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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Γαγλίας Στέφανος Α.Μ.:14176, του Πέτρου, 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 εγείρει 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 

Γαγλίας Στέφανος Α.Μ.:14176                                                                                     24/10/2018 

 

                                                                                                                              

  



ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ HERTZ AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2015- 2017 
 

[Type here] 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει η οικονομική ανάλυση της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. με την χρήση 

αριθμοδεικτών. Τα στοιχεία και τα δεδομένα της εργασίας  που θα αναλυθούν , προέρχονται από τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (2015-2017). 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί η οικονομική πορεία της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. την τελευταία τριετία . 

Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν αναλύονται και σαν ορισμοί αλλά γίνεται και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων . 

Τέλος θα αναφερθεί και η ιστορία της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. , ενώ θα γίνει και διαγραμματική παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών. Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει μια εταιρία στο 

δύσκολο διάστημα της οικονομικής κρίσης , που διανύουμε .  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας μπορεί να γίνει είτε από αναλυτές εντός της 

εταιρίας είτε από εξωτερικούς αναλυτές όπως στην περίπτωση της υπάρχουσας πτυχιακής εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα αναλύουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. για την τριετία 

2015-2017 ώστε να υπάρχει μια χρονική περίοδος η οποία θα μας οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα 

σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δεικτών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε την ιστορία της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1962 και το 

1974 εξαγοράζεται από τον κ. Θ. Βασιλάκη. Επίσης αναλύεται ο όρος της ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και η 

Hertz παγκοσμίως. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε την έννοια, τον σκοπό και την χρησιμότητα των αριθμοδεικτών και στη 

συνέχεια γίνεται μια αναφορά στους σημαντικότερους αριθμοδείκτες βάση βιβλιογραφίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρουμε τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών και τα απεικονίζουμε υπό την μορφή 

διαγραμμάτων και στην συνέχεια ακολουθούν οι σχολιασμοί των αποτελεσμάτων. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της  Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. για την περίοδο 2015 -2017. 
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ  HERTZ AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.   

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, θα αναφερθούμε στην ιστορία της Hertz, τόσο 

διεθνώς, αλλά όσο και στην Ελλάδα, έχοντας την ονομασία Hertz AutoHellas A.T.E.E. Επίσης, θα ειπωθούν 

διάφοροι ορισμοί που αφορούν την ενοικίαση αυτοκινήτων.   

 

1.1. Ορισμοί Ενοικίασης Αυτοκινήτων 

Ο κλάδος της ενοικίασης αυτοκινήτων χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: στην βραχυχρόνια μίσθωση (renting) και 

στην μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου (fleet management). Ο τομέας της βραχυχρόνιας μίσθωσης 

καλύπτει τις ανάγκες ιδιωτών και εταιριών για μικρής διάρκειας ενοικιάσεις, ενώ το Fleet management 

καλύπτει σε μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου. 1 

1.2. Η Hertz Διεθνώς 

Η Hertz αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1918 στο Σικάγο 

από τον Walter L. Jacobs και ξεκίνησε με στόλο 10 αυτοκίνητων, τα οποία επισκεύασε και έβαψε ο ίδιος. Το 

1923 πούλησε την εταιρία στον John Hertz. Σήμερα η Hertz δραστηριοποιείται σε πάνω από 150 χώρες 

παγκοσμίως αφού διαθέτει 8.860 σημεία εξυπηρέτησης και περισσότερα από 600.000 αυτοκίνητα. Η εταιρία 

βρίσκεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία στο κλάδο ενοικίασης 

βιομηχανικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού. 1 

1.3. Η Hertz στην Ελλάδα 

Το 1962 ιδρύεται η Hertz Hellas που είναι η θυγατρική της Hertz. Το 1974 ο κ. θ. Βασιλάκης εξαγοράζει την 

Hertz Hellas και την μετονομάζει σε Hertz AutoHellas και αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση της σε όλη την 

Ελλάδα. Πλέον δραστηριοποιείται σε οχτώ χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 

Κροατία, Ουκρανία και Ελλάδα, όπου αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων. Ο στόλος της 

Hertz AutoHellas αποτελείται από περισσότερα από 35.000 αυτοκίνητα που βρίσκονται σε 115 τοποθεσίες σε 

σύνολο οχτώ χωρών. 

Η εταιρία υπέγραψε το 1998 σύμβαση με την Hertz έως το 2023 με διάρκεια 26 έτη για να μπορεί να 

χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της, καθώς και να λαμβάνει τεχνογνωσία και πληροφορίες. Η σύμβαση 

                                                           
1 www.hertz.gr 
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είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας λόγω της επιτυχημένης αντιπροσώπευσης της Hertz και αποτελεί την 

μεγαλύτερη ανανέωση που έχει παραχωρήσει παγκοσμίως. 1 

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια των αριθμοδεικτών και εστιάζουμε στην περιγραφή των 

αριθμοδεικτών ρευστότητας, της κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης και 

βιωσιμότητας, καθώς και στις υποκατηγορίες τους. 

2.1.  Έννοια των Αριθμοδεικτών  

 

Η χρήση αριθμοδεικτών είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης. Η 

ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει και από αναλυτές εντός της επιχείρησης καθώς και από άτομα εκτός.  Οι εντός 

της εταιρίας (μέτοχοι, διοίκηση κ.α.) χρησιμοποιούν τους δείκτες για να λάβουν πληροφορίες που θα τους 

βοηθήσουν στην βελτίωση της επιχείρησης, ενώ οι εκτός (πιστωτές, προμηθευτές κ.α.) μπορούν να δουν αν η 

επιχείρηση είναι ικανή στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων της. 

Για να γίνουν όλες αυτές οι αναλύσεις για τις ομάδες που αναφέραμε πρέπει να γίνουν κάποιες συγκρίσεις και  

να υπολογιστούν κάποιες σχέσεις που θα τους βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων. Αριθμοδείκτης είναι η απλή  

σχέση ενός λογαριασμού με έναν άλλον και εκφράζεται με μαθηματική σχέση. Οι αριθμοδείκτες 

δημιουργήθηκαν για να γίνουν πιο κατανοητά τα απόλυτα  στοιχεία, δηλαδή να μας δείξει την σπουδαιότητα 

των λογαριασμών. 

Εκτός από ανάλυση εσωτερική και εξωτερική, οι λογιστικές καταστάσεις μπορούν να αναλυθούν και με βάσει 

τα στάδια διενέργειας σε τυπική και ουσιαστική. Τυπική ανάλυση γίνεται πριν την ουσιαστική και αποτελεί την 

βάση της. Κατά την διάρκεια της τυπικής ανάλυσης γίνονται διορθώσεις στρογγυλοποιήσεις , ανακατατάξεις 

και μετατρέπει τους απόλυτους αριθμούς σε σχετικούς. Η ουσιαστική παίρνει στοιχεία από την τυπική, αλλά τα 

επεξεργάζεται και δημιουργεί τους διάφορους αριθμοδείκτες που βοηθάνε στην καλύτερη ανάλυση της 

επιχείρηση 2

                                                           
1 www.hertz.gr 

2 Νιάρχος Ν. Α. (2004). Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης Αθ. 

Αθήνα. Σελ. 20-30  
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2.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

Η πρώτη κατηγορία αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας. Η 

χρησιμότητα τους είναι κυρίως για την εύρεση της βραχυχρόνιας θέσης μιας επιχείρησης, καθώς και αν μπορεί 

να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Οι βασικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας 

2. Αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας 

3. Αριθμοδείκτες ταμειακής ρευστότητας 

Η ρευστότητα σε μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντική γιατί αν δεν καταφέρνει να μετατρέπει το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της σε διαθέσιμα, δεν θα μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Αυτό μπορεί να τις προκαλέσει 

πολλά προβλήματα καθώς μπορεί να την οδηγήσει μέχρι την χρεοκοπία. Βλέπουμε ότι μια καλή ρευστότητα 

μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα για την επιχείρηση, γι’ αυτό οι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι 

σημαντικοί για την πρόβλεψη και επίλυση των τυχών προβλημάτων της επιχείρησης.3 

 

2.2.1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας  

 

Ο αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας ή αλλιώς γενικής ρευστότητα ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 

υπολογίζεται ως εξής :  

 

Αριθμοδείκτης 

Γενικής 

Ρευστότητας 

= 

𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

Με τον αριθμοδείκτη της έμμεσης ρευστότητας μπορούμε να δούμε πόσες φορές το κυκλοφορούν ενεργητικό 

μπορεί να καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Για να υπάρχει ρευστότητα για μια εταιρία τότε ο αριθμητής  

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. Αυτό σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό επαρκεί 

                                                           
3 Νιάρχος Ν. Α. (2004). Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης Αθ. 

Αθήνα. Σελ. 51-54. 
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για να καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας, αν ρευστοποιηθεί. Βάσει βιβλιογραφίας, ένα καλό 

αποτέλεσμα για τον δείκτη είναι κοντά στο 2. Αυτό σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό να είναι διπλάσιο 

από τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 

Ο δείκτης της έμμεσης ρευστότητας χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρίες και αναλυτές, λόγω της ευκολίας 

υπολογισμού του. Επίσης, δεν δείχνει μόνο την ρευστότητα της οντότητας, αλλά και το περιθώριο ασφάλειάς 

σε περίπτωση ανεπιθύμητης εξέλιξης. Τα αρνητικά του δείκτη είναι ότι είναι στατικός, δηλαδή έχουμε 

αποτελέσματα μόνο από τον ισολογισμό. Ένα ακόμα αρνητικό είναι ότι ο δείκτης αναφέρεται στο παρελθόν 

(προηγούμενους ισολογισμούς), με συνέπεια οι τιμές στους λογαριασμούς να είναι διαφορετικοί από τον 

τωρινό ισολογισμό. 4 

 

2.2.2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας  

 

Για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του δείκτη της έμμεσης ρευστότητας, χρησιμοποιούμε τον δείκτη της 

άμεσης ρευστότητας ή αλλιώς ειδικής ρευστότητας που υπολογίζεται ως εξής : 

 

Αριθμοδείκτης 

Γενικής 

Ρευστότητας 

= 

𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝜾𝝇 + 𝝌𝝆𝜺ό𝜸𝝆𝜶𝝋𝜶 + 𝜹𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝜶 + έ𝝈𝝄𝜹𝜶 𝜺𝜾𝝈𝝅𝝆𝜶𝜿𝝉έ𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝌𝝆ό𝝂𝜾𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇 − 𝝅𝝆𝝄𝜿𝜶𝝉𝜶𝜷𝝄𝝀𝜺𝝇 𝝅𝜺𝝀𝜶𝝉ώ𝝂 + έ𝝃𝝄𝜹𝜶 𝝅𝝀𝜼𝝆𝝎𝝉έ𝜶
 

 

 

Η διαφορά των δύο δεικτών είναι ότι δεν εμφανίζονται τα αποθέματα σε αυτό τον δείκτη. Αυτό γίνεται για την 

δυσκολία ρευστοποίησης των αποθεμάτων σε έκτακτη περίπτωση, διότι τα αποθέματα μπορεί να πουληθούν σε 

χαμηλότερες τιμές για να γίνει η άμεση ρευστοποίηση τους. Βάσει βιβλιογραφίας, ένα καλό αποτέλεσμα για 

τον δείκτη είναι ίσος ή μεγαλύτερο της μονάδας, δηλαδή ότι τα διαθέσιμα, τα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και 

οι εισπράξεις μπορούν να καλύψουν πλήρως τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 

                                                           
4 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 74 -78 
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Στις απαιτήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι επισφαλείς πελάτες. Οι προκαταβολές πελατών αφαιρούνται 

από τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, όπως επίσης και τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί, γιατί αυτοί οι λογαριασμοί 

δεν απαιτούν καταβολή ρευστών, αρκεί μόνο να γίνει παράδοση της υπηρεσίας ή του προϊόντος.5 

2.2.3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας  

 

Ο πιο αυστηρός τρόπος μέτρησης της ρευστότητας μιας εταιρίας είναι η ταμειακή ρευστότητα. Ο υπολογισμός 

της γίνεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης 

Ταμειακής 

Ρευστότητας 

= 

𝜟𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝜶 + 𝝌𝝆𝜺ό𝜸𝝆𝜶𝝋𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌. 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆. −𝝅𝝆𝝄𝜿. 𝝅𝜺𝝀𝜶𝝉ώ𝝂 + έ𝝃𝝄𝜹𝜶 𝜹𝜺𝜹𝝄𝝊𝝀𝜺𝝊𝝁έ𝝂𝜶
 

 

Βάσει βιβλιογραφίας, ένα καλό αποτέλεσμα είναι να ισούται ή να υπερβαίνει το μισό της μονάδας. 

Ο αριθμός ταμειακής ρευστότητας είναι ναι μεν αυστηρός, αλλά οι πληροφορίες που δίνει είναι περιορισμένες. 

Ένα ακόμα αρνητικό που διαθέτει, όπως και οι προηγούμενοι δείκτες, είναι ότι μπορεί να υπολογιστεί μόνο από 

τον ισολογισμό και σε δεδομένη χρονική στιγμή. 6 

2.3. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  

 

Πολλές φορές, οι αναλυτές για να μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την ρευστοποίηση του 

κυκλοφορούν ενεργητικό, χρησιμοποιούν τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αντί για τους 

αριθμοδείκτες ρευστότητας. Αυτό γίνεται γιατί οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας μας δίνουν 

καλύτερη ανάλυση στην ποιότητα και στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του κυκλοφορούν ενεργητικού. Με την 

έννοια της ποιότητας, αναφέρουμε την συντηρητική αποτίμηση των στοιχείων του κυκλοφορούν ενεργητικού, 

δηλαδή, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να αποκτήσει η επιχείρηση από την ρευστοποίηση τους. Οι 

σημαντικότεροι αριθμοδείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι :  

                                                           
5 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 80-82. 
6 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ. 192-193. 
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1. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

2. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

3. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών 

4. Αριθμοδείκτης λειτουργικού κύκλου 

5. Αριθμοδείκτης εμπορικού κύκλου 7 

2.3.1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων  

 

Για να υπολογίσουμε πόσες φορές κατά την διάρκεια μιας χρήσης ανακυκλώνονται τα αποθέματα 

χρησιμοποιούμαι τον δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μια 

οικονομική χρήση κατά μέσο όρο μια επιχείρηση αγοράζει και εν συνεχεία μεταπωλεί τα αποθέματα που έχει. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής :  

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

 Αποθεμάτων 

= 
𝜥ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝜫𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 ό𝝆𝝄𝝇 𝜶𝝅𝝄𝜽𝜺𝝁ά𝝉𝝎𝝂
 

 

Ο υπολογισμός του μέσου όρου αποθεμάτων είναι εύκολος και ο συνήθης τρόπος είναι :   

Μέσος 

Όρος 

Αποθεμάτων 

= 
𝜜𝝅ό𝜽𝜺𝝁𝜶 𝜶𝝆𝝌ή𝝇 + 𝜜𝝅ό𝜽𝜺𝝁𝜶 𝜯έ𝝀𝝄𝝊𝝇

𝟐
 

 

Από τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων προκύπτει ο μέσος όρος ανά έτος αγορών και 

πωλήσεων αποθεμάτων. Για να γίνει πιο κατανοητός ο δείκτης, αντί να μετρηθεί σε φορές μπορούμε να το 

μετατρέψουμε σε ημέρες. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με τον δείκτη: 8 

                                                           
7 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ. 194 
8 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 94-96. 
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2.3.2. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακών Απαιτήσεων  

 

Με τον όρο κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων αναφερόμαστε στο πόσες φορές μέσα σε μια χρήση οι 

απαιτήσεις δημιουργούνται και εισπράττονται. Υπολογίζεται με τον δείκτη : 

Κυκλοφοριακή  

Ταχύτητα  

Απαιτήσεων 

= 
𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇 (𝝁𝜺 𝝅𝜾𝝈𝝉ώ𝝈𝜼)

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 ό𝝆𝝄𝝇 𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂 
 

 

Η επιχείρηση έχει συμφέρον να ανακυκλώνει γρήγορα τις απαιτήσεις, δηλαδή να μην υπάρχει μεγάλο χρονικό 

διάστημα από την δημιουργία ως την είσπραξη των απαιτήσεων. Μια επιχείρηση πρέπει να έχει υψηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα, γιατί αυτό την βοηθάει στην ρευστότητα, καθώς μειώνονται οι χρηματοδοτικές τις 

ανάγκες. Επίσης μειώνονται οι ζημίες από επισφαλείς πελάτες αν υπάρχει αυστηρή πιστωτική πολιτική και 

γρήγορη είσπραξη των απαιτήσεων. 

Για να γίνει πιο κατανοητός ο δείκτης χρησιμοποιούμε το :  

Διάρκεια  

Ζωής  

Απαιτήσεων 

= 
𝟑𝟔𝟓

𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή 𝜯𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂 
 

 

Έτσι υπολογίζεται σε ημέρες αντί για φορές ανά έτος η ανακύκλωση των απαιτήσεων. 9 

                                                           
9 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 100-103. 

Διάρκεια 

Αποθεμάτων 
= 

𝟑𝟔𝟓

𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή 𝜯𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜜𝝅𝝄𝜽𝜺𝝁ά𝝉𝝎𝝂
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2.3.3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών  

 

Για να υπολογίζουμε πόσες φορές κατά μέσο όρο ανά έτος πληρώνονται οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές  

χρησιμοποιούμε τον αριθμοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών. Ο δείκτης υπολογίζεται ως 

εξής : 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα  

Προμηθευτών 

= 
𝜜𝜸𝝄𝝆έ𝝇

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 ό𝝆𝝄𝝇 𝜫𝝆𝝄𝝁𝜼𝜽𝜺𝝊𝝉ώ𝝂 
 

 

Ο δείκτης περιέχει εκτός από τον λογαριασμό προμηθευτές και τα γραμμάτια ή επιταγές πληρωτέες. Για το 

υπολογισμό του αριθμοδείκτη χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

αρχικό απόθεμα + αγορές χρήσης – τελικό απόθεμα = κόστος πωληθέντων 

 

το οποίο μετατρέπουμε σε: 

αγορές χρήσης = κόστος πωληθέντων + αποθέματα τέλους - αποθέματα αρχής. 

 

Για να υπολογιστεί σε ημέρες αντί για φορές ανά έτος και να γίνει πιο κατανοητός ο δείκτης χρησιμοποιείται ο 

τύπος: 10 

                                                           
10 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ. 200-202. 

Διάρκεια  

Ζωής  

Προμηθευτών 

= 
𝟑𝟔𝟓

𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή 𝜯𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜫𝝆𝝄𝝁𝜼𝜽𝜺𝝊𝝉ώ𝝂 
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2.3.4. Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης Error! Bookmark not defined. 

 

Τα αποτελέσματα της διάρκειας σε ημέρες των αποθεμάτων και των απαιτήσεων, αν υπολογιστούν μεταξύ 

τους, μας παρέχουν τον λειτουργικό κύκλο. Ο τύπος υπολογισμού του αριθμοδείκτη είναι : 

Λειτουργικός κύκλος                    = Διάρκεια Αποθεμάτων + Διάρκεια Απαιτήσεων 

 

Ο λειτουργικός κύκλος μας παρουσιάζει το συνολικό χρόνο που χρειάζεται για να γίνουν τα αποθέματα σε 

διαθέσιμα, δηλαδή από την ημέρα αγοράς των αποθεμάτων μέχρι την ημέρα είσπραξης των απαιτήσεων από 

την πώληση τους. Η επιχείρηση έχει ως κύριο μέλημα την ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος του 

λειτουργικού κύκλου για να επιτύχει γρηγορότερες εισπράξεις.11 

2.3.5. Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης  

 

 Αν από τον λειτουργικό κύκλο αφαιρέσουμε την διάρκεια σε ημέρες των υποχρεώσεων σε προμηθευτές, τότε 

θα βρούμε τον εμπορικό κύκλο της επιχείρησης. Για τον υπολογισμό  του δείκτη χρησιμοποιούμε : 

Εμπορικός  Κύκλος    = Λειτουργικός Κύκλος – Διάρκεια Προμηθευτών                     

 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το μέσο χρονικό διάστημα, το οποίο η επιχείρηση έχει πληρώσει τους 

προμηθευτές της αλλά περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η 

ελαχιστοποίηση των ημερών για να βελτιώσει την ρευστότητα της.12 

2.4.  Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

 

                                                           
11 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 108 
12 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 108 
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Με την έννοια της αποδοτικότητας, αναφερόμαστε στην ικανότητα μιας επιχείρησης να λειτουργεί αποδοτικά 

με σκοπό το κέρδος. Άρα αποδοτικότητα είναι η ικανότητα δημιουργίας κερδών. Η αποδοτικότητα ενδιαφέρει 

όλους εντός μιας επιχείρησης αλλά και εκτός, όπως πιστωτές. Πολλές φορές η αποδοτικότητα ταυτίζεται με το 

πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας επιχείρησης. Αυτό γίνεται γιατί βάσει των δεικτών αποδοτικότητας 

η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις, θέτει στόχους και αμείβεται με βάση τις επιτεύξεις της. Βασικότεροι 

αριθμοδείκτες είναι : 

1. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  

2. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων 

3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας μικτού περιθωρίου κέρδους 

4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας καθαρού περιθωρίου κέρδους 13 

2.4.1. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους   

 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το μικτό κέρδος χρήσης με τις καθαρές 

πωλήσεις της χρήσης. Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε μας δείχνει το μικτό κέρδος που λαμβάνει μια οντότητα 

από την πώληση αγαθών. Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής :  

Μικτό  

Περιθώριο  

Κέρδους 

= 
𝜧𝜾𝜿𝝉ό 𝜥έ𝝆𝜹𝝄𝝇

 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
                    𝝌 𝟏𝟎𝟎 

 

Με τον δείκτη αυτό, βρίσκουμε πόσο αποτελεσματικά ενεργεί η διοίκηση της επιχείρησης, δηλαδή η πολιτική 

τιμών και πωλήσεων που χρησιμοποιεί. Αν το αποτέλεσμα του δείκτη είναι υψηλό, αυτό δείχνει ότι είναι μια 

εταιρία που καλύπτει με ευκολία τα λειτουργικά της κόστη. 14 

 

                                                           
13 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ 221-222. 
14 Νιάρχος Ν. Α. (2004). Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης Αθ. 

Αθήνα. Σελ. 101-102. 
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2.4.2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους  

 

Η αποδοτικότητα πωλήσεων ή καθαρό περιθώριο κέρδους δείχνει ότι το ποσοστό των καθαρών κερδών 

πωλήσεων επί των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση. Ο δείκτης υπολογισμού είναι : 

Καθαρό 

Περιθώριο 

Κέρδους 

= 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
                    𝝌 𝟏𝟎𝟎 

 

Με τον αριθμοδείκτη αυτό βρίσκουμε πόσα κέρδη έχει η επιχείρηση ανά 100 ευρώ πωλήσεων και το 

αναμενόμενο ζητούμενο μιας επιχείρησης είναι να είναι όσο υψηλότερος ο δείκτης. 

Η αύξηση του δείκτη μπορεί να γίνει είτε με αύξηση των πωληθέντων μονάδων, χωρίς να αυξηθεί το κόστος 

για την δημιουργία μονάδων, είτε με την αύξηση της τιμής χωρίς να μειωθούν οι πωλήσεις.15 

2.4.3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων  

 

Ο πιο γνωστός αριθμοδείκτης για την μέτρηση της αποδοτικότητας είναι ο δείκτης της αποδοτικότητας των 

συνολικών κεφαλαίων. Υπολογίζεται ως εξής : 

Αποδοτικότητα 

Συνολικών Κεφαλαίων 
= 

𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

 𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
                    𝝌 𝟏𝟎𝟎 

 

Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών αφαιρούμε από τα κέρδη όλα τα έξοδα της επιχείρησης. Οι αναλυτές 

υπολογίζουν όλα τα έξοδα αλλά υπάρχει πολλές φορές δίλλημα αν θα υπολογιστούν οι φόροι. Επίσης 

αφαιρούνται τα έκτακτα κέρδη και ζημίες. 

                                                           
15 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 165. 
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Ο δείκτης βοηθά στις διαχρονικές και διαστρωματικές αναλύσεις και χρησιμοποιείται ευρέως από τους 

αναλυτές. Οι δυο πιο κοινοί παράγοντες που εξηγούν αυτές τις αναλύσεις είναι η λειτουργική μόχλευση και η 

φάση κύκλου ζωής. Λειτουργική μόχλευση είναι το ποσοστό των συνολικών εξόδων μιας επιχείρησης. Αν το 

ποσοστό αυτό είναι μεγάλο σε περίπτωση μεταβολής των πωλήσεων εμφανίζονται μεγάλες διακυμάνσεις στα 

κέρδη. Η φάση του κύκλου ζωής είναι τα στάδια που περνάει κάθε προϊόν μιας επιχείρησης. Τα στάδια αυτά 

είναι η εισαγωγή, η ανάπτυξη, η ωριμότητα και η παρακμή. Το κάθε στάδιο επηρεάζει διαφορετικά την 

απόδοση των συνολικών κεφαλαίων.16 

2.4.4. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αναφέρεται στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων που έχουν 

επενδύσει οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

Αποδοτικότητα  

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

= 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

 𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜾𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂
              𝝌 𝟏𝟎𝟎 

 

Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών γίνεται ότι και στον δείκτη αποδοτικότητας των συνολικών 

κεφαλαίων. Ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με το άθροισμα των υπολοίπων των αρχικών και 

τελικών ιδίων κεφαλαίων διαιρώντας το με το δυο. 

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να αναλυθεί για πληρέστερη 

πληροφόρηση σε τρεις επιμέρους αριθμοδείκτες : 

 

 

Καθαρό 

Περιθώριο 

Κέρδους 

= 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων     Χ 
ΚΤ Ενεργητικού             Χ Χρηματοοικονομική 

Μόχλευση 

  𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

 𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
                       𝜲 

𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

 𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ  
 𝜲  

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ

 Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
   

                                                           
16 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 158-159 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/ΠΤΥΧΙΑΚΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ%20(2).docx%23_Toc505930839


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ HERTZ AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2015- 2017 
 

[Type here] 
 

 

 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση μας δείχνει πόσες φορές το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο των ιδίων 

κεφαλαίων. Επίσης για τον συσχετισμό του δείκτη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και αποδοτικότητα 

συνολικών κεφαλαίων χρησιμοποιείτε ο τύπος: 17 

 

2.5. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Βιωσιμότητας   

 

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές για να 

βρουν από που προέρχεται η χρηματοδότηση της επιχείρησης. Επίσης εξετάζουν την σύνθεση των κεφαλαίων 

και πιο συγκεκριμένα στην ανάλυση ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης 

και βιωσιμότητας είναι σημαντικοί για την λήψη δανείων, καθώς αυξάνει το ενεργητικό, την αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων, άρα με λίγα λόγια στην κερδοφορία. Εκτός από θετικά, όμως, σε περίπτωση μη 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων της θα χρειαστεί ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και σε χειρότερη 

περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας. Επομένως οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και 

βιωσιμότητας είναι άκρως σημαντικοί για την αποφυγή χρεοκοπίας. Μερικοί από τους πιο βασικούς δείκτες 

κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας είναι : 

1. Αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

3. Αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 18 

 

 

                                                           
17 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ. 236- 238. 
18 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014). Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αθήνα. 

Σελ. 203-205 

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων = αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων * χρηματοοικονομική μόχλευση 
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2.5.1. Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων Προς Συνολικά Κεφάλαια   

 

Για να υπολογίσουμε τι ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων ή ενεργητικού αποτελείται από ξένα κεφάλαια 

χρησιμοποιούμε τον αριθμοδείκτη των ξένων προς συνολικά κεφάλαια. Ο τύπος υπολογισμού του 

αριθμοδείκτη είναι : 

Ξένα  

Προς 

Συνολικά Κεφάλαια 

= 
𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜩έ𝝂𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂

 𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
               

 

Αν ο δείκτης είναι χαμηλός, η επιχείρηση είναι κατάλληλη για δανεισμό και αυτό γίνεται γιατί οι πιστωτές είναι 

πρόθυμοι να δώσουν κεφάλαια σε μια επιχείρηση που δεν έχει πολλά ξένα κεφάλαια. 19 

 

2.5.2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων  

 

Με τον αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων βρίσκουμε πόσες φορές οι τόκοι από δάνεια μπορούν να καλυφθούν 

μέσα σε μια χρήση από τα καθαρά έσοδα. Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης 

Κάλυψης 

Τόκων 

= 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝝅𝝆𝝄 𝜱ό𝝆𝝎𝝂 𝜿𝜶𝜾 𝜯ό𝜿𝝎𝝂

 𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜯ό𝜿𝝎𝝂
               

 

Ο αριθμοδείκτης μας δείχνει πόσο ασφαλείς είναι οι πιστωτές, καθώς δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση μπορεί 

να καλύψει τους τόκους της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια υπάρχει, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Οι τράπεζες και γενικά οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα που δανείζει χρήματα  , λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη , καθώς μπορεί να 

μην μπορεί η εταιρία να εξοφλήσει πρόωρα τους χρεωστικούς της τόκους.     

                                                           
19 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ. 255. 
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Για τον υπολογισμό του τύπου πρέπει να οι υπολογιστούν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις, ο χρόνος δανεισμού 

καθώς και το ύψος του δανείου.  20                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.5.3. Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης  

 

Με τον όρο χρηματοοικονομική μόχλευση αναφερόμαστε στην σχέση του συνόλου του ενεργητικού με τα ίδια 

κεφάλαια. Ο τύπος του αριθμοδείκτη είναι : 

Χρηματοοικονομικής 

Μόχλευση 
= 

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜮𝝊𝝂ό𝝀𝝄𝝊 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂
               

 

Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε μας δείχνει πόσες φορές το ενεργητικό καλύπτει τα ίδια κεφάλαια. 

Ένας υψηλά μεγάλος αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης μας δείχνει αυξημένη απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων. Βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας για την επιχείρηση. Αυτό 

γίνεται, γιατί η αύξηση του δείκτη σημαίνει αυξημένη χρήση ξένων κεφαλαίων και σε περίπτωση μη επίτευξης 

των στόχων της επιχείρησης αυτό μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία. Επομένως η υψηλή μόχλευση , είναι 

ρίσκο για μια εταιρία καθώς σε αν δεν αποκτήσει τα αναμενόμενα κέρδη , θα υπάρξει κίνδυνος. 21 

 

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ AΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩN 

ΤΗΣ HERTZ AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται υπολογισμός και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

των αριθμοδεικτών. Επίσης, γίνεται διαγραμματική παρουσίαση των πιο πάνω αναλύσεων. 

                                                           
20 Νιάρχος Ν. Α. (2004). Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης Αθ. 

Αθήνα. Σελ. 174-175. 

21 Γκίκας Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Μπένου  Γ. Αθήνα. 

Σελ. 254-255. 
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3.1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας   

3.1.1. Αριθμοδείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας  

 

 

 

Η πρώτη κατηγορία που επιλέξαμε να αναλύσουμε είναι της ρευστότητας και συγκεκριμένα θα εξετάσουμε την 

γενική ρευστότητα της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. Με τον αριθμοδείκτη της γενικής ρευστότητας θα δούμε 

πόσες φορές κατά την διάρκεια μιας χρήσης το κυκλοφορούν ενεργητικό μιας εταιρίας μπορεί να καλύψει τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Την περίοδο 2015-2017 τα αποτελέσματα της γενικής ρευστότητας της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι 0,73 – 

0,61 - 0,33 φορές αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Βάσει βιβλιογραφίας, ένα αποτέλεσμα για να θεωρείται καλό 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο της μονάδας και όσο γίνεται πιο κοντά στο δύο.  

Παρατηρούμε οτι καμία από τις 3 περιόδους η οντότητα που εξετάζουμε δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της, καθώς επίσης και κάθε χρόνο η ρευστότητα της εταιρίας μειώνεται με 

αποτέλεσμα το 2017 να μπορεί να καλύψει μόλις το 33% των υποχρεώσεων της με την ρευστότητα του 

κυκλοφορούν ενεργητικού της, δηλαδή αποθέματα, απαιτήσεις και διαθέσιμα. Η σημαντική αυτή μείωση της 

ρευστότητας οφείλεται στο γεγονός οτι η εταίρα το 2016 πήρε δέκα εκατομμύρια βραχυπρόθεσμο δάνειο, ενώ 

το 2017 το βραχυπρόθεσμο δάνειο που πήρε ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ. Για τον λόγο αυτό υπήρχε η τόσο 

χαμηλή ρευστότητα. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν παρέχουν την απαραίτητη ασφάλεια τόσο στους εντός 

της επιχείρησης αλλά κυρίως στους εκτός αυτής όπως είναι οι πιστωτές. 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 0,73 0,61 0,33

Αριθμοδείκτης Έμμεσης ή Γενικής  
Ρευστότητας
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3.1.2. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας  

 

 

 

Ο δεύτερος αριθμοδείκτης από την κατηγορία αυτή είναι της άμεσης ρευστότητας. Με την βοήθεια αυτού του 

αριθμοδείκτη θα δούμε πόσες φορές μέσα σε μια περίοδο μπορεί η επιχείρηση να καλύψει τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις με τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της, δηλαδή απαιτήσεις ή διαθέσιμα. 

Την τριετία 2015 -2017, η Hertz Auto Hellas Α.Τ.Ε.Ε καλύπτει 0,64 - 0,55 - 0,3 φορές τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της με την χρήση των απαιτήσεων, διαθεσίμων και ισοδύναμων της. Βάσει βιβλιογραφίας, ένα 

καλό αποτέλεσμα του δείκτη της άμεσης ρευστότητας είναι μεγαλύτερο της μονάδας έτσι ώστε να καλύπτει 

πλήρως τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μέσω των αποτελεσμάτων του δείκτη της γενικής και 

άμεσης ρευστότητας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Hertz Auto Hellas Α.Τ.Ε.Ε  είναι μια εταιρία, η 

οποία παρέχει υπηρεσίες, όπως είναι η ενοικίαση μεταφορικών μέσων. Το 2017 λόγω του υψηλού 

βραχυπρόθεσμου δανείου που έχει πάρει μπορεί να καλύψει το 30% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

με τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της. 

 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 0,64 0,55 0,3

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης 
Ρευστότητας
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3.1.3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας  

 

 

 

Ο τελευταίος και πιο αυστηρός δείκτης ρευστότητας είναι της ταμειακής, καθώς εξετάζει σε τι βαθμό τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (χρεόγραφα) μιας εταιρίας μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. 

Την χρονική περίοδο 2015-2017, τα αποτελέσματα του δείκτη της ταμιακής ρευστότητας για την Hertz 

AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι 0,21- 0,18 - 0,12 φορές αντίστοιχα για την κάθε χρονιά. Βάσει βιβλιογραφίας, ένα 

θεμιτό αποτέλεσμα του δείκτη αυτού είναι κοντά στο 0,5 φορές για την κάθε περίοδο. 

Παρατηρούμε ότι και η ταμειακή ρευστότητα της εταιρίας χρήση με την χρήση μειώνεται, το οποίο δεν 

οφείλεται στην μείωση των ταμειακών της διαθεσίμων αλλά στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

λόγω της λήψης των βραχυχρόνιων δανείων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 2017 με τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της να καλύψει μόλις το 12% των υποχρεώσεων της, το οποίο μας επιβεβαιώνει ότι το 2017, η 

εταιρία και με βάσει τους δύο προηγούμενους δείκτες έχει πολύ χαμηλή ρευστοποίηση,  γεγονός το οποίο 

πρέπει να λάβουν υπόψιν τους και οι μέτοχοι της εταιρίας αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που της 

έχουν χορηγήσει δάνεια. 

 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 0,21 0,18 0,12

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας
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3.2. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 

3.2.1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων  

 

Η δεύτερη κατηγορία που επιλέξαμε να αναλύσουμε είναι της κυκλοφοριακής ταχύτητας και πιο συγκεκριμένα 

θα εξετάσουμε τον αριθμοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Με τον συγκεκριμένο δείκτη θα 

δούμε πόσες φορές ανανεώνονται τα αποθέματα κατά την διάρκεια μιας περιόδου, αλλά για καλύτερα 

συμπεράσματα και καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, θα υπολογίσουμε την ζωή των αποθεμάτων, 

δηλαδή, στις πόσες ημέρες ανανεώνονται τα αποθέματα από την στιγμή που θα μπουν στην αποθήκη. 

Την περίοδο 2015 - 2017 η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε, ανανεώνει τα αποθέματα της σε 12,74 - 19,95 - 13,45 

ημέρες αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι μια εταιρία με χαμηλό αριθμό 

αποθεμάτων, καθώς πουλάει υπηρεσίες και επομένως τα αποθέματα της είναι ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Για 

τον λόγο αυτό είναι μικρός ο αριθμός των αποτελεσμάτων και ανανεώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Όσο 

μικρότερος ο αριθμός των ημερών, τόσο το καλύτερο για μια επιχείρηση καθώς δεν δεσμεύει τα διαθέσιμα της 

σε αποθέματα. 

 

 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 12,74 19,95 13,45

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Αποθεμάτων
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3.2.2. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων  

 

 

Ο δεύτερος δείκτης από την κατηγορία αυτή είναι της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων, με την 

βοήθεια του οποίου θα δούμε πόσες φορές μέσα σε μια περίοδο εισπράττονται οι εμπορικές απαιτήσεις της 

οντότητας. Για καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υπολογίζουμε την διάρκεια των απαιτήσεων, δηλαδή, 

σε πόσες μέρες εισπράττεται μια απαίτηση από την στιγμή που θα δημιουργηθεί.  

Την τριετία 2015-2017, η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε, εισπράττει τις εμπορικές απαιτήσεις 33,60-36,60-35,81 

ημέρες αντίστοιχα για την κάθε χρονιά. Όσο λιγότερες είναι οι μέρες που εισπράττονται οι εμπορικές 

απαιτήσεις, τόσο το καλύτερο για μια οντότητα, καθώς έτσι μειώνεται η επισφάλεια και επίσης με το να 

εισπράττει γρήγορα καταφέρνει να αυξάνει την ρευστότητα της. Βέβαια, για καλύτερα συμπεράσματα θα 

πρέπει να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτού του δείκτη με την διάρκεια των προμηθευτών, δηλαδή πόσο 

διάστημα χρειάζεται η εταιρία για να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των τριών περιόδων και αυτό οφείλεται στην πολιτική 

που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρίας, παρέχοντας πίστωση ενός μήνα περίπου στους πελάτες της. 

 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 33,6 36,6 35,81

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Απαιτήσεων
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3.2.3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών  

 

Στην συνέχεια, επόμενος δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας που επιλέξαμε να υπολογίσουμε είναι η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών. Με την χρήση του δείκτη αυτού θα δούμε πόσες φορές μέσα σε μια 

περίοδο καλύπτονται οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρίας. Βεβαίως, για ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα 

επιλέξαμε να υπολογίσουμε και την διάρκεια των προμηθευτών δηλαδή σε πόσες μέρες εξοφλούνται.  

Στην τριετία που εξετάζουμε η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις 

της σε 146 -156,65 -125 ημέρες περίπου αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Όσο περισσότερες είναι οι ημέρες, η 

επιχείρηση προσπαθεί να εξοφλήσει τις εμπορικές δραστηριότητες της, τόσο το καλύτερο για αυτήν καθώς όσο 

πιο πολύ καθυστερεί, το διάστημα αυτό μπορεί να επανεπενδύσει τα διαθέσιμα της σε άλλες δραστηριότητες. 

Το 2017 χρειάζεται περίπου τέσσερεις μήνες για να εξοφλήσει τις εμπορικές δραστηριότητες της, ενώ 

χρειάζεται ένα μήνα για να εισπράξει τις εμπορικές της απαιτήσεις. Είναι εμφανές επομένως ότι, εισπράττει 

πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το διάστημα που χρειάζεται να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της, γεγονός το οποίο 

την βοηθά πολύ στην ρευστότητα της. Στην περίπτωση της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε βέβαια, παρατηρούμε ότι 

έχει χαμηλή ρευστότητα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα αλλά υπάρχει εξήγηση. 

Η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι μια εταιρία, η οποία,  τα διαθέσιμα που κερδίζει τα επανεπενδύει σε πάγιο 

εξοπλισμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να δείχνει τόσο χαμηλή ρευστότητα. 

 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 146 156,65 125

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Προμηθευτών

file:///C:/Users/Acer/Downloads/ΠΤΥΧΙΑΚΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ%20(2).docx%23_Toc505930855


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ HERTZ AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2015- 2017 
 

[Type here] 
 

3.2.4. Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης  

 

Ο επόμενος αριθμοδείκτης είναι ο λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης, ο οποίος είναι το άθροισμα των δύο 

προηγούμενων αριθμοδεικτών αυτής, δηλαδή της διάρκειας των αποθεμάτων και των απαιτήσεων. Ο 

λειτουργικός κύκλος εκφράζει το σύνολο των ημερών από την αγορά των αποθεμάτων έως την είσπραξη των 

απαιτήσεων, από την πώληση τους, δηλαδή το διάστημα μετατροπής των αποθεμάτων σε διαθέσιμα. 

Το χρονικό διάστημα 2015-2017 τα αποτελέσματα του λειτουργικού κύκλου για την Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε 

είναι 46,34 - 56,55 - 49,26 ημέρες αντίστοιχα για την κάθε χρονιά. Όσο λιγότερες είναι οι μέρες του 

λειτουργικού κύκλου τόσο το καλύτερο για την εκάστοτε επιχείρηση, καθώς ανανεώνει γρήγορα τα αποθέματα 

της και εισπράττει γρήγορα τις εμπορικές απαιτήσεις της. Επίσης, όταν οι μέρες του λειτουργικού κύκλου είναι 

λίγες όπως στην περίπτωση της εταιρίας που εξετάζουμε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της 

ρευστότητας της εταιρίας. Όπως προαναφέραμε, η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε έχει χαμηλή ρευστότητα παρά τα 

πολύ καλά αποτελέσματα που παρουσιάζει ο λειτουργικός της κύκλος, το οποίο οφείλεται στην επένδυση των 

διαθέσιμων της εταιρίας στα ενσώματα πάγια της (κυρίως μεταφορικά μέσα). 

 

 

2015

2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 46,34 56,55 49,26

Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης
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3.2.5. Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης  

 

Ο τελευταίος αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι ο εμπορικός κύκλος, ο οποίος υπολογίζεται αν 

αφαιρέσεις από τον λειτουργικό κύκλο την διάρκεια των προμηθευτών. Αν το αποτέλεσμα του εμπορικού 

κύκλου είναι θετικό, το διάστημα που θα βρούμε αντιπροσωπεύει την μέση χρονική περίοδο, οπού η εταιρία 

έχει ανάγκη χρηματοδότησης της λειτουργία της, έτσι ώστε να εξοφλήσει τις εμπορικές της υποχρεώσεις. Ενώ 

αν το διάστημα είναι αρνητικό, τότε η επιχείρηση δεν έχει ανάγκη χρηματοδότησης, καθώς το διάστημα που θα 

βρούμε μας δείχνει πόσες ημέρες παραμένουν τα διαθέσιμα στην εταιρία, ώστε να επενδυθούν σε άλλες 

δραστηριότητες. 

Την χρονική περίοδο 2015-2017 τα αποτελέσματα του εμπορικού κύκλου της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι 

(-99,66)-(-100,10)-(-75,74) ημέρες περίπου αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Όσο λιγότερες είναι οι μέρες του 

εμπορικού κύκλου ή ακόμα και αρνητικές, τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. 

Παρατηρούμε ότι και τις τρείς περιόδους η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε παρουσίαζε αρνητικό εμπορικό κύκλο, 

γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στην διοίκηση όσο και στο εμπορικό τμήμα της εταιρίας, η οποία καταφέρνει 

και εισπράττει τις εμπορικές απαιτήσεις σε ένα μήνα περίπου και εξοφλεί τις εμπορικές της υποχρεώσεις σε 

τέσσερεις μήνες περίπου. Αποτελέσματα τα οποία, είναι πολύ σημαντικά τόσο για την ρευστότητα της εταιρίας 

όσο και για την βιωσιμότητα και για την ασφάλεια που παρέχει τόσο στους εντός όσο και στους εκτός της 

επιχείρησης. 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. -99,66 -100,1 -75,74

Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης 
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3.3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

3.3.1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Η τρίτη κατηγορία που επιλέξαμε να αναλύσουμε είναι της αποδοτικότητας, έτσι ώστε να δούμε πόσο 

αποδοτικά χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια της εταιρίας και οι πωλήσεις της, ώστε να επιτευχθεί το μόνιμο 

κέρδος. Για αρχή, θα εξετάσουμε τον αριθμοδείκτη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος αφορά 

κυρίως την ιδιοκτησία της επιχείρησης, καθώς υπολογίζει την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί. 

Την περίοδο 2015-2017, το ποσοστό της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε 

είναι 9,99% - 9,88% - 13,59% αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό του δείκτη 

αυτού, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση των μετόχων. 

Το 2017, ο δείκτης παρουσιάζει μια σοβαρή βελτίωση, το οποίο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών 

κερδών της εταιρίας με αποτέλεσμα για κάθε 100 ευρώ ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι να της 

απομένουν ως καθαρά κέρδη τα 13,59 ευρώ. Είναι σημαντικό ότι και τις τρείς περιόδους η εταιρία παρουσίαζε 

κέρδη τα οποία κιόλας τα αύξησε σημαντικά το 2017 κατά 45% περίπου. 

 

 

 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 9,99% 9,88% 13,59%

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 
Κεφαλαίων
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3.3.2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

 

 

Στην συνέχεια, ο επόμενος δείκτης που επιλέξαμε να αναλύσουμε είναι ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικών 

κεφαλαίων. Με τον αριθμοδείκτη αυτό θα δούμε πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούνται τα συνολικά κεφάλαια της 

οντότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εταιρίας που δεν είναι άλλος από μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Την τριετία 2015-2017, τα καθαρά κέρδη της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε απέδιδαν 3,75% - 3,24% - 4,3% επί 

των συνολικών κεφαλαίων της. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αποδοτικότητα 

των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας. 

Το 2017, το ποσοστό βελτιώθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες δύο περιόδους, αλλά παρόλα αυτά, παραμένει 

σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός οτι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μην 

είναι το ίδιο αποδοτικό, καθώς η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε έχει πολλά ξένα κεφάλαια, το οποίο θα το δούμε 

στην συνέχεια όταν υπολογίσουμε την μόχλευση της εταιρίας. Με βάσει τα παραπάνω αποτελέσματα και σε 

συνδυασμό με την βιβλιογραφία, όταν μια επιχείρηση έχει υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και στην 

συνέχεια παρουσιάζει χαμηλή αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά κεφάλαια 

είναι πολύ μεγαλύτερα από τα ίδια κεφάλαια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εταιρία να στηρίζεται στα ξένα 

κεφάλαια όπως στην περίπτωση της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 3,75% 3,24% 4,30%

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών 
Κεφαλαίων
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3.3.3. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

 

 

Επόμενος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας είναι το μικτό περιθώριο κέρδους. Με τον αριθμοδείκτη αυτό, θα 

δούμε τι ποσοστό των πωλήσεων απομένουν στην εταιρία ως μεικτό κέρδος. 

Την τριετία 2015-2017, το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι 

23,24% - 25,75% - 27,06% αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. Παρατηρούμε ότι, χρήση με την χρήση υπάρχει 

μια μικρή βελτίωση του ποσοστού χωρίς βέβαια να υπάρχει μεγάλη διακύμανση, το οποίο οφείλεται στην 

πολιτική των πωλήσεων που ακολουθεί η εταιρία. Το 2017, για κάθε 100 ευρώ πωλήσεων, απομένουν στην 

εταιρία 27,06 ευρώ ως μικτό κέρδος. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό του μικτού κέρδους, τόσο το καλύτερο για 

μια οντότητα καθώς θα μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τα λειτουργικά της έξοδα όσο και τα 

χρηματοοικονομικά της, δηλαδή οι χρεωστικοί της τόκοι. 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 23,24% 25,75% 27,06%

Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου 
Κέρδους
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3.3.4. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους ή Αποδοτικότητα Πωλήσεων  

 

Ο τελευταίος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας είναι το καθαρό περιθώριο κέρδους ή αλλιώς της αποδοτικότητας 

των πωλήσεων. Με τον δείκτη αυτόν, θα δούμε τι ποσοστό των πωλήσεων απομένουν ως καθαρό κέρδος, 

δηλαδή μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς και την φορολόγηση των 

κερδών. 

Την περίοδο 2015-2017, το ποσοστό του καθαρού περιθωρίου κέρδους της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι 

10,77% - 9,54% -12,12% αντίστοιχα για την κάθε χρονιά. Η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι μία εταιρία, η 

οποία όχι μόνο παρουσιάζει και τις τρείς περιόδους κέρδη, αλλά και το 2017 τα αυξάνει σε σημαντικό βαθμό, 

περίπου 45%. 

Το 2017, το καθαρό περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί κατά 15% σε σχέση με το μικτό περιθώριο κέρδους και 

αυτό οφείλεται στα σημαντικά λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας. Παρόλα αυτά, το 

ποσοστό που απομένει ως καθαρό κέρδος στους μετόχους της εταιρίας είναι αρκετά καλό ποσοστό, γιατί για 

κάθε 100 ευρώ των πωλήσεων τους, τους απομένουν ως καθαρά κέρδη τα 12,12 ευρώ. 

Κλείνοντας την κατηγορία της αποδοτικότητας σε μια περίοδο ύφεσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε οτι η 

Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε ήταν κερδοφόρα και τις τρείς περιόδους, καθώς επίσης, το 2017 καταφέρνει να 

αυξήσει σημαντικά τα καθαρά της κέρδη και όλο αυτό οφείλεται στο πόσο αποδοτικά χρησιμοποιήθηκαν τα 

κεφάλαια της εταιρίας για να αυξηθούν τα ακαθάριστα έξοδα τους (κύκλος εργασιών) και κατά συνέπεια να 

αυξηθούν και τα καθαρά τους κέρδη. 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 10,77% 9,54% 12,12%

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους ή 
Αποδοτικότητα Πωλήσεων 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/ΠΤΥΧΙΑΚΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ%20(2).docx%23_Toc505930861
file:///C:/Users/Acer/Downloads/ΠΤΥΧΙΑΚΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ%20(2).docx%23_Toc505930861


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ HERTZ AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2015- 2017 
 

[Type here] 
 

3.4. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Βιωσιμότητας  

3.4.1. Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια  

 

Η τελευταία κατηγορία αριθμοδεικτών που επιλέξαμε να αναλύσουμε στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι 

της διαρθρώσεως των κεφαλαίων και της βιωσιμότητας της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε, μια από τις 

σημαντικότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών. Ο πρώτος δείκτης είναι των ξένων κεφαλαίων προς συνολικά 

κεφάλαια. Με την βοήθεια των αριθμοδεικτών αυτών θα δούμε τι ποσοστό είναι τα ξένα κεφάλαια 

(μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) σε σχέση με τα συνολικά της, δηλαδή το σύνολο του 

ενεργητικού και του παθητικού. 

Την περίοδο 2015-2017, το ποσοστό κεφαλαίων της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε είναι 66,7% - 68,3% - 68,44% 

αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του αριθμοδείκτη, τόσο περισσότερα είναι 

και τα ξένα κεφάλαια της εταιρίας, το οποίο θεωρείται αρνητικό για την βιωσιμότητα της, μακροπρόθεσμα σε 

περίπτωση μη επίτευξης των στόχων της. 

Παρατηρούμε οτι η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα ξένα κεφάλαια. Τα 

αποτελέσματα του δείκτη παρουσιάζουν μια σταθερότητα, το οποίο σημαίνει ότι η διοίκηση έχει επιλέξει ως 

πολιτική, η εταιρία να στηρίζεται σε αυτό το ποσοστό, περίπου στα ξένα της κεφάλαια. Όσο υψηλότερο είναι 

το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα που παρέχει η οντότητα τόσο στους εντός της επιχείρησης 

αλλά κυρίως στους πιστωτές της, καθώς σε περίπτωση μη επίτευξης των αναμενόμενων πωλήσεων των κερδών 

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 66,70% 68,30% 68,44%

Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς 
Συνολικά Κεφάλαια
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κινδυνεύει με χρεοκοπία, καθώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων 

της και των δανειακών υποχρεώσεων της. 

3.4.2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων  

 

Ο δεύτερος αριθμοδείκτης που επιλέξαμε να αναλύσουμε από την κατηγορία αυτή είναι ο δείκτης κάλυψης 

τόκων, ο οποίος εξετάζει κυρίως την βιωσιμότητα της εταιρίας. Με τον δείκτη κάλυψης τόκων θα δούμε πόσες 

φορές μέσα σε μία περίοδο η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τους χρεωστικούς της τόκους, με τα κέρδη προ 

φόρων και τόκων της. 

Την τριετία 2015-2017, η Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε με τα κέρδη προ φόρων και τόκων της καλύπτει 3,84 -2,64 

-1,26 φορές τους χρεωστικούς της τόκους αντίστοιχα με την κάθε χρέωση. Όσες περισσότερες είναι οι φορές 

που καλύπτονται οι χρεωστικοί τόκοι, τόσο το καλύτερο για την βιωσιμότητα μιας εταιρίας, αλλά και για τους 

πιστωτές της που την έχουν χρηματοδοτήσει, καθώς τους παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια.  

Παρατηρούμε οτι χρήση με την χρήση υπάρχει σημαντική μείωση στα αποτελέσματα του δείκτη, αλλά παρόλα 

αυτά και τις τρείς περιόδους μπορεί και καλύπτει πλήρως τους χρεωστικούς της τόκους. Η μείωση αυτή 

οφείλεται στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω των δανείων που έλαβε η εταιρία και όχι στην 

μείωση των καθαρών κερδών της, τα οποία και παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Η μείωση αυτή θα επηρέαζε 

σημαντικά την απόφαση της τράπεζας για να εκδώσει νέο δάνειο στην εταιρία, καθώς θα υπάρχει ο κίνδυνος να 

μην μπορούν να εξοφληθούν πλήρως την επόμενη χρονιά οι χρεωστικοί τόκοι από τα κέρδη προ φόρων και 

τόκων της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε. 

2015

2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 3,84 2,64 1,26

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων
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3.4.3. Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης   

 

Ο τελευταίος αριθμοδείκτης που επιλέξαμε να αναλύσουμε στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ίσως ο πιο διαδεδομένος δείκτης της βιβλιογραφίας, καθώς είναι σημαντικός 

γιατί εξετάζει και την βιωσιμότητα, αλλά και την αποδοτικότητα μιας εταιρίας. Με την χρηματοοικονομική 

μόχλευση θα δούμε πόσες φορές το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο των ιδίων κεφαλαίων. 

Την περίοδο 2015-2017, τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης για την Hertz AutoΗellas 

Α.Τ.Ε.Ε είναι 2,66 - 3,05 - 3,15 φορές αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Όσο μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 

μόχλευση παρουσιάζει μια εταιρία, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος για χρεοκοπία υπάρχει, αλλά και ταυτόχρονα 

σε περίπτωση επίτευξης των στόχων της, δηλαδή αναμενόμενου τζίρου και καθαρών εσόδων, τόσο μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα έχουν και τα ίδια της κεφάλαια.  

Παρατηρούμε ότι, υπάρχει μια αύξηση στο αποτέλεσμα της μόχλευσης, το οποίο μας δείχνει ότι σε κάθε χρήση 

η επιχείρηση αυξάνει τα ξένα της κεφάλαια. Με αποτέλεσμα, το 2017, το σύνολο του ενεργητικού να είναι 

υπερδιπλάσιο των ίδιων κεφαλαίων και αυτό, όπως αναφέρουμε, μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό για την εταιρία, 

καθώς μπορεί να κινδυνεύσει με χρεοκοπία αν δεν επιτευχθούν οι αναμενόμενοι στόχοι της. Στην περίπτωση 

της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε., όπου είναι μια κερδοφόρα εταιρία και κάθε χρόνο αυξάνει τα κέρδη της, έχει 

ως αποτέλεσμα η υψηλή μόχλευση να λειτουργεί αποδοτικά, το οποίο και αποτυπώνεται στον αριθμοδείκτη της 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, οπού το 2017 παρουσιάζει σημαντική αύξηση φτάνοντας στο ποσοστό 

του 13,59%.  

2015
2016

2017

2015 2016 2017

HERTZ AUTO HELLAS A.T.E.E. 2,66 3,05 3,15

Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής 
Μόχλευσης 
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Κλείνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα οτι η υψηλή μόχλευση της Hertz AutoHellas Α.Τ.Ε.Ε λειτουργεί 

αποδοτικά για την εταιρία καθώς είναι κερδοφόρα και τις τρείς περιόδους. 

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση της Hertz AutoΗellas 

Α.Τ.Ε.Ε. με την χρήση αριθμοδεικτών για το 2015-2017. Επιλέξαμε την τελευταία τριετία γιατί υπάρχει μια 

εκτεταμένη χρονική περίοδος, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να μας οδηγήσουν σε ουσιώδη 

συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική πορεία της οντότητας την τριετία αυτή. 

Για αρχή επιλέξαμε να εξετάσουμε την ρευστότητα της Hertz AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε., όπου είναι μια εταιρία, η 

οποία δεν χαρακτηρίζεται για την ρευστότητα της, καθώς καμία περίοδος από τις τρεις που αναλύσαμε δεν 

μπορεί να καλύψει πλήρως τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Επίσης, παρατηρούμαι την σημαντική μείωση 

της ρευστότητας σε βάθος τριετίας, η οποία οφείλεται στην λήψη βραχυχρόνιων δανείων που είχε σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 80 εκατομμύρια ευρώ, το 2017. Η Hertz 

AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε., είναι μια εταιρία που δεν έχει υψηλό αριθμό αποθεμάτων και γι’ αυτό το λόγο δεν 

υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της γενικής και άμεσης ρευστότητας, καθώς είναι μια εταιρία παροχής 

υπηρεσιών. ενώ αν δούμε και την ταμειακή της ρευστότητα, το 2017, μπορεί να καλύψει μόλις το 12% των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι μια εταιρία με πολύ χαμηλή 

ρευστότητα, η οποία δεν μπορεί να παρέχει την απαραίτητα ασφάλεια στους πιστωτές της. 

Η επόμενη κατηγορία αριθμοδεικτών είναι της κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας, η οποία έχει ως 

αντικείμενο την ταχύτητα με την οποία εισπράττονται οι εμπορικές απαιτήσεις της οντότητας, εξοφλούνται οι 

εμπορικές υποχρεώσεις της και πωλούνται τα αποθέματα της. Η Hertz AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε., ως μια εταιρία 

παροχής υπηρεσιών, αυτό που την ενδιαφέρει από την κατηγόρια αυτή, είναι να εισπράττει γρήγορα τις 

απαιτήσεις και να εξοφλεί με μεγαλύτερη καθυστέρηση τις υποχρεώσεις της. Παρατηρούμαι ότι τις απαιτήσεις 

από τους πελάτες της, τις εισπράττει σε ένα μήνα περίπου, ενώ τις υποχρεώσεις από τους προμηθευτές της, τις 

τακτοποιεί σε τέσσερις με πέντε μήνες περίπου. Με βάσει αυτά τα αποτελέσματα, θα έπρεπε να παρουσιάζει 

μια υψηλή ρευστότητα, άλλα λόγω των επενδύσεων που έχει κάνει στον πάγιο εξοπλισμό της και την 

αποπληρωμή των δανείων της έχει τόσο χαμηλή ρευστότητα. Επομένως, Hertz AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε., ακολουθεί 

μια ορθή πολιτική εισπράξεων – πληρωμών που είναι σημαντική τόσο για την βιωσιμότητα της, όσο και για την 

μεγιστοποίηση της στον κλάδο της μίσθωσης αυτοκινήτων. 
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Στην συνέχεια, εξετάσαμε το πόσο αποδοτικά εκμεταλλεύεται η Hertz AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε., τόσο τα κεφάλαια 

της, όσο και τις πωλήσεις υπηρεσιών, ώστε να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση που δεν είναι 

άλλος από την μεγιστοποίηση του κέρδους και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς. Τις τρεις 

περιόδους που αναλύσαμε, η εταιρία είχε κέρδη τα οποία το 2017 αυξήθηκαν κατά 50% περισσότερο, το οποίο 

μας δείχνει οτι εκμεταλλεύεται αποδοτικά τόσο τα ίδια της όσο και τα συνολικά της κεφάλαια. Μεταξύ της 

αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κεφαλαίων υπάρχει μεγάλη διαφορά, καθώς η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων είναι τριπλάσια σχεδόν της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων και αυτό οφείλεται στην 

υψηλή μόχλευση που έχει η εταιρία καθώς στηρίζεται κυρίως στα ξένα της κεφάλαια. Σχετικά με την 

αποδοτικότητα των πωλήσεων ή αλλιώς καθαρό περιθώριο κέρδους, το 2017, για κάθε 100 ευρώ πωλήσεων  

απομένουν στην εταιρία ως καθαρό κέρδος τα 12,12 ευρώ, ενώ το μικτό της κέρδος, την ίδια περίοδο, για κάθε 

100 ευρώ πωλήσεων είναι 27,06 ευρώ  Επομένως, είναι μια κερδοφόρα εταιρία, η οποία εκμεταλλεύεται 

αποδοτικά τα κεφάλαια της και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απομένει ένα καλό ποσοστό κέρδους στους 

μετόχους της. 

Η τελευταία κατηγορία αριθμοδεικτών εξετάζει την διάρθρωση των κεφαλαίων της εταιρίας όσο και την 

βιωσιμότητα της. Η Hertz AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε. είναι μια οντότητα η οποία στηρίζεται στα ξένα ή δανεικά της 

κεφάλαια σε ποσοστό 70% και αυτό έχει ως συνέπεια την υψηλή της χρηματοοικονομική μόχλευση. Αλλά, 

επειδή είναι μια εταιρία που πετυχαίνει τους στόχους της και κατά συνέπεια έχει υψηλά κέρδη δεν κινδυνεύει 

με χρεοκοπία, λόγω της υψηλής της μόχλευσης, καθώς εκμεταλλεύεται αποδοτικά τα ίδια της κεφάλαια και 

εξοφλεί πλήρως τις δανειακές τις υποχρεώσεις, το οποίο φαίνεται από τον δείκτη κάλυψης τον τόκων, όπου και 

τις τρεις περιόδους εξοφλεί πλήρως τους χρεωστικούς της τόκους. Με βάσει τα παραπάνω, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι είναι μια εταιρία που στηρίζεται στα ξένα της κεφάλαια και όσο πετυχαίνει τους στόχους της 

δεν κινδυνεύει με χρεοκοπία. 

Εν κατακλείδι, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Hertz AutoΗellas Α.Τ.Ε.Ε. δεν χαρακτηρίζεται 

από την ρευστότητα, ακολουθεί σωστή πολιτική εισπράξεων – πληρωμών, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα 

ξένα της κεφάλαια, αλλά λόγω της υψηλής κερδοφορίας και αποδοτικότητας της, είναι βιώσιμη εταιρία. 
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