή 52,58 12,14 10,95 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών της εταιρείας Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. η 

οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των supermarket. Η ανάλυση βασίστηκε στην 

επεξεργασία των ισολογισμών των ετών 2014 (1/7/2013-30/6/2014), 2015 

(1/7/2014-30/6/2015) και 2016 (1/7/2015-30/6/2016). Ειδικότερα, αναλύθηκαν 

αριθμοδείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας 

κεφαλαίων, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και βιωσιμότητας και επενδυτικοί 

αριθμοδείκτες.  

Η Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό κλάδο και ουσιαστικά παραμένει μία από τις αμιγώς ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς των ετών 2014 (30.6.2014), 2015 (30.6.2015) 

και 2016 (30.6.2016) η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας είναι η εξής: 

• Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 110.659.272,21€ το 2016 από 

100.142.398,52€ το 2015(αύξηση 10,5%) και 95.284.823,97€ το 2014 με 

ποσοστιαία ετήσια αύξηση 10,5%.  

• Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό κέρδος) αυξήθηκαν 23.817.756,46€ το 2014 σε 

24.760.276,76€ το 2015 (αύξηση 9,6%)και σε 28.110.913,39€ το 2016 (αύξηση 

13,53%).  

• Οι Λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν από 20.854.409,75€ (έτος 2014) σε 

22.683.439,06€(έτος 2015) (αύξηση 9,2%) και σε 24.597.877,76€ κατά την χρήση 

2016 (9,2%).  

• Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 

5.467.943,85€ (2016) έναντι 4.453.252,27€ τη χρήση 2015, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 22,78%. Κατά την χρήση 2014 το EBITDA ανήλθε στα 2.164.998,22€. 
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• Τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων ανήλθαν τη χρήση 2016 σε2.482.854,71€ από 

2.201.511,69€ τη χρήση 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 12,78%.  

• Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν τη χρήση 2016 σε 1.848.085,80€ από 

1.456.166,88€ τη χρήση 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 26,91%. 

• Τα Κέρδη μετά τους Φόρους ανήλθαν τη χρήση 2016 σε817.913,02€ από 

907.335,93€ τη χρήση 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,86%. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεικτών φάνηκε ότι η χρηματοοικονομική της 

κατάσταση δεν είναι ανεξάρτητη από την αναπτυξιακή της πολιτική. Η 

Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε., κατά το διάστημα αυτό δεν σημείωσε καμία 

σημαντική ζημία, ούτε προέκυψε πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές. Λόγω των 

τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία 8 

χρόνια κινήθηκε σε ένα δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά 

κατάφερε να κρατήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα κέρδη της αν και είχαν 

φθίνουσα πορεία. Σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση και διαπίστωση είναι ότι η 

αύξηση της φορολογίας εισοδήματος που επήλθε στις επιχειρήσεις το 2016 άλλαξε 

τα επίπεδα κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Επιπλέον αντιμετωπίζει ένα σοβαρό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου καθώς 

φαίνεται να παρουσιάζει ελλιπή ικανότητα εξυπηρέτησης των 

χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων. Δείχνει ευάλωτη σε ενδεχόμενες 

δυσμενείς συνθήκες αν και παρουσιάζει βελτίωση από το προηγούμενο έτος. 

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξάνουν ως ποσοστό του 

συνολικού ενεργητικού, στο 5,67%, (4,90% το 2015). Ως ποσοστό επί των πωλήσεων 

–αλλά αυξημένα έναντι του 2015- επίπεδα, στο 3,19% . 

Τα συνολικά ξένα κεφάλαια αυξάνουν ως ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού, στο 91,41%, (89,55% το 2015). Ο λόγος των ξένων προς τα ίδια 

κεφάλαια (μόχλευση)-αλλά αυξημένα έναντι του 2015- επίπεδα, στο 10,64 προς 1. 

Τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού ενισχύονται ως ποσοστό του 

συνολικού ενεργητικού, στο 64,53%, (62,09% το 2015) διαμορφώνοντας τη μέση 
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γενική ρευστότητα στο 0,87 -και μειωμένο έναντι του 2015. Τα αποθέματα ως 

ποσοστό του συνολικού ενεργητικού διαμορφώνονται 80,65%, (84,27% το 2015). 

Παράλληλα, ο δείκτης άμεσης ρευστότητας στο 0,17. 

Εν κατακλείδι, η χρηματοοικονομική κατάσταση της Προμηθευτικής 

Τροφίμων Α.Ε. κρίνεται ιδιαίτερα θετική στις περισσότερες οικονομικές 

παραμέτρους που καθορίζουν την πορεία της στον κλάδο εξασφαλίζοντας θετικές 

προοπτικές για το μέλλον.  

Να υπογραμμιστεί ότι κατά τον υπολογισμό και τη χρήση των δεικτών για 

την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης 

παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα που προέρχονται από την καθυστέρηση 

του υπολογισμού των δεικτών. Στην περίπτωση καθυστέρησης υπολογισμού των 

οικονομικών καταστάσεων (δηλαδή αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού) θα 

υπάρχει και ανάλογη καθυστέρηση στον υπολογισμών των χρηματοοικονομικών 

δεικτών (Αποστολόπουλος, 2007). 

Επίσης πρόβλημα μπορεί να προκύψει από την αμφισβήτηση ως προς τις 

λογιστικές μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

κάποιων λογαριασμών της επιχείρησης (Αποστολόπουλος, 2007). 

Τέλος, προβλήματα ανακύπτουν και κατά την ερμηνεία των 

χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς ένας μεμονωμένος δείκτης όχι μόνο δεν 

αποδίδει συνολικά και σωστά την πραγματικότητα αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης 

(Αποστολόπουλος, 2007).  
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Β. Στοιχεία ΦΕΚ 

Θέμα Ημερομηνία ΦΕΚ 

Σύσταση εταιρείας 1/1/1984 00043 

Αύξηση κεφαλαίου 1/1/1985 03602 

Ισολογισμός 1/1/1985 03521 

Τροποποίηση καταστατικού 1/1/1985 02489 

Έδρα 1/1/1987 00403 

Αύξηση κεφαλαίου 1/1/1989 04354 

Ισολογισμός 1/1/1989 00980 

Συμπλήρωση προηγούμενης δημοσίευσης 1/1/1990 00788 

Ισολογισμός 1/1/1990 00390 

Ισολογισμός 1/1/1991 04697 

Ισολογισμός 1/1/1991 02583 

Αύξηση κεφαλαίου 22/1/1992 00192 

Τροποποίηση καταστατικού 19/3/1993 00901 

Ισολογισμός 22/10/1993 05899 

Ισολογισμός 2/12/1993 06442 

Μετατροπή σε Α.Ε. 31/1/1995 00480 

Ισολογισμός 8/3/1995 01083 

Ισολογισμός 20/12/1995 07207 

Καταβολή κεφαλαίου 20/12/1995 07183 

Έδρα 20/12/1995 07183 

Διοικητικό Συμβούλιο 20/12/1995 07183 

Διοικητικό Συμβούλιο 29/1/1996 00438 

Ισολογισμός 10/2/1997 00546 

Αύξηση κεφαλαίου 8/9/1997 06433 

Ισολογισμός 29/12/1997 08962 

Καταβολή κεφαλαίου 18/2/1998 00987 

Διοικητικό Συμβούλιο 18/2/1998 00987 

Ισολογισμός 18/22/1998 09698 

Ισολογισμός 14/12/1999 10015 

Διοικητικό Συμβούλιο 21/1/2000 00442 

Ισολογισμός 18/12/2000 11498 

Αύξηση κεφαλαίου, Προσαρμογή σε EURO 21/1/2002 00472 

Διοικητικό Συμβούλιο 21/1/2002 00473 

Ισολογισμός 21/1/2002 00514 

Καταβολή κεφαλαίου 12/4/2002 02633 

Ισολογισμός 24/4/2003 03288 

Πρόσκληση 8/12/2003 12967 
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Θέμα Ημερομηνία ΦΕΚ 

Διοικητικό Συμβούλιο 4/2/2004 00969 

Ισολογισμός 4/2/2004 00996 

Ισολογισμός 22/2/2005 01171 

Ισολογισμός 5/1/2006 00156 

Διοικητικό Συμβούλιο 5/1/2006 00133 

Διοικητικό Συμβούλιο 9/3/2006 01698 

Αύξηση κεφαλαίου 16/1/2007 00317 

Ισολογισμός 16/1/2007 00349 

Ορισμός Δραστηριότητας – Σκοπός 18/6/2007 05117 

Καταβολή κεφαλαίου 25/6/2007 05943 

Ισολογισμός 17/1/2008 00363 

Διοικητικό Συμβούλιο 30/1/2008 00663 

Έδρα 23/10/2008 12026 

Αύξηση κεφαλαίου 3/2/2009 00884 

Ισολογισμός 3/2/2009 00927 

Καταβολή κεφαλαίου 10/3/2009 01768 

Αύξηση κεφαλαίου 14/7/2009 08438 

Καταβολή κεφαλαίου 14/7/2009 08408 

Καταβολή κεφαλαίου 12/8/2009 09892 

Αύξηση κεφαλαίου 12/8/2009 09879 

Ισολογισμός 5/2/2010 00946 

Ορισμός εκπροσώπων, ΔΣ 5/2/2010 00914 

Αύξηση κεφαλαίου 11/3/2011 01141 

Ισολογισμός 11/3/2011 01194 

Ορισμός Δραστηριότητας – Σκοπός 26/5/2011 03148 

Ισολογισμός 2/2/2012 00886 

Ορισμός εκπροσώπων, ΔΣ 3/2/2012 00836 

Σχέδιο Σύμβασης απορρόφησης 27/3/2013 01886 

Σχέδιο Σύμβασης απορρόφησης 27/3/2013 01887 

Ισολογισμός 27/3/2013 01896 

Δημοσίευση περιουσιακών στοιχείων 22/5/2013 02905 

Μείωση κεφαλαίου 19/8/2013 05156 

Αύξηση κεφαλαίου 19/8/2013 05156 

Απορρόφηση 19/8/2013 05156 

Ορισμός εκπροσώπων, ΔΣ 24/9/2014 09892 

Ισολογισμός 24/9/2014 09941 

Ισολογισμός 20/11/2014 12559 
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Γ. Έγγραφα ΓΕΜΗ 

Είδος Οργάνου 
Κωδικός 

καταχώρησης 
Θέμα απόφασης Ημερομηνία 

ΔιοικητικόΣυμβούλιο  1119118 
Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με 

επισυναπτόμενο ισολογισμό)  
2017-06-27  

ΓενικήΣυνέλευση 1119119 
Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών  
2017-06-27  

ΔιοικητικόΣυμβούλιο  864983 
Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με 

επισυναπτόμενο ισολογισμό)  
2016-05-26  

ΔιοικητικόΣυμβούλιο  865278 
Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με 

επισυναπτόμενο ισολογισμό)  
2016-06-03  

ΔιοικητικόΣυμβούλιο  865281 
Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με 

επισυναπτόμενο ισολογισμό)  
2016-06-03  

ΓενικήΣυνέλευση 865290 
Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών  
2016-06-03  

ΓενικήΣυνέλευση 865292 
Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού 

σε σώμα  
2016-06-03  

ΓενικήΣυνέλευση 924440 
Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών  
2016-05-27  

ΓενικήΣυνέλευση 329437 Ανακοίνωση αύξησηςμετοχικούκεφαλαίου  2014-12-23  

Εταιρεία  248865 
Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με 

επισυναπτόμενο ισολογισμό)  
2014-06-04  

ΓενικήΣυνέλευση 248909 
Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών  
2014-06-04  

ΓενικήΣυνέλευση 249307 
Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης αυτού 

σε σώμα  
2014-06-04  

Εταιρεία  183120 ΚαταχώρησηΙστοσελίδας  2013-12-03  

ΓενικήΣυνέλευση 88712 

Ανακοίνωση 

συγχώνευσης/διάσπασης/μετατροπής/απόσχισης 

κλάδου  

2013-08-05  

ΓενικήΣυνέλευση 88690 
Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών  
2013-08-05  

Εταιρεία  40528 

Ανακοίνωση 

συγχώνευσης/διάσπασης/μετατροπής/απόσχισης 

κλάδου  

2013-03-14  

Εταιρεία  40485 
Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με 

επισυναπτόμενο ισολογισμό)  
2013-02-21  

 

 


