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Κεθάιαην 1   Η Δηαηξεία 
 

1.1 Ιζηνξηθφ 
 

Η εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην 1979 μεθίλεζε σο κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ην 1996. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεκαληηθφ θαηαζθεπαζηή εχθακπηεο ζπζθεπαζίαο ζηελ Δπξψπε θαη πξνζθέξεη κία 

κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θηικ κε ηδηφηεηεο 

αδηαπεξαηφηεηαο. Η εηαηξεία έρεη κηα ηζρπξή ηερληθή βάζε ζηελ εμψζεζε, ηελ 

θαηαζθεπή ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ εθηχπσζε. Η θχξηα αγνξά ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

ην ηέινο ηνπ 2016 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεηνχο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 2017-

2019 χςνπο 15 εθ. επξψ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο, ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ηε ζπκπίεζε ηνπ βηνκεραληθνχ θφζηνπο. 

 

1.2 πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο, ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχληαη είλαη 

νη παξαθάησ:  

Ο Ιζνινγηζκόο, πνπ πεξηιακβάλεη ζε ζπλνπηηθή κνξθή ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηή έρεη, θαζψο θαη ηα θεθάιαηα 

πνπ δηαζέηεη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή. πληάζζεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζην ηέινο θάζε 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ζπλήζσο ζην ηέινο θάζε έηνπο. 

Η Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα έζνδα, ηα 

έμνδα, ηηο δαπάλεο, ηνπο θφξνπο θαη ηα απνηειέζκαηα, θέξδε ή δεκίεο, κηαο 

επηρείξεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ζπλήζσο ελφο έηνπο.  

Ο Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν 

δηάζεζεο ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο. Πεξηιακβάλεη 
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επίζεο ππφινηπα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ηπρφλ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηνλ ηξφπν δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. 

Σν Πξνζάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνηειεί 

απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Αθνινπζνχλ νη θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γηα 

ηα έηε 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 θαη 2017 (πίλαθαο 1 θαη 2 αληίζηνηρα) ηεο 

εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο: 

Πίλαθαο 1 

ΙΟΛΟΓΙΜΟΙ ΕΣΩΝ 2012 ΕΩ 2017 

ςε χιλ. ευρϊ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ             

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία             

Ενςϊματα Πάγια 36.275 29.823 27.812 27.497 29.324 31.046 

Τπεραξία 0 0 0 0 0 0 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 1.789 1.865 1.779 1.679 1.519 1.077 

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 10.249 8.390 5.369 5.169 4.269 809 

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 2.199 2.199 2.199 2.199 2.199 2.199 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 588 717 943 284 257 259 

φνολο μη κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων 51.101 42.994 38.102 36.828 37.568 35.390 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία             

Αποκζματα 11.887 10.528 10.871 10.365 9.142 8.577 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 20.432 18.565 14.108 8.447 9.652 9.689 

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 6.456 4.909 5.022 5.654 3.444 3.639 

Λοιπά Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 38.775 34.002 30.001 24.466 22.238 21.905 

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 9.339 11.937 12.267 13.637 12.144 10.968 

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ 48.114 45.939 42.268 38.103 34.382 32.873 

φνολο ενεργητικοφ 99.214 88.933 80.370 74.931 71.950 68.263 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ             

Μετοχικό κεφάλαιο 6.329 6.329 6.329 6.329 6.329 6.212 

Κεφάλαιο υπζρ το άρτιο 4.605 4.605 4.605 5.660 6.246 8.418 

Αποκεματικά Κεφάλαια 16.895 16.175 15.624 14.999 14.966 14.350 

Αποτελζςματα εισ νζον 35.554 28.862 23.910 20.129 16.832 15.057 

φνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογοφν ςε μετόχουσ 
τθσ Εταιρίασ 

63.382 55.971 50.468 47.117 44.373 44.037 

Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 0 0 0 0 0 0 

φνολο ιδίων κεφαλαίων 63.382 55.971 50.468 47.117 44.373 44.037 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ             

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ             

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 9.125 3.000 2.221 4.762 5.663 3.418 

Προβλζψεισ/Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 4.072 4.609 5.105 5.371 5.955 4.826 

  Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 2.427 2.668 3.051 2.920 3.113 2.450 

  Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ  854 825 600 563 515 470 

  Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 553 878 1.312 1.746 2.185 1.764 

  Λοιπζσ προβλζψεισ 238 238 142 142 142 142 

φνολο μακροπροθζςμων υποχρεώςεων 13.198 7.609 7.326 10.133 11.618 8.244 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ             

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 5.411 9.875 9.541 4.401 4.499 4.758 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 13.199 15.477 13.036 13.280 11.461 12.223 

  Προμθκευτζσ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ 13.352 12.158 10.401 11.685 9.720 11.454 

  Τποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 3.871 3.319 2.635 1.595 1.741 769 

φνολο βραχυπροθζςμων υποχρεώςεων 22.634 25.352 22.577 17.681 15.960 16.981 

φνολο υποχρεώςεων 35.832 32.961 29.903 27.814 27.578 25.225 

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώςεων 99.214 88.932 80.371 74.931 71.951 69.262 
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Πίλαθαο 2 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩΝ ΕΣΩΝ 2012 ΕΩ 2017 

ςε χιλ. ευρϊ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Κφκλοσ εργαςιϊν 70.284 67.416 62.271 57.493 54.207 53.404 

Κόςτοσ πωλιςεων -52.509 -52.237 -49.420 -47.034 -44.716 -44.076 

Μικτό Κζρδοσ 17.775 15.179 12.851 10.459 9.491 9.328 

Λειτουργικά ζςοδα-(ζξοδα) -6.474 -6.530 -5.907 -4.924 -4.675 -4.589 

  Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 752 672 650 688 1.023 731 

  Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -2.799 -2.467 -2.530 -2.238 -2.058 -1.934 

  Ζξοδα λειτουργίασ ερευνϊν & ανάπτυξθσ -809 -745 -844 -493 -662 -592 

  Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -3.574 -3.696 -3.143 -2.745 -2.843 -2.580 

  Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ -44 -294 -40 -136 -135 -214 

Λειτουργικό κζρδοσ 11.301 8.649 6.944 5.535 4.816 4.739 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 27 39 15 8 280 116 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα -630 -573 -500 -576 -579 -484 

Λοιπά Χρθµ/κά Αποτελζςματα -371 60 117 72 -49 -35 

Αναλογία Αποτελζςματοσ ςυγγενϊν 
επιχειριςεων 

0 0 0 0 0 0 

Κζρδθ προ φόρων 10.327 8.175 6.576 5.039 4.468 4.336 

Φόροσ ειςοδιματοσ -3.028 -2.440 -2.169 -1.215 -1.991 -857 

Κζρδθ μετά από φόρουσ 7.299 5.735 4.407 3.824 2.477 3.479 

  Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ 0 0 0 0 0 0 

Κζρδθ μετά από φόρουσ και δικαιϊματα 
μειοψθφίασ 

7.299 5.735 4.407 3.824 2.477 3.479 

Βαςικά Κζρδθ ανά μετοχι που αναλογοφν 
ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ (Ευρϊ ανά 
μετοχι) 

0,6227 0,4894 0,3760 0,3264 0,2112 0,2970 

 

 

 

1.3 ρνιηαζκφο 
 

Καηά ηε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή πνπ έιεγμε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο ζχκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο 

αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ έιεγρν δελ έρεη εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή πνπ βεβαηψλεη ηελ νξζή 

απεηθφληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεί αλαπφθεπθηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγσγή 

νξζψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 
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Γπζηπρψο ε αιεζήο θαη θαλνληθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

πνιιέο θνξέο παξαθάκπηεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

άιινη ζηφρνη. Όπσο γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, γηα ιήςε παιαηφηεξα βηνηερληθψλ 

δαλείσλ εγγπεκέλσλ απφ ην Γεκφζην, γηα δηνρέηεπζε δαλείσλ ζε αληηπαξαγσγηθέο 

επελδχζεηο θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο. Καλείο ηειηθά δελ ινγνδφηεζε γηα ην πψο 

επηρεηξήζεηο κε δεκηνγφλεο ρξήζεηο θαηφξζσζαλ λα εκθαλίζνπλ επί πεληαεηία 

θεξδνθνξία πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη λα αληιήζνπλ 

ρξήκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο νπδέπνηε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Η εηαηξεία πνπ παξνπζίαζε αχμεζε θεξδψλ κεηά θφξσλ ην 2017 έλαληη ηνπ 

2016 θαηά 27% κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ νκίινπ θαηά 42%, απεθάζηζε πξφζθαηα 

ηελ επηζηξνθή - θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 586.001,20 € ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο θαηφπηλ ηζφπνζεο θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ "δηαθνξά 

απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην" θαη αχμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε 

κεηνρήο θαηά 0,05 € θαη αθνινχζσο ηζφπνζεο κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε 

κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά 0,05 €.  
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Κεθάιαην 2    Αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
 

2.1 θνπφο θαη ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο πξνο φθεινο ηεο βειηίσζεο ηεο ελ 

γέλεη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Δπλφεην φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

επεξεάδνπλ άκεζα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ κίαο επηρείξεζεο, φπσο 

ησλ κεηφρσλ, ησλ πηζησηψλ, ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο πνιηηείαο, ησλ 

πειαηψλ, θιπ. Η ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ απαηηεί εθηίκεζε ηεο καθξνρξφληαο 

θαη βξαρπρξφληαο δπλαηφηεηαο επηβίσζεο θαζψο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν αλάιπζεο. Η αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηφζν ηνπ θηλδχλνπ φζν θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα απφθαζε ζρεηηθή κε 

ηελ θαηαλνκή νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
1
 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε παξνπζηάδεη ζηνηρεία γηα θάζε νηθνλνκηθή 

κνλάδα πξνο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο αλαιπηέο, νη νπνίνη είηε ζέινπλ λα 

επελδχζνπλ ζ’ απηή είηε ζπλδένληαη καδί ηεο ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν.  

Βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη :  

- Δπελδπηέο - κέηνρνη: επελδχνπλ θεθάιαηα νπφηε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο, ψζηε ζε πεξίπησζε θεξδνθνξίαο λα ιάβνπλ θάπνην 

πνζφ κεξίζκαηνο.  

- Γαλεηζηέο: δαλείδνπλ θεθάιαηα νπφηε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα γίλεη ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ε 

απνπιεξσκή ηνπο.  

- Γηνίθεζε - δηαρείξηζε: ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηρείξεζε, επίζεο 

βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαζψο έρεη άκεζε πξφζβαζε θαη ζηα εζσηεξηθά 

δεδνκέλα ηεο. Η δηνίθεζε παξαηεξεί θαη ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηε επηρείξεζεο. 

 

 

                                                 
1
 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997. 
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2.2 Σξφπνη αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνρεχεη 

ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηέο ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαζψο θαη ησλ ηάζεσλ ηνπο δηαρξνληθά. 

Η αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν αλαιπηήο κπνξεί λα επηιέμεη κε πνηα ζα 

αμηνινγήζεη ηα δεδνκέλα θάζε επηρείξεζεο.  

Οη βαζηθέο κέζνδνη αλάιπζεο είλαη νη εμήο:  

- Κάζεηε αλάιπζε ή Γηαζηξσκαηηθή,  

- πγθξηηηθή ή δηαρξνληθή κέζνδν αλαιχζεσο,  

- Μέζνδνο αλαιχζεσο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε αξηζκνδείθηεο θαη  

- Αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ ζεκείνπ.  

 

Κάζε κέζνδνο αλάιπζεο έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, γη’ απηφ ε 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη κε βάζε 

κηα κέζνδν θαη παξάιιειε εθαξκνγή θαη δεχηεξεο κεζφδνπ. Γεληθά, νη αλαιπηέο 

επηιέγνπλ ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο κε αξηζκνδείθηεο γηα ηελ εξκελεία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ε επηρείξεζε λα βειηησζεί ζηνπο ηνκείο 

ηεο ξεπζηφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε παξφκνηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο άιισλ 

πεξηφδσλ αιιά θαη άιισλ παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ. Σα δε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

πξφηππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ θαηά θαηξνχο ηζρχνπλ.
2
  

Δπίζεο ε αμηνιφγεζε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα 

δηάθνξα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην κέιινλ ηεο, φπσο είλαη νη αιιαγέο 

ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο κηθξν-καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ηάζε ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη.
3
 

 

 

                                                 
2
  Κάληδνο Κ. , Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. Φαίδηκνο,  Αζήλα 2013, ζει. 77 

3
  Παπαδέαο Π. - πθηαλάθεο Ν., Αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Δθδφζεηο 

Παπαδέα, Αζήλα 2016,  ζει. 13. 
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Κεθάιαην 3   Αξηζκνδείθηεο 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ. 

Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ εμππεξεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα άκεζεο θαη 

εκθαλνχο απεηθφληζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

θαη ηελ άκεζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Η ηηκή φκσο ελφο κεκνλσκέλνπ 

αξηζκνδείθηε πνιιέο θνξέο ζα πξέπεη λα ζπλεμεηάδεηαη θαη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε 

ηηο ηηκέο θαη άιισλ δεηθηψλ. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνζνηηθνπνηνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάιπζεο ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

κπνξεί λα κελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκνη κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο ηππνπνηεκέλεο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ή αθφκε θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζε 

πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

Οη αξηζκνδείθηεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ 

ρξήζεσλ κηαο εηαηξείαο, δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ, αιιά θαη κηαο εηαηξείαο κε ηνπο 

δείθηεο ηνπ θιάδνπ. 

Ο νηθνλνκηθφο ιφγνο ή ζρεηηθφο ιφγνο είλαη έλα ζρεηηθφ κέγεζνο δχν 

επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, απφ ηνπο ζεκεξηλνχο θαη 

ππνςήθηνπο κεηφρνπο κηαο επηρείξεζεο θαη απφ ηνπο πηζησηέο κηαο επηρείξεζεο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο γηα λα 

ζπγθξίλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ζε δηάθνξεο εηαηξείεο.  

Οη αλαινγίεο κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη σο δεθαδηθή ηηκή, φπσο 0,10, ή λα 

δίδνληαη σο ηζνδχλακε εθαηνζηηαία ηηκή, φπσο 10%. Οξηζκέλεο αλαινγίεο ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη σο πνζνζηά, εηδηθά ιφγνη πνπ είλαη ζπλήζσο ή πάληνηε κηθξφηεξνη απφ 

1, φπσο ηα θέξδε, ελψ άιια ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο δεθαδηθνί αξηζκνί, εηδηθά 
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ιφγνη πνπ ζπλήζσο ππεξβαίλνπλ ην 1, φπσο νη ιφγνη P / E. Απηά ηα ηειεπηαία 

νλνκάδνληαη επίζεο πνιιαπιάζηα.  

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ θαηά θαηεγνξία ρξήζεο. 

 

3.1  Αξηζκνδείθηεο  ξεπζηφηεηαο 
 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο εξεπλνχλ ηε βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή ζέζε 

κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζνη 

αξηζκνδείθηεο: 
 

3.1.1  Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο 

 

Η ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηεί ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εθθξάδεηαη κε ηε ζρέζε
4
: 

Κπθινθνξηαθό ελεξγεηηθό 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

Πξφθεηηαη γηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν δείθηε. ην αξηζκεηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηαζέζηκα, ήηνη κεηξεηά θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα 

ρξεφγξαθα, νη απαηηήζεηο, ηα απνζέκαηα, θαζψο θαη νη πξνθαηαβνιέο 

πξνκεζεπηψλ. ηνλ παξνλνκαζηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ, 

ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα, νη πιεξσηένη θφξνη θαη εηζθνξέο, ηα βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα, θαζψο θαη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ.  

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εθηφο απφ ηελ απεηθφληζε ηεο ξεπζηφηεηαο δείρλεη 

θαη ην πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί έγθαηξα ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο, αθφκα θαη φηαλ ππάξμνπλ 

δπζθνιίεο θαη παξαηεξεζεί πζηέξεζε ζηηο εηζπξάμεηο ηεο
5
.  

Δπνκέλσο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ, ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Η εγθπξφηεηα ηνπ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο εμαξηάηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηε ζχλζεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ελεξγεηηθνχ, απφ ηηο ιήμεηο ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη απφ ηελ θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. Έηζη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην 

αξηζκνδείθηε,  ζε θαιχηεξε ζέζε είλαη εθείλε κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

δηαζεζίκσλ απφ εθείλεο κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνζεκάησλ.  

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

                                                 
4
 Μετκάξνγινπ Μ., Η ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εθδ. Παπαδήζε, 1964, ζει.39 

5
 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 55  
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 

2,13 1,81 1,87 2,15 2,15 1,94 

 

 

 

Οη ηηκέο δηαρξνληθά είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη ην ηειεπηαίν 

έηνο έρεη επαλέιζεη ζηηο πςειφηεξεο ηηκέο θαη ην θπθινθνξηαθφ ελεξγεηηθφ 

θαιχπηεη δχν θνξέο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Τπεξβαίλνπλ δε αξθεηά ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ πνπ είλαη 1,53 ην 2016 θαη 1,57 ην 2015. Ο κέζνο 

φξνο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ησλ επνκέλσλ δεηθηψλ ηνπ θιάδνπ αθνξνχλ ζε 110 

επηρεηξήζεηο ην 2016 θαη ζε 201 ην 2015. 

 

3.1.2  Αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ξεπζηνπνηνχληαη 

εχθνια θαη γξήγνξα θαη εμαηξεί εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ πνπ δελ κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε κεηξεηά.
6
 

Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο 

δελ ζπλππνινγίδεη ηα απνζέκαηα θαη ηηο πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ, επεηδή απηά δελ 

ξεπζηνπνηνχληαη κε ηελ ίδηα επρέξεηα πνπ ξεπζηνπνηνχληαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. ηνλ αξηζκεηή πεξηιακβάλνληαη ηα ηαρέσο 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία κηαο επηρεηξήζεσο, φπσο ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο, ηα ρξεφγξαθα θαη νη απαηηήζεηο.  

Η ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε έγθεηηαη ζηελ θαιχηεξε έλδεημε πνπ 

παξέρεη αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάινπ δείθηε γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο πνπ  φκσο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πςειψλ απνζεκάησλ. Δπνκέλσο ε 

χπαξμε δηαθνξάο κεηαμχ αξηζκνδείθηε απηνχ θαη ηνπ γεληθήο ξεπζηφηεηαο ζεκαίλεη 

φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ απμεκέλα απνζέκαηα ζηελ επηρείξεζε. 

                                                 
6
 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 60 

1,94

2,15 2,15

1,87 1,81

2,13

1,5

2

2,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Γράφθμα Δείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ
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Ο αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα ηαρέσο 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηαο 

επηρείξεζεο. Έηζη ν αξηζκνδείθηεο απηφο φζν πνην κεγαιχηεξνο είλαη απφ ηε 

κνλάδα ηφζν πην ηθαλνπνηεηηθφο είλαη
7
. 

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,60 1,40 1,39 1,57 1,58 1,43 

 

 

 

Οη ηηκέο δηαρξνληθά είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, πάλσ απφ ηε κνλάδα, 

θαη ην ηειεπηαίν έηνο έρεη επαλέιζεη ζηηο πςειφηεξεο ηηκέο θαη ην θπθινθνξηαθφ 

ελεξγεηηθφ θαιχπηεη κηάκηζε θνξά ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

 

3.1.3  Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ άκεζε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεψλ 

ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ιεμηπξνζέζκσλ, κε ηα δηαζέζηκα πνπ έρεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξεηψλ ζην ηακείν ηεο, ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ 

επηηαγψλ θαη ησλ εηζεγκέλσλ ρξενγξάθσλ. 

Γηαζέζηκα  

Λεθηέο ππνρξεώζεηο 
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,01 0,90 1,01 2,27 1,95 1,98 

 

                                                 
7
 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 61 

1,43

1,58 1,57

1,39 1,40

1,60

1,20
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1,60

1,80

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Γράφθμα Δείκτθ ειδικισ ρευςτότθτασ
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 Οη ηηκέο ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο δείρλνπλ φηη ηα δηαζέζηκα θαιχπηνπλ 

νξηαθά ηηο ιεθηέο ππνρξεψζεηο ιφγσ αχμεζεο ησλ ιεθηψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

κείσζεο ησλ δηαζεζίκσλ, ελψ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαιχπηνπλ δχν  

θνξέο ηηο ιεθηέο ππνρξεψζεηο.  
 

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη εμήο αξηζκνδείθηεο
8 

: 

Απνζέκαηα  

Κπθινθνξηαθό ελεξγεηηθό 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

24,71% 22,92% 25,72% 27,20% 26,59% 26,09% 
 

 
 

Απνζέκαηα  

Απαηηήζεηο 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

44,21% 44,85% 56,38% 73,51% 69,81% 64,35% 
 

 
 

Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο  

Απνζέκαηα 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

4,05 4,35 3,89 3,68 3,75 3,82 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηξεηο πξνεγνχκελνη δείθηεο δελ παξνπζηάδνπλ 

δηαρξνληθά νπζηαζηηθέο δηαθνξέο, πιελ ηνπ δείθηε Απνζέκαηα πξνο Απαηηήζεηο ν 

νπνίνο ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο εκθαλίδεη ζεκαληηθή κείσζε πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ.  
 

3.2  Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 
 

Οπζηαζηηθφο ζθνπφο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Οη αθφινπζνη 

αξηζκνδείθηεο ζπκβάιινπλ ζηε κέηξεζε ηεο ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηαο κηαο 

                                                 
8
 Μετκάξνγινπ Μ., Η ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εθδ. Παπαδήζε, 1964, ζει.40 

1,98 1,95
2,27

1,01 0,90 1,010,00

1,00

2,00

3,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Γράφθμα Δείκτθ ταμειακισ ρευςτότθτασ
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επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ ξεπζηνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ 

θαη ησλ απαηηήζεσλ απηήο: 
 

3.2.1  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ 

 

Καζαξέο πσιήζεηο  

Μέζνο όξνο απαηηήζεσλ 
 

ηηο απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηζπξαθηέεο θνξησηηθέο, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο - γξακκάηηα θαη νη απαηηήζεηο κε αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο. 

Δπεηδή ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ ζην ηέινο θάζε κήλα δελ είλαη πάληνηε 

γλσζηά, ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ απαηηήζεσλ αξρήο θαη ηέινπο 

ρξήζεσο απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο. 

Η κείσζε ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε : 

α) κείσζε ησλ πσιήζεσλ κε παξάιιειε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ, 

β) κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαινγηθά κεγαιχηεξε κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ, 

γ) αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, 

δ) κείσζε ησλ πσιήζεσλ ρσξίο ηαπηφρξνλή κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ε) αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ρσξίο ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ 

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

2,79 3,16 3,75 4,23 4,10 4,01 

 

 
  

Η κείσζε ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο νθείιεηαη 

ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

.  

3.2.2   Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ απαηηήζεσλ
6 

 

365 Υ 
Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  

Καζαξέο πσιήζεηο 
 

4,01 4,10 4,23
3,75

3,16
2,792,00
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Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηφζν 

κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο 

καο δείρλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηκέλεη ε επηρείξεζε λα εηζπξάμεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ή αιιηψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηέο παξέκεηλαλ αλείζπξαθηεο. 

Δθθξάδεη δε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.  

Η κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ απαηηήζεσλ ζηελ επηρείξεζε θαιφ είλαη λα 

δηαηεξείηαη φζν γίλεηαη κηθξφηεξε, ιακβάλνληεο ππφςε ηφζν ην ρξεκαηηθφ θφζηνο 

φζν θαη ην θφζηνο επθαηξίαο ηπρφλ απνδνηηθφηεξεο επέλδπζεο θάπνπ αιινχ. Η 

κεγάιε ηαρχηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο ζπλέπεηα κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε δηαρξνληθά ε νπνία 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα ππνθξχπηεη χπαξμε δπζθνιηψλ ζηελ είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ απαηηήζεσλ ζηελ 

εμεηαδφκελε επηρείξεζε ησλ ηειεπηαίσλ 6 ρξήζεσλ ζε εκέξεο είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

131 115 97 86 89 91 

 

 
 

 Η κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ μεπεξλψληαο ηνπο 4 κήλεο. Απηή νθείιεηαη ζηελ 

κεγαιχηεξε αλαινγηθά αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ έλαληη απηήο ησλ πσιήζεσλ. 

 

3.2.3 Αξηζκνδείθηεο πξνβιέςεσλ γηα δεκηέο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ
9
 

 

Δπεηδή ην κέγεζνο ησλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ή πηζαλή αχμεζε ησλ 

αλείζπξαθησλ ή θαζπζηεξνχκελσλ απαηηήζεσλ, θαιφ είλαη λα ππνινγίδεηαη θαη ν 

αθφινπζνο δείθηεο : 
 

 
Πξνβιέςεηο γηα θάιπςε δεκηώλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ  

ύλνιν απαηηήζεσλ 
 

                                                 
9
 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 74 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε δηαηεξεί ινγαξηαζκφ πξνβιέςεσλ γηα θάιπςε δεκηψλ απφ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο. Αχμεζε δηαρξνληθά ηνπ δείθηε απηνχ δείρλεη επηδείλσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, ελψ κείσζε απηνχ παξέρεη έλδεημε 

βειηίσζεο ηεο δπλαηφηεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ. Οη δηαθπκάλζεηο ηνπ 

αξηζκνδείθηε απηνχ νθείινληαη ζε κεηαβνιή ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο κηαο 

επηρείξεζεο ή ζε κεηαβνιή ηεο δπλαηφηεηάο ηεο γηα είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο.
10

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0 0,50 0 0 0,66 0,75 

 

 

 

 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο 

επηζθάιεηεο ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο.    

 

3.2.4  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εμνθιήζεσο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ 

 

Κόζηνο πσιεζέλησλ  

Μέζνο όξνο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 
 

ηνλ αξηζκεηή ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ, 

αιιά επεηδή ην ζηνηρείν απηφ δελ είλαη ζπλήζσο γλσζηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ. ην δε παξνλνκαζηή ρξεζηκνπνηνχκε ην κέζν φξν ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ αξρήο θαη ηέινπο κηαο ρξήζεσο
11

. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη πφζεο θνξέο αλαλεψζεθαλ νη πηζηψζεηο 

πνπ έιαβε κηα επηρείξεζε ζε κηα ρξήζε. 

                                                 
10

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 75 
11

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 79 
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Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

2,19 2,18 2,46 2,80 2,71 2,60 

 

 
 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ θαίλεηαη φηη νη πηζηψζεηο πνπ ιακβάλεη 

αλαλεψλνληαη πάλσ απφ δπν θνξέο κέζα ζηε ρξήζε. 
 

 

3.2.5  Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ 
 

365 Υ 
Μέζνο όξνο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 

Κόζηνο πσιεζέλησλ 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ παξακέλνπλ 

απιήξσηεο νη ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο. Σν ίδην απνηέιεζκα έρνπκε αλ 

δηαηξέζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο (365) κε ηνλ πξνεγνχκελν 

αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο εμνθιήζεσο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

Οη κεηαβνιέο ησλ παξαπάλσ αξηζκνδεηθηψλ δηαρξνληθά απεηθνλίδνπλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο. Έηζη αλ ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε 

νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, απηφ είλαη ζεηηθφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ηαρχηεηα βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ είλαη κεγαιχηεξε, ε επηρείξεζε δελ 

ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεί κεγάια πνζά ζε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία αθνχ ππάξρεη κηα 

έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο πηζησηέο ηεο
12

.  

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ ζε εκέξεο είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

167 167 149 131 134 141 

 

                                                 
12

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 61 
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Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο παξακέλνπλ 

απιήξσηεο ηηο δχν ηειεπηαίεο ρξήζεηο θζάλεη ηνπο 5,5 κήλεο, ιίγν απμεκέλν έλαληη 

ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Η δε δηαθνξά απφ ηε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ππεξβαίλεη ην κήλα. 

 

3.2.6  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ 

 

Κόζηνο πσιεζέλησλ  

Μέζν απόζεκα πξντόλησλ 

ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο πσιεζέλησλ δελ είλαη εχθνια δηαζέζηκν, 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θαζαξέο πσιήζεηο:  

Καζαξέο πσιήζεηο  

Μέζν απόζεκα πξντόλησλ 
 

Ωο κέζν απφζεκα πξντφλησλ ππνινγίδεηαη ην κέζν κεληαίν απφζεκα ησλ 

πξντφλησλ ζε ηηκέο πψιεζεο ή άιισο ν κέζνο φξνο απνζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ 

είλαη έλα κέηξν ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο.  

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα 

κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο.  

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, ησλ ηειεπηαίσλ 6 ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

4,69 4,88 4,65 4,82 5,05 5,13 
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3.2.7  Αξηζκνδείθηεο παξακνλήο απνζεκάησλ 

 

Γηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο κε ηνλ πξνεγνχκελν 

αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ βξίζθνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκεξψλ πνπ παξέκεηλαλ ηα απνζέκαηα ζηελ επηρείξεζε κέρξη λα πσιεζνχλ ή πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ.  
 

365  

Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ 
 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζε πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Η 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ δεζκεχνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ, ζηε κείσζε ηπρφλ 

ηφθσλ ησλ θεθαιαίσλ θαη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ απνζήθεπζεο ησλ.
13

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, ησλ ηειεπηαίσλ 6 ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

78 75 78 76 72 71 

 

 
 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξέκεηλαλ ηα απνζέκαηα ζηελ επηρείξεζε θζάλεη 

ηνπο 2,5 κήλεο.  
 

3.2.8  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

 

Καζαξέο πσιήζεηο  

Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 

θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο θαη ην κέγεζνο ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο κηαο επηρείξεζεο. Όζν απμάλνπλ νη πσιήζεηο ηφζν πεξηζζφηεξα θεθάιαηα 

θίλεζεο ρξεηάδνληαη γηα απνζέκαηα θαη ηπρφλ κεγαιχηεξεο παξερφκελεο πηζηψζεηο. 

Μεγάιε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θεθάιαην 

                                                 
13

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 85 
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θίλεζεο, ρακειή ηαρχηεηα αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ ή ζε απμεκέλε δηάξθεηα 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ.
14

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,46 1,47 1,47 1,51 1,58 1,63 

 

 
 

Ο δείθηεο παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή κείσζε πνπ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε 

θαηά  αλαινγία αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο απφ απηή ησλ πσιήζεσλ.  
 

3.2.9  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ 

 

Καζαξέο πσιήζεηο  

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο απηήο. Τςειή ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ 

ππνδειψλεη φηη κηα επηρείξεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ 

ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ρακεινχ δείθηε, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απμήζεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ή λα ξεπζηνπνηήζεη κέξνο απηψλ.
15

   

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,71 0,76 0,77 0,77 0,75 0,78 

 

                                                 
14

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 91 
15

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 93 
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Ο δείθηεο παξακέλεη ζηαζεξφο ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

3.2.10  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο παγίσλ 

 

Καζαξέο πσιήζεηο  

Καζαξό πάγην ελεξγεηηθό 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα άπια πάγηα θαη νη πξνζσξηλέο 

επελδχζεηο) κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο απηήο. Τςειφηεξε 

ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ δείρλεη πην εληαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ παγίσλ κηαο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Υακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε πηζαλφλ λα 

δείρλνπλ ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα.
16

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,94 2,26 2,24 2,09 1,85 1,72 

 

 
 

Η κείσζε ηνπ δείθηε ηελ ηειεπηαία ρξήζε νθείιεηαη ζε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ησλ παγίσλ.  

 

3.2.11  Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Καζαξέο πσιήζεηο  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο απηήο. Τςειφηεξε ηηκή ηνπ 

δείθηε απηνχ ζεκαίλεη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο κε κηθξφηεξα ίδηα θεθάιαηα. Όκσο  

ζε πεξίπησζε θάκςεο ησλ πσιήζεσλ πηζαλφλ ε επηρείξεζε λα κε κπνξέζεη λα 

απνξξνθήζεη ηηο ηπρφλ δεκηέο, αιιά θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

Δμεηαδφκελε απφ πιεπξάο αζθάιεηαο κηα πςειή ηηκή ηνπ δείθηε πηζαλφ λα 

ππνδειψλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί απμεκέλα μέλα θεθάιαηα.
17 

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,11 1,20 1,23 1,22 1,22 1,24 

 

 
 

Η κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε ηηο δχν ηειεπηαίεο ρξήζεηο νθείιεηαη ζε 

κεγαιχηεξε θαηά αλαινγία αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
 

3.3  Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 
 

Μηα επηρείξεζε αθνχ εμαζθαιίζεη ηα εθάζηνηε αλαγθαία θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, βαζηθφ ζθνπφ έρεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ. Βαζηθή ινηπφλ 

επηδίσμε κηαο επηρείξεζεο είλαη ε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο, ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη θαη ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ε επηρείξεζε πέηπρε. Οη 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο παξέρνπλ επίζεο ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο ηα επφκελα ρξφληα. 

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί εμεηάδνπλ ηηο ζρέζεηο θεξδψλ θαη απαζρνινπκέλσλ, 

αιιά θαη ηηο ζρέζεηο θεξδψλ θαη πσιήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

αθφινπζνη αξηζκνδείθηεο. 
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3.3.1  Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή κηθηνχ θέξδνπο 

 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην κηθηφ θέξδνο πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ 

ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη δηαρξνληθά κείσζε θαη ν 

δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα, έρνπκε ηελ έλδεημε φηη ην 

θφζηνο πσιεζέλησλ απμάλεηαη δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

θαη κπνξεί λα ζεκαίλεη ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ή κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. 

Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο  

Καζαξέο πσιήζεηο  
 

ή 

Καζαξέο πσιήζεηο - Κόζηνο πσιεζέλησλ  

Καζαξέο πσιήζεηο  
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,25 0,23 0,21 0,18 0,18 0,17 

 

 
 

Παξαηεξείηαη κηα κηθξή αιιά ζηαζεξή αχμεζε δηαρξνληθά ηεο ηηκήο ηνπ 

δείθηε.  

3.3.2  Αξηζκνδείθηεο θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο θαζαξέο πσιήζεηο 

 

Κόζηνο πσιεζέλησλ  

Καζαξέο πσιήζεηο  
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,75 0,77 0,79 0,82 0,82 0,83 
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Η κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε δηαρξνληθά νθείιεηαη ζε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ έλαληη ησλ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ.  

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαη ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ είλαη 

ζεκαληηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο επηρείξεζεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο θαη ν αληίζεηνο απηνχ αξηζκνδείθηεο 

θφζηνπο πσιεζέλησλ δείρλνπλ ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Μηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα έρεη έλα πςειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο, ην νπνίν λα ηεο επηηξέπεη λα θαιχπηεη 

ηα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα ηεο, αιιά θαη λα ηεο αθήλεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

θαζαξφ θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ίδηα θεθάιαηα απηήο. 

Τςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε δείρλεη θαιχηεξε ζέζε ηεο επηρείξεζεο απφ 

άπνςε θεξδψλ, επρεξή αληηκεηψπηζε ηπρφλ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ 

ηεο ή αθφκε ελδερνκέλσο ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ζε πςειέο ηηκέο. Βέβαηα δελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο ηεο πξνζπάζεηαο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη 

δηεχξπλζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κε ζθφπηκα ζηελ πεξίπησζε απηή επίηεπμε 

ρακεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, νπφηε ζα έρνπκε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε.
18

 

 

3.3.3  Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ ή θαζαξνχ θέξδνπο 

 

Καζαξά θέξδε  

Καζαξέο πσιήζεηο  
 

ηα αξηζκεηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ κε ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη 

θέξδε, αιιά θαη ηα κε ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη δεκίεο ηα νπνία ελδερνκέλσο λα είλαη 

ζεκαληηθά θαη λα επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα κηαο επηρείξεζεο. Τςειφηεξε ηηκή 

ηνπ δείθηε ζεκαίλεη φηη είλαη πεξηζζφηεξν θεξδνθφξα κηα επηρείξεζε. 

Απφ ηε δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε απηνχ θαη ηαπηφρξνλε δηαθχκαλζε ηνπ 

δείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή θέξδνπο (3.1) κπνξεί λα γίλνπλ νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ ή θέξδνπο ν νπνίνο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή 
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πεξίνδν παξνπζηάδεη θάκςε, ην γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε 

δπζαλάινγε αχμεζε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ελδέρεηαη λα έρνπκε δπζαλάινγε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ. 
19

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,15 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 

 

 
 

Παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κηα αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο.  

 

3.3.4  Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ, ηδίσλ θαη μέλσλ, κηαο επηρείξεζεο. 

Καζαξά θέξδε εθκεηάιιεπζεο + Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα  
 

Γηα ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηα αθφινπζα: 

- Σπρφλ ρακειφο δείθηεο ζε πεξίπησζε πεξηφδνπ θξίζεο κπνξεί εχθνια λα 

κεδεληζζεί, 

- Αλ ν δείθηεο είλαη ρακειφηεξνο απφ ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

ηπρφλ αχμεζε απηψλ ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηα θαηά κεηνρή θέξδε, 

- Μηα ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε ζε θάπνηα ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο απνηειεί 

έλδεημε γηα πηζαλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

- Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε απηνχ ζπκβάιιεη ζηελ ιήςε απφθαζεο γηα 

εμαγνξά θάπνηαο επηρείξεζεο ή ζηελ αλάπηπμε λέαο δξαζηεξηφηεηαο. 
20

 

- Δπίζεο παξέρεη ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο, αθνχ κηα πςειή 

ηηκή ηνπ δείθηε αληαλαθιά ζηε δπλαηφηεηα απηήο αθελφο λα θαιχπηεη ηα 
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ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα θαη αθεηέξνπ λα απνθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ θέξδνο ζε 

ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαη ηα θεθάιαηα πνπ απαζρνιεί. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 

 

 
 

Παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κηα αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ.  

 

3.3.5  Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ 

 

Καζαξά θέξδε εθκεηάιιεπζεο + Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ ζπκκεηνρέο θαη άιιεο παξφκνηεο επελδχζεηο, νη νπνίεο δε 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ.
21

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ, έλαξμεο θαη ηέινο ρξήζεο. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 
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Παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.3.6  πλδπαζκέλνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (Δμίζσζε Du 

Pont) 

 

Καζαξά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 
Υ 

Καζαξέο πσιήζεηο 

Καζαξέο πσιήζεηο  Μέζν ύςνο ελεξγεηηθνύ 
 

Η ζρέζε απηή πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πσιήζεσλ 

θαη ηνπ δείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζπκβάιιεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κηαο επηρείξεζεο. Η αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο απηήο κπνξεί λα επηηεπρζεί: 

-  Με αχμεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ, είηε κε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, είηε κε αχμεζε ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη  

- Με αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ είηε κε αχμεζε 

ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ είηε κε κείσζε ησλ απαζρνινπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.
22

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 

 

 
 

Παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κηα κηθξή αιιά ζηαζεξή αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

3.3.7 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

Καζαξά θέξδε εθκεηάιιεπζεο  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. ηνλ 

αξηζκεηή πεξηιακβάλνληαη ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο 
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ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην κέζν χςνο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
23

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,16 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10 

 

 
 

Παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κηα κηθξή αιιά ζπλερήο αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.3.8   Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο 

 

Απνδνηηθόηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ  

Απνδνηηθόηεηα ζπλόινπ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ησλ θαζαξψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα έλαληη ηεο κεηαβνιήο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. 

Όηαλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα, ε επίδξαζε απφ ηε ρξήζε 

ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο είλαη επσθειήο γηα απηή. Όηαλ 

είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα ε επίδξαζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη κεδεληθή. Καη φηαλ 

είλαη κηθξφηεξνο απφ ηε κνλάδα ε επίδξαζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθή 

θαη ε επηρείξεζε δαλείδεηαη κε επαρζείο φξνπο.
24

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,02 0,95 0,92 0,81 0,85 0,84 
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Παξαηεξείηαη δηαρξνληθά βειηίσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, αιιά κφιηο ην 

2017 έζησ νξηαθά ε επίδξαζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ αξρίδεη λα γίλεηαη επσθειήο 

γηα ηελ επηρείξεζε. 
 

3.3.9  Αξηζκνδείθηεο απνζβέζεσο παγίσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζν είλαη ην πνζνζηφ ησλ παγίσλ πνπ 

απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο.  

Απνζβέζεηο  

Πάγηα πξν απνζβέζεσλ  
 

Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη θαηά πφζν ε εηήζηα πξαγκαηνπνηνχκελε 

απφζβεζε είλαη επαξθήο θαζψο θαη ηε δηαρξνληθά αθνινπζνχκελε πνιηηηθή 

απνζβέζεσλ.  

Μία δηαρξνληθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί κηα πην θηιειεχζεξε πνιηηηθή απνζβέζεσλ θαη 

έρεη ηελ ηάζε λα κεηψζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν απφζβεζεο ησλ παγίσλ ηεο 

ζηνηρείσλ.  

Αληηζέησο κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δείρλεη πηζαλή αλεπάξθεηα ησλ απνζβέζεσλ ή αιιαγή ηεο πνιηηηθήο 

απνζβέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε.
25 

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,08 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 
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Παξαηεξείηαη κηα δηαρξνληθά ζηαζεξή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ 

απνζβέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε. Η κείσζε ηεο ηηκήο ην 2017 νθείιεηαη ζε 

αχμεζε ησλ παγίσλ. 

 

3.4  Αξηζκνδείθηεο δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο 
 

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί εκθαλίδνπλ ηελ πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
 

3.4.1  Αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ  

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ πνπ 

απνξξνθάηαη απφ ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Κόζηνο πσιεζέλησλ + Λεηηνπξγηθά έμνδα  

Καζαξέο πσιήζεηο  
 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο.
26

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

84,93% 87,73% 89,83% 91,33% 92,57% 92,09% 

 

 
 

Παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, πνπ ζεκαίλεη βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη νθείιεηαη ζηελ θαηά αλαινγία κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ. 

 

3.4.2  Αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο πσιήζεηο 

 

Λεηηνπξγηθά έμνδα  

Καζαξέο πσιήζεηο  
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εμεηαδφκελνο δηαρξνληθά εκθαλίδεη ηελ ηάζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ηεο.
27

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 

 
 

Παξαηεξείηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο παξακέλνπλ 

ζηαζεξά ζε ρακειφ πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ηεο. 
 

3.4.3 Αξηζκνδείθηεο θαζαξψλ θεξδψλ πξνο ηηο ακνηβέο ησλ απαζρνινπκέλσλ 

 

 Καζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε  

Ακνηβέο απαζρνινπκέλσλ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη έκκεζα ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί κηα 

αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδφκελσλ ζε κηα επηρείξεζε επί ησλ θεξδψλ απηήο. Η 

αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε απηνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε, θαη ην αληίζεην.
28

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,20 1,00 0,80 0,63 0,57 0,56 
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Παξαηεξείηαη ε αλνδηθή πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε απηνχ πνπ νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κε ειάρηζηε αχμεζε ηφζν ησλ 

ακνηβψλ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζν θαη ηνπ αξηζκνχ απηψλ. 
 

3.4.4  Αξηζκνδείθηεο παγίσλ πξνο κέζν αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απνηειεί έλδεημε θαηά πφζν κηα επηρείξεζε είλαη 

εληάζεσο θεθαιαίνπ ή εληάζεσο εξγαζίαο. 

Καζαξά πάγηα  

Μέζνο αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ  
 

Ο δείθηεο απηφο επηζπκεηφ είλαη λα εκθαλίδεη αλνδηθή πνξεία θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ.
25 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

149 124 119 123 136 148 

 

 
 

Η ηηκή ηνπ δείθηε εκθαλίδεη αχμεζε ηηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ παγίσλ. 
 

3.4.5  Αξηζκνδείθηεο ακνηβψλ πξνο κέζν αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ 

 

ύλνιν ακνηβώλ απαζρνινπκέλσλ  

Μέζνο αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ  
 

Ο δείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηε κέζε ακνηβή πνπ θαηέβαιε κηα επηρείξεζε 

ζηνπο απαζρνινπκέλνπο ζε απηή. Μείσζε ηεο κέζεο ακνηβήο είλαη αζπλήζεο.
29

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

30 30 32 32 34 34 
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Η ηηκή ηνπ δείθηε εκθαλίδεη κηθξή κείσζε ηεο κέζεο ακνηβήο πνπ θαηέβαιε 

ε επηρείξεζε. Παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ηφζν ησλ απνδνρψλ φζν θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φκσο δελ είλαη γλσζηφο ν ρξφλνο πξφζιεςεο ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ. 

 

3.4.6  Αξηζκνδείθηεο θαιχςεσο επελδχζεσλ  

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ επελδχζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηηο απνζβέζεηο.
30

 

πλνιηθέο απνζβέζεηο  

Μεηαβνιή αμίαο αθαζαξίζησλ παγίσλ  
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

34% 63% 124% 237% 332% 138% 

 

 
 

Σηο δχν ηειεπηαίεο ρξήζεηο νη απνζβέζεηο νη νπνίεο παξέκεηλαλ ζηα ίδηα 

επίπεδα αληηζηνηρνχλ ζην 1/3 (2017)θαη ζηα 2/3 (2016) ηεο αχμεζεο ησλ παγίσλ. 

 

3.5  Αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ θαη βησζηκφηεηαο 
 

Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο .κηαο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Καη σο δηάξζξσζε 

ελλννχκε ηα δηάθνξα είδε θαη ηηο κνξθέο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε 
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ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηα κφληκα ίδηα θεθάιαηα, αιιά θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Οπζηαζηηθή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. Σα ίδηα 

θεθάιαηα είλαη απηά πνπ επσκίδνληαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, αθνχ δελ έρνπλ 

νχηε νξηζκέλν ρξφλν επηζηξνθήο νχηε εμαζθαιηζκέλε απφδνζε. Αληίζεηα ηα μέλα 

θεθάιαηα πξέπεη λα εμνθιεζνχλ κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε αδπλαηεί λα εμνθιήζεη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε μέλσλ θεθαιαίσλ, ζα ππνζηνχλ 

δεκηά ηα ίδηα θεθάιαηα απηήο.  

 

3.5.1  Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα  

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηηθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο θνξείο ηεο.
31

 

Ίδηα θεθάιαηα  

πλνιηθά θεθάιαηα  
 

Ο δείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε κηαο επηρείξεζεο, αιιά 

θαη παξέρεη έλδεημε ηεο καθξνρξφληαο ξεπζηφηεηά ηεο. 

Τςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο 

δπζθνιίαο ζηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσο κηαο επηρείξεζεο, ελψ αληηζέησο 

ρακειφηεξε ηηκή ελδερνκέλσο λα ζεκαίλεη εκθάληζε δεκηψλ θαη αληίζηνηρε κείσζε 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.  

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

64% 63% 63% 63% 62% 63% 

 

 
 

Γηαρξνληθά ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο αληηζηνηρνχλ ζηα 2/3 ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 
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3.5.2  Αξηζκνδείθηεο μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα 

 

Ξέλα θεθάιαηα  

πλνιηθά θεθάιαηα  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο  πηζησηέο ηεο.
28 

Αμηνκλεκφλεπην είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ ηα μέλα θεθάιαηα είλαη πνιχ ιίγα 

ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα, ηφηε ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη πνιχ 

αζθαιήο, ελψ ν ππεξδαλεηζκφο δείρλεη ζπλήζσο κηα πην επηζθαιή θαηάζηαζε γηα 

ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο πηζησηέο. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

36% 37% 37% 37% 38% 37% 

 

 
 

Γηαρξνληθά ηα μέλα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο αληηζηνηρνχλ ζηα 1/3 ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

3.5.3  Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

 

Ίδηα θεθάιαηα  

Ξέλα θεθάιαηα  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη κηα επηρείξεζε 

ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Σηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο δείρλεη φηη νη θνξείο ηεο 

επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη πηζησηέο 

ηεο. Ο δείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ή φρη 

ππεξδαλεηζκφο ζε κηα επηρείξεζε.
32

 Δπίζεο παξέρεη έλδεημε ηεο αζθάιεηαο πνπ 

απνιακβάλνπλ νη δαλεηζηέο ηεο. Γείθηεο κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα δείρλεη φηη νη 

θνξείο κηαο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ ηνπο 

πηζησηέο ηεο. Δπνκέλσο φζν κεγαιχηεξε ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν πην αζθαιήο 

ζεσξείηαη ε ζέζε ησλ πηζησηψλ. 
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Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,77 1,70 1,69 1,69 1,61 1,70 

 

 
 

Η ηηκή ηνπ δείθηε θηλείηαη ζηαζεξά αξθεηά πάλσ απφ ηε κνλάδα. Σα δε 

θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηείλνπλ λα είλαη δηπιάζηα απφ απηά ησλ πηζησηψλ.  

 

3.5.4  Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα 

 

Ίδηα θεθάιαηα  

Καζαξά πάγηα  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο καο δείρλεη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. Όηαλ ηα ίδηα θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο είλαη 

κεγαιχηεξα ησλ επελδχζεψλ ηεο ζε πάγηα, ηφηε κέξνο ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο. Αλ φκσο ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα ησλ 

επελδχζεσλ ζε πάγηα, ηφηε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ηεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη μέλα θεθάιαηα.
33

 

Τςειή ηηκή ηνπ δείθηε πηζαλφλ λα ππνθξχπηεη ππεξεπέλδπζε ησλ 

θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο ζε πάγηα ζηνηρεία. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,74 1,88 1,81 1,71 1,51 1,38 
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Η ηηκή ηνπ δείθηε θηλείηαη ζηαζεξά αξθεηά πάλσ απφ ηε κνλάδα. Σα ίδηα 

θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ππεξθαιχπηνπλ ηελ αμία ησλ παγίσλ.  

 

 

3.5.5  Αξηζκνδείθηεο παγηνπνηήζεσο πεξηνπζίαο
34

 

 

Πάγην ελεξγεηηθό  

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  
 

ή 

Πάγην ελεξγεηηθό  

Κπθινθνξηαθό ελεξγεηηθό  
 

Αλ ν πξψηνο αξηζκνδείθηεο είλαη αλψηεξνο ηνπ 1/2 ή ν δεχηεξνο αλψηεξνο 

ηεο κνλάδαο, ε επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη εληάζεσο παγίαο πεξηνπζίαο , 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξίδεηαη σο θπθινθνξηαθήο εληάζεσο. 

Σν χςνο ησλ παγίσλ πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο καθξάο 

δηάξθεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ίδηα θεθάιαηα. 

Αθφκε ε αλαινγία ησλ παγίσλ πξνο ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ επεξεάδεη ηε 

δηάξζξσζε θαη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο θαη θαη' αθνινπζία θαη ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο εληάζεσο παγίσλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο ζηαζεξέο δαπάλεο, αλειαζηηθφ θφζηνο θαη πςειφ 

λεθξφ ζεκείν θχθινπ εξγαζηψλ θαη επηδηψθνπλ λα έρνπλ απμεκέλε παξαγσγή 

αθφκε θαη ζε βάξνο ηεο ηηκήο πψιεζεο. 

ηα πάγηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη φπνηεο καθξνρξφληεο 

ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο, δηφηη απνηεινχλ πάγηα δέζκεπζε 

θεθαιαίσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο παγηνπνηήζεσο πεξηνπζίαο εμεηάδεηαη 

απφ ρξεκαηνδνηηθή άπνςε. Δάλ φκσο εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ηφηε 

νη καθξνρξφληεο ηνπνζεηήζεηο εθηφο ηεο επηρείξεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη, δηφηη 

δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε απηή θαζεαπηή θαη δελ επεξεάδνπλ ην 

θφζηνο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνδείθηε θαιφλ 

ζα είλαη λα κε αθαηξνχληαη νη απνζβέζεηο απφ ηα πάγηα, δηφηη είλαη δπλαηφ λα 
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κεηαβιεζεί ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο, κε ηε ζηελή έλλνηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, απφ εληάζεσο παγίσλ ζε θπθινθνξηαθήο εληάζεσο. 
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

52% 48% 47% 49% 52% 52% 

 

 
 

θαη ν δεχηεξνο 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,06 0,94 0,90 0,97 1,09 1,08 

 

 
 

 

Η ηηκή ηνπ πξψηνπ δείθηε θηλείηαη πιεζίνλ ηνπ 50% θαη ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαζεξά πεξί ηε κνλάδα. Σν 2017 ε ηηκή ηνπ δείθηε εκθαλίδεηαη βειηησκέλε άλσ 

ηνπ 50% θαη ηεο κνλάδαο αληηζηνίρσο. Η επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο 

παγίσλ. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ είλαη ην 2016 52%, ην 2015 50% θαη ην 

2014 50% 
 

3.5.6  Αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο
35

 

 

Ξέλα θεθάιαηα  

ύλνιν παζεηηθνύ  
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ή 

Ξέλα θεθάιαηα 

Ίδηα θεθάιαηα 
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ γηα ηνλ πξψην δείθηε είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

36% 37% 37% 37% 38% 37% 

 

 
 

θαη  

γηα ην δεχηεξν δείθηε είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

57% 59% 59% 59% 62% 59% 

 

 
 

Οη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ γηα ηνλ πξψην δείθηε είλαη ην 2016 47%, ην 

2015 47% θαη ην 2014 48%, ελψ γηα ην δεχηεξν δείθηε είλαη ην 2016 47%, ην 2015  

47% θαη ην 2014  48%.  

 

Δπεηδή ηα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε ζρέζε: 

Ξέλα καθξνπξόζεζκα θεθάιαηα 

ύλνιν παζεηηθνύ 
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Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

9,20% 3,37% 2,76% 6,36% 7,87% 5,01% 

 

 
 

Οη ηηκέο ηνπ θιάδνπ είλαη ην 2016 16%, ην 2015 15% θαη ην 2014 15%. 

 

 ή   

Ξέλα καθξνπξόζεζκα θεθάιαηα 

ύλνιν μέλσλ θεθαιαίσλ 
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

25,47% 9,10% 7,43% 17,12% 20,53% 13,50% 

 

 
 

Οη ηηκέο ηνπ θιάδνπ είλαη ην 2016 33%, ην 2015 32% θαη ην 2014 31% 

 

ή 

Ξέλα καθξνπξόζεζκα θεθάιαηα 

Ίδηα θεθάιαηα 
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 

14,40% 5,36% 4,40% 10,11% 12,76% 7,96% 

 

 
 

Οη ηηκέο ηνπ θιάδνπ είλαη ην 2016 29%, ην 2015 28% θαη ην 2014 28% 

Σα φξηα ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο επεξεάδνληαη απφ ηε θχζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο, 

θαζψο θαη απφ ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο πηζαλφ γηα ηνπο 

κεηφρνπο λα απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε δελ εμάληιεζε ηηο δπλαηφηεηεο 

επηθεξδνχο ρξεζηκνπνίεζεο θζελψλ μέλσλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα έλαο ρακειφο 

αξηζκνδείθηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηνπο δαλεηζηέο. 

 

3.5.7  Αξηζκνδείθηεο ζπκβνιήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο
36

 

 

Ίδηα θεθάιαηα 

ύλνιν παζεηηθνύ 
 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

64% 63% 63% 63% 62% 63% 

 

 
                                                 
36

 Μετκάξνγινπ Μ., Η ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εθδ. Παπαδήζε, 1964, ζει.37 
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Οη ηηκέο ηνπ θιάδνπ είλαη ην 2016 53%, ην 2015 53% θαη ην 2014 52% 

Δίλαη ηαπηφζεκνο κε ηνλ πξνεγνχκελν 3.5.6 αξηζκνδείθηε δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο (Ξέλα θεθάιαηα / ύλνιν παζεηηθνύ), αιιά κε αληίζηξνθε ηηκή. 

Δκθαλίδεη ην πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ζεηηθή ή δπζκελή 

εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

 

3.5.8 Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο 

 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό  

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ καθξνρξφλησλ 

ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο απηφο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ 

ιεηηνπξγηθέο θαη έθηαθηεο δεκηέο. Τςειή ζρεηηθά ηηκή ηνπ δείθηε απνηειεί έλδεημε 

φηη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εμνθιεζνχλ απφ ηα θεθάιαηα θίλεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 

παξνπζηαζζνχλ επηζθάιεηεο.
37

 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1,34 1,39 1,41 1,37 1,25 1,30 

 

 
 

Η ηηκή ηνπ δείθηε θπκαίλεηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ηε κνλάδα. Απφ ηα 

θεθάιαηα θίλεζεο θαίλεηαη φηη αλ ρξεηαζζεί είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζεί έλα κέξνο 

ησλ  καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  
 

3.5.9  Αξηζκνδείθηεο παγίσλ πξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

Καζαξά πάγηα  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

                                                 
37

 Νηάξρνπ Ν., Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθδ. ηακνχιε, 1997, ζει. 170 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ην βαζκφ αζθάιεηαο πνπ απνιακβάλνπλ νη 

καθξνρξφληνη πηζησηέο κηαο επηρείξεζεο.
38

 

Αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε δηαρξνληθά δείρλεη αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

αζθαιείαο γηα ηνπο καθξνρξφληνπο πηζησηέο θαη φηη ηπρφλ επέθηαζε ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνπο θνξείο ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο γηα ηνπο 

καθξνρξφληνπο πηζησηέο θαη φηη κηα πηζαλή αχμεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

ρξεκαηνδνηήζεθε κε δαλεηζκφ. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

2,75 3,92 3,80 2,71 2,52 3,73 

 

 
 

Η ηηκή ηνπ δείθηε αξθεηά πάλσ απφ ηε κνλάδα παξέρεη έλα πεξηζψξην 

αζθάιεηαο ζηνπο καθξνρξφληνπο πηζησηέο, αλ θαη θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε (2017) 

κεηψζεθε αηζζεηά ζε ζχγθξηζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο ρξήζεηο (2016 θαη 2015).  

 

3.5.10  Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα καθξάο δηάξθεηαο 

 

Ίδηα θαη μέλα καθξνπξόζεζκα θεθάιαηα  

Πάγην ελεξγεηηθό 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ παγίσλ κε 

θεθάιαηα καθξάο δηάξθεηαο. 

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

150% 148% 152% 155% 149% 145% 
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Η ηηκή ηνπ δείθηε δείρλεη φηη ηα ίδηα θεθάιαηα καδί κε ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ππεξθαιχπηνπλ θαηά 50% ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

3.6  Αξηζκνδείθηεο επελδπηηθνί 
 

Οη επελδπηηθνί αξηζκνδείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ ή λα πσιήζνπλ 

ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο ζε κηα επηρείξεζε. 

 

3.6.1  Αξηζκνδείθηεο θεξδψλ θαηά κεηνρή 

 

Καζαξά θέξδε  

Μέζνο αξηζκόο κεηνρώλ ζε θπθινθνξία  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε κία κεηνρή κηαο επηρείξεζεο θαη είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε.  

Πην ζσζηφ ζεσξείηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνλνκηνχρσλ αθνχ ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

δηθαίσκα ςήθνπ. Η ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε απηνχ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δελ 

θαζίζηαηαη επρεξήο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θάζε κηαο 

επηρείξεζεο. Αιιά θαη ε ζχγθξηζε ηνπ δείθηε ηεο ίδηαο επηρείξεζεο δηαρξνληθά 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο φζν θαη 

ηπρφλ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζζεί ν κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ηνπ αληηζηνίρνπ έηνπο.
39 

  

Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

0,62€ 0,49€ 0,38€ 0,33€ 0,21€ 0,30€ 
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Η ηηκή ηνπ δείθηε δηαρξνληθά παξνπζηάδεη αχμεζε θαη αλ ιεθζεί ππφςε ε 

νλνκαζηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο πνπ είλαη 0,54€ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή.  

 

3.6.2  Αξηζκνδείθηεο κεξίζκαηνο θαηά κεηνρή 

 

ύλνιν κεξηζκάησλ  

Μέζνο αξηζκόο κεηνρώλ ζε θπθινθνξία  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη έλδεημε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θεξδψλ πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο κηαο επηρείξεζεο. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ζηαζεξφ 

θαη ειαθξψο απμαλφκελν κέξηζκα απφ ρξήζε ζε ρξήζε δηφηη ε ηαθηηθή απηή 

παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνπο επελδπηέο.
40

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε 

δηαρξνληθά ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα κεξίζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο.  

Δπεηδή ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα απηνρξεκαηνδνηήζεη 

κέξνο ηνπ επελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο απνθάζηζε λα κε δηαλείκεη θαλέλα 

κέξηζκα, ν δείθηεο απηφο δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί. 

 

3.6.3  Αξηζκνδείθηεο ηξέρνπζαο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 

 

Μέξηζκα αλά κεηνρή  

Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηελ απφδνζε πνπ απνιακβάλνπλ νη 

επελδπηέο απφ ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη ηα θεθάιαηά 

ηνπο.
41

 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν κε ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκνδείθηε θαη ν δείθηεο απηφο δελ 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί. 
 

3.6.4  Αξηζκνδείθηεο πνζνζηνχ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ 

 

ύλνιν κεξηζκάησλ  

ύλνιν θαζαξώλ θεξδώλ  
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κεξίζκαηνο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην θαηαβαιιφκελν 

κέξηζκα. Σν αληίζεην ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί κηα πην ζπληεξεηηθή 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή κε κεγαιχηεξν ην χςνο ησλ παξαθξαηνπκέλσλ θεξδψλ κε ηε 

κνξθή δηάθνξσλ απνζεκαηηθψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ. 

Απηή ηελ ηαθηηθή, ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ, αθνινπζνχλ 

ζπλήζσο νη λέεο θαη αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο.
42 

 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο αξηζκνδείθηεο θαη ν δείθηεο 

απηφο δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί. 

 

3.6.5  Αξηζκνδείθηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

ύλνιν θαηαβαιινκέλσλ κεξηζκάησλ  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο 

επηρείξεζεο κε βάζε ηα θαηαβαιιφκελα απφ απηή κεξίζκαηα.
43

 

Η απφδνζε απηή είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ην κέξηζκα θαη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο. Καη 

ηνχην δηφηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ είλαη γεληθά κεγαιχηεξε απφ ηελ 

εζσηεξηθή αμία ησλ κεηνρψλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Λφγσ κε θαηαβνιήο κεξίζκαηνο φπσο πξναλαθέξζεθε γηα ην ζθνπφ 

απηνρξεκαηνδφηεζεο κέξνπο λέσλ επελδχζεσλ θαη ν δείθηεο απηφο δελ κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί. 
 

3.6.6  Αξηζκνδείθηεο εζσηεξηθήο αμίαο κεηνρήο
44

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο 

επηρείξεζεο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο. 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  

Αξηζκόο κεηνρώλ ζε θπθινθνξία  
 

Όκσο ν δείθηεο απηφο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε αθελφο επεηδή ε αμία 

ησλ πεξηζζνηέξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ θεξδνθφξα 

δπλακηθφηεηά ηνπο θαη φρη κε ηελ αλαγξαθφκελε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη 

αθεηέξνπ επεηδή ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθέο ηηκέο 

θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 

ρξήζεσλ είλαη: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

5,41 4,78 4,31 4,02 3,79 3,33 

 

 
 

Παξαηεξνχκε ζηαζεξή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε.  

 

3.6.7 Αξηζκνδείθηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξνο εζσηεξηθή αμία κεηνρήο (Ρ/BV) 

 

Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο  

Δζσηεξηθή αμία κεηνρήο  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο ηελ εζσηεξηθή αμία θάζε 

κεηνρήο δηαπξαγκαηεχεηαη ε ηηκή ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο ζηελ Αγνξά θαη 

παξέρεη έλδεημε εάλ ε κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε ή ππεξηηκεκέλε ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ηεο αμία.
45

 

 

3.6.8 Αξηζκνδείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Ρ/E) 

 

Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο  

Κέξδε αλά κεηνρή  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη έλαο απφ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνπο θαη 

δείρλεη ηε ζρέζε ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο κηαο κεηνρήο πξνο ηα 

θέξδε απηήο απφ ηελ πην πξφζθαηε δεκνζίεπζε. Η ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 

πάληα ζεηηθή θαη δελ ππνινγίδεηαη φηαλ ππάξρνπλ δεκηέο ή κεδεληθά θέξδε. 

Σν ηδαληθφ χςνο ηνπ δείθηε δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζζεί θαη 

επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θέξδε θαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο Αγνξάο. 

Καλνληθή ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ ζεσξείηαη ε κέζε ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ 

δείθηε ηεο Αγνξάο γηα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η κειέηε ηνπ δείθηε απηνχ 

απνηειεί ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηνπο επελδπηέο. Θα πξέπεη ν επελδπηήο λα γλσξίδεη 

πνηα ηηκή ζεσξείηαη ινγηθή γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο. ε απηφ 
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3,33 3,79 4,02
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Γράφθμα Δείκτθ μεριςματικισ απόδοςθσ ιδίων κεφαλαίων
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ζπκβάιιεη ε ζχγθξηζε ηηκήο ηνπ πξφζθαηνπ δείθηε κε ηνπο δείθηεο κηαο ζεηξάο 

πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ ή εηψλ.
46

  

Με ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζηα 6,80 €, ν δείθηεο έρεη ηηκή 10,3. 
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Συμπέραςμα 
 

Πξφθεηηαη γηα κηα πγηή, νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη αλαπηπζζφκελε επηρείξεζε. 

Οη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ θηλνχληαη ζε θαλνληθά επίπεδα θαη 

πάλσ απφ απηά.  

Αμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα αθφινπζα:  

-  Η εηαηξεία έρεη ζηαζεξφ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

-  Έρεη επξεία δηαζπνξά πειαηείαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ κε 

παξαθνινχζεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πειαηψλ. 

-  Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη ζπλερήο δηαρείξηζε ησλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ψζηε λα κελ ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηηο ηακεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. Τπάξρνπλ δε επαξθή αρξεζηκνπνίεηα εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα 

γηα άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ έιιεηςεο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

-  ε πεξίπησζε αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 
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Πίλαθεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 
 

Υξήζεσο 2017 
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Υξήζεσο 2014 
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Υξήζεσο 2013 
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