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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LPC A.E.» έχει ως 

στόχο της την παρουσίαση της οικονομικής πορείας της LPC A.E. με την μέθοδο 

ανάλυσης των αριθμοδεικτών. 

     Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, 

πραγματοποιείται μια εισαγωγή για την χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης ,τα είδη της, τις μεθόδους και τους ενδιαφερόμενους από τα 

αποτελέσματά της. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή για τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η LPC A.E. και σε ποιο καταναλωτικό κοινό απευθύνεται . Επίσης 

αναφέρεται και η ιστορική της αναδρομή. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μέσα από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης της 

εταιρείας με την χρήση των κυριότερων αριθμοδεικτών για τα έτη 2016 και 2017 και 

αυτό γιατί η εταιρεία ως LPC A.E. ξεκίνησε με αυτήν την ονομασία από το έτος 

08/06/2015. 

   Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση καθώς 

και η βιβλιογραφία και όλοι οι σύνδεσμοι που βοήθησαν για την δημιουργία της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1.1 : ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Ο κύριος στόχος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης και κατά πόσο είναι χρηματοοικονομικά ισχυρή 

και επικερδής. Σημαντική πηγή πληροφοριών για την  συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι 

η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,που κάθε επιχείρηση είναι 

υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί , και οι οποίες είναι απόρροια της λογιστικής 

διαδικασίας. 

Ως βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ορίζονται ο ισολογισμός και οι 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης ,μέσω των οποίων υπολογίζονται τα κατάλληλα 

μεγέθη  και σχέσεις που είναι απαραίτητες για την λήψη χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων καθώς για την πορεία της επιχείρησης με ότι αυτό συνεπάγεται. Ως 

αποτέλεσμα , οι ενδιαφερόμενοι  για την οικονομική θέση και πορεία της επιχείρησης 

, λαμβάνουν τις αποφάσεις τους  κυρίως βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από την χρηματοοικονομική ανάλυση. 

 

1.2 : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε και να αξιολογήσουμε τα 

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων , θα πρέπει να υπάρχει μια βασική 

εξοικείωση ως προς τις βασικές μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Επίσης 

ανάλογα με την θέση στην οποία βρίσκεται ο κάθε αναλυτής , διαφοροποιούνται και 

οι μέθοδοι αναλύσεως ,δίνοντας κάθε φορά έμφαση στα στοιχεία εκείνα που 

εξυπηρετούν για το ζητούμενο αποτέλεσμα / σκοπό. 

Κάτωθι θα αναφερθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την οικονομική θέση της 

επιχείρησης και ενδεχομένως να έχουν σκοπό μέσω της ανάλυσης να λάβουν 

απαραίτητες αποφάσεις . 
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1.2.1 Η διοίκηση της οικονομικής μονάδας 

Ως βασικά ενδιαφέροντα της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι η κερδοφορία, 

η σύνθεση και η διάρθρωση των κεφαλαίων της, η ρευστότητα προκειμένου 

να μπορεί να καλύπτει τις βραχυχρόνιες και λοιπές πληρωμές της. Επίσης 

μέσω της οικονομικής ανάλυσης υπάρχει και η δυνατότητα αξιολόγησης της  

, δηλαδή σε τι βαθμό είναι αποτελεσματική στην εκτέλεση των καθηκόντων 

της με ότι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη 

διάγνωση τυχόν  οικονομικών προβλημάτων και στην πρόβλεψη της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης. 

1.2.2 Οι δανειστές της οικονομικής μονάδας 

Δανειστές μιας οικονομικής μονάδας ορίζονται όλοι εκείνοι που δανείζουν 

στην επιχείρηση χρηματικά κεφάλαια όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

προμηθευτές πρώτων υλών και εμπορευμάτων κλπ. Η ύπαρξη ρευστότητας 

θεωρείται μείζονος σημασίας προκειμένου η οικονομική μονάδα να μπορεί 

να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της όπως η αποπληρωμές 

τραπεζικών δανείων ,κοκ. Ένας από τους βασικότερους στόχους μιας 

επιχείρησης είναι να αποπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά απέναντι στους 

πιστωτές της για να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της.  

1.2.3 Μέτοχοι / Επενδυτές 

Οι μέτοχοι – επενδυτές είναι εκείνοι οι οποίοι καλούνται διαθέσουν τα 

κεφάλαια τους στην επιχείρηση αποσκοπώντας στην λήψη κερδών με την 

μορφή μερίσματος. Αυτό πραγματοποιείται εφόσον η εταιρεία παρουσιάζει 

κέρδη και αρχικά εξοφλεί τις δανειακές της υποχρεώσεις. Είναι πολύ 

σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μέτοχοι είναι εκείνοι οι οποίοι εκτίθενται τους 

περισσότερους κινδύνους έχοντας επενδύσει μέρος του κεφαλαίου τους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το βασικό ενδιαφέρων το μετόχων είναι η γενική 

ευημερία της επιχείρησης με έμφαση στα κέρδη βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 

1.2.4   Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων 

Το καθήκον των ελεγκτών είναι  να ασχοληθούν με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης και να διατυπώσουν ένα ακέραιο και απρόσκοπτο 
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πόρισμα για την ακρίβεια αυτών. Επίσης μέλημά τους είναι η ορθή απεικόνιση της 

οικονομικής μονάδας ,χωρίς παρεμβάσεις. 

1.2.5 Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων 

Κύριο μέλημα των αναλυτών σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης είναι ο 

υπολογισμός της εύλογης αξίας της οικονομικής μονάδας. Σαν εύλογη αξία ορίζεται 

το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα ανταλλασσόταν ή μια υποχρέωση 

θα διακανονιζόταν μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με επίγνωση και με τη θέληση 

τους σε μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση. Λαμβάνονται επίσης υπόψιν η 

«εικόνα» και το πελατολόγιο της εξ αγορασθείσας οικονομικής μονάδας. 

1.2.6 Διάφορες άλλες ομάδες ενδιαφερομένων 

Σε αυτό το πεδίο θα αναφερθούν δύο από τις βασικές ομάδες οι οποίες είναι οι 

κάτωθι: 

 Δημόσιος Τομέας 

Η αληθής ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι μείζονος σημασίας 

για τον δημόσιο τομέα καθότι καθορίζονται και οι ανάλογοι εισπρακτέοι φόροι από 

την επιχείρηση δηλαδή τα έσοδα του κράτους.  

 Εργατικό δυναμικό 

Το ενδιαφέρον των εργαζομένων εστιάζεται στην μακροχρόνια σταθερότητα και 

ευημερία της επιχείρησης προκειμένου να τους παρέχονται αμοιβές, σταθερή 

απασχόληση και υγειές περιβάλλον εργασίας. 

 

1.3 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων διαφοροποιείται αφενός με το στάδιο στο 

οποίο διενεργείται  και αφετέρου με την θέση που έχει ο αναλυτής στην επιχείρηση. 

1.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΗ 

Η συγκεκριμένη ανάλυση διαχωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. 

Εσωτερική ανάλυση : Διενεργείται από τα άτομα που απασχολούνται στην 

επιχείρηση και μάλιστα στον οικονομικό της κλάδο. Στα άτομα που εκτελούν τη 

συγκεκριμένη ανάλυση παρέχεται η πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά βιβλία 

προκειμένου να πραγματοποιείται έλεγχος στους επιμέρους λογαριασμούς και λοιπά 
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λογιστικά έγγραφα. Στόχος είναι ο προσδιορισμός της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης και  οι όποιες μεταβολές στην οικονομική της κατάσταση. 

Εξωτερική ανάλυση: Η συγκεκριμένη ανάλυση διενεργείται από άτομα τα οποία 

βρίσκονται εκτός της οικονομικής μονάδας και βασίζουν την ανάλυσή τους από τις 

δημοσιοποιημένες λογιστικές καταστάσεις και εκθέσεις του διοικητικού 

συμβουλίου. Κύριος στόχος είναι ο προσδιορισμός της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης με άμεσα ενδιαφερόμενους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το 

δημόσιο.  

1.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ανάλυση αυτή διαχωρίζεται στην τυπική και ουσιαστική . 

Τυπική ανάλυση: Εννοείται ο έλεγχος της εξωτερικής διάρθρωσης του ισολογισμού 

και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης. Με την συγκεκριμένη μέθοδο 

πραγματοποιούνται διορθώσεις ,ομαδοποιήσεις, στρογγυλοποιήσεις  και 

ανακατατάξεις . Αξίζει επίσης  να σημειωθεί ότι η τυπική ανάλυση προηγείται της 

ουσιαστικής. 

Ουσιαστική ανάλυση: Αν και η ουσιαστική ανάλυση έχει ως βάση της την τυπική , 

παρόλα αυτά επεκτείνεται στην δημιουργία και επεξεργασία κάποιων 

αριθμοδεικτών οι οποίοι εκφράζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Μην 

ξεχνάμε ότι η ανάλυση έχει ως στόχο της την ορθή λήψη αποφάσεων.   

 

1.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη των σχέσεων των 

οικονομικών στοιχείων που εμφανίζονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και 

τάσεως αυτών διαχρονικά. Η ανάλυση περιλαμβάνει τρία στάδια. Αρχικά έχει να 

κάνει με την επιλογή και τον υπολογισμό κάποιων σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία 

που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις και με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
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Έπειτα η κατάταξη των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο προκειμένου 

να είναι σωστός ο υπολογισμός των σχέσεων. Τέλος, γίνεται η μελέτη , ερμηνεία  και 

αξιολόγηση των προαναφερθέντων σχέσεων. Επί της ουσίας μελετάται το τι 

πραγματικά συμβαίνει  σε μια οικονομική μονάδα με το τι θα έπρεπε να συμβεί 

λαμβάνοντας ως μέτρο σύγκρισης κάποιο αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος. Οι 

μέθοδοι ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ταξινομούνται σε τρείς 

κατηγορίες ως κάτωθι. 

1.4.1 Κάθετη ανάλυση  

Η κάθετη ανάλυση είναι μια μέθοδος στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

μετατρέπονται σε καταστάσεις «κοινού μεγέθους».  Κάθε στοιχείο του ενεργητικού 

και του παθητικού διαιρείται με το άθροισμα του ισολογισμού ,ενώ κάθε στοιχείο 

των αποτελεσμάτων χρήσεως διαιρείται με το ποσό των καθαρών πωλήσεων. Όλες 

αυτές οι καταστάσεις εμφανίζουν τα δεδομένα τους σε ποσοστά επί τοις 100. 

Επιπλέον οι συγκριτικές σχέσεις και μεταβολές εμφανίζονται εύκολα από τα στοιχεία 

του ισολογισμού με την σχέση κοινού μεγέθους1. 

1.4.2 Δυναμική(οριζόντια) ανάλυση 

Βασική προϋπόθεση για να γίνει η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι η σύγκριση των 

προηγούμενων ποσών ανά έτος της οικονομικής μονάδας και να τηρούνται οι 

λογιστικές αρχές από την αρχή μιας περιόδου. Ο υπολογισμός γίνεται σε απόλυτους 

αριθμούς και ποσοστά. 

1.4.3 Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσεως 

Οι αριθμοδείκτες τάσεως χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις όπου οι συγκρίσεις 

έχουν να κάνουν με μεγέθη μεγάλης χρονικής περιόδου και απεικονίζουν τις 

μεταβολές των οικονομικών στοιχείων σε διαχρονική βάση. Για τον υπολογισμό 

αυτών των δεικτών επιλέγουμε ένα έτος ως βάση και αφετηρία  με ποσοστό 100% 

και τα ποσά των επόμενων ετών υπολογίζονται με το ποσό του έτους βάσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : LPC A.E. 

                                                             
1 Π.Παπαδέας - Ν.Συκιανάκης, Ανάλυση και διερεύνηση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων , σελ:59 
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2.1: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

     Η εταιρεία LPC Α.Ε. με έδρα της τον Ασπρόπυργο, δραστηριοποιείται στον κλάδο 

των λιπαντικών και πετρελαιοειδών με κύριες  δραστηριότητές της την παραγωγή και 

εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων καθώς και στην εμπορία παραφινών 

και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται σε 

ιδιώτες και επαγγελματίες, δίνοντας λύσεις για την κίνηση και την λίπανση σε κάθε 

είδους κινητήρα και μηχανολογική εφαρμογή. Με βάση της το εξειδικευμένο 

επιστημονικό και τεχνικό της προσωπικό, είναι σε θέση να παράγει λιπαντικά 

υψηλών προδιαγραφών για οποιαδήποτε εφαρμογή και απευθύνετε σε διάφορους 

κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ,γεωργία, υδραυλικά συστήματα. Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα της 

ναυτιλίας, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα χημικά εργαστήρια στην Ελλάδα και 

το μοναδικό διυλιστήριο παραγωγής λιπαντικών. 

     Σε έναν από τους βασικότερους στόχους της εταιρείας συγκαταλέγεται και η 

προστασία του περιβάλλοντος Η LPC επενδύει διαχρονικά στην έρευνα  σχετικά με 

τους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης ενέργειας καθώς και 

βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο διυλιστήριο της εφαρμόζονται 

διαδικασίες παραγωγής οι οποίες προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα όπως 

η ολοκληρωμένη επεξεργασία για τη διαχείριση των αποβλήτων υγρών και στερεών 

και η ανακύκλωση του νερού. 

     Αξίζει να σημειωθεί ότι η LPC δραστηριοποιείτε και εκτός της εγχώριας αγοράς 

κατέχοντας σημαντικά ποσοστά συμμετοχής. Στο κάτωθι διάγραμμα απεικονίζονται 

με ακρίβεια οι εταιρείες και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία 

,εγχώριες και μη, καθώς επίσης και περεταίρω πληροφορίες για την δραστηριότητα 

της καθεμίας ξεχωριστά .  
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 ΕΝΔΙΑΛΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Λ.Ε : Σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Λ.Ε. 

 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ”: Εταιρεία συλλογής Α.Λ.Ε. 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΠΕΔ Α.Ε.: Σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσκευασιών λιπαντικών. 

 ARCELIA HOLDINGS LTD :  Εταιρεία  συμμετοχών με έδρα την Κύπρο. 
  BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD: Εταιρεία εμπορίας λιπαντικών με 

έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας. 
 CYROM PETROTRADING CO SRL: Εταιρεία εμπορίας λιπαντικών με έδρα το 

Βουκουρέστι Ρουμανίας. 
 CYTOP Α.Ε : Εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. 
 “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”: Εταιρεία κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή “ΣΟΥΣΑΚΙ” του νομού Κορινθίας. 

 Κοινοπραξία ADAA JV με την Λιβυκή εταιρεία 
πετρελαιοειδών Deraa Al Afrique (DAA): Εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων στην 
Λιβύη. 

 ΒΙΠΑΝΟΤ (η LPC συμμετέχει με 13%) Εταιρεία, μελέτης και κατασκευής έργων 
υποδομής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) του δήμου Ασπροπύργου. 

 CYCLON LUBRICANTS D.O.O με έδρα το Βελιγράδι: Εταιρεία εμπορίας 
λιπαντικών στην  Σερβία. 

 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

     Για πρώτη φορά το 1980 ιδρύθηκε η «ΕΚΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο "ΕΚΒΕ Α.Ε." από τους κκ. Βαρδή Ι. 
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Βαρδινογιάννη και Θεόδωρο Ι. Βαρδινογιάννη όπου και ξεκίνησαν οι εργασίες 

κατασκευής του διυλιστηρίου της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής σε συνεργασία 

με την K.T.I NETHERLANDS INSTITUTE και του FRANCAIS DE PETROL (I.F.R.) και με την 

καθοδήγηση της ιταλικής εταιρείας TECHNIPETROL. Το 1982 ολοκληρώνεται η 

κατασκευή και αρχίζει η λειτουργία της διυλιστηριακής μονάδας, η οποία 

περιλαμβάνει μονάδα επανδιύλισης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, βοηθητικές 

παροχές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ορυκτελαίων. Το 1984 μετά από 

τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού που αφορά την επωνυμία, η εταιρεία 

μετονομάζεται σε "ΒΑΡΟΪΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 

Α.Ε.".  

     Το 1986 ολοκληρώνεται η κατασκευή σύγχρονης μονάδας αναμίξεως λιπαντικών 

και ξεκινά η λειτουργία της. Η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να παράγει τελικά 

λιπαντικά προϊόντα. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η εταιρεία επεκτείνει τη 

δραστηριότητά της στο χώρο της εμπορίας παραφινών.  

     Το 1987 η εταιρεία μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, 

μετονομάζεται σε "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ L.P.C. EΛΛΑΣ", που αποτελεί και τη σημερινή της επωνυμία. 

     Το 1988 η εταιρεία καθιερώνει στην αγορά τα ιδιοπαραγόμενα λιπαντικά 

προϊόντα, με το διακριτικό σήμα "CYCLON". Παράλληλα οργανώνει την εμπορική της 

δραστηριότητα και αποκτά δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα. 

     Το 1991 αρχίζει η δραστηριοποίηση εξαγωγικών πωλήσεων της Εταιρείας, 

ξεκινώντας από τη Μάλτα. Τα προϊόντα της σταδιακά πωλούνται σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής, των Βαλκανίων και στην Ιταλία. 

     Το 1993 ολοκληρώνεται η κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής βαρέων 

λιπαντικών προϊόντων (Bright Stocks), καθιστώντας την LPC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ως την 

μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία παράγει το συγκεκριμένο κλάσμα του 

βασικού ορυκτελαίου. Η νέα μονάδα κατασκευάστηκε με τα πρότυπα της 

τεχνολογίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (IFP). Επίσης τον Ιούνιο του ίδιου 

χρόνου, η L.P.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
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διασφάλισης ποιότητας ISO 9002.  Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από το διεθνή φορέα 

πιστοποίησης BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL . 

     Το 1994 ολοκληρώνεται η ανακατασκευή των μονάδων παραγωγής με 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από 25.000 τόνους/έτος σε 

40.000τόνους/έτος. 

Το 1999 η εταιρεία εισέρχεται στο χώρο της εμπορίας καυσίμων και αποκτά δίκτυο 

πρατηρίων με το σήμα CYCLON, το οποίο αριθμεί σήμερα 143 πρατήρια σε όλη την 

Ελλάδα και το οποίο διαρκώς επεκτείνεται. 

     Το 2002 μέσω διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εξαγοράζεται 

εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στο Ν. Ικόνιο 

Περάματος. 

     Το 2006 εξαγοράζει την «BULVARA AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD» με έδρα την 

Βουλγαρία και δραστηριοποίηση της στην εμπορία λιπαντικών. 

     Το 2007 η εταιρεία αποφασίζει να επεκτείνει την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα και στην Ρουμανία, ιδρύοντας  την εταιρεία «CYROM PETROTRADING 

CO.SRL» από τις θυγατρικές ARCELIA HOLDINGS LTD με ποσοστό 5% και την BULVARIA 

AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD με ποσοστό 95%.   

     Το 2010 ιδρύει την Λιβυκή εταιρεία «DERAA AL AFRIQUE ENVIRONMENTAL S.A.» 

με την συμμετοχή της LPC A.E σε  ποσοστό 60%. 

     Το 2013 ιδρύεται στην Σερβία η εταιρείας με την επωνυμία 

«CYCLON  LUBRICANTS D.O.O» με έδρα το Βελιγράδι η οποία δραστηριοποιείται 

επίσης στην εμπορία λιπαντικών στην Σερβία αλλά και στις χώρες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. 

     Το έτος 2015 θεωρείται «σταθμός» στην εξέλιξη της εταιρείας καθώς 

πραγματοποιείται διάσπαση της «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε δύο κλάδους. Ο πρώτος  

αφορά τον κλάδο των καυσίμων υπό την εταιρεία AVINOIL Α.Ε. και δεύτερος αφορά 

τον κλάδο των λιπαντικών στην νεοσυσταθείσα εταιρεία LPC Α.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ LPC A.E. 

3.1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

Μια από τις κυριότερες πηγές πληροφοριών και στοιχείων για μια οικονομική 

μονάδα είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χρησιμοποιώντας 

ως μέσο ανάλυσης τους αριθμοδείκτες . Η ανάλυση μέσω των αριθμοδεικτών δίνει 

την δυνατότητα στον αναλυτή, από όποια θέση και αν διεξάγει την έρευνα , να 

πραγματοποιεί συγκρίσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων περιόδων, να συγκρίνει τον 

μέσο όρο των αντίστοιχων δεικτών του κλάδου στον οποίο υπάγεται καθώς και να 

κάνει συγκρίσεις με αντίστοιχες ομοειδής επιχειρήσεις. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση γίνεται με σκοπό να προσδιοριστούν οι δυνάμεις και 

οι αδυναμίες της επιχείρησης και κατά πόσο είναι χρηματοοικονομικά ισχυρή και 

κερδοφόρα προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της. 

Προκειμένου λοιπόν να είμαστε σε θέση να μελετήσουμε τους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες χρησιμοποιούμε τέσσερις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Τα αποτελέσματα χρήσεως 

 Τον ισολογισμό 

 Την κατάσταση μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης 

 Την κατάσταση των αποθεμάτων 

Στο συμπέρασμα που καταλήγουμε από τα παραπάνω είναι ότι για να θεωρείται η 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ουσιαστική θα πρέπει να αποδίδει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των πληροφοριών που παρέχει κάθε αριθμοδείκτης , 

λαμβάνοντας υπόψιν τον επιδιωκόμενο σκοπό του αναλυτή. 

Οι κυριότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών είναι οι εξής: 

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Ανακύκλωσης (Turnover Ratios)  

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας της Επένδυσης (Return on Investment Ratios) 

 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ή Δομής Κεφαλαίων(Capital 

Structure Ratios)  
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3.2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Η ρευστότητα αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους μιας οικονομικής 

μονάδας καθώς λόγω αυτής εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της. Με την ύπαρξη 

ρευστότητας η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις τις 

προς προμηθευτές, πιστωτές , οφειλές προς το δημόσιο , αμοιβές προσωπικού κοκ. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας υπάγονται σε τρείς βασικές υποκατηγορίες: 

 

i. Αριθμοδείκτης  Έμμεσης Ρευστότητας 

 

′Εμμεση Ρευστότητα =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
 > 1 

 

ii. Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

 

Άμεση Ρευστότητα =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό−Αποθέματα

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
 ≥ 1 

 

iii. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 

Ταμειακή Ρευστότητα =
Χρεόγραφα + Ταμειακά Διαθέσιμα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
≥ 0,5 

 

3.2.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

LPC A.E. 

Όπως προαναφέρθηκε και στην σελίδα … στις 08/06/2015 η εταιρεία έλαβε την 

σημερινή μορφή της έπειτα από στην διάσπαση της τότε εταιρείας CYCLON HELLAS 

Α.Ε. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε και τους αριθμοδείκτες ρευστότητας του 
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ισολογισμού της  CYCLON HELLAS Α.Ε. προκειμένου να δούμε την ρευστότητα που 

είχε η εταιρεία όταν πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας της. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
LPC A.E.  

              ΕΤΟΣ 2016               ΕΤΟΣ 2017 

LPC A.E. 
01/01/2016-31/12/2016 

LPC A.E. 
01/01/2017-31/12/2017 

Έμμεση Ρευστότητα 2,64 2,55 

Άμεση Ρευστότητα 1,83 1,75 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,36 0,42 

 

Παρατηρήσεις:  

Έμμεση Ρευστότητα: Σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρούμε ότι η εταιρεία 

παρουσιάζει έμμεση ρευστότητα αρκετά υψηλότερη της μονάδας με μεγαλύτερο το 

έτος 2016 όπου η τιμή ανήλθε στο 2,64.  Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνουμε 

ότι παρόλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη σύσταση της εταιρείας, 

αυξήθηκε αρκετά η ικανότητά της να αποπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της διασφαλίζοντας τις απαιτήσεις των πιστωτών της και προσφέροντας μικρότερο 

χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες. 

Άμεση Ρευστότητα :Ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρείται σημαντικότερος με αυτόν της 

έμμεσης ρευστότητας καθώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού αφαιρώντας όμως τα αποθέματα από τον αριθμητή. Αυτό συμβαίνει 

γιατί τα αποθέματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ρευστοποίησή τους καθότι δεν 

μετατρέπονται άμεσα σε «χρήμα». Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 

τα αποτελέσματα του δείκτη παρόλο που είναι χαμηλότερα από αυτόν της έμμεσης  

ξεπερνούν την μονάδα με το μεγαλύτερο ποσό το έτος 2016. 
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Ταμειακή Ρευστότητα:. Ο δείκτης αυτός είναι ο πιο αυστηρός και εκφράζει την  

ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει. Η ταμειακή ρευστότητα σύμφωνα με 

τον πίνακα είναι χαμηλότερη από το επιθυμητό όριο, με το μικρότερο  το έτος 2016. 

Αυτό προκύπτει καθότι η εταιρεία έχει ως στόχο της αρχικά την αποπληρωμή του 

δανείου που έλαβε το έτος 2016 συνολικής αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ και γιατί 

δεν επιθυμεί να δεσμεύσει τα κεφάλαιά της σε μη αποδοτική μορφή. Το 

προαναφερθέν προκύπτει και από το γεγονός ότι η εταιρεία κατά τη χρήση 2016 

πραγματοποίησε επενδύσεις για ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία με το 

ποσό των 895 χιλιάδων ευρώ. Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο δείκτης της ταμειακής 

ρευστότητας λόγω της αυστηρότητας που τον διακατέχει παρουσιάζει περιορισμένη 

πληροφόρηση και χρήση.   

3.3: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Οι αριθμοδείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας ή αλλιώς δραστηριότητας  

δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο  για να καλύψουν τις αδυναμίες των 

αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών ρευστότητας. Οι αριθμοδείκτες αυτοί ξεπερνούν 

την ιστορικότητα των προαναφερθέντων, προσδιορίζοντας σε ποιο βαθμό τα 

περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας (π.χ.: αποθέματα, απαιτήσεις) 

μετατρέπονται σε ρευστά. Επίσης δείχνουν το χρόνο που χρειάζεται για να 

μετατραπεί ένα στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε κάποιο άλλο που είναι 

είτε πιο εύκολα ρευστοποιήσιμο είτε απευθείας ρευστό. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνουν και τον τρόπο 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από την πλευρά της 

Διοίκησης καθώς κάποιοι από αυτούς παρέχουν τα αποτελέσματά τους σε ημέρες, 

δίνοντας την δυνατότητα αξιολόγησης της πολιτικής που ακολουθείται. 

Κάποιοι από τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι οι εξής: 

1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφορικής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover  

Ratio) 

Κυκλοφορική Ταχύτητα Αποθεμάτων =
Κόστος Πωληθέντων

Μέσος Όρος Αποθεμάτων
 = φορές / έτος 
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2. Αριθμοδείκτης Διάρκειας Αποθεμάτων 

 

Διάρκεια Αποθεμάτων =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
 = ημέρες 

 

3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων(Accounts  

Receivable Turnover Ratio) 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων =
Πωλήσεις (επί πιστώσει)

Μέσος Όρος Απαιτήσεων
 =φορές / έτος 

4. Αριθμοδείκτης Διάρκειας Απαιτήσεων 

 

Διάρκεια Απαιτήσεων =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
= ημέρες 

 

5. Ποσοστό Προβλέψεων για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

 

Ποσοστό  για Επισφαλείς Απαιτήσεις =
Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Σύνολο Απατήσεων
 

 

6. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών(Accounts Payable 

Turnover Ratio) 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών =
Κόστος Πωληθέντων

Μέσος Όρος Εμπορικών Υποχρ.
=φορές/έτος 
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7. Αριθμοδείκτης Διάρκειας Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές 

 

Διάρκεια Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών
= ημέρες 

 

8. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού =
Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού
 

 

9. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Ενεργητικού =
Πωλήσεις

Πάγιο Ενεργητικό
 

 

10. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κυκλοφ. Ενεργητικού =
Πωλήσεις

Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού
 

 

11. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου Κίνησης =
Πωλήσεις

Μ. Ο. Κεφαλαίου Κίνησης
 

 

Για να υπολογίσουμε το Κεφάλαιο Κίνησης χρησιμοποιούμε τον κάτωθι τύπο: 

𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛐 𝚱ί𝛎𝛈𝛔𝛈𝛓 = 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό –  𝚩𝛒𝛂𝛘. 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓 
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3.3.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LPC A.E 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
LPC A.E. 

 

 

ΕΤΟΣ 2016 

 

 

ΕΤΟΣ 2017 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚨𝛑𝛐𝛉𝛆𝛍ά𝛕𝛚𝛎 5,81 5,46 

𝚫𝛊ά𝛒𝛋𝛆𝛊𝛂 𝚨𝛑𝛐𝛉𝛆𝛍ά𝛕𝛚𝛎 σε ημέρες 

(με στρογγυλοποίηση) 

63 67 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚨𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛚𝛎 3,60 3,86 

𝚫𝛊ά𝛒𝛋𝛆𝛊𝛂 𝚨𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛚𝛎 σε ημέρες 

(με στρογγυλοποίηση) 

101 95 

𝚷𝛐𝛔𝛐𝛔𝛕ό 𝚷𝛒𝛐𝛃𝛌έ𝛙𝛆𝛚𝛎  𝛄𝛊𝛂 𝚬𝛑𝛊𝛔𝛗𝛂𝛌𝛆ί𝛓 

𝚨𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛊𝛓 

0,18 0,19 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚷𝛒𝛐𝛍𝛈𝛉𝛆𝛖𝛕ώ𝛎 5,08 4,73 

𝚫𝛊ά𝛒𝛋𝛆𝛊𝛂 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎 𝛔𝛆 𝚷𝛒𝛐𝛍𝛈𝛉𝛆𝛖𝛕έ𝛓 σε ημέρες 

(με στρογγυλοποίηση) 

72 77 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 1,16 1,23 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚷𝛂𝛄ί𝛐𝛖 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 2,89 3,21 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗. 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 1,95 2,02 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛐𝛖 𝚱ί𝛎𝛈𝛔𝛈𝛓 3,14 3,32 
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Παρατηρήσεις:  

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων και η διάρκειά τους σε ημέρες: 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσες φορές μέσα στην διάρκεια της 

λογιστικής χρήσης η οικονομική μονάδα πραγματοποίησε ανακύκλωση 

(αγορά/παραγωγή - πώληση) των αποθεμάτων της. Πολύ σημαντικός υπολογισμός 

θεωρείται και μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση γιατί μας 

απεικονίζει το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να πωληθούν τα αποθέματα. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η εταιρεία πραγματοποιεί 

σωστή διαχείριση των αποθεμάτων της  με το μεγαλύτερο ποσοστό και τις λιγότερες 

ημέρες σε παραμονή το έτος 2016 . Επειδή η επιχείρηση παράγει η ίδια τα προϊόντα 

της, είναι λογικό να παρατηρούμε σχετικά μεγάλη διάρκεια παραμονής των 

αποθεμάτων της  μέχρι να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων και η διάρκειά τους σε ημέρες: 

Ο αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσες φορές μέσα στην διάρκεια της λογιστικής χρήσης 

η οικονομική μονάδα πραγματοποίησε ανακύκλωση (πώληση επί πιστώσει – 

είσπραξη) των απαιτήσεών της. Σημαντικός υπολογισμός θεωρείται και η μέση 

διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση γιατί μας απεικονίζει το 

χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να εισπράξει  τις απαιτήσεις της καθώς και η 

πιστωτική της πολιτική. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, 

παρατηρούμε ότι ο δείκτης των απαιτήσεων παραμένει υψηλός με αποκορύφωση το 

έτος 2017. Σε ότι αφορά όμως την χρονική διάρκεια των απαιτήσεων βλέπουμε ότι 

είναι αρκετά υψηλή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία παρέχει στους 

πελάτες τις μεγάλο χρονικό διάστημα πίστωσης με συνέπεια να μην εισπράττει τόσο 

γρήγορα τις απαιτήσεις της . Παρόλα αυτά όμως ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

παραμένει υψηλός που σημαίνει ότι η εταιρεία εισπράττει τις απαιτήσεις της. 

 

Ποσοστό Προβλέψεων για Επισφαλείς Απαιτήσεις:  
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Κάθε εταιρεία θέλει να γνωρίζει το ποσοστό των εισπράξεων που δεν αναμένεται να 

εισπράξει.2 Παρατηρούμε ότι η εταιρεία κατέχει μικρά ποσοστά οδηγώντας μας στο 

συμπέρασμα ότι ακολουθείτε μια ορθή πιστωτική  πολιτική  για την είσπραξη των 

απαιτήσεών από τους πελάτες της. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές και η διάρκειά τους σε 

ημέρες: 

Ο αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσες φορές μέσα στην διάρκεια της λογιστικής χρήσης 

η οικονομική μονάδα πραγματοποίησε ανακύκλωση (αγορά επί πιστώσει – 

πληρωμή) των υποχρεώσεών της προς τους προμηθευτές της. Σημαντικός 

υπολογισμός θεωρείται και η μέση διάρκεια παραμονής των υποχρεώσεων στην 

επιχείρηση δείχνοντάς μας το χρονικό διάστημα πίστωσης που της παρέχουν οι 

προμηθευτές της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα βλέπουμε ότι ο 

αριθμοδείκτης είναι αρκετά υψηλός οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία 

αποπληρώνει γρηγορότερα τις υποχρεώσεις της από όσο απαιτεί η ίδια την είσπραξη 

των απαιτήσεών της. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας , στις 

27/05/2016 αντικατέστησε ένα ομολογιακό δάνειο που είχε υπογραφεί στις 

29/11/2010 ύψους € 20 εκατ. με νέο ομολογιακό δάνειο €18 εκατ. προκειμένου μέσω 

αυτού να καλύψει και μέρος των υποχρεώσεών της. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού: 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού μας δείχνει τον βαθμό με 

τον οποίο η οικονομική μονάδα χρησιμοποιεί το ενεργητικό της(συνολικά κεφάλαια) 

σε σχέση με τις πωλήσεις της.  Με βάση τον πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 

σταδιακή αύξηση στα αποτελέσματα του δείκτη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερες αποκλίσεις  

Κυκλοφοριακή Ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού: 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού μας δείχνει τον 

βαθμό με τον οποίο η οικονομική μονάδα χρησιμοποιεί το πάγιο ενεργητικό της σε 

                                                             
2 Π.Παπαδέας - Ν.Συκιανάκης, Ανάλυση και διερεύνηση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων , 
σελ:100 
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σχέση με τις πωλήσεις. Παρατηρούμε τα πάγια στοιχεία συμμετέχουν όλο και 

περισσότερο στις πωλήσεις της εταιρείας με μεγαλύτερο ποσοστό το έτος 2017. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού: 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μας 

δείχνει τον βαθμό με τον οποίο η οικονομική μονάδα χρησιμοποιεί το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της(αποθέματα, απαιτήσεις, προμηθευτές) σε σχέση 

με τις πωλήσεις. Και σε αυτόν παρατηρούμε αύξηση με την μεγαλύτερη το έτος 2017.  

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου Κίνησης: 

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει κατά πόσο αποδοτικά χρησιμοποιείται το κεφάλαιο 

κίνησης για την δημιουργία εσόδων. Η εταιρεία φαίνεται να διαχειρίζεται και να 

εκμεταλλεύεται σωστά το κεφάλαιο κίνησης που διαθέτει για την δημιουργία 

πωλήσεων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω λεγόμενα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των παραπάνω αριθμοδεικτών είναι αρκετά ικανοποιητική 

με εξαίρεση αυτούς των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και την διάρκειά εξόφλησής 

τους. Η εταιρεία μπορεί από πλευράς της είτε να ζητήσει από τους προμηθευτές της 

μεγαλύτερο περιθώριο πίστωσης προκειμένου να φέρει σε ισορροπία τις 

υποχρεώσεις της με τις απαιτήσεις της είτε να μειώσει το περιθώριο πίστωσης που 

δίνει στους πελάτες της. Ο συνδυασμός και των δύο θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ρευστότητας. 

3.4: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η εκτίμηση της αποδοτικότητας μας πληροφορεί για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας κάθε οικονομικής μονάδας στην επίτευξη του τελικού στόχου 

της στόχου που είναι το κέρδος. Επομένως η αποδοτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα 

της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη.3 Η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης 

ενδιαφέρει αρχικά την διοίκηση της  γιατί  μέσω αυτής αξιολογούνται οι αποφάσεις 

που έλαβε μέσα στην οικονομική χρήση και κατά πόσο επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος 

                                                             
3 Π.Παπαδέας - Ν.Συκιανάκης, Ανάλυση και διερεύνηση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων , 
σελ:160 



23 
 

της, το κέρδος. Για να είναι σε θέση η επιχείρηση να γνωρίζει την αποδοτικότητα ενός 

στοιχείου και αν το διαχειρίζεται σωστά, χρησιμοποιεί τους αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας. 

Οι βασικοί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής: 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων(Return on Assets) 

 

Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων =
Κέρδη μετά φόρων

Μέσος Όρος Ενεργητικού
*100 

 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Καθαρού Ενεργητικού(Return on Net 

Assets) 

 

Αποδοτικότητα Καθαρού Ενεργητικού =
Κέρδη μετά φόρων

Ιδία Κεφάλαια+Μακροπρόθεσμες Υπ.
*100 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Πωλήσεων 

 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων =
Καθαρά Κέρδη

Πωλήσεις
*100 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

 

Αποδοτικότητα Μικτού Περιθωρίου Κέρδους =
Μικτά Κέρδη

Πωλήσεις
*100 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους 
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Αποδοτικότητα Λειτ/κού Περιθωρίου Κέρδους =
Κέρδη προ Φόρων & Τόκων

Πωλήσεις
*100 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων(Return on Equity) 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =
Κέρδη μετά Φόρων

Ιδία Κεφάλαια
*100 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

 

𝛢ποδοτικότητα Χρημ. Μόχλευσης =
Μέσος Όρος Ενεργητικού

Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων
*100 

 

3.4.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LPC A.E 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
LPC A.E. 

 

ΕΤΟΣ 2016 

 

ΕΤΟΣ 2017 

 

Αποδοτικότητα Συνολικών 

Κεφαλαίων 

 

20,24% 

 

36,46% 

Αποδοτικότητα Καθαρού 

Ενεργητικού 

 

25,55% 

 

47,37% 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων  

16,98% 

 

29,16% 

Αποδοτικότητα Μικτού 

Περιθωρίου Κέρδους 

 

15,97% 

 

17,96% 
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Αποδοτικότητα 

Λειτουργικού Περιθωρίου 

Κέρδους 

 

38,78% 

 

43,96% 

Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 

49,63% 

 

86,31% 

Αποδοτικότητα 

Χρηματοοικονομικής 

Μόχλευσης 

 

 

2,52 

 

2,45 

 

Παρατηρήσεις: 

Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων: 

Ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων μας δείχνει, με ποσοστό, το βαθμό 

αξιοποίησης των συνολικών κεφαλαίων(ιδίων και ξένων) ,δηλαδή την ικανότητα της 

διοίκησης να αξιοποιεί τα συνολικά της κεφάλαια και να παράγει από αυτά κέρδη. 

Με βάση τον πίνακα, παρατηρούμε ότι η διοίκηση αξιοποιεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

τα συνολικά της κεφάλαια με το μεγαλύτερο ποσοστό το έτος 2017 όπου σχεδόν 

διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων: 

Η αποδοτικότητα των πωλήσεων θεωρείται ένας εξίσου σημαντικός αριθμοδείκτης 

καθότι μέσω των αποτελεσμάτων του φαίνεται ο βαθμός με τον οποίο οι πωλήσεις 

δημιουργούν κέρδη. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά και άλλα μέλη της οικονομικής 

μονάδας εκτός της Διοίκησης όπως είναι το τμήμα Πωλήσεων και Marketing. Και σε 

αυτόν τον δείκτη παρατηρείται αύξηση το έτος 2017 όπου ανήλθε στο 29,16%. 

Αποδοτικότητα Μικτού Περιθωρίου Κέρδους: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το μικτό κέρδος της επιχείρησης για κάθε ένα ευρώ 

καθαρών πωλήσεων που πραγματοποιεί. Όσο μεγαλύτερο είναι το μικτό κέρδος και 

κατά συνέπεια και ο δείκτης μικτού περιθωρίου, τόσο πιο εύκολα καλύπτονται τα 

λειτουργικά και άλλα έξοδα της επιχείρησης. Το μικτό περιθώριο κέρδους της 
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εταιρείας είναι σε καλό επίπεδο που σημαίνει ότι καλύπτει με ευκολία τα λειτουργικά 

της έξοδα. 

Αποδοτικότητα Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους: 

Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που πετυχαίνει η οικονομική μονάδα από τις πωλήσεις της, δηλαδή μας 

πληροφορεί  για το κέρδος που έχει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Η LPC 

A.E. παρουσιάζει αρκετά υψηλά ποσοστά λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

παρέχοντας στους πιστωτές της φερεγγυότητα διότι είναι σε θέση να καλύψει το 

χρηματοοικονομικό της κόστος(τόκοι και έξοδα). 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: 

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη θεωρούνται πολύ σημαντικά  για τους 

ιδιοκτήτες/μετόχους της επιχείρησης, διότι μέσω αυτών φαίνεται κατά πόσο 

απέδωσαν τα κεφάλαια που επένδυσαν. Και στα δύο έτη παρουσιάζεται μεγάλη 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων με το μεγαλύτερο ποσοστό το έτος 2017 όπου 

ανήλθε στο 86,31% παρέχοντας στους επενδυτές , μετόχους, ιδιοκτήτες σιγουριά για 

την επένδυσή τους. 

Αποδοτικότητα Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης: 

Ο αριθμοδείκτης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης δείχνει πόσες φορές το 

ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από τα ιδία κεφάλαια. Μέσω των αποτελεσμάτων του 

καταλαβαίνουμε το πόσο συμμετέχουν τα ξένα και τα ιδία κεφάλαια στην οικονομική 

μονάδα. Από τον πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει συμμετοχή από ξένα κεφάλαια. Όμως 

αν τα συγκρίνουμε με αυτά των ιδίων βλέπουμε ότι δεν τα ξεπερνούν. 

3.5: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης εξετάζουν την οικονομική κατάσταση 

μιας οικονομικής μονάδας και προσδιορίζουν τα διάφορα είδη και μορφές των 

κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για την χρηματοδότησή της, όπως είναι τα ίδια 

κεφάλαια, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Κάθε μία από τις παραπάνω μορφές χρηματοδότησης περιέχει και διαφορετικά 

ποσοστά κινδύνου για τους πιστωτές της. Επί της ουσίας η κεφαλαιακή διάρθρωση 
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απορρέει από την διαφορά των ιδίων με των δανειακών κεφαλαίων. Η σωστή 

διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης, ξένων και ιδίων, και η μεταξύ τους σχέση 

είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά της. Το πιο αποδεκτό είναι η επιχείρηση να 

στηρίζεται στα ίδια της τα κεφάλαια ως πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να 

αποφύγει τον κίνδυνο των υψηλών υποχρεώσεων και ότι απορρέει από αυτές(τόκοι 

κ.α.). Οι βασικοί αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι οι ακόλουθοι: 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων 

 

Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια =
Ίδια Κεφάλαια

Συνολικά Κεφάλαια
 

 

 Αριθμοδείκτης Ξένων προς Συνολικών Κεφαλαίων 

 

Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια =
Ξένα Κεφάλαια

Συνολικά Κεφάλαια
 

 

 Αριθμοδείκτης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ξένα προς Ιδία Κεφάλαια =
Ξένα Κεφάλαια

Ιδία Κεφάλαια
 

 Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

 

Χρηματοοικονιμική Μόχλευση =
Ενεργητικό

Ιδία Κεφάλαια
 

 Αριθμοδείκτης του Βαθμού Παγιοποίησης 
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Βαθμός Παγιοποίησης =
Πάγιο Ενεργητικό

Σύνολο Ενεργητικού
*100 

 

 Αριθμοδείκτης Κάλυψης του Παγίου Ενεργητικού 

 

Κάλυψη παγίου Ενεργητικού =
Ιδία Κεφάλαια+Μακρ.Υποχρεώσεις

Πάγιο Ενεργητικό
>1 

 

 

3.5.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LPC A.E. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
LPC A.E. 

 

ΕΤΟΣ 2016 

 

ΕΤΟΣ 2017 

 

Ίδια προς Συνολικά 

Κεφάλαια 

 

0,40   

 

0,42 

Ξένα προς Συνολικά 

Κεφάλαια 

 

0,61 

 

0,58 

Ξένα προς Ιδία Κεφάλαια  

1,51 

 

1,40 

Χρηματοοικονομική 

Μόχλευση 

 

2,52 

 

2,40 

Βαθμός Παγιοποίησης  

0,40 

 

0,39 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης 

Παγίου Ενεργητικού 

 

1,92 

 

1,95 
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Παρατηρήσεις: 

Ιδία προς Συνολικά Κεφάλαια: 

Ο αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό που η καθαρή θέση καλύπτει  το σύνολο των 

κεφαλαίων. Από τα αποτελέσματα του πίνακα καταλαβαίνουμε ότι η εταιρεία 

αδυνατεί να καλύψει ολόκληρο το ενεργητικό της ,ιδίως το έτος 2015 όπου ο δείκτης  

παρουσιάζει αποτέλεσμα από 08/06/2015-31/12/2015. 

Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια: 

Ένας εξίσου σημαντικός αριθμοδείκτης και άμεσα συνδεδεμένος με τον 

προηγούμενο. Μας παρουσιάζει τον βαθμό που επιβαρύνεται η επιχείρηση από 

πιστώσεις και δάνεια. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα αποτελέσματά του είναι 

μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των ιδίων προς συνολικά κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι 

η εταιρεία χρηματοδοτείται κυρίως από ξένα κεφάλαια. Και στα δύο έτη βλέπουμε 

ότι υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση στα ξένα κεφάλαια. 

Ξένα προς Ιδία Κεφάλαια: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας παρουσιάζει με ακρίβεια την αναλογία μεταξύ ξένων και 

ιδίων κεφαλαίων. Μέσα από τα αποτελέσματά του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι η εταιρεία έχει ως κύρια χρηματοδότησή της τα ξένα κεφάλαια τα οποία φαίνεται 

να πλησιάζουν να γίνουν διπλάσια των ιδίων. Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία το 

2016 πήρε νέο ομολογιακό δάνειο €18 εκατ. γεγονός που αποδεικνύεται και από τις 

αναλύσεις. 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση: 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση φαίνεται ότι λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και 

στην αποδοτικότητα. Μας δείχνει την παρουσία των ξένων κεφαλαίων στην εταιρεία  

αλλά με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με σκοπό την 

αποδοτικότητα καταλαβαίνουμε ότι αυξήθηκε η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων γεγονός σημαντικό για τους μετόχους της. 

Βαθμός Παγιοποίησης: 
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Δείχνει τη σχέση του παγίου ενεργητικού με το σύνολο του παθητικού  και τον βαθμό 

κατά τον οποίο τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία. Η υπεραπαγιοποίση 

μπορεί να σημαίνει υψηλό δανεισμό και υψηλές αποσβέσεις.  Με βάση τα 

αποτελέσματα, η LPC Α.Ε. έχει μεγαλύτερο κυκλοφορούν ενεργητικό έναντι του 

παγίου ενεργητικού. 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίου Ενεργητικού: 

Το πάγιο ενεργητικό θα πρέπει να χρηματοδοτείται με κεφάλαια που έχουν ίδια ή 

μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτό. Τα αποτελέσματα της LPC A.E. δείχνουν ότι 

είναι μεγαλύτερα της μονάδας επομένως καλύπτει πλήρως το πάγιο ενεργητικό της  

με τα κεφάλαια μακράς διάρκειας.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Έχοντας πραγματοποιήσει ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την 

χρήση των βασικότερων αριθμοδεικτών οδηγούμαστε σε κάποια πολύ σημαντικά 

συμπεράσματα. 

Σε ότι αφορά την ρευστότητα της εταιρείας, παρατηρούμε ότι οι τιμές είναι 

ικανοποιητικές με εξαίρεση των αριθμοδείκτη ταμειακής  ρευστότητας ο οποίος 

βρίσκεται κάτω του επιτρεπτού ορίου παρουσιάζοντάς μας όμως περιορισμένη 

πληροφόρηση και χρήση.  

Επίσης, μέσα από την ανάλυση των αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας 

παρατηρούμε ότι η εταιρεία εξοφλεί συντομότερα τις υποχρεώσεις της από ότι 

εισπράττει τις απαιτήσεις της.  Μια αλλαγή στην πιστωτική πολιτική της εταιρείας θα 

βοηθήσει προς την ισορροπία των συγκεκριμένων δεικτών. 

Μέσω των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας κατανοούμε ότι η εταιρεία λειτουργεί 

αποδοτικά για την πραγματοποίηση κερδών. 

Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα το αντλούμε από την ανάλυση των 

αριθμοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης , καταλήγοντας ότι η κύρια πηγή 

χρηματοδότησης της εταιρείας βασίζεται στα ξένα κεφάλαια . 

Παρόλες τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία, με την 

υπερφορολόγηση και την αστάθεια που επικρατεί , η εταιρεία παρουσιάζει αρκετά 

υψηλά κέρδη ,στηρίζοντας την Ελληνική οικονομία μέσω των μεγάλων ποσών που 

διαθέτει στην πληρωμή φόρων.   
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