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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η Δροσινού Θεοδώρα, του Ηρακλή, του 

φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Α.Ε.Ι Πειραιά 

Τ.Τ, πριν αναλάβω την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας μου, δηλώνω ότι 

ενημερώθηκα για τα παρακάτω :    

<<Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας 

τόσο του συγγραφέα, όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό 

χαρακτήρα και πρωτότυπο περιεχόμενο.   

Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να 

εμφανίζεται αυτούσιο ή μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. 

Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και εγείρη θέμα Ηθικής 

Τάξης για τα πνευματικά δικαιώματα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός 

υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας της Π.Ε, ο οποίος φέρει και την ευθύνη των 

συνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτής της πράξης.   

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα, σε περίπτωση 

που το Ίδρυμα του έχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος με νέα απόφασή της, 

μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, του αναθέτει εκ νέου την εκπόνηση Π.Ε 

με άλλο θέμα και διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν 

λόγω Π.Ε πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 

6μήνου από την ημερομηνία ανάθεσής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο άρθρου 18, παρ. 5 του ισχύοντος Εσωτερικού 

Κανονισμού.>> 

 

 

Ο Δηλών                                                      Ημερομηνία     

ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ                                             02/10/2018 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μελέτη της εξέλιξης της μελισσοκομίας στην 

Ελλάδα, καθώς και η χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των δύο μεγαλύτερων 

εταιριών στην Αττική. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» και «Μέλι 

Αττικής,Αττική Μελισσοκομική εταιρία-Αλεξ.Πίττας Α.Ε.Β.Ε.» είναι οι δύο μεγαλύτερες 

εταιρίες του κλάδου, τις οποίες θα εξετάσουμε λειτουργικά και οικονομικάκαι εν συνεχεία 

θα συγκρίνουμε βάσει των ισολογισμών τους μεταξύ των ετών 2012, 2013 και 2014, με 

κριτήριο τους αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην επιβλέπουσα καθηγήτρια 

Κοσσιέρη Ευαγγελία, για την στήριξή της κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Μελισσοκομία, από την παραγωγή στο εμπόριο. Σύγκριση 
και ανάλυση των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην Αττική. 

 

4 
 

Περιεχόμενα 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................ 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ Η 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ........................................................................................ 7 

1.1Η Πρώτη επαφή του ανθρώπου με τη μελισσοκομία .............................................. 7 

1.2Η μέλισσα και τα προϊόντα της .................................................................................... 9 

1.2.1 Λίγα λόγια για τη μέλισσα .................................................................................... 9 

1.2.2 Βασικό προϊόν της μέλισσας: Μέλι ................................................................... 10 

1.2.3 Βασιλικός πολτός ................................................................................................ 12 

1.2.4 Γύρη ...................................................................................................................... 12 

1.2.5 Πρόπολη .............................................................................................................. 13 

1.3 Η μελισσοκομική διαδικασία ..................................................................................... 14 

1.4 Η παραγωγή μελιού συναντά το εμπόριο ............................................................... 15 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ..................................... 16 

2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Ε. .............................................................................................. 16 

2.1.1. Η ιστορία της εταιρίας ....................................................................................... 16 

2.1.2 Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας .......................................................... 17 

2.2 «ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞ.ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

 ............................................................................................................................................. 18 

2.2.1 Η ιστορία της εταιρίας ......................................................................................... 18 

2.2.2 Η εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης .................................................. 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» .................................................................................................................. 22 

3.1 Σκοπός της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης .......................................................... 22 

3.2 Είδη Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων ............................................................. 24 

3.3 Οι αδυναμίες του ισολογισμού ................................................................................. 25 

3.4 Κατάσταση ταμειακών ροών – Σκοπός .................................................................. 26 

3.5 Η αδυναμία των ταμειακών ροών ............................................................................ 27 

3.6 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών ....................................................................................... 28 

3.7 Ανάλυση ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας και δομής 

κεφαλαίων .......................................................................................................................... 30 

3.8 Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες ....................................................................................... 33 

3.9 Προβλήματα υπολογισμού και ερμηνείας των Αριθμοδεικτών ............................ 34 



Μελισσοκομία, από την παραγωγή στο εμπόριο. Σύγκριση 
και ανάλυση των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην Αττική. 

 

5 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Ε. 

2012-2014 .............................................................................................................................. 34 

4.1Ανάλυση Ενεργητικού ................................................................................................. 35 

4.2 Ανάλυση Παθητικού ................................................................................................... 37 

4.3 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, κύκλος εργασιών, κόστος πωληθέντων, 

Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως ................................................................................... 39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΛΕΞ.ΠΙΤΤΑΣ 2012-2014 ............................................ 41 

5.1Ανάλυση Ενεργητικού ................................................................................................. 42 

5.2 Ανάλυση Παθητικού ................................................................................................... 44 

5.3 Κύκλος Εργασιών, Μικτά Κέρδη/Ζημιές, Χρηματοδοτικές δραστηριότητες. ..... 46 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ................................................................... 48 

6.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας ...................................................................................... 48 

6.1.1 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας ................................................................. 48 

6.1.2.Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας ............................................................... 49 

6.1.3.Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας ............................................................ 50 

6.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ................................................................................ 52 

6.2.1 Aποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ...................................................................... 52 

6.2.2 Απόδοσης Συνολικού Κεφαλαίου ..................................................................... 53 

6.2.3 Δείκτης Mικτού Kέρδους .................................................................................... 55 

6.2.4 Δείκτης Kαθαρού Kέρδους ................................................................................ 56 

6.2.5 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης .......................................................... 58 

6.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ................................................................................ 59 

6.3.1 Kυκλοφοριακή Tαχύτητα Aποθεμάτων ............................................................ 59 

6.3.2 Kυκλοφοριακή Tαχύτητα Aπαιτήσεων ............................................................. 60 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ............................................................................................ 63 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 64 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ............................................................ 65 

 



Μελισσοκομία, από την παραγωγή στο εμπόριο. Σύγκριση 
και ανάλυση των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην Αττική. 

 

6 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο μελέτης της εργασίας αποτελούν οι οικονομικές καταστάσεις των δύο 

εταιριών που  εξετάζονται κυρίως σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, το οποίο 

επιτρέπει στον αναλυτή να δημιουργήσει μια αρκετά σαφή εικόνα της εταιρίας και να 

προβεί στα κατάλληλα συμπεράσματα, αλλά και σε προτάσεις που στοχεύουν στην 

οικονομική και λειτουργική βελτίωση της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα : 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην ιστορία της «συνεργασίας» του 

ανθρώπου με την μέλισσα, την διαδικασία της μελισσοκομίας και της εξέλιξης της 

στο πέρασμα των χρόνων 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι εταιρίες «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» και «Μέλι Αττική, 

Αττική Μελισσοκομική Εταιρία – Αλεξ.Πίττας Α.Ε.» κατά το οποίο γίνεται αναφορά 

στην ιστορία τους, την εξέλιξη τους και των προϊόντων τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την χρηματοοικονομική ανάλυση στην 

ευρύτερη έννοια της.Θα αναλύσουμε τους κυριότερους αριθμοδείκτες οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν και στην σύγκριση των προαναφερθέντων εταιριών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο οι 

ισολογισμοί ετών 2012, 2013 και 2014 της εταιρίας «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης και αναλύονται με τον ίδιο τρόπο οι 

ισολογισμοί ετών 2012, 2013 και 2014 της εταιρίας «Μέλι Αττική,Αττική 

Μελισσοκομική Εταιρία-Αλεξ.Πίττας Α.Ε.Β.Ε.» 

Το έκτο κεφάλαιο, έχοντας μία πλήρη εικόνα των ισολογισμών των δύο εταιριών, 

περιλαμβάνει την οικονομική σύγκριση και την αξιολόγηση  των δύο εταιριών που 

απασχολείται η εργασία μέσω των βασικότερων αριθμοδεικτών, όπως έχουν 

αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα από την 

παραπάνω ανάλυση καθώς και προτάσεις που αφορούν και τις δύο εταιρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ 

ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» 

 

1.1 Η Πρώτη επαφή του ανθρώπου με τη μελισσοκομία 

Από τους προϊστορικούς χρόνους οι άνθρωποι ήξεραν να παίρνουν το μέλι και να το 

χρησιμοποιούν στη διατροφή τους. Επί πολλούς αιώνες το μέλι ήταν η μόνη γνωστή 

γλυκαντική ουσία. Οι Θεοί του Ολύμπου τρέφονταν με νέκταρ και αμβροσία. 

Το αρχαιότερο πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στο χώρο της μελισσοκομίας είναι ο 

Αρισταίος. Ο Αρισταίος, μία από τις πλέον αινιγματικές μορφές της αρχαίας 

θρησκείας, υπήρξε η κυριότερη μορφή του μυθολογικού κύκλου της Κέας, η οποία 

ήταν κ ο πρώτος του σταθμός που δίδαξε και τη μελισσοκομία. Έτσι ο Αρισταίος 

υπήρξε για τους ανθρώπους και κυρίως για τους νησιώτες κάτοικους της Κέας, ο 

πρώτος ευρετής μιας σειράς από χρήσιμες τέχνες, κυριότερη αυτών η εκτροφεία 

μελισσών. Ο Αρισταίος κ η μέλισσα θα γίνουν τα βασικά σύμβολα του νησιού και θα 

απεικονισθούν στα νομίσματα της Τουλίδας, της Καρθαίας και της Κορησίας. 

Υπήρξε όμως συστηματική μελισσοκομία κατά τους μυθικούς εκείνους χρόνους; 

Περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αφού ο περί του Αρισταίου μύθος το 

μαρτυρεί. Περισσότερες όμως αποδείξεις βρίσκουμε όσο προχωρούμε προς τους 

ιστορικούς χρόνους. 

Τα συγγράμματα του Αριστοτέλη (322 π.Χ.)  αποτέλεσαν σπουδαίο σταθμό για τη 

μελισσοκομία τόσο της αρχαίας Ελλάδας αλλά και όλου του τότε πολιτισμένου 

κόσμου. 

Ο Μέγας νομοθέτης των Αθηναίων Σόλων (640-558 π.Χ.) θέσπισε διάφορα 

νομοθετικά μέτρα για τη μελισσοκομία της εποχής εκείνης. 

Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης (462-352 π.Χ.) συνιστούσε το μέλι σε όλους 

τους ανθρώπους αλλά ιδιαιτέρως στους ασθενείς. 

Συνεχίζοντας στην ιστορία και φθάνοντας στην σημερινή εποχή, αξίζει να αναφερθεί 

ότι κατά τις αρχές του 2009 δύο ερευνητές, τα ονόματα των οποίων είναι 
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Χαράλαμπος Β. Χαρίσης και Αναστάσιος Β. Χαρίσης,  απέδειξαν πως κατά το 

μινωικό αλλά και μυκηναϊκό πολιτισμό θεμελιώδη σύμβολα που θεωρούνταν 

«κλειδιά» στην κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας των αρχαίων Κρητών, δεν 

είναι θρησκευτικά σύμβολα αλλά εξειδικευμένα εργαλεία της μελισσοκομικής 

διαδικασίας. Στο πολύ γνωστό περίαπτο της Μεσομινωικής περιόδου από τη 

Νεκρόπολη Μαλίων (Εικ.1) απεικονίζονται εντυπωσιακές λεπτομέρειες από τη ζωή 

των μελισσών, γεγονός που προδίδει μία άριστη γνώση της διαδικασίας παραγωγής 

μελιού από τη μέλισσα και συνεπώς την ύπαρξη μελισσοκομίας. Εξάλλου 

προϊστορικά μελισσοκομικάεργαλεία, κυρίως καπνιστήρια, έχουν βρεθεί στην Κρήτη 

και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.1 

Βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, μερικά από τα πιο γνωστά χρυσά δαχτυλίδια 

των εν λόγω πολιτισμών, στα οποία όπως ήθελε να πιστεύει ο ArthurEvansκαι οι 

μεταγενέστεροι του, απεικονίζονται θρησκευτικές παραστάσεις, φαίνεται στην 

πραγματικότητα ότι απεικονίζονται μελισσοκομικά τοπία. Ένα εξ αυτών είναι οι 

«Κουρήτες»2 να χτυπούν χάλκινες ασπίδες για να αναγκάσουν τα σμάρια να 

καθίσουν στα δέντρα προκειμένου να τα συλλάβουν – μία τεχνική που στην 

αρχαιότητα αποκαλούσαν «μελιττοπηχείν» και μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαν οι 

παραδοσιακοί μελισσοκόμοι του κόσμου. 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως οι κάτοχοι των  

προαναφερθέντων δαχτυλιδιών δεν ήταν ιερείς, όπως πιστεύαμε, αλλά άτομα μίας 

κοινωνικής ελίτ που έλεγχαν το εμπόριο μελισσοκομικών προϊόντων που με τα 

δαχτυλίδια τους σφράγιζαν τα έγγραφα και τις συσκευασίες, ήταν δηλαδή κάτι σαν 

«Υπουργοί Μελισσοκομίας» με παρόμοιους ρόλους και τακτικές που συναντάμε την 

ίδια εποχή στη φαραωνική Αίγυπτο. 

                                                           
1 «Η μελισσοκομία στο προϊστορικό Αιγαίο και η επανεξέταση μερικών Μινωικών και 

Μυκηναϊκών θρησκευτικών λεγομένων παραστάσεων», Χαράλαμπος Β. Χαρίσης, Αναστάσιος 
Β. Χαρίσης, 2009,  
2«Κουρήτες», Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, ονομάζονται εκείνοι που ανακάλυψαν τη 

μελισσοκομία. 
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                                                       Εικόνα 1. 

 

 

1.2 Η μέλισσα και τα προϊόντα της 

 

1.2.1 Λίγα λόγια για τη μέλισσα 

Η μέλισσα είναι έντομο της τάξης των υμενόπτερων, τη μεγαλύτερη τάξη των 

εντόμων, στην οποία ανήκουν οι σφήκες, οι μέλισσες και τα μυρμήγκια. Η μέλισσα 

εμφανίστηκε στον πλανήτη μας την Τριτογενή περίοδο στην αρχή της Καινοζωικής 

εποχής, δηλαδή πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση 

του ανθρώπου3. Αν υποθέσουμε ότι μαζί με τη μέλισσα εμφανίστηκε και το μέλι, 

μπορούμε να συμπεράνουμε με σιγουριά ότι από τότε μέχρι σχεδόν το 16ο αιώνα 

μΧ. το μέλι ήταν το μοναδικό ζαχαρώδες μη παρασκευασμένο τρόφιμο στον τότε 

«γνωστό» κόσμο. Η αρχή της ελληνικής μελισσοκομίας χάνεται στο απώτερο 

παρελθόν της μυθικής εποχής. 

 

                                                           
3 Ηλεκτρονικός Ιστότοποςhttps://el.wikipedia.org/wiki/Μέλισσα 



Μελισσοκομία, από την παραγωγή στο εμπόριο. Σύγκριση 
και ανάλυση των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην Αττική. 

 

10 
 

1.2.2 Βασικό προϊόν της μέλισσας:Μέλι 

Το βασικότερο προϊόν που προσφέρει η μέλισσα στον άνθρωπο είναι το μέλι. «Το 

μέλι στην προϊστορική εποχή δεν ήταν απλά και µόνο η μοναδική γλυκαντική, και µε 

μεγάλη θρεπτική αξία,  ουσία, αλλά είχε και πάρα πολλές άλλες χρήσεις στη 

φαρμακοποιία, στη μαγειρική, στην παρασκευή καλλυντικών, ενώ το κερί και η 

πρόπολη χρησίμευαν στον φωτισμό, στη ζωγραφική, στη μεταλλουργία, ακόμα και 

στη ναυπηγική.»4 Γι’ αυτό και η μελισσοκομία αποτελούσε µία από τις πιο 

προσοδοφόρες εμπορικές επιχειρήσεις της προϊστορικής εποχής. Το μέλι είναι το 

τρόφιμο που συλλέγουν οι μέλισσες από τα ζωντανά μέρη των φυτών ή από 

εκκρίσεις εντόμων. Το μεταφέρουν στην κυψέλη τους και το εμπλουτίζουν με δικές 

τους ουσίες, κατόπιν το αποθηκεύουν στις κηρύθρες έως ότου ωριμάσει. Το μέλι 

περιέχει : 

➢ Γλυκόζη περίπου 30,3 % 

➢ Φρουκτόζη περίπου 38,4 % 

➢ Ανόργανα άλατα 

➢ Οργανικά οξέα 

➢ Ένζυμα και αμινοξέα 

➢ Μέταλλα 

➢ Βιταμίνες B, C 

➢ Πολυφαινόλες, Καροτενοειδή, Βιοφλαβονόδη 

Συστατικά που το καθιστούν τη μόνη τροφή που παραμένει αναλλοίωτη και 

ταυτόχρονα φάρμακο για τον άνθρωπο. 

Υπάρχουν πολλά είδη μελιού : 

- Μέλια ανθέων και μέλια μελιτώματος, καθώς και μίγματα αυτών 

- Μονανθικά και πολυανθικά. 

Τα μέλια ανθέων παράγονται από το νέκταρ των λουλουδιών ενώ τα μέλια 

μελιτώματος από εκκρίσεις εντόμων τις οποίες απομίζουν οι μέλισσες πάνω στα 

φυτά, όπως είναι το πεύκο και το έλατο. 

                                                           
4  «Η μελισσοκομία στο προϊστορικό Αιγαίο και η επανεξέταση μερικών Μινωικών και 

Μυκηναϊκών θρησκευτικών λεγομένων παραστάσεων», Χαράλαμπος Β. Χαρίσης, Αναστάσιος 
Β. Χαρίσης, 2009.  
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Πευκόμελο 

Το μέλι από πεύκο, γνωστό και ως πευκόμελο ή δασόμελο, αποτελεί περίπου το 65 

% της συνολικής παραγωγής μελιού στην Ελλάδα και προέρχεται από τις μελιτώδεις 

εκκρίσεις του εντόμου Marchalinahellenica ( γνωστό ως «Εργάτης»), όταν παρασιτεί 

στη Χαλέπειο και Τραχειάπεύκη. Το πευκόμελο θεωρείται μέλι υψηλής θρεπτικής 

αξίας, ενώ η χαμηλή περιεκτικότητα του σε λακτόζη επηρεάζει την κρυστάλλωση του 

κάνοντας την να εμφανίζεται με πιο βραδύ ρυθμό. Το άρωμα του είναι ιδιαίτερο και 

το χρώμα του πιο σκούρο από το μέλι του θυμαριού, ειδικά εκείνο που παράγεται το 

φθινόπωρο. 

Μέλι Ελάτης 

Υπολογίζεται ότι το 5 % του μελιού που παράγεται είναι ελατήσιο και προέρχεται 

κυρίως από ορεινές περιοχές. Υπάρχουν έντομα που παρασιτούν και εκκρίνουν 

μελιτώδεις εκκρίσεις όπως είναι το CinaraConfinisκαι το Physokermeshemicryfus. 

Το άρωμα του δεν είναι ιδιαίτερα έντονο και το χρώμα του ποικίλει ανάλογα με την 

περιοχή προέλευσης του. Έτσι μπορεί να το βρούμε είτε σε πιο σκούρο χρώμα, είτε 

πιο χρυσαφί. 

Θυμαρίσιο Μέλι 

Η παραγωγή του ανέρχεται στο 10 % της συνολικής παραγωγής μελιού στην 

Ελλάδα. Η άνθηση του θυμαριού διαρκεί 30 με 40 μέρες ανάλογα με την καλλιέργεια 

του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες. Το άρωμα του είναι έντονο και το χρώμα του 

κεχριμπαρένιο, ανοιχτό χρυσαφί. Μπορεί να ζαχαρώσει σε διάστημα μεταξύ 6 με 18 

μήνες  και θεωρείται ότι έχει τονωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες. 

Υπάρχουν πολλά είδη μελιού τα οποία ποικίλλουν ως προς το χρώμα και τη γεύση, 

ανάλογα την περιοχή που προέρχονται αλλά και την εποχή που συλλέγονται. 

Μερικά από αυτά είναι το μέλι ερείκης – το οποίο διακρίνεται σε φθινοπωρινό και 

καλοκαιρινό- , το μέλι εσπεριδοειδών, το μέλι καστανιάς κ.α. Κάθε ένα είναι 

ξεχωριστό και μοναδικό και χαίρει υψηλής θρεπτικής αξίας. 
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1.2.3 Βασιλικός πολτός 

Είναι μια κρεμώδης ουσία που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των 

νεαρών εργατριών μελισσών.Η ονομασία Βασιλικός Πολτός προέρχεται από το ότι 

οι προνύμφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες ,καθώς επίσης και οι ενήλικες 

βασίλισσες,τρέφονται αποκλειστικά με μεγάλη ποσότητα από την τροφή αυτή.Στο 

Βασιλικό πολτό βρίσκεται ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας που μετατρέπει τη 

μέλισσα από εργάτρια σε βασίλισσα.Η μέση χημική του σύσταση είναι υγρασία 

67%,πρωτεϊνη 12,5%,συνολικά λιπαρά οξέα 5%,συνολικά ζάχαρα 1% ,ανόργανα 

άλατα(τέφρα) 1% και λοιπά απροσδιόριστα 3,5% καθώς και βιταμίνες και 

ιχνοστοιχεία.Επίσης κάποιο από το ποσοστό αποτελείται από διάφορες ενώσεις 

όπως το 10-υδροξυ-δεκενοϊκο οξύ και παντοθενικό οξύ. 

Το χρώμα του βασιλικού πολτού έχει μεγάλη σημασία γιατί αποτελεί δείκτη της 

φρεσκότητας και της καταλληλόλητας του.Ο φρέσκος πολτός έχει λαμπερό 

ασπριδερόχρώμα.Όταν όμως έρθει σε επαφή με τον αέρα ή εκτεθεί στο φως,το 

χρώμα του μεταβάλλεται σε ανοιχτό κίτρινο και σκούρο γκρι.Η μεταβολή αυτή 

οφείλεται σε ένζυμα τα οποία οξειδώνουν κάποιες ουσίες του βασιλικού πολτού και 

τον καταστρέφουν.Χαρακτηρίζεται από ελαφρύ δριμύ άρωμα και υπόξινη γεύση που 

οφείλετε στο πολύ χαμηλό του ph(3,5-4,5).Ο Βασιλικός πολτός βοηθά στην 

αντιμετώπιση των ρευματικών αρθριτιδών.Βοηθά τον γερασμένο και ταλαιπωρημένο 

οργανισμό ,ενώ βρίσκει και μεγάλη εφαρμογή στην παιδιατρική βοηθώντας παιδιά 

με αναιμία ,πνευμονία βακτηριακές λοιμώξεις κ.α.Βελτιώνει την γενική διάθεση 

,αυξάνει την ικανότητα για εργασία ,την όρεξη και βοηθά ώστε τα άτομα να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη διανοητική και σωματική δύναμη.Έχει μικροβιοκτόνες και 

αντισηπτικές ιδιότητες ενώ συμβάλει σημαντικά στις γυναίκες στη 

γαλακτοπαραγωγή μετά τη γέννα και βοηθά τους άντρες να βελτιώσουν την 

σεξουαλική τους ζωή. 

 

1.2.4 Γύρη 

Η γύρη είναι το προϊόν που συγκεντρώνουν οι μέλισσες από διάφορα λουλούδια. 

Είναι η πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεΐνες,βιταμίνες,απαραίτητα 

αμινοξέα,ορμόνες,ένζυμα και άλλα χρήσιμα συστατικά για τη διατροφή μας.Η μέση 
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χημική σύσταση είναι πρωτεΐνη 25,7%,λιπίδια 4,8%,υδατάνθρακες 27%, ανόργανα 

άλατα(τέφρα) 3,1%, νερό 30%,βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.Η γύρη βοηθά στη 

διανοητική λειτουργία ,ενισχύει τη συστολή της καρδιάς και έχει διουρητική 

δράση.Βελτιώνει την όρεξη για αυτό και συνίσταται ιδιαίτερα για περιπτώσεις 

αδυναμίας και εξασθένισης του οργανισμού,κακού μεταβολισμού ,εντερικών 

ανωμαλιών ,ψύχωσης και νευρασθένειας καθώς και απώλειας μνήμης. 

Η γύρη βελτιώνει την κατάσταση ατόμων που έχουν ήπιες αλλεργικές εκδηλώσεις 

και τους βοηθά ώστε να αποκτήσουν βαθμιαία αντίσταση(ανοσοποίηση).Η γύρη 

είναι πλούσια σε κιστίνη ,ένα αμινοξύ που επηρεάζει θετικά την τριχοφυΐα και το 

χρώμα των μαλλιών,αλλά και σε ρουτίνη(γνωστή ως βιταμίνη R),η οποία αυξάνει 

την αντίσταση των τριχοειδών αγγείων,προφυλάσσοντας έτσι τον οργανισμό από 

εγκεφαλικές αιμορραγίες.Επίσης, αυτή η πλήρης φυσική τροφή έχει ευεργετική 

επίδραση στον προστάτη και παράλληλα μετριάζει και περιορίζει σημαντικά τα 

προβλήματα της εμμηνόπαυσης. 

 

1.2.5 Πρόπολη 

Η πρόπολη είναι μια ουσία από ρητίνες και κόμεα που συλλέγουν οι μέλισσες από 

τους οφθαλμούς των δέντρων ,την εμπλουτίζουν με κερί ,γύρη ,ένζυμα και άλλες 

ουσίες και την χρησιμοποιούν για να στεγανοποιήσουν και απολυμάνουν το 

εσωτερικό της φωλιάς τους.Μάλιστα κάθε φόρα που βγαίνει  μια μέλισσα από το 

κελί επιχρίουν αυτό με πρόπολη. Η πρόπολη περιέχει ρητίνες και βάλσαμα 55% 

,κερί 30%,αιθέρια έλαια 10%, γύρη 5%,φλαβονοειδή και φαινολικέςενώσεις. Η 

πρόπολη διαφέρει από κυψέλη σε κυψέλη λόγω βλάστησης ενώ το χρώμα της 

ποικίλει από κόκκινο κίτρινο μέχρι μαύρο. Είναι αδιάλυτη στο νερό και διαλυτή στην 

αλκοόλη.Σε θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς κελσίου είναι μαλακή ,εύκαμπτη 

και κολλά στα χέρια,ενώ σε θερμοκρασίες κάτω από 15 βαθμούς κελσίου γίνεται 

σκληρή και εύθραυστη.Η πρόπολη έχει βακτηριοκτόνες και βακτηριοστατικές 

ιδιότητες .Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τραυμάτων των αναπνευστικών οργάνων 

,της στοματικής κοιλότητας και άλλων περιοχών του ανθρώπινου σώματος.Λόγω 

των μεγάλων συγκεντρώσεων σε φλαβονόλες επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό 

έχοντας αντισηπτική και αντιβακτηριδιακή δράση. 
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1.3 Η μελισσοκομική διαδικασία 

Η μελισσοκομική διαδικασία αποτελείται από πέντε στάδια : 

1. Συλλογή των μελισσιών 

2. «Καθάρισμα» των πλαισίων 

3. Συλλογή του μελιού 

4. Αποστράγγιση του μελιού 

5. Φύλαξη του μελιού σε ειδικό σκεύος ή σε επιμέρους συσκευασίες 

1.Συλλογή των μελισσιών 

Το πρώτο στάδιο της μελισσοκομικής διαδικασίας είναι η συλλογή των μελισσιών. 

Αφορά την απομάκρυνση των μελισσιών από τον χώρο που είχαν τοποθετηθεί για 

να παράγουν οι μέλισσες τα προϊόντα τους. Τα μελίσσια είναι τα σπίτια των 

μελισσών, αφού μέσα σε αυτά οι μέλισσες δημιουργούν ολόκληρη κοινότητα με 

αρχηγό τους τη βασίλισσα μέλισσα, όπου ελέγχει και κατανέμει τις εργασίες που 

πρέπει να ολοκληρωθούν. Οι υπόλοιπες μέλισσες είναι οι εργάτριες μέλισσες, οι 

οποίες δουλεύουν σε καθημερινή βάση για να φέρουν τροφή στην κυψέλη αλλά και 

για να τη διατηρούν καθαρή και περιποιημένη. Την τροφή τη συλλέγουν μέσα στα 

πλαίσια που βρίσκονται στο μελίσσι – ξύλινες κατασκευές σε σχήμα ορθογωνίου, 

στα οποία τοποθετούνται οι κυψέλες και συλλέγεται το μέλι από τις μέλισσες - τα 

οποία μπορούν να είναι μέχρι δέκα σε ένα μελίσσι. Όταν, λοιπόν, τα πλαίσια είναι 

γεμάτα και έτοιμα απομακρύνονται αυτά τα μελίσσια και τοποθετούνται οι μέλισσες 

σε νέα, ώστε να ξεκινήσουν την ίδια διαδικασία. 

2. «Καθαρισμός» των πλαισίων 

Έχοντας ολοκληρώσει την απομάκρυνση των μελισσιών ακολουθεί το δεύτερο 

στάδιο, ο «καθαρισμός» των πλαισίων. Όταν το μέλι συλλέγεται από τις μέλισσες η 

υγρασία του φτάνει έως 80%, για να είναι όμως βρώσιμο θα πρέπει η υγρασία του 

να πέσει στο 15%. Πώς μπορεί όμως ο παραγωγός να γνωρίζει πότε το μέλι είναι 

έτοιμο; Οι μέλισσες φροντίζουν και αυτό! Μόλις το μέλι φτάσει στα κατάλληλα 

επίπεδα υγρασίας οι μέλισσες σφραγίζουν την κηρύθρα του με σκοπό την 

αποθήκευση του. Αυτό σημαίνει πως δημιουργούν και από τις δύο πλευρές της 

κηρήθρας ένα σφράγισμα – κλείσιμο. Για να προχωρήσει λοιπόν η παραγωγική 
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διαδικασία του μελιού θα πρέπει αυτά τα σφραγίσματα να αφαιρεθούν από τις 

κηρήθρες με την βοήθεια ενός ξέστρου (ειδική χτένα αφαίρεσης σφραγισμάτων) 

ώστε να ελευθερώσουν το αποθηκευμένο μέλι. 

3. Συλλογή του μελιού  

Αφού έχουν καθαριστεί τα πλαίσια από τα σφραγίσματα των κηρηθρών ακολουθεί η 

συλλογή του μελιού. Κατά το τρίτο, λοιπόν, στάδιο τα πλαίσια τοποθετούνται σε ένα 

ειδικό μηχάνημα το οποίο ονομάζεται μελιτοεξαγωγέας προκειμένου να συλλεχθεί το 

μέλι. Σε αυτό το μηχάνημα τα πλαίσια τοποθετούνται κάθετα σε ζυγό αριθμό και 

ισομερείς αντικριστά και κατά μία διαδικασία δυνατής περιστροφής το μέλι πετάγεται 

στα τοιχώματα του μηχανήματος από την ελευθερωμένη από τα σφραγίσματα πλέον 

κηρύθρα και από εκεί καταλήγει στον πάτο αυτού για να συλλεχθεί. 

4. Αποστράγγιση του μελιού 

Έπειτα, από τη αντλία μελιού που διαθέτει το μηχάνημα, το μέλι μπορεί να 

συλλεχθεί σε μεγάλους κουβάδες αφού πρώτα σουρωθεί διπλά για να αφαιρεθούν 

εντελώς στοιχεία που μπορεί να φέρει όπως είναι η γύρη. Αξίζει σ αυτό το σημείο να 

αναφερθεί πως η γύρη που αποσπάται από τα σφραγίσματα και το σούρωμα 

μπορεί μετά από στράγγιση να αποδώσει σε μικρή ποσότητα μέλι αλλά πλούσιο σε 

γεύση και άρωμα. Και όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η γύρη 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην παραγωγή πολλών καλλυντικών. 

5.Φύλαξη του μελιού σε ειδικό σκεύος ή σε επιμέρους συσκευασίες 

Έτσι η διαδικασία του τρύγου ολοκληρώνεται, στη συνέχεια το μέλι μπορεί να 

αποθηκευτεί στο δοχείο μελιού, ένα είδος μεγάλου καζανιού, μέχρι να τοποθετηθεί 

σε βάζα ή δοχεία και να είναι έτοιμο προς πώληση. 

 

1.4 Η παραγωγή μελιού συναντά το εμπόριο 

Η μελισσοκομία –επάγγελμα που υπήρχε από παλιά- τα τελευταία χρόνια έχει 

εμφανίσει μεγάλη ζήτηση σε εμπορικό επίπεδο. Ξεκινώντας, καλό είναι να 

αναφέρουμε ποιος θεωρείται επαγγελματίας μελισσοκόμος. Επαγγελματίας είναι 
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εκείνος ο οποίος καταφέρνει να ζει αξιοπρεπώς από την εργασία του, η οποία σε 

αυτή την περίπτωση είναι να παράγει προϊόντα μέλισσας, να τα συσκευάζει και να 

τα διαθέτει στην αγορά χονδρικώς ή λιανικώς στους καταναλωτές. Ο επαγγελματίας 

παραγωγός έχει όπως όλοι οι επαγγελματίες ένα κόστος παραγωγής, το οποίο αν 

δεν υπερκαλύψει τότε είναι καταδικασμένος επιχειρηματικά. Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία επαγγελματίας είναι όποιος έχει βιβλιάριο μελισσοκομίας, όποιος δηλαδή 

κατέχει πάνω από 10 μελίσσια και έχει κάνει εγγραφή στην εφορία, στο επιμελητήριο 

και στον ΟΓΑ. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν ως ερασιτέχνες παραγωγοί 

αλλά στην πορεία διάλεξαν το δρόμο του εμπορίου ή ακόμα και τις συνεργασίας 

τους με κάποια εταιρία εμπορίου μελιού για το λόγο ότι η μελισσοκομία δεν απαιτεί 

αρχικά μεγάλο κόστος αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού και στη συνέχεια 

υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του κόστους και της παραγωγής ανάλογα με 

τους στόχους και τις επιδιώξεις του εκάστοτε παραγωγού. Παρακάτω θα δούμε και 

θα αναλύσουμε δύο από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίου μελιού 

στην Αττική. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ» 

2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Ε. 

 

2.1.1. Η ιστορία της εταιρίας 

Η παράδοση της οικογένειας του Ελληνικού Μελιού ξεκίνησε στις αρχές του 1979 

στη Λακωνική Μάνη. Η αφοσίωση και το μεράκι για τη μελισσοκομία δίνουν ώθηση 

για μία συνεχή εξέλιξη και τη δημιουργία μίας σύγχρονης μονάδας τυποποίησης 

μελιού. Το  1989 η εταιρία ανέπτυξε δραστηριότητες σε όλο το φάσμα της 

παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων και η έδρα της 

εταιρίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις.Σήμερα, η 

εταιρία «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής σε εγκαταστάσεις που 

επιλέχθηκαν με κριτήριο τους χώρους τους και τη δυνατότητα εγκατάστασης 

σύγχρονων και εξελιγμένων μηχανημάτων.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το προσωπικό 

που απασχολείται και τον κύκλο εργασιών ετησίως η εταιρία χαρακτηρίζεται μεσαία 
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αφού απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της δεν 

ξεπερνά τα 50 εκατ. Ευρώ ετησίως. 

 

2.1.2 Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας 

Η εταιρία «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» στο πέρασμα του χρόνου κατάφερε να κερδίσει μία 

σημαντική θέση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Το μέλι Μάνης – 

βασικό προϊόν της εταιρίας - ανέβηκε γρήγορα στις προτιμήσεις των καταναλωτών 

με αποτέλεσμα η εταιρία να κερδίζει πολλά βραβεία ελληνικά αλλά και του 

εξωτερικού.Το «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» κατατάσσεται, πλέον, στις μεγαλύτερες και πιο 

αναγνωρίσιμες ελληνικές εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης μελιού. Τα 

προϊόντα έχουν κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Διανέμονται σε όλη 

την Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό, είναι αναγνωρίσιμα λόγω υψηλής ποιότητας 

και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

Αποτελεί μία υγιή επιχείρηση η οποία έχει σαν στόχο τη διασφάλιση ποιότητας και 

γεύσης. Συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό παραγωγών πανελλαδικώς και τα κριτήρια 

συνεργασίας εστιάζονται στην ποιότητα και στη γευστικότητα  του μελιού που 

παράγει ο εκάστοτε παραγωγός. Αυτό εξακριβώνεται μετά από μία σειρά ελέγχων 

και αναλύσεων που πραγματοποιείται στην εταιρία με τη χρήση σύγχρονου 

εξοπλισμού. 

Όπως οι περισσότερες μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι και η «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.», εν έτη 

κρίσης και συγκεκριμένα από το 2011 και ύστερα αντιμετώπισε μία πτώση τζίρου. Οι 

ενέργειες της επικεντρώθηκαν στην δημιουργία καινοτόμων προϊόντων όπως είναι 

το μέλι με κρόκο Κοζάνης και όχι στην οποιαδήποτε εσωτερική μεταβολή. Όπως 

ανέφερε και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της εταιρίας κ. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος 

«Ενόψει κρίσης κρατήσαμε το προσωπικό μας χωρίς να απολυθεί κανένα άτομο», 

γεγονός που φανερώνει μια σωστή τακτική και αντιμετώπιση της κατάστασης. Από 

την άλλη μεγάλο ρόλο έπαιξε και η σημαντική θέση στην ξένη αγορά.Η αγορά του 

εξωτερικού είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι για την ενίσχυση της δυναμικής της 

εταιρείας αλλά και του τζίρου. Είναι σίγουρα πολύ προσοδοφόρα και στις αγορές 

του εξωτερικού πληρώνεσαι μετρητοίς οπότε και έχεις ρευστότητα.Βέβαια, η Ελλάδα 

έρχεται πρώτη και με διαφορά στην κατανάλωση μελιού παγκοσμίως, οπότε οι 
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πωλήσεις στα ελληνικά σούπερμάρκετ είναι σαφώς μεγαλύτερες αλλά το 

μειονέκτημα είναι ότι οι πληρωμές μπορεί να αργούν περίπου στους 6 μήνες, 

γεγονός που δεν σου δίνει ρευστότητα. Αυτό εξακριβώνεται και από την ίδια την 

εταιρία καθώς παράγει ετησίως περίπου 400 τόνους μέλι και από τους οποίους 

εξάγει κατά μέσο όρο 100 τόνους. Αν για την παραγωγή μίας συσκευασίας μελιού 

του ενός κιλού απαιτούνται 3 άτομα και 5 ώρες εργασίας κατά μέσο όρο. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως απαιτείται απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση ώστε 

να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Στόχος της εταιρίας είναι μία συνεχής εξέλιξη μέσω καινοτομιών με ταυτόχρονη 

διασφάλιση της ήδη υπάρχουσας θέσης στην αγορά. Τα μελλοντικά σχέδια της 

επιχείρησης αφορούν την παραγωγή νέων συσκευασιών, πιο «luxury»για την ξένη 

αγορά, αλλά και με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μέσω νέων 

εγκαταστάσεων, υπερσύγχρονων μονάδων παραγωγής, σε όλη την Ελλάδα και την 

ενίσχυση του «στόλου» - κυψελών – που μπορεί να ξεπερνάει σε αριθμό τις 1000 

κυψέλες. 

2.2 «ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΛΕΞ.ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

 

2.2.1 Η ιστορία της εταιρίας 

Το 1896 έχουμε την πρώτη μαρτυρία για την ενασχόληση της οικογένειας Πίττα με 

το μέλι. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, ο πατέρας των 

ιδρυτών, Γεώργιος Πίττας, διαφημίζει στην εφημερίδα «Εστία» την επιχείρηση που 

διατηρούσε «Εδωδίμων Αποικιακών», στην οδό Σταδίου. Μεταξύ των προϊόντων 

που διαφημίζει είναι και το διάσημο, τότε, μέλι Υμηττού. Αργότερα, εν έτη 1928 οι 

Αλέξανδρος & Παναγιώτης Πίττας ανοίγουν ένα κατάστημα στην οδό Σωκράτους 

που συσκευάζει και εμπορεύεται μέλι. Το πρώτο προϊόν ονομάστηκε μέλι Υμηττού 

Αττική διότι προμηθεύονταν θυμαρίσιο μέλι από τον Υμηττό. Αργότερα οι δύο 

επιχειρηματίες αγόραζαν θυμαρίσιο μέλι και από άλλες περιοχές της Αττικής, όπως 

Μεσόγεια, Μάνδρα κλπ. Και το μέλι από μέλι Υμηττού Αττική εξελίχθηκε σε μέλι 

Αττική τύπου Υμηττού και στη συνέχεια έγινε το γνωστό σε όλους μας μέλι Αττική.Τα 
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δυο αδέρφια προχωρούν σε μια ενέργεια πρωτοποριακή που άλλαξε ριζικά τον 

μέχρι τότε τρόπο εμπορίας και διακίνησης του μελιού προσφέροντας το ελληνικό 

μέλι σε μικρές συσκευασίες, με την επωνυμία μέλι Υμηττού Αττική. Οι δύο νεόκοποι 

επιχειρηματίες κάθε χρόνο πραγματοποιούσαν ταξίδια στους παραγωγούς για την 

επιλογή των ποιοτήτων του μελιού που αγόραζαν. Όντας εξωστρεφείς και ευφυείς 

επιχειρηματίες αποφασίζουν να εξάγουν ένα μέρος της παραγωγής, ενώ 

συμμετέχουν στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις αποσπώντας αμέσως, από τη 

δεκαετία του '30, διακρίσεις και βραβεία. Ταυτόχρονα προβάλλουν συστηματικά το 

ελληνικό μέλι με την απαράμιλλη ποιότητα παντού. 

Η δεκαετία του ’50 βρίσκει την «ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος 

Πίττας» με νέες εγκαταστάσεις στο Περιστέρι και με 30 άτομα προσωπικό. Είναι η 

εποχή που χάρη στην έντονη διαφημιστική καμπάνια και τον εμπλουτισμό της 

γκάμας της με νέες συσκευασίες, αρχίζει πλέον να ξεφεύγει από τα στενά 

γεωγραφικά πλαίσια και να αποκτά παρουσία σε όλη σχεδόν την Ελλάδα αλλά και 

σε νέες αγορές στο εξωτερικό. Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, αλλά και αρκετές 

χώρες της Μέσης Ανατολής θα γνωρίσουν το ελληνικό μέλι και θα αρχίσουν να 

απορροφούν ένα σημαντικό μέρος από τους 300 τόνους μελιού που συσκεύαζε 

ετησίως η εταιρεία. Ενώ η δεκαετία του ’60 ήταν μια δεκαετία ανάπτυξης της 

εταιρείας τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Νέα προϊόντα όπως 

παρκετίνη (από φυσικό κερί μέλισσας), μαρμελάδα και νέες συσκευασίες όπως το 

σωληνάριο, το πλαστικό ποτηράκι 125γρ και φυσικά η ατομική μερίδα εντάχθηκαν 

στην γκάμα των προϊόντων Αττική και Φίνο. Το μπλε κουτί Αττική έγινε 

αναγνωρίσιμο και ευρέως γνωστό ενώ το Φίνο ανέπτυξε τη δική του ταυτότητα. Το 

κίτρινο κουτί Φίνο, με το αγοράκι Φίνο στη συσκευασία, έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στα 

παιδιά. 

Εν έτη 1970-1980 Οι δύο ιδρυτές της εταιρείας δεν είναι πλέον στη ζωή, οπότε είναι 

η κρίσιμη ώρα για τη διάδοχη κατάσταση. Δύο νέα παιδιά, τα παιδιά του Παναγιώτη, 

η Αλεξάνδρα και ο Γιώργος, η δεύτερη γενιά, μαζί με τη θεία τους, Ελένη, χήρα του 

Αλέξανδρου, αναλαμβάνουν τη διοίκηση της εταιρείας με στόχο να διατηρήσουν 

στην αγορά τα προϊόντα που ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στους καταναλωτές. Με τη 

βοήθεια στελεχών που στήριξαν την εταιρεία την περίοδο αυτή της δοκιμασίας, τα 

εμπόδια ξεπεράστηκαν και η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται με νέους ρυθμούς. Η 
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Αλεξάνδρα Πίττα ανέλαβε το εμπορικό κομμάτι και τις εξαγωγές και ο Γιώργος 

Πίττας τους κλάδους της παραγωγής και της επικοινωνίας με τους 

μελισσοπαραγωγούς.  

Με την αλλαγή των γενεών στη διοίκηση, αναπτύχθηκαν σταδιακά διάφορα τμήματα 

της εταιρείας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και τις σωστότερες διαδικασίες 

παραγωγής. 

 

2.2.2 Η εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης 
 

Η «ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ» συλλέγει εκλεκτές 

ποικιλίες ελληνικού μελιού που επιλέγονται από 2.000 Έλληνες μελισσοκόμους. Οι 

επαφές με τους παραγωγούς μελιού είναι πάντα άμεσες, ο Γιώργος Πίττας και οι 

άνθρωποι του Τμήματος Αγορών συνεχίζουν την παράδοση της παλαιότερης γενεάς 

και πραγματοποιούν ταξίδια στους παραγωγούς για την επιλογή των ποιοτήτων του 

μελιού της ΑΤΤΙΚΗ που προσφέρεται επώνυμα. Η εταιρεία διαθέτει ένα από τα πιο 

σύγχρονα εργαστήρια στην Ευρώπη για τον έλεγχο και την διασφάλιση της 

ποιότητας του μελιού μας και διατηρεί τμήμα Ανάπτυξης Μελισσοκομίας, 

πουπροσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση στους συνεργάτες 

μελισσοκόμους.  

Εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας που για κάθε συσκευασία της 

«ΑΤΤΙΚΗ» μπορούμε να οδηγηθούμε πλήρως και με ακρίβεια στους παραγωγούς 

από τους οποίους προέρχεται το μέλι. Επιπλέον, στηρίζει ιδιαιτέρως την έρευνα για 

το μέλι και τα προϊόντα της μέλισσας. Η έρευνα για το μέλι σε συνεργασία με τα 

Πανεπιστήμια και τους επίσημους φορείς είναι συνεχής και έντονη αποδίδοντας τα 

τελευταία χρόνια καρπούς. Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ στα πλαίσια των προσπαθειών της 

για την ανάπτυξη και διάδοση του ελληνικού μελιού συμμετέχει ενεργά στην Εθνική  

Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης ως μέλος του 

Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών και Εξαγωγέων Μελιού 

(Σ.Ε.Τ.Σ.Ε.Μ. Παράλληλα, επιπλέον του ελληνικού μελιού και των ελληνικών 

προϊόντων της μέλισσας (φρέσκια ελληνική γύρη και φρέσκο ελληνικό βασιλικό 

πολτό), η «ΑΤΤΙΚΗ» προσφέρει και παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα όπως χαλβά 

http://www.honeygreek.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=49&itemid=56
http://www.honeygreek.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=49&itemid=56
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(κλασσικό και μόνο με ελληνικό μέλι), ταχίνι με μέλι και ταχίνι κλασσικό, μαρμελάδες, 

υποβρύχια και λουκούμια με μέλι και αρωματικά. 

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ» είναι η συνεχής προσπάθεια 

προσφοράς της υψηλότερης ποιότητας φυσικού ελληνικού μελιού, προϊόντων της 

μέλισσας, προϊόντων με μέλι και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων ακολουθώντας 

την παράδοση και τις αρχές της επιχείρησης. 

Από την ίδρυση της εταιρείας , δίνεται έμφαση στην γευστική ανωτερότητα των 

προϊόντων. Καθημερινά, ειδική ομάδα γευσιγνωστών, αξιολογεί το μέλι ώστε να 

χρησιμοποιηθούν οι πιο εκλεκτές  ποικιλίες που ανταποκρίνονται στις αυστηρές  

οργανοληπτικές προδιαγραφές της εταιρείας. 

Ελέγχεται η ποιότητα, η προέλευση, η γεύση, το χρώμα, η ρευστότητα και η 

καθαρότητα του μελιού. Αξιοποιείται η  πολύτιμη, μεγάλη εμπειρία, ώστε να 

επιλέγεται το καλύτερο μέλι.  

Η εταιρεία συνεργάζεται με εργαστήρια του εξωτερικού είτε σε ερευνητικό επίπεδο 

είτε για πρόσθετους ελέγχους και έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και στη συνέχεια με ISO 22000. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδική ποιότητα του ελληνικού μελιού, στην 

«ΑΤΤΙΚΗ» διεξάγονται έρευνες σε συνεργασία με τα εξής πανεπιστήμια: 

▪ Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου - έρευνα για το θυμάρι. 

▪ Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών - έρευνα για την ύπαρξη 

φλαβονοϊδών στο μέλι. 

▪ Τμήμα Μελισσοκομίας του Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης - συνεχείς έρευνες. 

▪ Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών – έρευνα για τις 

βιολογικές δράσεις των μελιών. 

Τα ερευνητικά προγράμματα που έχει συμμετάσχει η εταιρεία είναι τα ακόλουθα: 

1. Αναβάθμιση βοσκότοπων με επαναφορά θυμαριού και άλλων 

μελισσοκομικών φυτών. 

2. Ανάπτυξη μεθόδων (χημικών και βιολογικών) χαρτογράφησης και αξιόπιστου 

προσδιορισμού ταυτότητας και ποιότητας μελιών της Ελλάδας  (ΠΑΒΕΤ 

2000). 
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3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και 

συμπληρωμάτων διατροφής, βασισμένων στη Μεσογειακή δίαιτα και τη 

βιοποικιλότητα της Ελληνικής χλωρίδας (ΕΠΑΝ). 

4. Μελέτη της ποιότητας των Ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και 

εκβιομηχάνιση της παραγωγής τους (ΕΠΑΝ). 

5. Ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων 

ελληνικών  μελισσοκομικών προϊόντων (μελιών, βασιλικού πολτού, γύρης) 

(ΠΑΒΕΤ 2005). 

6. Μελέτη της χημικής σύστασης και αξιολόγηση των βιολογικών ιδιοτήτων 

ελληνικών μελιών και βασιλικού πολτού της ελληνικής αγοράς - Εφαρμογή 

στην παραγωγή  βελτιωμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

βιολογικής δράσης (ΕΣΠΑ σε εξέλιξη). 

7. Επίδραση του μελιού στη δίαιτα παχύσαρκων παιδιών, Παίδων Αγ. Σοφία 

(διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

 

3.1 Σκοπός της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

Σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων είναι η αποτύπωση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε ένα δεδομένο χρονικό 

διάστημα. Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων πραγματοποιείται µε την χρήση 

διαφόρων εργαλείων, όπως δείκτες και πίνακες κίνησης κεφαλαίων και επιδιώκει τη 

μελέτη ορισμένων βασικών μεταβλητών μιας επιχείρησης, οι κυριότεροι εκ των 

οποίων είναι: 

•  Η αποδοτικότητα  

• Το περιθώριο κέρδους  

•  Η κυκλοφοριακή ταχύτητα  
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•  Η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αποθεμάτων και των    

πιστώσεων  

•  Η ρευστότητα 

•  Η δανειακή επιβάρυνση  

•  Το περιθώριο ασφάλειας 

•  Η σύνθεση των ενεργητικών στοιχείων 

•  Η χρηματοδοτική διάρθρωση 

Οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης είναι διάφορες 

ομάδες ενδιαφερομένων. Τέτοιου είδους ομάδες θα µμπορούσαν να είναι, η 

διοίκηση και οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης αλλά και οι µμέτοχοι, οι δυνητικοί 

επενδυτές, οι αναλυτές επενδύσεων, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και 

γενικότερα οι δανειστές, οι προμηθευτές, οι δημόσιες υπηρεσίες και ο ευρύτερος 

δημόσιος τομέας.  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν πληροφορίες 

για τις συνθήκες οικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης που είναι απαραίτητες 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση μιας χρηματοοικονομικής μελέτης χωρίζονται 

στις παρακάτω κατηγορίες:   

 

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες δυνατό να ληφθούν από πηγές, 

όπως είναι οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. Οι εν λόγω πληροφορίες 

περιλαμβάνουν τις κύριες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διάφορες λογιστικές 

καταστάσεις, ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ετήσιους προϋπολογισμούς 

και επενδυτικά προγράμματα. 

 

 Μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, που περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία 

σχετικά µε την προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης, όπως και 

στοιχεία, που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.  

 

Διάφορες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα εκθέσεις λογιστικών ελέγχων, 

αποφάσεις διοικήσεων, εκθέσεις αναλυτών και ορκωτών ελεγκτών. 
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3.2 Είδη Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων 

 

 Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων διακρίνεται ανάλογα µε τη θέση του 

αναλυτή αλλά και µε τα στάδια διενεργείας της. Ανάλογα µε την Θέση του Αναλυτή 

Υπάρχουν δύο είδη αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων ανάλογα µε τη θέση 

εκείνου ο οποίος τη διενεργεί την ανάλυση τα οποία είναι τα εξής: 

 α) Εσωτερική ανάλυση. Πραγματοποιείται από αναλυτές, που βρίσκονται σε άμεση 

σχέση µε την επιχείρηση και έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στα λογιστικά 

της βιβλία για να ελέγξουν τους επιμέρουςλογαριασμούς και τα λογιστικά 

έγγραφα. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτού του είδους της ανάλυσης είναι το 

γεγονός ότι επιτρέπει στον αναλυτή να ελέγξει τις διάφορες μεθόδους και 

διαδικασίες που εφαρμοστήκαν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά 

μεγαλύτερη διαύγεια καθώς επιτρέπει στον αναλυτή να εμβαθύνει. Επιπλέον, η 

εσωτερική ανάλυση, γίνεται από αναλυτές της επιχειρήσεως οι οποίοι ως στόχο 

έχουν να προσδιορίσουν το βαθμό αποδοτικότητάς και να ερμηνεύσουν τις 

μεταβολές της οικονομικής της θέσης της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η εσωτερική 

ανάλυση λειτουργεί µε σκοπό να ερμηνεύσειορισμέναοικονομικά στοιχεία της 

επιχείρησης για λογαριασμό της διοικήσεως.  

Αυτό επιτρέπει στην διοίκηση να μετρήσει την πρόοδο που επιτελέστηκε και να 

ελέγξει την ίδια την επιχείρηση. 

β) Εξωτερική ανάλυση. Η εξωτερική ανάλυση διενεργείται από άτομα εκτός της 

επιχείρησης και βασίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στα στοιχεία που δημοσιεύονται 

στις λογιστικές καταστάσεις και στις εκθέσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και των 

ελεγκτών. Όπως είναι φυσικό, ο αναλυτής είναι σε θέση να διεισδύσει βαθύτερα 

μέσα στην επιχείρηση. Το έργο του από την άλλη είναι τόσο δυσκολότερο όσο 

πιο συνοπτικά είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που δημοσιεύονται. Η εξωτερική 

ανάλυση πραγματοποιείταικατά κύριο λόγο από πρόσωπα που ενδιαφέρονται να 

προσδιορίσουν την οικονομική θέση και την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως. Να 

προσδιορίσουν δηλαδή την δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να ανταποκριθεί 

στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν αλλά και στο μελλοντικά, ακόμη και 

αν οι συνθήκες στο μέλλον διαφοροποιηθούν. Επίσης στους στόχους είναι να 
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διερευνηθεί η δυνατότητα που έχει κάθε επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τυχόν 

παρουσιαζόμενες ευκαιρίες µε τη χρήση κεφαλαίων από ίδιες πηγές ή από 

έκδοση νέων τίτλων μετοχών ή ομολογιών αλλά ακόμα και µε την άντληση 

κεφαλαίων από την προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό. Επίσης κατά την 

εξωτερική ανάλυση διερευνάται η δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 

τόκων και των υποχρεώσεων καθώς και την καταβολή μερισμάτων χωρίς 

διακοπή. Προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδοτικότητα μιας επιχειρήσεως 

ερευνάται κυρίως το ύψος και η σταθερότητα των καθαρών κερδών της, καθώς 

και η τάση βελτιώσεως αυτών στο μέλλον. 

Όπως είναι φυσικό, ο τύπος αλλά και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισμού και 

της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως έχουν ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου 

να προσδιοριστεί η οικονομική θέση και η αποδοτικότητα μιας επιχειρήσεως. 

Ανάλογα µε τα κύρια στάδια διενέργειας της αναλύσεως, τη διακρίνουμε :  

α) Τυπική ανάλυση. Η τυπική ανάλυση προηγείται της ουσιαστικής καθώς αποτελεί 

κατά µια έννοια το προπαρασκευαστικό της στάδιο. Η τυπική ανάλυση σαν στόχο 

έχει τον έλεγχο της εξωτερικής διάρθρωσης του ισολογισμού και του λογαριασμού 

των αποτελεσμάτων χρήσεως, προβαίνει στις ενδεικνυόμενες διορθώσεις, 

στρογγυλοποιήσεις, ομαδοποιήσεις, ανακατατάξεις και ανασχηματισμούς και 

συμπληρώνει τα σε απόλυτους αριθμούς κονδύλια µε σχετικούς αριθμούς, 

δηλαδή αριθμούς σε ποσοστά επί τοις εκατό. 

 β) Ουσιαστική ανάλυση. Η ουσιαστική ανάλυση όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

στηρίζεται στα δεδομένα της τυπικής αναλύσεως, αλλά επεκτείνεται όσον αφορά 

στην διερεύνηση και επεξεργασία διαφόρων αριθμοδεικτών, που δείχνουν την 

πραγματική εικόνα της επιχείρησης.  

 

 

3.3 Οι αδυναμίες του ισολογισμού 

 

Ο ισολογισμός καθώς και οι λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύονταιμαζί µε 

αυτόν, σπάνια εμφανίζουν την πραγματική θέση της περιουσίας και τα ορθά 

αποτελέσματα της επιχείρησης. Γεγονός που οφείλεται σε µια σειρά παραγόντων 

όπως:  
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1) Νομοθετικοί λόγοι. Συνήθως είναι οι νομικέςδεσμεύσεις συντάξεως του 

ισολογισμού, που προκύπτουν για φορολογικούς λόγους, σύμφωνα µε τις 

διατάξεις για αποτιμήσεις, αποσβέσεις κ.α. 

 2)Οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι. Κυρίως αποτελούν τις συνθήκες που 

διαμορφώνονται στο διάστημα της χρήσης από:  

• Τις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης των οικονομικών αγαθών  

• Τη μεταβολή, συνήθως υποτίμηση, της αξίας της νομισματικής μονάδας.  

•Τις μεταβολές της προσφοράς και ζήτησης των οικονομικών αγαθών και τη 

μεταβολή της αξίας της νομισματικής μονάδας.  

• Άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο µη ορθός υπολογισμός της αξίας 

οικονομικών αγαθών.  

 

 

3.4 Κατάσταση ταμειακών ροών – Σκοπός 

 

Οι πληροφορίες ως προς τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης είναι χρήσιμες,ως µια 

βάση για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να είναι σε 

θέση να εκτιμούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα 

και ταμειακά ισοδύναμα, όπως και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιμοποιεί 

αυτές τις ταμειακές ροές. Επιπλέον οι οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι 

χρήστες απαιτούν µια εκτίμηση της δυνατότητας μιας επιχείρησης να δημιουργεί 

ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς και του χρόνου και της 

βεβαιότητας της δημιουργίας των διαθεσίμων αυτών. Κύριος σκοπός είναι η 

απαίτηση της παροχής πληροφοριών, σχετικά µε τις ιστορικές μεταβολές στα 

ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα μιας επιχείρησης, µέσω της 

κατάστασης ταμειακών ροών, η οποία κατατάσσει τις ταμειακές ροές της χρήσης σε 

ροές από επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  

• Ταμειακές ροές είναι οι εισροές και οι εκροές ταμειακώνδιαθεσίμων και 

ταμειακώνισοδυνάμων.  

• Ταμειακά διαθέσιμα: είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο της 

επιχείρησης και από τις καταθέσεις που μπορούν να αναληφθούν άμεσα. 
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• Τα ταμειακά ισοδύναμα είναι οι βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας 

επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά 

διαθεσίμων και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.  

• Επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας 

εσόδων της επιχείρησης καθώς και οι άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν 

είναι επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές.  

• Επενδυτικές δραστηριότητες είναι η απόκτηση και η διάθεση μακροπρόθεσμων 

περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων, που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στα ταμειακά ισοδύναμα.  

• Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες, που καταλήγουν 

σε μεταβολή στο μέγεθος και την συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του 

δανεισμού της επιχείρησης.  

 

3.5 Η αδυναμία των ταμειακών ροών 

 

Οι καταστάσεις ταμειακής ροής εμφανίζουν τις πηγές και τις χρήσεις κεφαλαίων 

βασιζόμενες σε ιστορικά γεγονότα, Η κατάσταση ταμειακής ροής μπορεί να 

εμφανίσει για παράδειγμα µια αύξηση των ακινήτων ή των μηχανημάτων μιας 

επιχειρήσεως, χωρίς παράλληλα να είναι σε θέση να δείξει αν η δαπάνη που 

απαιτήθηκε για την αύξηση των παραπάνω στοιχείων ήταν αναγκαία ή επωφελής 

για την επιχείρηση. Επιπλέον οι καταστάσεις ταμειακής ροής μπορεί να εμφανίσουν 

µια αύξηση της αξίας των αποθεμάτων ή των απαιτήσεων της επιχειρήσεως, αλλά 

δεν μπορούν να εμφανίσει εάν αυτή ήταν αποτέλεσμα ανεπάρκειας της διοικήσεως 

της επιχειρήσεως στην προώθηση των πωλήσεων ή σκοπιμότητας στην πολιτική 

των πωλήσεων. Στην περίπτωση της αυξήσεως των αποθεμάτων αυτό δύναται να 

γίνεται είτε ενόψει αυξήσεων των τιμών πωλήσεως των προϊόντων, είτε λόγω 

παραγωγής ενός νέου προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί στην αγορά και είναι 

απαραίτητο να σχηματιστεί κάποιο ύψος αποθέματοςπροηγουμένως.  

 

Επιπλέον, στην περίπτωση αυξήσεως των απαιτήσεων, οι καταστάσεις ταμιακής 

ροής δεν εμφανίζουν εάν αυτή οφείλεται σε αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής της 

επιχειρήσεως για να επιτευχθούν υψηλότερες πωλήσεις µε την παροχή 
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περισσοτέρων διευκολύνσεων στους πελάτες ή εάν οφείλεται σε υπαιτιότητα των 

πελατών της να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους ή εάν, είναι 

αποτέλεσμααυξημένων πωλήσεων της επιχειρήσεως. Στην περίπτωση εισροής 

νέων κεφαλαίων, οι καταστάσεις ταμιακής ροής δείχνουν ότι µμπήκαν νέα κεφάλαια 

στην επιχείρηση, αλλά όχι εάν αυτά ήταν αναγκαία, η άντλησή τους έγινε µε τον πιο 

συμφέροντα τρόπο ή εάν, έπρεπε να είχε αποφευχθεί η άντλησή τους. Επίσης, στην 

περίπτωση µμιας πολυεθνικής επιχειρήσεως, που διαθέτει θυγατρικές επιχειρήσεις 

σε διάφορες χώρες, οι καταστάσεις ταμιακής ροής συνήθως δεν µας δίνουν 

πληροφορίες για το πού είναι τα κεφάλαια. Το γεγονός αυτό οφείλεται στους 

υφιστάμενουςσυναλλαγματικούςπεριορισμούς σε διάφορες χώρες, ή στην 

διαφορετική φορολογίας.  

Επιπλέον, δεν µας δίνει πληροφορίες για το πόσα κεφάλαια µια επιχείρηση µμπορεί 

να δανειστεί από τις τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται. Από τα παραπάνω 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι, μολονότι η κατάσταση ταµειακής ροής δίνει 

ορισμένες γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως ποια είναι η προέλευση τυχόν 

κεφαλαίων που μπήκαν στην επιχείρηση και του πώς χρησιμοποιήθηκαν, είναι 

περισσότερο χρήσιµη όταν εξετάζεται σε συνδυασµό µε τη µελέτη του ισολογισμού, 

της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως, του προσαρτήματος, τη χρήση 

αριθμοδεικτών, καθώς και µε άλλες διαθέσιµες πληροφορίες. Τέλος, κάποια στοιχεία 

ταμειακών ροών από επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

θεωρούνται ως προερχόμενα από τις εργασίες της επιχειρήσεως όπως για 

παράδειγμα, εισπράξεις από εισοδήματα επενδύσεων και πληρωµές τόκων σε 

δανειστές της επιχειρήσεως ενώ εκείνα σχετίζονται µε τις εργασίες της επιχειρήσεως 

θεωρούνται ως προερχόμενες επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  

 

3.6Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

 

Ο αριθμοδείκτης είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της 

καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως προς ένα άλλο. Η χρήση των 

αριθμοδεικτών αποτελεί µια από τις πλέον διαδεδομένες και 

δυναµικέςμεθόδουςχρηματοοικονομικής αναλύσεως που βοηθούν στην ερμηνεία 

των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Οι αριθμοδείκτεςταξινομούνται σε 
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τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση τους 

και τον τύπο της επιχειρηματικής έρευνας και αναλύσεως που επιδιώκεται, που 

είναι:  

✓ Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν 

τις ανάγκες αξιολογήσεως της οικονομικής θέσης της οικονομικήςμονάδας. Τα 

στοιχειά που κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών 

αυτών αντλούνται βασικά από τους λογαριασμούς του ισολογισμού.  

✓ Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες ανάλυσης της δυναµικής εικόνας της επιχειρηματικής προσπάθειας 

και του αποτελέσματος που προκύπτει από τη λειτουργία της οικονομικής 

µμονάδας. Τα στοιχειά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών 

αυτών αντλούνται βασικά από τους λογαριασμούς οργανικών, κατ’ είδος, 

εξόδων και εσόδων, γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων.  

✓ Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνειαριθμοδείκτες που εξυπηρετούν την ανάγκη 

συσχετίσεως των στατικών στοιχείων του ισολογισμού προς τα δυναµικά 

στοιχειά της εκμεταλλεύσεως, για τον προσδιορισµό της ορθολογικής ή µη 

χρησιμοποιήσεως των µέσων τηςεπιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι 

αριθμοδείκτες, κατά κατηγορίες, είναι οι εξής:  

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως  

1. Συνολικού µμακροπρόθεσμου χρέους  

2. Κάλυψης παγίων  

3. Παγιοποίησης της περιουσίας  

4. Κάλυψης τόκων  

Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας  

1. Αποδοτικότητας ενεργητικού  

2. Αποδοτικότητας παγίων  

3. Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  

4. Καθαρού περιθωρίου κέρδους  

5. Μικτό περιθώριο κέρδους  

Γ. Διαχειριστικής πολιτικής  

1. Κάλυψης νέων επενδύσεων  

2. Μέσου όρου προθεσμίας εισπράξεων οφειλών  

3. Μέσου όρου προθεσμίας εισπράξεων απαιτήσεων. 
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Για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

Στην θέση των απολυτών τιµών, κατά το δυνατό, να λαμβάνονται οι τιµές µέσου 

όρου. Οι δείκτες που αναφέρονται στην έννοια κόστους, κατά κανόνα, να εκτιμούνται 

σε συσχέτιση µε δείκτες που η σύνθεση τους βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα. 

∆είκτες των οποίων οι οροί τους αναφέρονται σε διάστηµα χρήσεως µικρότερο από 

δώδεκα µήνες δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της οικονομικής µονάδας 

και θα πρέπει να κρίνονται πάντα σε συσχέτιση µε δείκτες αντιστοιχών χρονικών 

προηγούμενων ετών.   

Οι δείκτες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας της 

οικονομικής µονάδας. Για το λόγο αυτό πρέπει να ταξινομούνται σε οµάδες έτσι 

ώστε να επιτρέπουν µια αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας.  

 Ένας µεµονωµένος δείκτης έχει σχετική µόνο χρησιμότητα και επιβάλλεται να 

γίνεται σύγκριση διαφόρων δεικτών µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζονται ορθά 

συμπεράσματα. Οι δείκτες είναι δυνατό να είναι απλοί ή σύνθετοι.  

 

3.7Ανάλυση ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, 
αποδοτικότητας και δομής κεφαλαίων 

1.Ρευστότητα 

Η ρευστότητα αναφέρεται στην δυνατότητα µιας επιχείρησης να µπορεί να 

ικανοποιήσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και υποδηλώνει την δυνατότητα 

µετατροπής ενεργητικών στοιχείων σε διαθέσιµα. Ένας υψηλός βαθµός 

ρευστότητας για µια επιχείρηση ωφελεί τόσο τους µετόχους όσο και τους πιστωτές 

και παράλληλα επιτρέπει στη διοίκηση να επωφελείται από τις διάφορες ευκαιρίες 

που εμφανίζονται για να αυξήσει τα κέρδη. Στοιχειά για τη ρευστότητα µιας 

επιχείρησης παρέχονται από µια σειρά αριθμοδεικτώνκατά την κατάρτιση των 

λογιστικών καταστάσεων. Το ενδιαφέρον όµως ενός αναλυτή θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στη µελλοντική ρευστότητα µιας επιχείρησης γεγονός που απαιτεί 

την προετοιμασία καταστάσεων ταμειακών ροών ή προϋπολογισμόςδιαθεσίμων. Οι 

αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται τόσο για τον προσδιορισµό τόσο της 

βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως µιας επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι ευρέως 

χρησιμοποιούμενοιαριθμοδείκτες ρευστότητας είναι:  
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▪ Αριθμοδείκτης Άμεσης ρευστότητας  

▪ Αριθμοδείκτης Έμμεσης ρευστότητας  

▪ ΑριθμοδείκτηςΤαµειακής ρευστότητας 

 

2.Κυκλοφοριακή ταχύτητα 

Είναι γεγονός ότι η δυσκολία ρευστοποίησης ορισμένων στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως για παράδειγμα των αποθεμάτων και των 

απαιτήσεων, µπορεί να οδηγήσει τον αναλυτή στην εξέταση αριθμοδεικτών 

ρευστότητας οι οποίοι δεν περιέχουν αυτά τα στοιχεία , όπως άµεσης και ταµειακής 

ρευστότητας. Διαφορετικά ο αναλυτής θα οδηγηθεί στην ανάλυση της ποιότητας και 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας αυτών των στοιχείων. Η έννοια της ποιότητας 

αναφέρεται στη συντηρητική αποτίμηση αυτών των στοιχείων µε σκοπό να 

παρέχονται πληροφορίες για το ελάχιστο ποσό το οποίο µπορεί να αποκτήσει µια 

επιχείρηση από τη ρευστοποίηση της. Η συντηρητική αποτίμηση των στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού επιτυγχάνεται µέσω της πιστής εφαρμογής των 

κανόνων της χρηματοοικονομικής λογιστικής, µε βάση τους οποίους απαιτείται η 

διενέργεια επαρκών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και η αποτίμηση των 

αποθεμάτων στη χαμηλότερητιµή µεταξύτιµής κτήσης και τρέχουσας τιµής αγοράς. 

Επομένως, η κυκλοφοριακή ταχύτητα αναφέρεται στο χρόνο µετατροπής ενός 

στοιχείου του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε κάποιο άλλο το οποίο είτε είναι 

ευκολότερα ρευστοποιήσιμοείτε είναι ρευστό. Οι κυριότεροιαριθμοδείκτες είναι:  

➢ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

➢ Περίοδος Πώλησης Αποθεμάτων 

➢ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων  

➢ Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων  

➢ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 

➢ Περίοδος ΠληρωµήςΠρομηθευτών 

➢ Λειτουργικός Κύκλος  

➢ Εμπορικός Κύκλος 

 

3.Αποδοτικότητα 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε την αποδοτικότητα της επιχείρησης θα πρέπει να 

συγκρίνουμε τον κύκλο συναλλαγών, το αποτέλεσμα ή την αυτοχρηματοδότηση µε 
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το ύψος των χρησιμοποιούμενων µέσων, δηλαδή µε το ύψος των 

επενδυόμενωνκεφαλαίων. Τα βασικότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να 

µετρηθεί η απόδοση είναι: οι µεταβολές στο έσοδα πωλήσεων και τα κέρδη ή οι 

µεταβολές σε διάφορα στοιχειά της παράγωγης. Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες είναι:  

➢ ∆είκτης Αποδοτικότητας συνολικού Ενεργητικού ή Συνολικών Κεφαλαίων  

➢ Αποδοτικότητα Πωλήσεων  

➢ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού  

➢ ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  

➢ Αποδοτικότητα Πωλήσεων  

➢ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού  

➢ Χρηματοοικονομική Μόχλευση  

➢ Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτό Κέρδος  

➢ Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρό Κέρδος 

 

 

4.Δομή κεφαλαίων 

Η ανάλυση της δοµής κεφαλαίων έχει βασικό σκοπό την εκτίµηση της ικανότητας 

µακροχρόνιας επιβίωσης µιας επιχείρησης. Η ανάλυση της δοµής κεφαλαίων έχει 

ως αντικείμενο τις διάφορες πηγές κεφαλαίων, τα οφέλη και τους κινδύνους που 

δημιουργούν. Επιπλέον, οι µέτοχοι, οι τράπεζες και οι διάφοροι πιστωτές αποτελούν 

τις κυριότερες πηγές προέλευσης κεφαλαίων. Η χρήση ξένων κεφαλαίων, 

εννοώντας κεφάλαια τα οποία έχει δανειστεί µια επιχείρηση, προσφέρει ένα σοβαρό 

όφελος στα ίδια κεφάλια, το οποίο είναι γνωστό και ως πλεονέκτημα της 

χρηματοοικονομικής µόχλευσης, που όµως ενέχει κίνδυνο γιατί αυξάνει τον κίνδυνο 

χρεοκοπίας µιας επιχείρησης σε περίπτωση που παρουσιάσει αδυναμία να 

ικανοποιήσει τους δανειστές της. Οι αριθμοδείκτεςδοµής κεφαλαίων, οι οποίοι 

παρουσιάζουν τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζει µια επιχείρηση από την 

παρουσία ξένων κεφαλαίων καθώς και τη δυνατότητα της να εξυπηρετεί τις 

µακροχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες είναι:  

➢ Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης  

➢ Ξένα Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια  

➢ Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια  
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➢ Μακροχρόνια Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια  

➢ Κάλυψη τόκων µε Κέρδη  

 

3.8Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 

Η καταγραφή και ερμηνεία των αντιδράσεων των επενδυτών κατά τη 

διαπραγμάτευση µίας µμετοχής µε την χρήση κατάλληλων δεικτών, είναι αρκετά 

χρήσιµη κυρίως για τον προγραμματισμό της άντλησης νέων κεφαλαίων και τη 

διαμόρφωση της µερισµατικής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία 

στους επενδυτές και τους αναλυτές να βελτιώσουν τις βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες επιλογές τους. Στην περίπτωση των χρηματιστηριακών δεικτών τα 

µμεγέθη µετρώνται κατ’ ευθείαν και αναντίρρητα από τη αγορά. Το χρηματιστήριο 

αποτελεί ένα άλλο σύστηµα µμέτρησης των επιδόσεων µιας επιχείρησης παρόλο 

που χρησιμοποιεί αρκετά βασικά στοιχεία όπως για παράδειγμα τα κέρδη, 

απευθείας από τις λογιστικές καταστάσεις (Κάτζος 2002). Οι αριθμοδείκτες είναι:  

➢ Κέρδη ανά μετοχή 

➢ Μέρισµα ανά μετοχή 

➢ Τρέχουσα Μερισµατική Απόδοση  

➢ Ποσοστό διανεμόμενων Κερδών  

➢ ∆είκτηςΜερισµατικής Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων  

➢ Εσωτερική Αξία Μετοχής  

➢ ∆είκτηςΧρηματιστηριακήςΤιµής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής  

➢ ∆είκτηςΤιµής προς Κέρδη Ανά Μετοχή (P/E)  

➢ Μερισµατική Απόδοση Μετοχής  
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3.9Προβλήματα υπολογισμού και ερμηνείας των Αριθμοδεικτών 

 

Τα προβλήματα που µπορεί να προκύψουν κατά τον υπολογισμό των δεικτών αυτά 

συνήθως οφείλονται στις παρακάτω αιτίες: Ύπαρξη αρνητικών παρανομαστών ή 

αριθμητών. Ύπαρξη ακραίων τιμών, οφειλόμενων σε λανθασμένη καταχώρηση ή 

συγκυριακή επικράτηση ασυνήθιστων τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων. 

Χρησιμοποίηση μεταβλητών ως παρανομαστών µε τιμές που τείνουν στο μηδέν. 

Λανθασμένες λογιστικές ταξινομήσεις. Διαφοροποιήσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή 

μεταξύ χρήσεων. Τα παραπάνω προβλήματααντιμετωπίζονται µε χρήση 

εναλλακτικών δεικτών οι οποίοι έχουν αντίστοιχο πληροφοριακό περιεχόμενο άλλα 

συσχετίζουν παραμέτρους που δεν παρουσιάζουν ανάλογα προβλήματα ή µε 

απαλοιφή των ακραίων τιμών των παραμέτρων ή µε απαλοιφή των δεικτών που 

παρουσιάζουν ακραίες τιμές.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Ε. 2012-2014 

  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας Ελληνικό Μέλι Α.Ε. 

για τα έτη 2012-2014 βασισμένα στους αντίστοιχους ισολογισμούς (βλ. 

Παραρτήματα 1,2 ,3.σελ.63-65) και ακολουθεί η ανάλυση τους σε θεωρητικό 

επίπεδο θίγοντας τα παρακάτω σημεία: 

 

➢ Ενεργητικό όπου περιλαμβάνει τα πάγια στοιχεία,  τα αποθέματα, τις 

απαιτήσεις και τα διαθέσιμα. 

 

➢ Παθητικό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια, οι προβλέψεις και 

οι υποχρεώσεις 

➢ Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, κύκλος εργασιών, κόστος πωληθέντων, 

Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως 
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4.1Ανάλυση Ενεργητικού 

Πίνακας 1. Ανάλυση Ενεργητικού «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» 2011-2014 

 

 

Γράφημα 1. Ανάλυση ενεργητικού «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» 2011-2014 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 2011 2012 2013 2014 

Πάγια-Αξία 

Κτήσης 
142.376,42 143.383,73 156.978,04 168.978,04 

Πάγια-

Αποσβέσεις 
115.531,46 125.634,08 130.710,95 136.004,53 

Σύνολο Παγίων 27.993,17 18.897,86 27.415,30 34.121,72 

Αποθέματα 83.223,34 33.981,64 81.763,69 148.394,74 

Απαιτήσεις 957.884,65 756.407,75 1.135.653,80 1.469.548,52 

Διαθέσιμα 154.285,14 61.685,25 691.793,80 713.910,36 

Σύνολο 

Ενεργητικού  
1.224.256,30 870.972,50 1.938.790,84 2.366.845,34 
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Όπως παρουσιάζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού της εταιρίας «Ελληνικό 

Μέλι Α.Ε.» για τα έτη 2011-2014 στον παραπάνω πίνακα και στο γράφημα 

παρατηρούμε ότι, το ενεργητικό της εταιρίας παρόλο που παραμένει σταθερό 

τα τρία έτη εμφανίζοντας και μία μικρή άνοδο προοδευτικά το 2012 

παρουσιάζει μία σημαντική πτώση της τάξης του 30%. Στο αποτέλεσμα αυτό 

συμβάλλουν τα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού, με σημαντικότερες 

διαφορές να παρουσιάζονται στα Αποθέματα τα οποία μειώθηκαν κατά 

49.241,70 ευρώ (60%) και στα Διαθέσιμα που μειώθηκαν με το ποσό των 

343.318,49 ευρώ (29%). Γεγονός που μας δείχνει ότι η εταιρία χρησιμοποίησε 

τα Χρηματικά Διαθέσιμα της (Ταμείο, Καταθέσεις Όψεως) ώστε να καλύψει 

κάποιες υποχρεώσεις της ή και τρέχουσες ανάγκες της. 

 

Ωστόσο, φαίνεται ότι αμέσως την επόμενη χρονιά όχι μόνο κάλυψε την 

μείωση αλλά αύξησε το ενεργητικό της στις 1.938.790,84 ευρώ (44%). 

Αποτέλεσμα που οφείλεται στην αύξηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

Τέλος, το 2014 κλείνει με το ενεργητικό της ακόμη πιο αυξημένο στις 

2.366.845,34 ευρώ, κατά 20% σε σχέση με το 2013. Τα Αποθέματα της είναι 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, όπως επίσης και τα Διαθέσιμα της εταιρίας. 

Γεγονότα που παραπέμπουν στο γεγονός ότι η εταιρία το 2014 έκλεισε με 

περισσότερες πρώτες ύλες καθώς και έτοιμα ή ημιτελή προϊόντα αλλά και ότι 

αυξήθηκαν και το ταμείο της και οι καταθέσεις όψεως είτε από είσπραξη 

απαιτήσεων είτε από απόφαση των μετόχων για αύξηση των διαθεσίμων. 
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4.2 Ανάλυση Παθητικού 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 2014 

Ίδια Κεφάλαια 
104.919,00 144.580,57 477.299,84 559.420,28 

Προβλέψεις 
4.316,99 4.316,99 4.316,99 4.316,99 

Υποχρεώσεις 
1.115.020,31 722.074,94 1.457.042,25 1.801.686,85 

Σύνολο 
Παθητικού 

1.224.256,30 870.972,50 1.938.790,84 2.366.845,34 

Πίνακας 2. Ανάλυση Παθητικού «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.» 2011-2014 

 

Γράφημα 2. Ανάλυση Παθητικού «Ελληνικό Μέλι Α.Ε.»2011-2014 
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Όπως παρουσιάζονται τα στοιχεία του Παθητικού της εταιρίας «Ελληνικό Μέλι 

Α.Ε.» για τα έτη 2011-2014 στον Πίνακα 2 αλλά και στο αντίστοιχο γράφημα 

προκύπτει ότι : 

Ομοίως με το Ενεργητικό η πορεία της επιχείρησης ως προς τις υποχρεώσεις της 

φαίνεται να είναι σταθερά ανοδική, με εξαίρεση το έτος 2012 όπου παρουσιάζεται 

η ίδια μείωση του Παθητικού όπως ενεργητικό της τάξης του 30% σε σύγκριση το 

2011. Αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στην μείωση των υποχρεώσεων της 

εταιρείας, κυρίως των βραχυπρόθεσμων και πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 313.879,73 ευρώ (54%). 

Αυτή η μείωση μας δικαιολογεί εν μέρει και την αντίστοιχη μείωση του Ταμείου 

στο Ενεργητικό, αφού μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως η εταιρεία μείωσε το 

Ταμείο της προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

Το 2013 τα στοιχεία του Παθητικού φαίνεται να εμφανίζουν αύξηση 44%, σε 

συνάρτηση εκείνων του Ενεργητικού. Αυτή η αύξηση οφείλεται επίσης, σε εκείνη 

των υποχρεώσεων τόσο των βραχυπρόθεσμων, όσο και των μακροπρόθεσμων 

όπου εμφανίζονται πρώτη φορά ανάμεσα στου Ισολογισμούς 2011-2013. 

Πρόκειται για τον λογ/σμό Δάνεια Τραπεζών που παρουσιάζεται με το ποσό των 

298.201,76 ευρώ και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία πήρε κάποιο 

δάνειο προκειμένου είτε να καλύψει τις ανάγκες της, είτε να επενδύσει στην 

παραγωγή. Ο λογ/σμος των προμηθευτών είναι εξίσου αυξημένος, γεγονός που 

έρχεται σε συνάρτηση με το αυξημένο ποσό των Αποθεμάτων του ενεργητικού 

σε σύγκριση το 2012. 

Τέλος το 2014 κλείνει η εταιρία με ακόμα πιο αυξημένο το σύνολο του Παθητικού 

της και ομοίως και του Ενεργητικού κατά 20% σε σχέση με το 2013. Όσων αφορά 

το Παθητικό η αύξηση παρουσιάζεται πάλι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

κυρίως στους λογαριασμούς των επιταγών πληρωτέων και στον λογ/σμο 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες. Εκεί αύξησε τις 

υποχρεώσεις τις η εταιρία καθώς ο λογ/σμος των προμηθευτών φαίνεται να είναι 

μειωμένος. 
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4.3 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, κύκλος εργασιών, κόστος 

πωληθέντων, Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως, Κόστος πωληθέντων, Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης 

 

 

Γράφημα 3. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως, Κόστος πωληθέντων, Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης 
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Αποτελέσματα προς Διάθεση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος 
Εργασιών 923.955,79 902.867,44 1.325.613,47 1.642.677,90 

Κόστος 
Πωληθέντων 626.674,88 571.183,60 1.114.911,99 1.218.147,88 

Καθαρά 
Αποτελέσματα 
Χρήσης 

1.107,41 41.138,77 -166.300,73 82.190,44 

Αποτελέσματα 
προς Διάθεση 

-58.824,07 -19.162,50 -186.463,23 -104.272,79 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα 

παρατηρούμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας τα δυο πρώτα έτη φαίνεται να 

είναι στα ίδια επίπεδα, ενώ το 2013 εμφανίζει μία αύξηση της τάξης των 

442.746,06 ευρώ (68%) σε σχέση με το 2012. Γεγονός που αντιπροσωπεύει τις 

πωλήσεις της εταιρίας οι οποίες και φαίνονται αυξημένες.  

Το κόστος πωληθέντων την ίδια χρονιά αυξάνεται ομοίως με 543.728,39 (51%) 

ευρώ, σε συνάρτηση με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Ωστόσο, 

παρατηρούμε ότι το 2013 τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης κλείνουν με αρνητικό 

πρόσημο( -166.300,73 ) παρόλο που εμφανίστηκε αύξηση του κύκλου εργασιών 

αλλά και των συνόλων Ενεργητικού-Παθητικό. Μελετώντας τον ισολογισμό του 

2013 βλέπουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει απ την αύξηση των εξόδων 

διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως τα οποία ανέρχονται σε 

345.952,94 ευρώ και καταλήγουν σε Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως        

-166.721,82 ευρώ. Τα έκτακτα κέρδη και τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα 

διαμορφώνουν το τελικό ποσό. 

Το 2014 ο κύκλος εργασιών φαίνεται να είναι αυξημένος κατά 317.064,43 ευρώ 

(20%) ενώ το κόστος πωληθέντων δεν εμφανίζει τόσο μεγάλη αύξηση, σε 

αντίθεση με τα καθαρά αποτελέσματα που όχι μόνο εμφανίζουν αύξηση αλλά 

φαίνεται ότι η εταιρία κατάφερε να καλύψει το αρνητικό αποτέλεσμα της 

προηγούμενης χρονιάς αλλά και να το φέρει στις 82.190,44 ευρώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 

ΑΛΕΞ.ΠΙΤΤΑΣ2012-2014 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας Ελληνικό Μέλι Α.Ε. για 

τα έτη 2012-2014 βασισμένα στους αντίστοιχους ισολογισμούς (βλ. Παραρτήματα 

4,5,6.σελ.66-68) και ακολουθεί η ανάλυση τους σε θεωρητικό επίπεδο θίγοντας τα 

παρακάτω σημεία: 

 

➢ Ενεργητικό όπου περιλαμβάνει τα πάγια στοιχεία,  τα αποθέματα, τις απαιτήσεις 

και τα διαθέσιμα. 

 

➢ Παθητικό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια, οι προβλέψεις και οι 

υποχρεώσεις 

 

➢ Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, κύκλος εργασιών, κόστος πωληθέντων, 

Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως 

 

➢ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, αποτελέσματα προς διάθεση.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μελισσοκομία, από την παραγωγή στο εμπόριο. Σύγκριση και 
ανάλυση των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην Αττική. 

 

42 
 

5.1Ανάλυση Ενεργητικού 

Πίνακας 4. Ανάλυση ενεργητικού «Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία- Άλεξ.Πίττας» 
 
 

 
 
Διάγραμμα 4. Ανάλυση Ενεργητικού «Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία- 
Άλεξ.Πίττας» 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο Παγίων 13.024.763 14.752.435 14.948.352 15.772.490 

Αποθέματα 12.264.015 10.129.931 7.466.378 5.641.065 

Απαιτήσεις 9.700.239 10.923.294 11.390.196 12.373.695 

Λοιπά 

Κυκλοφορούντα 

Στοιχεία 

1.202.456 1.380.511 1.587.298 1.886.631 

Σύνολο 

Ενεργητικού 
36.237.370 37.225.602 35.430.758 35.784.779 
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Παρατηρώντας τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρίας «Αττική Μελισσοκομική 

Εταιρία – Άλεξ.Πίττας» βλέπουμε ότι στο σύνολο του το Ενεργητικό δεν 

παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των ετών 2011-2014. Με μία πρώτη ματιά 

θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και σταθερό. 

 

Το σύνολο των παγίων φαίνεται να αυξάνεται προοδευτικά χωρίς όμως μεγάλες 

διαφορές, αφού στον ισολογισμό του 2011 εμφανίζεται με 13.024.763 ευρώ, ενώ 

το 2014 κλείνει με 15.772.490 ευρώ ( 18% αύξηση ). 

 

Τα αποθέματα παρουσιάζουν μείωση μέσα σε αυτά τα 4 έτη της τάξης των 

6.662.950 ευρώ (54 %). Γεγονός που μας δείχνει πως είτε η εταιρία μείωσε την 

παραγωγή συνεπώς και τα αποθέματα της, είτε ότι αυξήθηκε ο αριθμός έτοιμων 

προϊόντων με τα οποία κλείνουν οι διαχειριστικές χρήσεις. 

 

Οι απαιτήσεις ομοίως φαίνονται αυξημένες με το ποσό των 2.673.456 ευρώ 

(22%). Μικρή σχετικά αύξηση για τις τέσσερις διαχειριστικές χρήσεις, το οποίο 

μας δείχνει πως οι απαιτήσεις της εταιρίας προς τρίτους δεν αυξήθηκαν ιδιαίτερα 

και με ένα ρυθμό που θα μπορούσε να καλύψει η εταιρία καθώς σε αυτόν τον 

λογαριασμό περιλαμβάνονται και οι πελάτες. 

 

Τέλος, τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται 

το ταμείο και τυχόν καταθέσεις όψεως επίσης δεν παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση 

αφού από το ποσό των 1.202.456 ευρώ το 2011, το 2014 κλείνει με το ποσό των 

1.886.631 ευρώ (36%). 
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5.2 Ανάλυση Παθητικού 

Πίνακας 5. Ανάλυση Παθητικού «Αττική Μελισσοκομική Εταιρία – Άλεξ.Πίττας» 
 
 

 
 
Διάγραμμα 5. Ανάλυση Παθητικού «Αττική Μελισσοκομική Εταιρία – Άλεξ.Πίττας» 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης 
7.104.858 7.815.527 7.130.290 6.355.414 

Προβλέψεις 911.423 1.047.381 2.208.786 2.580.337 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 
29.132.512 29.410.075 28.300.468 29.429.365 

Σύνολο 

Παθητικού 36.237.370 37.225.602 35.430.758 35.784.779 
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Παρατηρώντας το σύνολο του παθητικού της εταιρίας «Αττική Μελισσοκομική 

Εταιρία- Άλεξ.Πίττας», βλέπουμε ότι, ομοίως με το Ενεργητικό, το Παθητικό δεν 

παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις μεταξύ των ετών που αναλύουμε και θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί επίσης σταθερό. 

 

Το σύνολο Καθαρής Θέσης των μετόχων φαίνεται να παρουσιάζει μείωση στο 

σύνολο των ετών της τάξης των 749.444 ευρώ (10%). Ωστόσο φαίνεται πως 

μεταξύ των ετών 2011-2012 παρουσιάζει μία αύξηση των 710.669 ευρώ, την 

οποία όμως και χάνει το 2013, ενώ το 2014 μειώνεται ακόμα περισσότερο. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι ενδεχομένως το 2012 παρουσίασε κάποια κέρδη τα οποία 

και κεφαλαιοποίησε ή προστέθηκε κάποιος εταίρος με το παρεχόμενο κεφάλαιο.  

 

Οι Προβλέψεις φαίνονται να αυξάνονται προοδευτικά. Μαζί με το λογαριασμό 

των Προβλέψεων η εταιρία στον Ισολογισμό τηρεί και τον λογαριασμό Λοιπές 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να 

συμπεράνουμε από ποιό σκέλος του λογαριασμού προήλθε η αύξηση. Ωστόσο, 

ενώ το 2011 εμφανίζονται με το ποσό των 911.423 ευρώ το 2014 κλείνουν με 

2.580.337 ευρώ, αυξημένοι κατά 1.668.914 ευρώ (35%). 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων, αν λάβουμε υπόψιν μας το πρώτο και το 

τελευταίο έτος ανάλυσης, παρουσιάζεται σταθερό και με μία μικρή αύξηση. 

Ωστόσο, εν έτη 2013 φαίνεται να μειώνεται κατά 1.109.607 ευρώ, ποσό που 

αποτελεί την πλέον εύλογη μείωση μέσα στην τετραετία. Παρόλ’ αυτά το 2014 

εμφανίζεται πλέον αυξημένο στα ίδια επίπεδα που ήταν και τις προηγούμενες 

χρονιές. 
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5.3 Κύκλος Εργασιών, Μικτά Κέρδη/Ζημιές, Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες. 

Πίνακας 6. Ανάλυση Κύκλου εργασιών,Μικτών κερδών και Χρηματοδοτικών 
Δραστηριοτήτων της εταιρείας «Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία - Άλεξ.Πίττας» 
 

 
 
Γράφημα 6. Ανάλυση Κύκλου εργασιών, Μικτών κερδών και Χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων της εταιρείας «Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία – Άλεξ.Πίττας» 
 
 
 
 
 
Μελετώντας τα στοιχεία του ισολογισμού ως προς τον κύκλο εργασιών, τα μικτά 
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 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος 

Εργασιών 
19.057.808 20.004.060 17.635.819 17.698.702 

Μικτά Κέρδη 4.738.138 4.254.202 3.531.817 3.389.773 

Χρηματοδοτικές 

Δραστηριότητες 
1.790.214 1.344.592 85.958 369.113 
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κέρδη και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες παρατηρούμε ότι : 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας φαίνεται να φθίνει στο σύνολο των ετών που 

αναλύουμε. Παρόλο που το 2012 παρουσιάζει μία μικρή αύξηση της τάξης των 

946.252 ευρώ (4%), το 2013 μειώνεται σε 17.635.819 ευρώ από 20.004.060 

ευρώ που κλείνει το 2012 – μείωση 2.368.241 ευρώ (12%). Ενώ, το 2014ο 

κύκλος εργασιών κλείνει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2013.  

 

Τα μικτά κέρδη, άμεσα επηρεαζόμενα από το κύκλο εργασιών, τείνουν να 

φθίνουν μεταξύ των ετών 2011-2014 ενώ στο σύνολο τους από 4.738.138 ευρώ 

που ήταν το 2011, κλείνουν το 2014 με 3.389.773 ευρώ, μειωμένα κατά 

1.348.365 ευρώ, μείωση εκφρασμένη σε ποσοστό 28%. 

 

Τέλος, παρατηρούμε ότι η εταιρεία στα στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 

περιλαμβάνει και χρηματοδοτικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούνται από 

εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισπράξεις από εκδοθέντα/ 

αναληφθέντα δάνεια και εξοφλήσεις δανείων. Η πρώτη μείωση του λογαριασμού 

αυτού παρατηρείται μεταξύ των ετών 2011-2012 όπου παρόλο που έχουμε 

εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 831.600 που το 2011 δεν είχαμε, οι 

εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια είναι μειωμένες κατά 1.277.222 ευρώ. 

Διαφορά που οδηγεί στο τελικό αποτέλεσμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

6.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

6.1.1 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας 

 

Με το δείκτη Άμεσης Ρευστότητας υπολογίζουμε τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού που ρευστοποιούνται ευκολότερα. Αυτά είναι τα ταμειακά διαθέσιμα 

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

μεγαλύτερες της μονάδας για να θεωρείται ικανοποιητικός. Οι επιχειρήσεις που 

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

Ο δείκτης χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της ικανότητα 

της μονάδας καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσης του τμήματος πωλήσεων 

σε συνδυασμό και με τους όρους πωλήσεων.  

 

 

Άμεση Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα 
                                             Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΑΡ2011= 0,99ΑΡ2011= 0,06 
 
 ΑΡ2012= 1,13ΑΡ2012= 0,08 
 
 ΑΡ2013= 1,25ΑΡ2013= 0,24 
 
 ΑΡ2014= 1,21 ΑΡ2014=0,38 
 
 
Για την Αττική Μελισσοκομική Εταιρία και για τα τέσσερα χρόνια εμφανίζεται 

χαμηλός, για το 2011 , 2012, 0,06 και 0,08 αντίστοιχα, για το 2013 0,24 και για το 

2014 0,38. Τη χρήση του 2012 ο δείκτης είναι ανεπαρκής αφού είναι μικρότερος 

της μονάδας. Το 2013 εμφανίζει μία μικρή αύξηση αλλά και πάλι είναι 

ανεπαρκής. Το ίδιο συμβαίνει και για το 2014. Αντίθετα για την Ελληνικό Μέλι 

Α.Ε. το 2014 ο δείκτης αντιστοιχεί σε 1,21 αρκετά ικανοποιητικός αφού τα 
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διαθέσιμα και οι απαιτήσεις της μπορούν να καλύψουν το σύνολο των πιστωτών 

της. Αντίθετα το 2011 και το 2012 ο δείκτης είναι χαμηλότερος και οι τιμές 

κυμαίνονται σε 0,99 και 1,13.Ωστόσο μόνο η Ε.Μ. ΑΕ εμφανίζεται καλύτερη την 

χρονιά 2014 διότι όσο υψηλότερη εμφανίζεται η τιμή του δείκτη ,τόσο καλύτερη 

είναι η θέση της, σε σχέση με την Α.Μ.Ε. που εμφανίζει ανεπάρκεια. 

 

Διαγραμματική Απεικόνιση 

 
 
 
 
 

6.1.2. Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας 
 
 

Ο δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας δείχνει την ικανότητα ικανοποίησης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος της 

μονάδας είναι ο δείκτης, τόσο πιο επαρκής είναι η ικανότητα της επιχείρησης 

να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της 

επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από προμηθευτές. 

 

 

Έμμεση Ρευστότητα =Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

                                             Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΕΡ2011= 1,07ΕΡ2011=0,47 
 
 ΕΡ2012= 1,18ΕΡ2012= 0,49 
 
 ΕΡ2013= 1,64ΕΡ2013= 0,57 
 
 ΕΡ2014= 1,52ΕΡ2014= 0,63 
 

Για την Ε.Μ ΑΕ η τιμή του δείκτη για το 2012 0,18 , για το 2013 0,57 και για το 

2014 0,63 και διαπιστώνουμε ότι και για τα τρία χρόνια εμφανίζει πρόβλημα και 

αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αντίθετα η Α.Μ.Ε. το 

2014 η τιμή του δείκτη είναι 1,52 , ποσό το οποίο ξεπερνά το φυσιολογικό εύρος 

και δείχνει ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις καθημερινές υποχρεώσεις της σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο η τιμές του δείκτη για το 2011 και το 2012 

είναι 1,07 και 1,18 γεγονός που δείχνει σταθερότητα στην εταιρία. Ωστόσο 

βλέπουμε ότι μόνο η Ε.Μ. ΑΕ για την χρήση 2014 εμφανίζεται καλύτερη και έχει 

ικανοποιητική πορεία σε σχέση με την Α.Μ.Ε. που εμφανίζει ανεπάρκεια. 

Διαγραμματική Απεικόνιση 

 

 

6.1.3.Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 

στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμά της, προσδιορίζει δηλαδή 

την ικανότητα να εξοφλεί με μετρητά τις υποχρεώσει αυτές. Ο δείκτης συνήθως 
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είναι μικρότερος της μονάδος. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση 

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

τμήματος εισπράξεων και πληρωμών. 

 

 

Ταμειακή Ρευστότητα =διαθέσιμα + χρεόγραφα 

Β.υ. - προκαταβολές πελατών 
 
 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΤΡ2011=  0,13ΤΡ2011= 0,05 
 
 ΤΡ2012=  0,08ΤΡ2012= 0,05 
 
 ΤΡ2013= 0,59 ΤΡ2013=0,07 
 
 ΤΡ2014= 0,47 ΤΡ2014= 0,08 
 

Για την Ε.Μ. ΑΕ η τιμή του δείκτη για το 2013 είναι 0,59 σε αντίθεση με το 2011 

και το 2012 που οι τιμές αντιστοιχούν σε 0,13 και 0,08. Παρατηρείται ότι το 2013 

και το 2014 ο δείκτης δεν είναι μεγαλύτερος της μονάδας και αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ωστόσο και για την 

Α.Μ.Ε. και για τα τρία έτη έχει κακή ταμειακή πιστότητα αφού απέχει ορατά από 

την μονάδα, δηλαδή για το 2011 και το 2012 0,05 , για το 2013 0,07 και για το 

2014 0,08. Εδώ παρατηρούμε ότι η Ε.Μ. ΑΕ είναι πιο κοντά στο όριο τις χρονιές 

2013 και 2014 από ότι η Α.Μ.Ε. η οποία δεν είναι σε θέση να καλύψει τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε μεγάλο βαθμό τις χρονιές 2013 και 2014. 

Διαγραμματική Απεικόνιση
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6.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

6.2.1 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

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

απασχολούνται στην επιχείρηση δηλαδή κατά πόσο επιτυγχάνεται η 

πραγματοποίηση του στόχου ο οποίος είναι η πραγματοποίηση κερδών. Ένας 

χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί επακόλουθο 

της λανθασμένης χρησιμοποίησης των κεφαλαίων της επιχείρησης. Αντιθέτως 

ένας υψηλός αριθμοδείκτης είναι ένδειξη ότι η επιχείρηση πάει καλά και αυτό 

οφείλεται λαμβανόμενων υπ’ όψιν των γενικότερων συγκυριών στην ικανότητα 

της διοίκησης να χρησιμοποιεί σωστά τα κεφάλαια της. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμοποιείται στην απόδοση ίδιων κεφαλαίων ο οποίος στην απλή σύγκριση 

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

επιχειρήσεις του κλάδου, χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή μη 

αμοιβής των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση. 

 

 

                                  ΑΙΚ=καθαρά κέρδη *100 

  Ίδια κεφάλαια 
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Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΑΙΚ2011= 10% ΑΙΚ2011=18% 
 
 ΑΙΚ2012= 28%  ΑΙΚ2012= 19% 
 
 ΑΙΚ2013= -34% ΑΙΚ2013= 15% 
 
 ΑΙΚ2014= 13% ΑΙΚ2014=16% 

 

Ο δείκτης της αποδοτικότητας Ι.Κ. για την Α.Μ.Ε. αντίστοιχα και για τα τέσσερα 

έτη κυμαίνεται στα ποσοστά : 18%, 19%, 15% και 16%. Και για τα τέσσερα έτη 

αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν έχει καλή αποδοτικότητα. Ομοίως, για την Ε.Μ.: 

10%, 28%, -34% και 13%. Οι τιμές των δεικτών και για τις δύο εταιρείες 

οφείλονται στις ζημιές που παρουσιάζονται και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 

αποδοτικά τα κεφάλαιά τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή διοίκηση. 

 

Διαγραμματική Απεικόνιση 

 

 

6.2.2 Απόδοσης Συνολικού Κεφαλαίου 
 

Με τον αριθμοδείκτη αυτόν διαπιστώνουμε το περιθώριο κέρδους που η 

επιχείρηση επιτυγχάνει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, δηλαδή 

εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να πραγματοποιεί καθαρά κέρδη μετά 
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φόρων σε σχέση με τις πωλήσεις της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός 

τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην 

απόδοση συνόλου επενδυμένων κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς 

ενδιαφερόμενους. Συνιστά τη βασικότερη ένδειξη αποδοτικότητας μίας μονάδας 

ανεξάρτητα της πηγής των διάφορων κεφαλαίων της και αντανακλά την  

ικανότητα να παράγει κέρδη. 

 

                                  ΑΣΚ=καθαρά κέρδη *100 

Μ.Ο. ενεργητικού 
 

 

 
 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΑΣΚ2011= 0,9%ΑΣΚ2011= 0,01% 
 
 ΑΣΚ2012= 23% ΑΣΚ2012= 0,01% 
 
 ΑΣΚ2013= -31%ΑΣΚ2013= -76% 
 
 ΑΣΚ2014= 38% ΑΣΚ2014= -39% 

 

Ο δείκτης της αποδοτικότητας Σ.Κ. για την Α.Μ.Ε.αντίστοιχα και για τα τέσσερα 

έτη κυμαίνεται στα ποσοστά : 0,01%, 0,01%, -76% και -39%. Ομοίως, για την 

Ε.Μ.: 0,9%, 23%, -31% και 38%. Παρουσιάζει έναν όχι ιδιαίτερα επικερδή 

χαρακτήρα, αφού δεν εμφανίζει κάποιο ικανοποιητικό ποσοστό περιθωρίου 

κέρδους. Ωστόσο ο δείκτης εμφανίζεται αρνητικός για τις χρονιές 2013 και 2014 

οπότε δεν είναι κερδοφόρες. 

Διαγραμματική Απεικόνιση 
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6.2.3 Δείκτης MικτούKέρδους 

 

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

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

αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων. Μια επιχείρηση θεωρείται 

επιτυχημένη, όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να 

καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως της αφήνει 

ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που 

απασχολεί. Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων μίας 

επιχείρησης και αντανακλά την αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων και  

διαμορφώνει συμφέρουσες τιμές. 

 
ΔΜΚ=μικτά αποτελέσματα 

            Καθαρές πωλήσεις 
 

 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΔΜΚ2011=  0,32   ΔΜΚ2011=0,25 
 
 ΔΜΚ2012=  0,37  ΔΜΚ2012= 0,21 
 
 ΔΜΚ2013=  0,16  ΔΜΚ2013=0,20 
 
 ΔΜΚ2014=  0,26   ΔΜΚ2014= 0,19 

 

Ο δείκτης μικτού κέρδους για την Α.Μ.Ε. αντίστοιχα και για τα τέσσερα έτη 
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κυμαίνεται στα ποσοστά : 0,25%, 0,21%, 0,20% και 0,19%. Ομοίως, για την Ε.Μ. 

ΑΕ: 0,32%, 0,37%, 0,16% και 0,26%. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδος 

πρέπει να είναι μεγάλος για να μπορεί η επιχείρηση να καλύπτει τα λειτουργικά 

και άλλα έξοδα της και συγχρόνως να της μένει ένα ικανοποιητικό καθαρό 

κέρδος. Ωστόσο εδώ βλέπουμε ότι και οι δύο εταιρείες με δυσκολία προσπαθούν 

να καλύψουν τα έξοδά τους. 

 

Διαγραμματική Απεικόνιση 

 

 

 

6.2.4 Δείκτης KαθαρούKέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους είναι ένας σημαντικός δείκτης γιατί μας δείχνει 

τη σχέση μεταξύ καθαρού κέρδους και των πωλήσεων. Ταυτόχρονα σε 

συνδυασμό με τις πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, το 

οποίο επιδρά στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης. Γενικότερα 

όσο υψηλή είναι η τιμή του, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 

 

 

 
ΔΚΚ=Καθαρά κέρδη 
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Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΔΜΚ2011=0,001ΔΜΚ2011= 0,07 
 
 ΔΜΚ2012= 0,04ΔΜΚ2012= 0,07 
 
 ΔΜΚ2013= -0,12 ΔΜΚ2013=0,06 
 
 ΔΜΚ2014= 0,05  ΔΜΚ2014= 0,06 

 

Ο δείκτης του καθαρού κέρδους για την Α.Μ.Ε. αντίστοιχα και για τα τέσσερα έτη 

κυμαίνεται στα ποσοστά : 0,07%, 0,07%, 0,06% και 0,06%. Εδώ βλέπουμε και 

για τα τέσσερα έτη έχει πολύ χαμηλά αποτελέσματα το οποίο σημαίνει ότι δεν 

έχει κέρδη αλλά ζημίες προηγούμενων ετών. Ομοίως, για την Ε.Μ. ΑΕ: 0,001%, 

0,04%, -0,12% και 0,05%. Ωστόσο και εδώ βλέπουμε ότι για το 2013 η τιμή του 

δείκτη είναι αρνητική σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές που μπορούμε να πούμε 

ότι δεν εμφανίζεται αρνητικός αλλά σε χαμηλά επίπεδα. 

 

 

Διαγραμματική Απεικόνιση 
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6.2.5 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 

Με τον δείκτη της οικονομικής μόχλευσης βλέπουμε το ποσοστό της μεταβολής 

των καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την 

μεταβολή των καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών 

εξόδων.Δηλαδή με τον εν λόγω δείκτη παρατηρούμε την επίδραση που ασκεί η 

χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της κεφαλαιακής μόχλευσης από τη διοίκηση και στη 

πρόβλεψη των μεταβολών στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης σε σχέση με 

μεταβολές στα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης.  

Ο.Μ.=ενεργητικό 

            Ι.Κ. 
 

 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε.  Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΟΜ2011=11,66ΟΜ2011= 5,1 
 
 ΟΜ2012= 6,02ΟΜ2012= 4,76 
 
 ΟΜ2013= 4,06 ΟΜ2013=4,96 
 
 ΟΜ2014= 4,01ΟΜ2014= 5,63 

Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης και για τις δύο εταιρείες είναι μεγαλύτερος της 

μονάδας που σημαίνει ότι γίνεται σωστά χρήση με τα κεφάλαια των μετόχων των 

εταιρειών και είναι επωφελή για την εταιρεία. 

Διαγραμματική απεικόνιση 
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6.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

6.3.1 ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑποθεμάτων 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα εμπορεύσιμα αποθέματα της μονάδος 

ανακυκλώνονται μέσα στη χρήση δηλαδή μετατρέπονται σε υπόλοιπα πελατών 

και από εκεί σε μετρητά ή γραμμάτια και πάλι σε αποθέματα. Σε ημέρες δείχνει 

πόσο διάστημα απαιτείται για τη ρευστότητα των αποθεμάτων. Είναι αρκετά 

μεγαλύτερος της μονάδος. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην καλύτερη 

αξιολόγηση της ρευστότητας και της δανειοληπτικής ικανότητας της μονάδας.  

 

 
ΚΤαποθεμάτων=κόστος πωληθέντων   = φορές το χρόνο 

   Μέσο όρο αποθεμάτων 
 

 

Ελληνικό Μέλι Α.Ε. Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΚΤαποθ2011= 14,42ΚΤαποθ2011= 80,29 
 
 ΚΤαποθ2012= 23,19 ΚΤαποθ2012= 14,76 
 
 ΚΤαποθ2013= 46,66 ΚΤαποθ2013=10,38 
 
 ΚΤαποθ2014= 18,28  ΚΤαποθ2014=15,67 

 

Ζωή Αποθ.=  365 
                       ΚΤ αποθ. 

 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε. Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΖωήΑποθ2011=  25 ημέρεςΖωήΑποθ2011= 4 ημέρες 
 
 ΖωήΑποθ2012= 15 ημέρεςΖωήΑποθ2012= 24 ημέρες 
 
 ΖωήΑποθ2013= 7  ημέρεςΖωήΑποθ2013= 35 ημέρες 
 
 ΖωήΑποθ2014= 19 ημέρες                               ΖωήΑποθ2014= 23 ημέρες 
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Διαγραμματική Απεικόνιση 

 

 

Οι τιμές του δείκτη για την Α.Μ.Ε. το 2011 είναι 80,29 φορές/έτος δηλαδή 4 

ημέρες, το 2012 είναι 14,76 φορές/έτος δηλαδή 24 ημέρες και για το 2013 είναι 

10,38 φορές/έτος δηλαδή 35 ημέρες και το 2014 είναι 15,67 φορές/έτος δηλαδή 

23 ημέρες. Για την Ε.Μ. ΑΕ το 2011 είναι 14,42 φορές/έτος δηλαδή 25 ημέρες, το 

2012 είναι 23,19 φορές/έτος δηλαδή 15 ημέρες και για το 2013 είναι 46,66 

φορές/έτος δηλαδή 7 ημέρες και το 2014 είναι 18,28 φορές/έτος δηλαδή 20 

ημέρες. Βλέπουμε ότι και οι δύο εταιρείες έχουν σωστή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

και τα αποθέματα ρευστοποιούνται  ικανοποιητικά. 

 

6.3.2 ΚυκλοφοριακήΤαχύτηταΑπαιτήσεων 
 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα 

υπόλοιπα του λογαριασμού απαιτήσεων και είναι βοηθητικός στην αξιολόγηση 

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

είσπραξη/ ρευστοποίηση των υπόλοιπων αυτών. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με τους δείκτες 

ρευστότητας, στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της δανειοληπτικής 
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ικανότητα της μονάδας. Χρησιμεύει επίσης στην αξιολόγηση της απόδοσης της 

πολιτικής πωλήσεων και πίστωσης προς τους πελάτες της επιχείρησης. 

 

 
ΚΤαπαιτήσεων=           πωλήσεις                 = φορές/έτος 

       Μέσος όρος απαιτήσεων 
 

 
 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε. Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΚΤαπαιτ2011= 9,97ΚΤαπαιτ2011= 24,45 
 
 ΚΤαπαιτ2012= 8,96ΚΤαπαιτ2012= 32,71 
 
 ΚΤαπαιτ2013=6,99 ΚΤαπαιτ2013= 75,54 
 
 ΚΤαπαιτ2014= 9,83ΚΤαπαιτ2014= 35,99 

 

Ζωή Απαιτ.=  365 
                       ΚΤ απαιτ. 

 
 
 
Ελληνικό Μέλι Α.Ε. Αττική Μελισσοκομική Εταιρία 
 
 ΖωήΑπαιτ2011= 36 ημέρεςΖωήΑπαιτ2011= 14 ημέρες 
 
 ΖωήΑπαιτ2012= 40 ημέρεςΖωήΑπαιτ2012=11 ημέρες 
 
 ΖωήΑπαιτ2013= 52 ημέρεςΖωήΑπαιτ2013=4 ημέρες 
 
 ΖωήΑπαιτ2014= 37 ημέρεςΖωήΑπαιτ2014= 10 ημέρες 
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Διαγραμματική Απεικόνιση 

 

Οι τιμές του δείκτη για την Α.Μ.Ε. το 2011 είναι 24,45 φορές/έτος δηλαδή 15 

ημέρες, το 2012 είναι 32,71 φορές/έτος δηλαδή 11 ημέρες,  για το 2013 είναι 

75,54 φορές/έτος δηλαδή 5 ημέρες και για το 2014 είναι 35,99 φορές/έτος 

δηλαδή 10 ημέρες. Για την Ε.Μ. ΑΕ το 2011 είναι 9,97 φορές/έτος δηλαδή 36 

ημέρες, το 2012 είναι 8,96 φορές/έτος δηλαδή 40 ημέρες, για το 2013 είναι 6,99 

φορές/έτος δηλαδή 52 ημέρες και για το 2014 είναι 9,83 φορές/έτος δηλαδή 37 

ημέρες. Εδώ βλέπουμε ότι η Α.Μ.Ε. μέσα σε τρία χρόνια έχει μικρή αύξηση 

είσπραξης των απαιτήσεών της χωρίς αυτό να είναι αρνητικό ,αφού ο αριθμός 

των ημερών εξακολουθεί να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα με την Ε.Μ. ΑΕ 

υπάρχει αύξηση είσπραξης των απαιτήσεων, που σημαίνει μεγαλύτερη 

πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς πελάτες. Αυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία δεν 

εισπράττει κατευθείαν τις απαιτήσεις της και αυτό γίνεται γιατί οι πελάτες της δεν 

εξοφλούν άμεσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

 Ο κλάδος του εμπορίου των προϊόντων από την μελισσοκομία επηρεάστηκε από 

τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.. Οι δύο εταιρείες Ελληνικό Μέλι Α.Ε. και 

Αττική Μελισσοκομική Εταιρία – Άλεξ.Πίτταςπου ανήκουν στον κλάδο της 

πρωτογενούς παραγωγής αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα. Με την χρήση 

αριθμοδεικτών πραγματοποιήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση με στοιχεία, 

που αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν,αντλούμενα από τις οικονομικές  

καταστάσεις των εταιρειών.  Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων λάβαμε υπόψη 

ότι οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα και 

βασικό παράγοντα τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Ωστόσο οι αριθμοδείκτες 

ρευστότητας έδειξαν ότι η Ελληνικό Μέλι ΑΕ και για τα τέσσερα χρόνια ο δείκτης 

της εμφανίζεται  ανεπαρκής και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 

της. Μόνο στον δείκτη ταμειακή ρευστότητα τις χρονιές 2012 και 2013 μπόρεσε 

να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Αντίθετα η Αττική Μελισσοκομική Εταιρία  για τις 

χρονιές 2012 και 2013 εμφανίζεται με χαμηλό δείκτη σε σχέση με το 2014. Αν 

έπρεπε να χαρακτηρίσουμε μία από τις δύο εταιρίες ως σταθερή μεταξύ των ετών 

εξέτασης και βάσει τα στοιχεία που λάβαμε υπόψη μαςαυτή θα ήταν η Ελληνικό 

Μέλι Α.Ε. γιατί στο σύνολο τους οι δείκτες της δεν εμφανίζουν μεγάλες 

αποκλείσεις και τα αρνητικά της αποτελέσματα υστερούν κατά πολύ σε σύγκριση 

εκείνα της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρίας. 
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Παράρτημα 1. Ελληνικό Μέλι Α.Ε. Ισολογισμός 2012 
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