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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις του κλάδου
ιχθυοκαλλιέργεια
Από το 2005-2010 με την χρήση των αριθμοδεικτών για την πλήρη
απεικόνιση του αποτελέσματος.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί στις μέρες μας ένα χρήσιμο
εργαλείο που χρησιμοποιούν πολλές εταιρίες, το δημόσιο και διάφοροι άλλοι
φορείς. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα ώστε να βγάλουμε
κάποια συμπεράσματα για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας
Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής :
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για τους
ισολογισμούς και περιγράφονται ο σκοπός, τα είδη και τα στάδια της
ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων.
Στο δεύτερο εξηγείτε ο ορισμός των αριθμοδεικτών καθώς και τα είδη
αριθμοδεικτών.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος με τις εταιρείες που
συμμετέχουν στο Χ.Α.Α
Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων
των επιχειρήσεων στην περίοδο 2005 μέχρι 2010 με την χρήση των
αριθμοδεικτών Στο πέμπτο κεφάλαιο προκύπτουν τα συμπεράσματα που
βγάλαμε από αυτήν την ανάλυση.
Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα και η ανακεφαλαίωση.
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ΣΚΟΠΟΣ:
Ο σκοπός της εργασίας μου είναι να αναλύσω τον κλάδο της
ιχθυοκαλλιέργειας με αριθμοδείκτες για να δούμε την ρευστότητα για κάθε
εταιρεία και την αποδοτικότητα τους και κατά πόσο είναι δανεισμένες και κατά
πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. εφόσον είναι από τους
λίγους κλάδους που έχουν να κάνουν με εξαγωγές σε άλλες χώρες και με
παγκόσμια αναγνώριση στα ψάρια. Μελέτες μας δείχνουν ότι η συνολική
παραγωγή τσιπούρας και λαβράκι στις μεσογειακές χώρες έφθασε σύμφωνα
με εκτιμήσεις, στους 253.000 τόνους το 2010 (61% τσιπούρα και 39%
λαβράκι).Ενώ η Ελλάδα συγκεκριμένα : 123.000 τόνους το 2010 (40.000
τόνοι λαβράκι και 83.000 τόνοι τσιπούρα).

ΔΕΙΓΜΑ
Δεν μελετάμε ένα μόνο κομμάτι του κλάδου αλλά όλες τις επιχειρήσεις
που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών και αξιών για να έχουμε μία
πλήρη εικόνα και όχι κατά προσέγγιση. Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες
είναι οι εξής:
❖

ΔΙΑΣ

❖

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

❖

ΣΕΛΟΝΤΑ

❖

ΝΗΡΕΑΣ

❖

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

❖

ΙΝΤΕΚΠβΗ
Ο λόγος που επιλέξαμε αυτή την χρονική περίοδο είναι διότι έτσι θα

μπορέσουμε να δούμε την πορεία των επιχειρήσεων πριν και κατά την
διάρκεια της κρίσης και να δούμε κατά πόσο τους επηρεάζει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.1 Ορισμός Λογιστικής
Η Λογιστική έχει χαρακτηριστεί ως η <<γλώσσα εμπορίου». Η
γλώσσα

δια

επιχειρηματικές

μέσου

της

οποίας

πληροφορίες

σε

επικοινωνούν
ένα

συνεχώς

οι

συγκεντρωθείσες

μεταβαλλόμενο

και

εξελισσόμενο εμπορικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Η Λογιστική μπορεί να οριστεί από δύο διαφορετικές σκοπιές :
πρώτον, από της σκοπιά που δίνει έμφαση στη χρησιμοποίηση των
πληροφοριών που παρέχει η Λογιστική και δεύτερον, από τη σκοπιά που
δίνει έμφαση στις δραστηριότητες των λογιστών, δηλαδή των ανθρώπων
εκείνων που ασχολούνται με τη διαδικασία και την τέχνη της Λογιστικής.
Στην πρώτη περίπτωση, η Λογιστική έχει οριστεί ως ο κάδος που
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματική λειτουργία και την
εκτίμηση της αποδοτικότητας της επιχειρήσεως. Η Λογιστική επομένως
χρησιμοποιείται ως « ερ γ α λ είο » στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων,
εφόσον παρέχει και αναλύει τις διάφορες πληροφορίες που απαιτούνται στη
λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. δεν θα ήταν δυνατή η λήψη
ορθολογικών αποφάσεων χωρίς τις λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες που
μας εφοδιάζει η Λογιστική. Με τις πληροφορίες αυτές η αβεβαιότητα στην
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ελαττώνεται σημαντικά, ώστε να μπορούμε να
λαμβάνουμε αποφάσεις σχεδόν <<υπόσυνθήκες βεβαιότητας». Γενικά θα
μπορούσαμε να ορίσουμε τη Λογιστική ως τη διαδικασία η οποία, αφού
συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες ποσοτικές πληροφορίες (όπως τα στοιχεία
των αγορών, πωλήσεων, εξόδων και
κέρδους), καταγράφει τις συναλλαγές, συγκεντρώνει, ταξινομεί και
αναλύει τις σχετικές πληροφορίες και τελικά τις παρουσιάζει στη διοίκηση για
τη λήψη αποφάσεων.
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Επομένως, οι πληροφορίες που παρέχει η Λογιστική βοηθούν στον
καλύτερο προγραμματισμό, έλεγχο και στη λήψη αποφάσεων, καθώς και
στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και κεφαλαίων της επιχειρήσεως.

1.2. Έννοια και ορισμός του Ισολογισμού
Ισολογισμός είναι η κατάσταση στην οποία παρουσιάζονται τα
στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαράς Περιουσίας (ή
Κεφαλαίου) μιας Επιχειρήσεως, όπως εμφανίζονται σε μια ορισμένη χρονική
στιγμή, όπως π.χ. την 31 Δεκεμβρίου 200Χ, την 30 Ιουνίου 200Χ κλπ.
Παρουσιάζει δηλαδή ο Ισολογισμός την περιουσιακή κατάσταση μιας
επιχειρήσεως

σε

μια

δεδομένη

ημερομηνία

(ημέρα,

στιγμή

κλπ.).

Οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μετά τη σύνταξη του Ισολογισμού μεταβάλλει
τον Ισολογισμό αυτό. Η περιουσιακή κατάσταση της επιχειρήσεως δεν
παραμένει η ίδια, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής
που επιφέρει τη μεταβολή στην περιουσία της επιχειρήσεως.
Ο νέος Ισολογισμός μετά τη μεταβολή είναι διαφορετικός από τον
προηγούμενο. Επειδή ο Ισολογισμός εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση
της Επιχειρήσεως σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και δεν παρουσιάζει
τίποτε

περισσότερο

όσον

αφορά

την

Κερδοσκοπική

Ικανότητα

της

επιχειρήσεως, την αποΟδοτικότητα αυτής και την αποτελεσματικότητά της, γι’
αυτό ο Ισολογισμός αποτελεί μια στατική κατάσταση, παρουσιάζει δηλαδή τη
στατιστική εικόνα της επιχειρήσεως και όχι τη δυναμική της μορφή.
Ο Ισολογισμός επομένως δεν μας δίνει καμιά πληροφορία για το τι
συνέβη σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, για το πώς εξελίχθηκε η
επιχείρηση στην περίοδο αυτή κλπ., αλλά μας πληροφορεί μόνο το τι
συμβαίνει, τι υπάρχει και ποια είναι η κατάσταση σε μια ορισμένη χρονική
στιγμή. Για να γνωρίσουμε περισσότερα για τη δυναμική κατάσταση της
επιχειρήσεως, πρέπει να συμβουλευθούμε το λογαριασμό «Αποτελέσματα
Χρήσεως> ή πολλούς διαδοχικούς Ισολογισμούς, ώστε να συγκρίνουμε και
να δούμε

την

κερδοσκοπική

ή μη δυναμικότητα της

επιχειρήσεως

Ισολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της
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Λογιστικής όπως αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (Generally
accepted Accounting Principles) και στις εκάστοτε ισχύουσες νομικές,
φορολογικές και οικονομικές συνθήκες, ανάλογα βέβαια και με το οικονομικό
πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται η
επιχείρηση. Επειδή ο Ισολογισμός παρουσιάζει την τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της Επιχειρήσεως, ονομάζεται και κατάσταση της οικονομική
θέσεως μιας επιχειρήσεως (Statement of financial position).
Ο Ισολογισμός περιλαμβάνει τρεις γενικές κατηγορίες στοιχείων ή
λογαριασμών. Αυτές είναι οι εξής :
α. Ενεργητικό ή στοιχεία ενεργητικού ή Ενεργητική στοιχεία (Assets).
β. Παθητικό ή στοιχεία παθητικού ή Υποχρεώσεις (Liabilities).
γ. Κεφάλαιο ή Καθαρά Περιουσία ή Καθαρά θέση ή Ίδια Κεφάλαια
(Owner’s Equity).

Πριν προχωρήσουμε στον καθορισμό και στη λεπτομερή ανάλυση
των παραπάνω κατηγοριών (όρων), θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο
Ισολογισμός ακολουθεί τη βασική λογιστική εξίσωση, όπως και ο όρος
Ισολογισμός σημαίνει στην κυριολεξία και όπως αυτή έχει ακολουθηθεί από
την αρχή της εξελίξεως της Λογιστικής. Η λογιστική εξίσωση έχει ως εξής :
Ενεργητικό (Ε) = Παθητικό (Π) + Καθαρά Περιουσία (ΚΠ) (ή Κεφάλαιο ή
Καθαρά Θέση) ή Ε = Π + ΚΠ.
Όταν το ενεργητικό είναι ίσον του παθητικού, τότε δεν υπάρχει
κεφάλαιο δηλαδή:
Ε = Π όταν ΚΠ = 0
ή
όταν δεν υπάρχει παθητικό, τότε το ενεργητικό είναι ίσον με την Καθαρά
Περιουσία δηλαδή

Ε = ΚΠ όταν Π = 0.
Είναι

δυνατόν επίσης

το

Παθητικό να

είναι

μεγαλύτερο

του

Ενεργητικού, οπότε έχουμε έλλειμμα (ΕΛ) δηλαδή Ε + ΕΛ = Π όταν Π > Ε. Η
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βασική αυτή σχέση ισχύει και διατηρείται μετά από κάθε συναλλαγή και
μεταβολή της Περιουσιακής καταστάσεως της Επιχειρήσεως. Το αριστερό
σκέλος της εξισώσεως δείχνει τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει
η επιχείρηση και τα οποία χρησιμοποιεί για την επίτευξη των διαφόρων
αντικειμενικών σκοπών της.
Το δεξιό σκέλος της εξισώσεως δείχνει τις πηγές των κεφαλαίων, τις
πηγές δηλαδή χρηματοδοτήσεως των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων.
Έτσι από τη μια μεριά της εξισώσεως εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία
και από την άλλη οι υποχρεώσεις της επιχειρήσεως τόσο προς τους τρίτους,
όσο και προς τους ίδιους τους ιδιοκτήτες της.

1.3 Χρησιμότητα και είδη ισολογισμών
Ο Ισολογισμός είναι κατά βάση μια Ιστορική χρηματοοικονομική
κατάσταση, γιατί παρουσιάζει σωρευτικά τα αποτελέσματα συναλλαγών του
παρελθόντος.

Στον

Ισολογισμό επισημαίνονται

αποτελέσματα πολλών

κερδοφόρων ή μη διαχειριστικών χρήσεων (ή οικονομικών ετών).
Αντίθετα

η κατάσταση

Αποτελέσματα Χρήσης παρουσιάζει

τα

αποτελέσματα μιας μόνο διαχειριστικής χρήσεως, ενός οικονομικού χρόνου
και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν ή το μέλλον. Στο παρελθόν ο
Ισολογισμός θεωρούνταν ο κύριος σκοπός της λογιστικής διαδικασίας. Η
πείρα όμως απέδειξε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η κερδοσκοπική ικανότητα
της επιχειρήσεως και αυτό είναι που δίνει αξία στην επιχείρηση σαν σύνολο.
Ο Ισολογισμός παρέχει

σπουδαίες πληροφορίες,

γιατί μας δίνει σε

συγκεκριμένο χρόνο, σε ορισμένη ημέρα, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία,
τις διάφορες υποχρεώσεις κατά κατηγορία και ποσόν και τις διάφορες πηγές
και κατηγορίες του κεφαλαίου. Η σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και η σύνθεση των υποχρεώσεων και του κεφαλαίου είναι
πληροφορίες πολύτιμες που μόνο ο Ισολογισμός μπορεί να δώσει.
Ο Ισολογισμός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο στους
πιστωτές, κεφαλαιούχους, μετόχους και γενικά στους τρίτους προς την
επιχείρηση, αλλά πολύ περισσότερο και στη διοίκηση, στους διάφορους
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διευθυντές κλπ., οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την λήψη των διάφορων
επιχειρηματικών αποφάσεων και την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου της
επιχειρήσεως.
Οι Ισολογισμοί ανάλογα με το χρόνο και το σκοπό της συντάξεώς
τους χαρακτηρίζονται ως :
ί.

Ισολογισμός

Χρήσεως

ή

Τακτικός

Ισολογισμός.

Σκοπός

του

Ισολογισμού αυτού είναι να μας παρουσιάζει την πραγματική
κατάσταση της περιουσίας στο τέλος του έτους κατά το κλείσιμο των
βιβλίων. Ονομάζεται και Ισολογισμός κλεισίματος και συντάσσεται
συνήθως μια φορά το χρόνο. Είναι ο Ισολογισμός ο οποίος είναι
χρήσιμος

για

πολλούς

σκοπούς

και

τον

οποίο

κυρίως

διαπραγματευόμαστε στο κεφάλαιο αυτό.
ίί.

Ισολογισμός Εκκαθαρίσεως και Ρευστοποιήσεως. Είναι ο Ισολογισμός
εκείνος ο οποίος συντάσσεται στην περίπτωση κατά την οποία για
οποιονδήποτε λόγο έχει λυθεί η Εταιρία και έχει ακολουθήσει η
εκκαθάριση και ρευστοποίηση αυτής. Ονομάζεται και Ισολογισμός
6ιαλύσεως.

ίίί.

Ισολογισμός Συγχωνεύσεως ή Εξαγοράσεως. Είναι ο Ισολογισμός
εκείνος που συντάσσεται στην περίπτωση κατά την οποία μια
επιχείρηση συγχωνεύεται με μια άλλη ή εξαγοράζεται από μια άλλη
επιχείρηση.

ίν.

Ενοποιημένος Ισολογισμός είναι εκείνος ο οποίος περιλαμβάνει και
όλες τις θυγατρικές εταιρίες και παραρτήματα της επιχειρήσεως.

ν.

Κλαδικός Ισολογισμός είναι ο Ισολογισμός μιας διευθύνσεως της
επιχειρήσεως,

ενός

εργοστασίου,

ενός

κλάδου

αυτής,

ενός

υποκαταστήματος ή μιας θυγατρικής εταιρίας, δηλαδή ο Ισολογισμός
εκείνος ο οποίος περιλαμβάνει μια ξεχωριστή εμπορική ή βιομηχανική
μονάδα, η οποία όμως οικονομικά και νομικά είναι εξαρτημένη από μια
άλλη επιχείρηση.
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νι.

Περιοδικός ή Ενδιάμεσος Ισολογισμός είναι εκείνος που συντάσσεται
για χρονική περίοδο μικρότερη του έτους, όπως είναι ο εξαμηνιαίος
Ισολογισμός, ο τριμηνιαίος ή ακόμη και ο μηνιαίος Ισολογισμός.

νίί.

Ο Ισολογισμός 6ανειοδοτήσεως είναι εκείνος ο Ισολογισμός που
συντάσσεται και παρουσιάζεται στην τράπεζα με σκοπό τη χορήγηση
δανείου.

νίπ.

Προβλεπόμενος Ισολογισμός είναι ο Ισολογισμός για την επόμενη
χρονιά, όπως αυτός αναμένεται να διαμορφωθεί.

ιχ.

Ο Φορολογικός Ισολογισμός είναι εκείνος ο οποίος συντάσσεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας και των
Εμπορικών Νόμων.

1.4. Είδη Αναλύσεων Λογιστικών καταστάσεων
Υπάρχουν δύο είδη αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων
ανάλογα με την θέση εκείνου ο οποίος την διενεργεί, η εσωτερική και
εξωτερική ανάλυση .

Α. Η εσωτερική ανάλυση
Γίνεται από πρόσωπα, που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την
επιχείρηση και που μπορούν να προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία για να
ελέγξουν τους επιμέρους λογαριασμούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το
κυριότερο πλεονέκτημα αυτού του είδους της αναλύσεως είναι ότι επιτρέπει
σε αυτόν που διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες μεθόδους και διαδικασίες που
εφαρμόστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη διαύγεια
και επιτρέπει στον αναλυτή να εμβαθύνει σε αυτή.
Η εσωτερική ανάλυση, γίνεται από πρόσωπα της επιχειρήσεως τα
οποία ενδιαφέρονται κυρίως να προσδιορίσουν το βαθμό αποδοτικότητας της
και να ερμηνεύσουν τις μεταβολές της οικονομικής της θέσεως. Επιπλέον, η
εσωτερική προσπαθεί να ερμηνεύσει ορισμένα οικονομικά στοιχεία της
επιχειρήσεως για λογαριασμό της διοικήσεως, έτσι ώστε να της επιτρέψει να
μετρήσει την πρόοδο που πράγματι επιτελέστηκε, σε σύγκριση με τα
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υπάρχοντα προγράμματα. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος
της λειτουργίας μιας επιχειρήσεως.
Β. Η εξωτερική ανάλυση
Πραγματοποιείται από πρόσωπα που βρίσκονται έξω από την
επιχείρηση

και

βασίζεται

αποκλειστικά

και

μόνο

στα

στοιχεία που

δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις και στις εκθέσεις του διοικητικού
συμβουλίου και των ελεγκτών.
Έτσι, ο αναλυτής δεν μπορεί να διεισδύσει βαθύτερα μέσα στην
επιχείρηση, το δε έργο του είναι τόσο δυσκολότερο όσο πιο συνοπτικά είναι
τα στοιχεία που δημοσιεύονται. Η εξωτερική ανάλυση γίνεται κυρίως από
πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν την οικονομική θέση
και την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως. Όταν μιλάμε για προσδιορισμό της
οικονομικής θέσεως μια επιχειρήσεως, εννοούμε:
ι.

τη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες
υποχρεώσεις της στο παρόν και το μέλλον, ακόμα και κάτω από
συνθήκες διαφορετικές εκείνων που υπάρχουν την στιγμή που γίνεται
η ανάλυση.

μ.

τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες, με
την χρησιμοποίηση κεφαλαίων από ίδιες πηγές, ή από έκδοση νέων
τίτλων μετοχών ή ομολογιών και με την άντληση κεφαλαίων από την
προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό.

ίίί.

τη

δυνατότητα

πληρωμής

των

ληξιπρόθεσμων

τόκων

και

υποχρεώσεων,
καθώς και την καταβολή μερισμάτων χωρίς διακοπή.

Για τον προσδιορισμό

της

αποδοτικότητας

μιας επιχειρήσεως

ερευνάται ιδιαίτερα το ύψος και η σταθερότητα των καθαρών κερδών της,
καθώς και η τάση βελτιώσεως αυτών στο μέλλον.
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Ο τύπος και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισμού και της
καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως έχουν μεγάλη σημασία, προκειμένου
να προσδιοριστεί η οικονομική θέση και η αποδοτικότητα μιας επιχειρήσεως.

1.5. Σκοπός της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων
Η ερμηνεία και
καταστάσεων

απαιτεί

η αξιολόγηση των στοιχείων των λογιστικών
κάποια

εξοικείωση

με

τις

βασικές

μεθόδους

χρηματοοικονομικής αναλύσεως, εξαρτάται από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
τις επιδιώξεις αυτών που πραγματοποιούν την ανάλυση (μέτοχοι, επενδυτές,
πιστωτές, διοίκηση, κρατικές υπηρεσίες, εργαζόμενοι, χρηματιστές κ.λ.π.). εκ
τούτου, μπορεί να ακολουθούνται διάφοροι μέθοδοι αναλύσεως και να δίνεται
κάθε φορά έμφαση σε ορισμένα στοιχεία ανάλογα με τον επιδιωκόμενο
σκοπό, όπως π.χ. οι βραχυχρόνιοι πιστωτές μιας επιχειρήσεως (τράπεζες)
ενδιαφέρονται

πρωτίστως

για

την

ικανότητα

της

επιχειρήσεως

να

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.
Τούτο διότι, ενδιαφέρονται περισσότερο και δίνουν μεγάλο βάρος στην
εξασφάλιση που τους παρέχεται για την καταβολή από μέρους της
επιχειρήσεως τόσο των τόκων όσο και για την επιστροφή των δανειακών
κεφαλαίων. Έτσι στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται προσεκτικά η σχέση
των κυκλοφοριακών στοιχείων της επιχειρήσεως προς της βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της, προκειμένου να αξιολογηθεί η τρέχουσα οικονομική της
θέση.
Αντίθετα, οι μακροχρόνιοι δανειστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους
μακροχρόνιους οικονομικούς δείκτες της επιχειρήσεως,

όπως είναι η

διάρθρωση των κεφαλαίων της, τα τρέχοντα και μελλοντικά κέρδη της κα οι
μεταβολές της οικονομικής της θέσεως. Επίσης οι επενδυτές σε μετοχές της
επιχειρήσεως

(υφιστάμενοι

ή

μελλοντικοί

μέτοχοι)

ενδιαφέρονται

για

παρόμοια με τους μακροπρόθεσμους δανειστές στοιχεία, οπότε η ανάλυση
τους επικεντρώνεται στα κέρδη, στα μερίσματα και στις προοπτικές αυτών,
διότι τα στοιχεία αυτά είναι εκείνα που, σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζουν την
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τιμή των μετοχών μιας επιχειρήσεως στην χρηματιστηριακή αγορά (
χρηματιστήριο).
Η διοίκηση της επιχειρήσεως ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη σύνθεση και
τη διάρθρωση των κεφαλαίων της όπως και για τις προοπτικές και την
κερδοφόρα δυναμικότητα αυτής. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες επηρεάζουν
άμεσα το είδος, το μέγεθος και το κόστος των δανειακών κεφαλαίων, τα
οποία μπορεί αυτή να αποκτήσει.
Πολλές φορές η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μπορεί να
χρησιμεύει και ως μέσο αξιολογήσεως της διοικήσεως μιας επιχειρήσεως
δηλαδή αν και κατά πόσο είναι αποτελεσματική και ικανή κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων της.
Επίσης μπορεί να οδηγεί στη διάγνωση διαφόρων επιχειρηματικών
προβλημάτων, ή να χρησιμεύει για την πρόβλεψη της μελλοντικής θέσεως
της επιχειρήσεως και των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Οι εργαζόμενοι
στην επιχείρηση ενδιαφέρονται για την μακροχρόνια σταθερότητα και
προοπτική αυτής, διότι συνδέονται με την ικανότητα της να του καταβάλει τις
αμοιβές τους και να τους προσφέρει απασχόληση.
Για να μπορέσουν όλες οι παραπάνω ομάδες ενδιαφερομένων να
προχωρήσουν

στη

επιχειρήσεων

,είναι

χρηματοοικονομική

ανάλυση

των

στοιχείων

απαραίτητο να προβούν σε συγκρίσεις

των

και

να

υπολογίσουν σχέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας θα
στηρίξουν τις αποφάσεις τους. Με την ανάλυση των στοιχείων των
λογιστικών καταστάσεων, οι αποφάσεις των ενδιαφερομένων, σε κάθε
περίπτωση, δε στηρίζονται πλέον στη διαίσθηση ή στις υποθέσεις, αλλά σε
συγκεκριμένα

πορίσματα,

οπότε

με αυτόν τον τρόπο,

μειώνεται

η

αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα που ενυπάρχει σε όλες τις αποφάσεις.
Βέβαια η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων δεν αποδυναμώνειτον
ανθρώπινο (υποκειμενικό) παράγοντα, ο οποίος πάντοτε σφραγίζει και
χρωματίζει τη λήψη αποφάσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και η
τεχνική που χρησιμοποιείται κάθε φορά, μπορεί να γίνει από διαφορετική
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σκοπιά, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό κάθε ενδιαφερόμενου. Για το
λόγο αυτό, πριν από κάθε ανάλυση, πρέπει να γίνεται ανακατάταξη και
ομαδοποίηση ορισμένων λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων με
σκοπό:
Α) τη μείωση των στοιχείων που θα τύχουν επεξεργασίας και μελέτης
Β) την κατάταξη αυτών σύμφωνα με τις επιδιώξεις του αναλυτή
Γ) τη δυνατότητα επιλογής των μερικών αθροισμάτων, καθώς και των
επιμέρους ποσών, ούτως ώστε να μπορούν να υπολογισθούν διάφοροι
αριθμοδείκτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
2.1 Έννοια του αριθμοδείκτη
Αριθμοδείκτης είναι η σχέση δύο λογικά συνδεόμενων μεγεθών η
οποία εμφανίζονται σαν λόγος ή σαν εκατοστιαία αναλογία. Είναι αυτονόητο,
ότι δύο μεγέθη του ισολογισμού τυχαία παρμένα για να συστήσουν
αριθμοδείκτη, πιθανώς δεν θα έχουν καμιά αξία για τον μελετητή, αν δεν
υπάρχει καμιά λογική σχέση μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, τα μεγέθη του
αριθμοδείκτη επιλέγονται έτσι, που ο συνδυασμός τους να δίνει ένα νέο
χρήσιμο στοιχείο.
Οι αριθμοδείκτες είναι ένα μέσο που διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ
των ποσών που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Θεωρούνται

ένα

από

χρηματοοικονομικών

τα

κυριότερα

καταστάσεων,

γιατί

εργαλεία
βοηθούν

στην
τον

ανάλυση

αναλυτή

να

παρουσιάσει περιληπτικά και με εύκολα κατανοητό τρόπο, τα δεδομένα των
καταστάσεων. Συνδυάζοντας εκείνα τα ποσά τα οποία συγκρινόμενα θα
μπορούσαν

να

γίνουν

πηγή

πληροφόρησης

για

τον

αναλυτή,

οι

αριθμοδείκτες δίνουν μια συνοπτική εικόνα για το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της εταιρίας που εξετάζεται.
Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι οι αριθμοδείκτες είναι αλληλοεξαρτώμενοι
και θα πρέπει να εξετάζονται σαν σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση ενός
αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων
αριθμοδεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από
οποιαδήποτε ερμηνεία.

Επίσης,

η ανάλυση των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων με αριθμοδείκτες, πρέπει να τους συγκρίνει μεταξύ τους
διαχρονικά και διεπιχειρησιακά, δηλαδή με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες
άλλων εταιριών του κλάδου
Με την χρήση των αριθμοδεικτών μπορούμε να προσδιορίσουμε το
βαθμό της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των διάφορων τομέων και
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κλάδων της επιχειρήσεως,

με απώτερο σκοπό

χρησιμοποίηση των διάφορων μέσων,

την ορθολογικότερη

πόρων και

συντελεστών της

παραγωγής της επιχειρήσεως.
Η ορθολογική
προϋποθέτει
μοντέρνων

όμως χρησιμοποίηση

ορθολογική
μεθόδων

μορφωμένο,

και

εκπαιδευμένο

των

διοίκηση

των

τεχνικού

εξοπλισμού

και

συντελεστών

επιχειρήσεων,

ειδικευμένο

στη

αυτών

χρησιμοποίηση
διοίκηση,

ανθρώπινο

υψηλά

δυναμικό

και

προπαντός διευθυντές στην επιχείρηση.
Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών θα δώσει τη δυνατότητα για την
αξιοποίηση

του

κατάλληλου

λογιστικού

και

στατιστικού

υλικού

των

επιχειρήσεων από ανθρώπους όχι μόνο μέσα στην επιχείρηση αλλά και από
ανθρώπους

εκτός

επιχειρήσεως,

όπως

από

οικονομικούς

αναλυτές,

χρηματιστές, επενδυτές ή ακόμη και απλώς ερευνητές επιχειρηματικών
προβλημάτων.
Τα περισσότερα όμως στοιχεία για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών
προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων και
των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως.
Σε άλλες χώρες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύσουν και
την κατάσταση πηγών και διαθέσεως κεφαλαίου της επιχειρήσεως, οπότε
περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους.
Οι αριθμοδείκτες που καταρτίζονται σε μια επιχείρηση, είναι πολύ
χρήσιμοι και απαραίτητοι, γιατί βοηθούν στην ανάλυση, τη διάγνωση και
εκτίμηση της παρούσης καταστάσεως και των συνθηκών της επιχειρήσεως,
αποκτούν όμως μεγαλύτερη ωφέλεια και σπουδαιότητα όταν:
❖

Συγκρίνονται

με

προηγούμενα

χρόνια.

Έτσι

ανακαλύπτουμε

πραγματικά τις μεταβολές και την τάση των διαφόρων μεγεθών στην
επιχείρηση.
❖

Συγκρίνονται

με

ομοειδείς

δείκτες

άλλων

συναγωνιστικών

επιχειρήσεων στους οποίους καταρτίζουμε βάση των δημοσιευμένων
στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών

18

❖

Συγκρίνονται με τους μέσους δείκτες του κλάδου, στον οποίο ανήκει η
επιχείρηση μας.

2.2 Κατηγορίες αριθμοδεικτών
Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες
ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται και τον τύπο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας που αναφέρεται, αλλά και ανάλογα με την ανάλυση και
έρευνα που επιχειρούνται.
Για

την

αριθμοδείκτες

συγκεκριμένη

ανάλυση

αποδοτικότητας,

θα

χρησιμοποιήσουμε

ρευστότητας,

τους

αποτελεσματικότητας,

φερεγγυότητας και περιθωρίου κέρδους.
ι.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας αναφέρονται στη σχέση του τελικού
αποτελέσματος της επιχείρησης με τις συνολικές πωλήσεις και με το
επενδυμένο συνολικό ή ίδιο Κεφάλαιο. Είναι οι τελικοί δείκτες, που
δείχνουν πόσο αποδοτικά λειτουργεί η επιχείρηση.

μ.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας αξιολογούν την ικανότητα της επιχείρησης
να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και βασίζονται
σε στοιχεία και δεδομένα του κεφαλαίου κίνησης του ισολογισμού της
επιχείρησης

και

χρησιμοποιούνται

παράλληλα

με

άλλα

χρηματοοικονομικά εργαλεία.
ίίι.

Αριθμοδείκτες

αποτελεσματικότητας

αναφέρονται

στις

σχέσεις

διαφόρων στοιχείων της επιχείρησης στα πλαίσια της δραστηριότητας
της και δείχνουν τον βαθμό αποτελεσματικότητας, δηλαδή κατά πόσο
γίνεται ικανοποιητική ή όχι η χρησιμοποίηση των περιουσιακών της
στοιχείων.
ίν.

Αριθμοδείκτες φερεγγυότητας εκφράζεται η ικανότητα της επιχείρησης
να εκπληρώνει τις πάγιες υποχρεώσεις της προς το ξένο κεφάλαιο.

ν.

Αριθμοδείκτες περιθωρίου κέρδους είναι η έκφραση του κέρδους σαν
ποσοστό του κύκλου εργασιών και αναλύονται σε περιθώριο καθαρού,
εκμετάλλευσης και μικτού κέρδους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί μία σημαντική
παγκόσμια βιομηχανία με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης κατά τα τελευταία
τριάντα χρόνια (κατά μέσο όρο ανώτερο του 10% ετησίως) και με συνολικό
κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50 δισ. δολ. ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο
ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής ψαριών με ιχθυοκαλλιέργειες (80%
περίπου) προέρχεται από τη περιοχή του ινδο-ειρηνικού.
Καθοριστικοί

παράγοντες

της

εντυπωσιακής

ώθησης

των

ιχθυοκαλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν η εξαντλητική αλίευση
των ωκεανών και η συνακόλουθη στασιμότητα της παγκόσμιας αλιείας σε
συνδυασμό με τη συνεχώς εντεινόμενη ζήτηση αλιευμάτων λόγω της
διεθνούς στροφής προς υγιεινότερα προϊόντα διατροφής.
Κατά συνέπεια, ενώ το 1994 η παραγωγή ιχθύων με ιχθυοκαλλιέργειες
αντιστοιχούσε μόλις στο 8% της παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής, το 2000
το ποσοστό αυτό ανήλθε περίπου στο 30%. Στη Μεσόγειο, η βιομηχανία των
θαλασσοκαλλιεργειών αναπτύχθηκε ως συνέπεια της ραγδαίας αύξησης της
σχετικής ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα σχετικά

διαρθρωτικά προγράμματα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουτέστιν το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.Α.Λ.) και το πιο πρόσφατο PESCA,
ο εν λόγω τομέας συνιστά προτεραιότητα αναφορικά με τη χρηματοδότηση
και υλοποίηση σφαιρικών αναπτυξιακών δομών.
Η Ελλάδα, σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Τουρκία, Τυνησία, Μαρόκο και Μάλτα) και αποτελούν τους κυριότερους
ανταγωνιστές της, κατέχει δεσπόζουσα θέση: η ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια
παράγει σήμερα πάνω από το 40% της Μεσογειακής παραγωγής τσιπούρας
και λαβρακιού και περίπου το 60% της αντίστοιχης παραγωγής στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τα

είδη

που

καλλιεργούνται

σχεδόν

αποκλειστικά

στις

ιχθυοκαλλιέργειες είναι η τσιπούρα και το λαυράκι τα οποία συναποτελούν το
90% της παραγωγής. Εκτός της τσιπούρας και του λαβρακίου καταβάλλεται
σήμερα προσπάθεια για την καλλιέργεια και άλλων ειδών όπως η χιόνα
(μυτάκι), το φαγκρί και η συναγρίδα.
Ειδικότερα, στη χώρα μας η ενεργός δραστηριοποίηση στον κλάδο
της ιχθυοκαλλιέργειας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τα δύο
γνωστά είδη της τσιπούρας και του λαυρακίου και μέχρι το 1985
λειτουργούσαν μόνο τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Από τότε και μέχρι το
1989 οι μονάδες του κλάδου έφτασαν τις τριάντα, ενώ κατά το

2001

λειτούργησαν 290 μονάδες παραγωγής τσιπούρας-λαβρακιού με παραγωγή
65.000 τόνων, καθώς και

41 ιχθυογεννητικοί σταθμοί με παραγωγή

240.935.415 τεμαχίων γόνου τσιπούρας-λαβρακιού.
Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι
πρωτεργάτες του χώρου, αυτή της εξάρτησης από εισαγόμενο γόνο του
οποίου ο ποιοτικός έλεγχος ήταν σχεδόν αδύνατος, εξαλείφθηκε στη δεκαετία
του ’90 και άνοιξε ο δρόμος για την απρόσκοπτη περαιτέρω ανάπτυξη των
παραγωγικών μονάδων. Τα ανωτέρω μεγέθη κατατάσσουν την Ελλάδα ως
την κορυφαία όχι

μόνο παραγωγική αλλά και εξαγωγική χώρα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου, ενώ σημειωτέον είναι ότι σήμερα
εξάγεται παγκοσμίως και η ελληνική τεχνογνωσία αφού αναγνωρίζεται ως
ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο βιομηχανικής εφαρμογής.
Όσον αφορά την εσωτερική ζήτηση, αυτή εμφανίζει σημαντικές
τάσεις ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα νεότερα νοικοκυριά που
υιοθετούν την τάση της εποχής για υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή σε
συνδυασμό με τη βελτίωση του Ελληνικού βιοτικού επιπέδου. Παραδόξως,
μέχρι πρότινος οι Έλληνες είχαν πολύ χαμηλό δείκτη κατανάλωσης ψαριών
καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως, με μόλις 18 κιλά κατά
κεφαλήν ετήσια κατανάλωση, έναντι των 85 κιλών κατά κεφαλήν στην
Ισλανδία που κατέχει την πρώτη θέση, ή των 74 κιλών της Ιαπωνίας. Ωστόσο
σήμερα, μεταξύ των εν γένει ανεπτυγμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης, η
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Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ψαριού με 44 κιλά κατά
κεφαλήν ετήσια κατανάλωση.
Τέλος, όσον αφορά την προσέγγιση του κλάδου από διαρθρωτική
άποψη,

παρατηρείται

καταρχήν

ότι

η

ραγδαία

ανάπτυξη

των

ιχθυοκαλλιεργειών κατά την προηγηθείσα πενταετία λόγω της δημιουργίας
πλήθους μικρότερων μονάδων, είχε σαν αποτέλεσμα την απότομη αύξηση
της παραγωγής και παράλληλα τη μείωση των τιμών πώλησης.
Επιπλέον, ο διπλασιασμός του κόστους παραγωγής από το 1989
μέχρι σήμερα με τη συνακόλουθη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους, σε
συνδυασμό με το υψηλό κόστος χρήματος κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας
του ’90, συνετέλεσαν στην οργανωτική αναδιάρθρωση του κλάδου. Ήδη
παρατηρείται σημαντική τάση συγχώνευσης μεταξύ των επιχειρήσεων του
κλάδου καθώς και απορρόφησης-εξαγοράς των μικρότερων μονάδων με
ταυτόχρονη σταθεροποίηση των τιμών.
Κατά συνέπεια δημιουργούνται σύγχρονοι επιχειρηματικοί όμιλοι με
δυναμική παρουσία, μερικοί εκ των οποίων μάλιστα καθετοποιούνται και
μεταβάλλονται από επιχειρήσεις του πρωτογενούς αλιευτικού τομέα, σε
μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων που διαθέτουν και άλλα συσκευασμένα
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

3.2 Προοπτικές του Κλάδου
Ο κλάδος στην Ελλάδα εμφανίζει ιδιαιτέρως ευνοϊκές προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης κυρίως λόγω των φυσικών πλεονεκτημάτων που
διακρίνουν τη χώρα μας, καθώς καμία άλλη μεσογειακή ή ευρωπαϊκή χώρα
δε διαθέτει τις ανάλογες γεωγραφικές και βιολογικές συνθήκες που να
επιτρέπουν

την

παραγωγή

αντίστοιχης

ποσότητας,

και

πρωτίστως

ποιότητας, ιχθυδίων. Εξάλλου και σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάπτυξη του
κλάδου παρουσιάζει εντυπωσιακές προοπτικές λόγω της έντονης, όπως
σημειώθηκε, στροφής προς υγιεινότερες μορφές διατροφής όπως είναι τα
ιχθυρά προϊόντα.
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Ο λόγος εστιάζεται στην ποιότητα των ψαριών και των μαλακίων ως
τροφών, καθώς εμπεριέχουν υψηλότερα ποσοστά πρωτεΐνης σε σχέση με τις
λοιπές τροφές ζωικής ή φυτικής προέλευσης, ενώ παράλληλα τα λίπη των
ψαριών είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα να
συνιστούν άριστης ποιότητας τροφή για τον άνθρωπο. Επιπροσθέτως,
καθώς οι θάλασσες έχουν υπεραλιευθεί ή ακόμη και ρυπανθεί, τα ψάρια που
προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες πολλές φορές υπερέχουν λόγω της
ποιότητας και διαθεσιμότητάς τους.
Ειδικότερα, οι πολύ καλές προοπτικές του κλάδου ενισχύονται από μία
σειρά καθοριστικών παραγόντων, οι οποίοι δύνανται να παρουσιασθούν
συνοπτικά ως εξής:
Μεγάλη

ζήτηση

καθαρισμένων

και

τυποποιημένων αλιευμάτων

(φιλέτων, απεντερωμένων κλπ.), κυρίως από νεότερης ηλικίας νοικοκυριά, με
αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Απαγόρευση πώλησης μη απεντερωμένων αλιευμάτων σύμφωνα με
τους

ορισμούς

της

κοινοτικής

νομοθεσίας,

εξέλιξη

που

δημιουργεί

εκτεταμένες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της μεταποίησης των
νωπών αλιευμάτων.
Προσδοκώμενη αύξηση των πωλήσεων λόγω της ανάπτυξης νέων
αγορών σε χώρες της Βαλκανικής, της Βόρειας Ευρώπης, της Αμερικανικής
ηπείρου και της Ασίας, καθώς και νέων ποικιλιών αλιευμάτων, τα οποία
σήμερα ικανοποιούνται αποκλειστικά από προϊόντα ελεύθερης αλιείας.
Προβλεπόμενη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομής προκειμένου να
υποστηριχθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα και τις λίμνες, με
παράλληλη εξέταση της προοπτικής επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργητικών
μονάδων εκτός των στενών πλαισίων των κόλπων και στην ανοιχτή
θάλασσα.
Εντεινόμενη προώθηση της σχετικής επιστημονικής έρευνας με στόχο
την τελειοποίηση και αρτιότερη εφαρμογή των εφαρμόσιμων μεθόδων, σε
συνδυασμό με την πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική
στήριξη των νέων αλιέων.
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Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, οι προοπτικές του κλάδου των
ιχθυοκαλλιεργειών προδιαγράφονται ευνοϊκές για τη χώρα μας, ιδιαίτερα αν
συνδυαστούν με την επιτυχή στρατηγική αναδιάρθρωση του κλάδου μέσω
εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και με τη λειτουργική αναδιάρθρωση
των εταιριών που ήδη υπάγονται σε αυτόν.

3.3 Ανταγωνισμός - Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο
Η «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατέχει μια σημαντική
θέση μεταξύ των εταιριών του κλάδου με βάση τα οικονομικά της μεγέθη και
αποτελέσματα,

ως

προϊόν

της

συνετής

και

ταυτόχρονα

διορατικής

επαγγελματικής διαχείρισης που έχει υιοθετήσει από την ίδρυσή της μέχρι
σήμερα.
Π ω λ ή σ ε ις 2 0 0 2
(€ χ ιλ .)

Κ έρδη 20 0 2

1 Ν Η Ρ Ε Υ Σ ΙΧ Θ Υ Ο Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Χ ΙΟ Υ Α .Ε .

5 5 .7 8 7

1 .2 4 8

2 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ι ΙΧ Θ Υ Ο Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΑ Ι Α .Β .Ε .Ε .

3 2 .8 9 6

1 .6 3 5

3 S E A F A R M IO N IA N A .E .

2 2 .9 7 4

336

4 Σ Ε Λ Ο Ν Τ Α ΙΧ Θ Υ Ο Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΑ Α .Ε .Γ .Ε .

1 6 .8 6 8

1 .6 0 2

5 Α Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Δ Α Α .Ε .

1 4 .3 3 4

2 .4 9 6

6 O C T A P U S A .E .

13 .101

-7 9 7

7 Κ Ο Ρ Ω Ν ΙΣ Υ Δ Α Τ Ο Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Α .Ε .

1 4 .3 0 7

50

8 Κ Α Σ Τ Ε Λ Ο Ρ ΙΖ Ο ΙΧ Θ Υ Ο Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Α .Ε .

8 .5 7 9

655

9 Δ ΙΑ Σ ΙΧ Θ Υ Ο Α Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Α .Ε .

8 .5 3 0

1 .0 0 4

10 IN T E R F IS H ΙΧ Θ Υ Ο Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Α .Ε .

8 .4 4 9

1 .5 4 9

11 ΙΧ Θ Υ Ο Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν ΙΑ Σ Α .Ε .

8 .3 6 7

32

12 Γ Α Λ Α Ξ Ε ΙΔ Ι Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΕ Σ Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Α .Ε .

7 .7 7 6

1 .0 1 7

13 N E P T U N U S Θ Α Λ Λ Α Σ ΙΕ Σ Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΕ Σ Α .Ε .

5 .9 8 5

374

Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ

(€ χ ιλ .)

Πηγή : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ICAP

Στους

παρακάτω

συγκριτικούς

πίνακες

εμφανίζονται

οι

13

μεγαλύτερες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας για το 2002 με βάση τον κύκλο
εργασιών και τα κέρδη που πραγματοποίησαν.
Ειδικότερα, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2002, η Εταιρία
κατέχει την 10η θέση σε επίπεδο κύκλου εργασιών και την 3η θέση βάσει
κερδών προ φόρων. Πηγή : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ICAP
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Σημείωση: κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος Ετήσιου Δελτίου
δεν υπήρχαν διαθέσιμα προς σύγκριση τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης
2003 όλων των ανωτέρω εταιριών. Διαθέσιμα ήταν μόνο τα οικονομικά
στοιχεία των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών του κλάδου. Ωστόσο η παράθεση
μόνο των στοιχείων αυτών θα καταστούσε τον ανωτέρω πίνακα ελλιπή.

3.4 Προκλήσεις & προοπτικές
Στα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις προοπτικές αλλά και τις
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας
αναφέρεται μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) για τον κλάδο.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, πλεονεκτήματα όπως το
φυσικό περιβάλλον της χώρας, η ισχυρή παραγωγική βάση του κλάδου και
το υψηλό επίπεδο διείσδυσης στις διεθνείς αγορές καθιστούν την ελληνική
ιχθυοκαλλιέργεια μια από τις δραστηριότητες με στρατηγική σημασία για το
νέο αναπτυξιακό πρότυπο της εγχώριας οικονομίας.
Ωστόσο για να γίνει αυτό απαιτείται η αντιμετώπιση μιας σειράς
προβλημάτων - αδυναμιών που απειλούν την ανάπτυξη του κλάδου:
❖

Η χρηματοοικονομική κατάσταση πολλών επιχειρήσεων του κλάδου
είναι αρκετά επισφαλής λόγω της υψηλής δανειακής πίεσης και του
υψηλού όγκου βιολογικών αποθεμάτων σε σχέση με τις βιολογικές
πωλήσεις ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του παραγωγικού
δυναμικού (μέσω εκτενούς μόχλευσης με ξένα κεφάλαια) και της
συνακόλουθης πτώσης των τιμών και

της ζήτησης τη διετία

2008/2009.
❖

Η μικρότερη συγκέντρωση του κλάδου σε σύγκριση με το λιανικό
εμπόριο ψαριών στις κύριες αγορές, όπου επικρατούν λίγες μεγάλες
αλυσίδες σουπερμάρκετ, έχει ως αποτέλεσμα οι εγχώριες επιχειρήσεις
να έχουν χαμηλή διαπραγματευτική δύναμη έναντι των αγοραστών,
συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους και την αποδοτικότητά τους.
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❖

Ο κατακερματισμός του κλάδου δεν βοηθάει στην ανάληψη δράσεων
κοινού ενδιαφέροντος, όπως συντονισμένες καμπάνιες προώθησης
του προϊόντος, διεξαγωγή μελετών για δυνητικές εξαγωγικές αγορές
και τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και των ερευνητικών
κέντρων, ενώ υπάρχει και έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης με
στοιχεία εξέλιξης της αγοράς.

❖

Χωρίς συντονισμένη προσπάθεια, η προώθηση του προϊόντος από
τους μεμονωμένους παραγωγούς είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επιπλέον,
λίγα προϊόντα του κλάδου χαίρουν κάποιου είδους πιστοποίησης
(ονομασία προέλευσης, γεωγραφική ένδειξη, κ.λπ.).

❖

Σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ο κλάδος απειλείται από εξελίξεις
όσον αφορά στον ανταγωνισμό από άλλες χώρες και προϊόντα, καθώς
και από εξελίξεις σε άλλα τμήματα της αλυσίδας αξίας, όπου η
επιχειρηματική συγκέντρωση είναι υψηλότερη σε σύγκριση με το
τμήμα της καλλιέργειας.
Επιπλέον ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αντιμετωπίζει μόνιμες

απειλές σχετικές με το φυσικό περιβάλλον (μόλυνση, ακραία καιρικά
φαινόμενα,

ασθένειες

κ.α.).

Για

την

αντιμετώπιση

των

παραπάνω

προκλήσεων η μελέτη του ΙΟΒΕ υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου
συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων για δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.
Καλύτερη πληροφόρηση για την κατάσταση της αγοράς και αυξημένη
συνεργασία με ερευνητικά κέντρα μπορεί να περιορίσουν σημαντικά την
ενδογενή κυκλικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο, μειώνοντας την απειλή
πτώσης των τιμών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες για καινοτομία και
για συντονισμένη προώθηση των προϊόντων. Ανάμεσα στις σημαντικές
κατευθύνσεις καινοτομίας συγκαταλέγεται και η διαφοροποίηση των ειδών
που καλλιεργούνται στα ιχθυοτροφία,

όπου υπάρχουν αρκετά καλές

προοπτικές. Στις στρατηγικές κινήσεις οι οποίες κρύβουν ευκαιρίες για το
μέλλον συγκαταλέγεται και η απόκτηση περαιτέρω τεχνογνωσίας, μέσω
προώθησης μακροχρόνιων συμφωνιών με μεγάλους ξένους ομίλους που
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δραστηριοποιούνται στην εκτροφή σολομού ή την απόκτηση εξειδικευμένων
στελεχών από αυτές τις επιχειρήσεις.
Ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι κρίσιμος
για να ξεπεραστεί η δυσκολία της προώθησης του φρέσκου ελληνικού
ψαριού ως επώνυμου προϊόντος. Όπως και στον τουρισμό, όπου ο
κατακερματισμός

της προσφοράς

δεν

επιτρέπει

την

αποτελεσματική

προώθησή του κλάδου χωρίς κεντρικό συντονισμό, ενώ σημαντικό τμήμα της
αγοράς αφορά σε καταναλωτές στο εξωτερικό, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια
έχει πολλά να κερδίσει από τη δημιουργία ενός εθνικού brand.
Επίσης,

δεδομένης

της

αυξανόμενης

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της αντίληψης του ψαριού ως
αναπόσπαστου μέρους της υγιεινής διατροφής, ο απώτερος μακροχρόνιος
στόχος της στρατηγικής του κλάδου είναι η ένταξή του στην προσπάθεια
βιώσιμης ανάπτυξης μέσω σωστής ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων
παραγωγής στο φυσικό περιβάλλον.
Η περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου μπορεί επίσης να επιφέρει
ωφέλειες για την επιχειρηματική λειτουργία του κλάδου, επιτρέποντας τον
εκσυγχρονισμό

των

μονάδων

παραγωγής

και

βελτιώνοντας

τον

προγραμματισμό της παραγωγής.
Η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, τονίζεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ,
δεν πρέπει να αποτελέσει αυτοσκοπό, αλλά να γίνει με τα σωστά
επιχειρηματικά κριτήρια και αξιολόγηση των συνεργιών, έτσι ώστε όποια νέα
σχήματα δημιουργηθούν να μπορέσουν να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους
διάρθρωση και να πραγματοποιήσουν καλύτερη διαχείριση της παραγωγής
και της προώθησης των προϊόντων τους.

3.5 Η κατάσταση του κλάδου σήμερα
Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στις ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας και
λαβρακίου,

ενώ στους σημαντικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται

η

Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία. Μικρότερη είναι η παραγωγή στις Γαλλία,
Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρο, Μάλτα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Μαρόκο και Τυνησία,
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ενώ νέοι παραγωγοί έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στις Αλβανία,
Αλγερία και Λιβύη.

Η συνολική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου στις

μεσογειακές χώρες έφθασε σύμφωνα με εκτιμήσεις, στους 253.000 τόνους το
2010 (61% τσιπούρα και 39% λαβράκι).
Η Ελλάδα, με εκτιμώμενη παραγωγή 123.000 τόνους το 2010 (40.000
τόνοι λαβράκι και 83.000 τόνοι τσιπούρα) και μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης
της παραγωγής της τάξης του 7,4% από το 2000 μέχρι το 2009, αποτελεί το
σημαντικότερο παραγωγό τσιπούρας - λαβρακίου σε διεθνές επίπεδο, με
μερίδιο 48,6% επί της συνολικής παραγωγής. Ισχυρότερη είναι η θέση της
Ελλάδας στην παραγωγή τσιπούρας, όπου συγκεντρώνει το 54% περίπου
της διεθνούς παραγωγής.
Η Ελλάδα αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο εξαγωγέα τσιπούρας και
λαβρακίου σε παγκόσμιο επίπεδο, με το σύνολο των εξαγωγών της να
σημειώνει την περίοδο 2006-2009 μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 11% και
να φτάνει το 2009 τους 103.000 τόνους, από 75.600 τόνους το 2006. Η
Τουρκία, με συνολικές εξαγωγές 21.000 τόνων το 2009, περίπου στο 1/5 των
ελληνικών εξαγωγών, ακολουθεί στη δεύτερη θέση σε μεγάλη απόσταση από
την Ελλάδα και επομένως με αρκετά μικρότερη δυνατότητα να επηρεάζει τις
εξελίξεις στις αγορές.
Οι ελληνικές εξαγωγές τσιπούρας και λαβρακίου κατευθύνονται στην
πλειονότητά τους (46% περίπου) στην ιταλική αγορά. Οι επόμενες σε
σημαντικότητα αγορές για τις ελληνικές εξαγωγές είναι η ισπανική και η
γαλλική.

Σταδιακά ο αριθμός των χωρών προορισμού της ελληνικής

παραγωγής έχει αυξηθεί από 22 στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε 41 το
2009.
Στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια μεσογειακών ειδών εκτιμάται ότι το
2009 δραστηριοποιήθηκαν 117 εταιρείες και όμιλοι εταιρειών που κατέχουν
328

ενεργές

άδειες

παραγωγής.

Το

σύνολο

των

πωλήσεων

των

επιχειρήσεων του κλάδου (ψαριών, γόνου, ιχθυοτροφών, εξοπλισμού)
έφθασε το 2009 στα €726 εκατ., ενώ η αξία των εξαγωγών ψαριών σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat ήταν το ίδιο έτος €324 εκατ.
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Οι επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν περίπου 10.000 άτομα,
κυρίως

στην

περιφέρεια.

Λόγω

της

εξωστρεφούς

ανάπτυξης

που

χαρακτηρίζει τον κλάδο (εκτιμάται ότι το 70-80% της εγχώριας παραγωγής
εξάγεται), η συνεισφορά της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική οικονομία είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Η αξία εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακίου αντιστοιχεί
στο 23% της συνολικής αξίας εξαγωγών ειδών διατροφής, καθιστώντας τον
κλάδο το 2ο μεγαλύτερο εξαγωγικό τομέα στα είδη διατροφής.
Σε σύγκριση με το σύνολο της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, οι
ιχθυοκαλλιέργειες καταγράφουν αξιοσημείωτο μερίδιο της τάξης του 2,3% το
2009.

Προοπτικές: Το 2010 υπήρξε σχετικά καλύτερο έτος για τις μεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες επωφελήθηκαν από την αύξηση της
ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού, αντισταθμίζοντας τις απώλειες στην
εγχώρια αγορά. Ωστόσο, οι πρόσφατες βελτιωμένες επιδόσεις δεν πρέπει να
δημιουργούν εφησυχασμό, καθώς οι δομικές αδυναμίες (μεγάλη διάρκεια του
κύκλου

παραγωγής,

ελλιπής

διαφοροποίηση,

κ.λπ.)

και

οι

έντονες

χρηματοοικονομικές δυσκολίες (υψηλή δανειακή πίεση και υψηλά βιολογικά
αποθέματα, ανεπαρκής ρευστότητα) δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς.
Προκλήσεις όπως η ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων αγορών, η
έρευνα και ανάπτυξη για την προϊοντική διαφοροποίηση και τη μείωση του
κόστους, η ενίσχυση του ανταγωνισμού από άλλες χώρες και προϊόντα, η
κυκλικότητα

της

παραγωγής

και

των

τιμών,

η

βελτίωση

της

παραγωγικότητας, η συμμόρφωση με τους ολοένα και αυστηρότερους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν σε ένα
περιβάλλον στενότητας στις πιστώσεις και υψηλού εταιρικού χρέους. Οι
παράγοντες αυτοί εκ των πραγμάτων στρέφουν την προσοχή των
επιχειρήσεων στην καθημερινή τους λειτουργία και στερούν τη δυνατότητα
μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού και επενδύσεων.
Επιπλέον, οι μακροοικονομικές συνθήκες στις κύριες ξένες αγορές για
την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, δεν
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έχουν ακόμα ομαλοποιηθεί. Επομένως, χρειάζεται να γίνουν αρκετές
επιπλέον κινήσεις για να μην μείνουν ανεκμετάλλευτες οι σημαντικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αποτραπεί η επέλευση των σημαντικών
κινδύνων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ή να μετριαστεί η αρνητική τους
επίδραση.
Για το 2011 εκτιμάται ότι θα υπάρξει καλύτερη ισορροπία μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση της επίδοσης της
αγοράς και καλύτερες τιμές συγκριτικά με το 2010. Παρά την αβεβαιότητα
των εκτιμήσεων σχετικά με το επίπεδο των βιολογικών αποθεμάτων του
κλάδου, είναι πιθανό το ενδεχόμενο η παραγωγή κατά το 2011 να
υποχωρήσει ελαφρά, λόγω της έλλειψης ρευστότητας αρκετών επιχειρήσεων
σε Ελλάδα και Ισπανία και της αβεβαιότητας των προοπτικών της ζήτησης σε
κύριες αγορές τσιπούρας και λαβρακίου.
Ο περιορισμός των βιολογικών αποθεμάτων και της ποσότητας νέων
ψαριών προς ανάπτυξη, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης, μπορεί να
οδηγήσει σε σταθεροποίηση των τιμών την επόμενη διετία σε επίπεδα
υψηλότερα του κόστους παραγωγής. Όμως, το πως τελικά θα εξελιχθούν οι
τιμές, εξαρτάται και από την αντίδραση ανταγωνιστικών παραγωγών, όπως η
Τουρκία, και το επίπεδο της παραγωγής που θα επιλέξουν, καθώς και από
τις ανταγωνιστικές πιέσεις που θα δεχθεί ο κλάδος από υποκατάστατα
προϊόντα χαμηλότερης τιμής.
Ενώ ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές εξωγενείς απειλές, όπως το
ενδεχόμενο ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της Τουρκίας ή η ανάδυση
νέων παραγωγικών χωρών με χαμηλότερο κόστος εργασίας κοντά στα
μεγάλα κέντρα κατανάλωσης, συνολικά οι εξωγενώς οριζόμενες προοπτικές
του είναι θετικές. Η στροφή προς τον υγιεινό τρόπο ζωής και η τάση αύξησης
της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ψαριού, σε συνδυασμό με σταθεροποίηση ή
πτώση της αλιείας, προοιωνίζουν ότι οι συνθήκες που θα αντιμετωπίζει ο
κλάδος στο μέλλον θα είναι ευνοϊκές.
Ωστόσο, για να μπορέσει ο κλάδος να εκμεταλλευτεί αυτές τις
ευκαιρίες και πράγματι να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς μοχλούς
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ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας πρέπει καταρχάς να βρει τρόπο να
ξεπεράσει τις παθογένειές του. Σε αυτή την προσπάθεια, το κράτος,
ορθολογικοποιώντας την αδειοδότηση και το χωροταξικό σχεδιασμό, έχει να
παίξει κρίσιμο ρόλο.

3.6 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΜΕ
Η ανταγωνιστικότητα του τομέα διαφοροποιείται κατά κλάδο αλιευτικής
δραστηριότητας, ως ακολούθως:

3.6.1. Θαλάσσια Αλιεία
Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι χαμηλή και αυτό οφείλεται στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που αναλύονται ως κατωτέρω:
❖

Ιδιαιτερότητα της δομής του αλιευτικού στόλου της χώρας μας, ως
χαρακτηριστικό Μεσογειακού στόλου, ο οποίος κατά 90% αποτελείται
από σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων

❖

Πολυειδική αλιεία από σκάφη παράκτιας αλιείας με την εφαρμογή
διαφορετικών μεθόδων αλιείας, περισσότερο επιλεκτικών

❖

Ανταγωνισμός στις ίδιες ζώνες από σκάφη της ερασιτεχνικής αλιείας
για τα οποία δεν ισχύουν περιορισμοί ως προς τη χωρητικότητα και
την ισχύ των μηχανών του σκάφους.

❖

Οι δυνατότητες παραγωγής για τα μικρά σκάφη (ολικού μήκους < 12
μ.) είναι περιορισμένες, κυμαινόμενες μεταξύ 3 και 8 τόνων ανά έτος.
Λαμβανομένων υπόψη των λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, δίχτυα) και
των δαπανών προσωπικού (1-3 άτομα ανάλογα με την κατηγορία), οι
επιχειρήσεις αυτές είναι έντονα προβληματικές, από οικονομική
άποψη.

❖

Ο εξοπλισμός των μικρότερων σκαφών της παράκτιας αλιείας δεν
είναι πλήρης και σύγχρονος,
συνθήκες

άσκησης

του

ώστε να παρέχει

επαγγέλματος

&

ικανοποιητικές

αποτελεσματικότερο

εφοδιασμό της αγοράς.
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❖

Η χωρητικότητα και ο εξοπλισμός των παλαιότερων σκαφών δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας όσον
αφορά την ενδιαίτηση, υγιεινή και ασφάλεια.

❖

Παλαιότητα σκαφών μηχανοτρατών Μεσογείου, τα οποία δεν έχουν
ανανεωθεί, παρά μόνον εκσυγχρονισθεί μερικά, για μεγάλο χρονικό
διάστημα εξ’ αιτίας των περιορισμών των Π.Π.Π. αλιευτικού στόλου

❖

Αδυναμία οργάνωσης των αλιέων με στόχο την εμπορία των
αλιευτικών προϊόντων

❖

Ανταγωνισμός από στόλους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται
στα ίδια μέτρα διαχείρισης

3.6.2. Υδατοκαλλιέργειες
Οι ανάγκες του κοινού για κατανάλωση ιχθυηρών, αυξάνεται συνεχώς
τα τελευταία χρόνια. Την ανάγκη προώθησης στην αγορά, φρέσκων
αλιευμάτων, πρώτης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας την καλύπτει
με ικανοποιητικούς ρυθμούς η υδατοκαλλιέργεια.
Ειδικά όσον αφορά τις θαλάσσιες καλλιέργειες ευρύαλων ψαριών, μια
σειρά κινήτρων και πλεονεκτημάτων τις κατέταξαν στην πρώτη θέση
παραγωγής σε μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σημειώνεται ότι η ελληνική παραγωγή σε τσιπούρα - λαβράκι ξεπερνά
το 34% της συνολικής μεσογειακής παραγωγής, και το 51% περίπου των
χωρών της Ε.Ε.
Η παραγωγή των μονάδων έχει κυρίως εξαγωγική κατεύθυνση σε
συγκεκριμένες αγορές της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία). Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό

με την αυξημένη παραγωγή και

την

ανταγωνιστικότητα προϊόντων από τρίτες χώρες, οδηγούν σε συμπίεση των
τιμών, των προϊόντων αυτών.
Όσο αφορά το κόστος παραγωγής τα ελληνικά προϊόντα είναι πλήρως
ανταγωνιστικά

των

ομοίων

κοινοτικών

(δεδομένων

των

άριστων

κλιματολογικών και γεωγραφικών συνθηκών που προσδίδουν ταχύτερους
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ρυθμούς ανάπτυξης στα εκτρεφόμενα ζώα, αλλά και του σχετικά μειωμένου
κόστους παραγωγής σε σχέση με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες), ενώ
υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού με εκείνα των μη κοινοτικών χωρών (τα
ιχθυηρά παράγονται με αρκετά μειωμένο κόστος σε σχέση με αυτά των
Ελληνικών μονάδων, κυρίως λόγω φθηνών εργατικών χεριών αλλά και
ανυπαρξίας

περιορισμών

ή

συγκεκριμένων

όρων

παραγωγής,

περιβαλλοντικών, διοικητικών, τεχνικών κλπ που επιβάλλονται στις ελληνικές
μονάδες για την εξασφάλιση, της ποιότητας του περιβάλλοντος και της
υγιεινής του προϊόντος).
Στην εσωτερική αγορά ο καταναλωτής έχει στραφεί και στην αγορά
ψαριών από ιχθυοκαλλιέργειες για τα οποία ήταν επιφυλακτικός τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας του κλάδου. Παράγοντες όπως:
Η διαφήμιση, η καθιέρωση σήματος ποιότητας, η περαιτέρω επέκταση
της διάθεσης από αλυσίδες λιανικού εμπορίου και λαϊκές αγορές και οι
ανταγωνιστικές τιμές έναντι των ψαριών θαλάσσιας αλιείας θα συμβάλλουν
στην αύξηση της κατανάλωσης στην ελληνική αγορά.
Για την διατήρηση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου
πέρα από τις σημερινές προοπτικές, πλεονέκτημα θα αποτελέσει η
αναζήτηση νέων αγορών διάθεσης, η στροφή και σε άλλα είδη καλλιέργειας
και οι επενδύσεις σε θέματα τεχνολογίας, marketing, μηχανοργάνωσης και
της τηλεματικής-τηλεπικοινωνιών, βελτίωσης της υγιεινής κατάστασης του
παραγόμενου προϊόντος, αλλά και του περιβάλλοντος ανάπτυξης του. Η
αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και η δημιουργία δικτύων και κοινών
εμπορικών

σχημάτων

αποτελούν

αναγκαίες

προσαρμογές

για

την

αντιμετώπιση του εντεινόμενου ανταγωνισμού.
Όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες γλυκών νερών,
χαρακτηρίζεται

από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις,

ο κλάδος

οι περισσότερες

οικογενειακού χαρακτήρα. Τα τελευταία όμως χρόνια, αρκετές μονάδες
καλλιέργειας χελιών και πέστροφας, κατάφεραν να πετύχουν αυξημένη
παραγωγή η οποία σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αιχμής
και την υψηλή ζήτηση, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ανταγωνιστικότητας.
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Τέλος, η αλιεία εσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες, λίμνες) ασκείται
με τις παραδοσιακές μεθόδους αλιείας και διαχείρισης κυρίως από
συλλογικούς

φορείς.

Στο

σύνολό

τους,

τα

ιχθυοτρόφα

νερά,

συμπεριλαμβάνονται στους υγροβιότοπους που προστατεύονται από τις
Διεθνείς συμβάσεις. Στα πλαίσια αυτά, η αλιευτική ανάπτυξη, που είναι μια
πραγματικότητα γι' αυτές τις περιοχές, εντάσσεται και υλοποιείται μέσω
ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης και προστασίας των ευρυτέρων αυτών
περιοχών.
Ορισμένα προϊόντα παραγωγής αυτών των εκμεταλλεύσεων
παρουσιάζουν μεγάλη ανταγωνιστικότητα λόγω της τοπικής ιδιαιτερότητας
όσον αφορά στους τρόπους εξαλίευσης και παρασκευής τους, καθώς και της
ποιότητάς τους.
Ο τεχνικός και θεσμικός εκσυγχρονισμός, όπως και η βελτίωση των
υποδομών θα αφήσουν περιθώρια αύξησης της ανταγωνιστικότητας αυτών
των εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια μιας αειφόρου - βιώσιμης ανάπτυξης.

3.6.3. Μεταποίηση - Εμπορία
Η ζήτηση για την κατανάλωση μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων
αυξάνεται συνεχώς σαν αποτέλεσμα της διαμόρφωσης νέων καταναλωτικών
πρότυπων.
Η παραγωγή των ελληνικών μονάδων καλύπτει το 38% της εγχώριας
κατανάλωσης που είναι 96.500 τον., ενώ με την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων μέσω του Β’ΚΠΣ θα καλυφθεί το 45%. Οι μονάδες είναι
μικρές, κυρίως βιοτεχνικού χαρακτήρα. Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για
τον κλάδο, αφού η ετήσια αύξηση της κατανάλωσης είναι 3% περίπου.
Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη διασφάλιση των όρων υγιεινής και
ασφάλειας, για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθεί η
κάλυψη του αρνητικού ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων. Επιπλέον στα
πλαίσια του Π.Ο.Ε στο εγγύς μέλλον θα κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά
προϊόντα

χωρίς

περιορισμούς

δασμών,

με

μόνο

εφόδιο

την

ανταγωνιστικότητα τους απέναντι σε παρεμφερή προϊόντα .
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Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τον κλάδο της εμπορίας όπου
επίσης

απαιτούνται

σημαντικές

επενδύσεις

ίδρυσης,

επέκτασης

και

εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων, αλλά και η αναδιοργάνωση του
κλάδου

και

η

συμπλήρωση

των

υφιστάμενων

δομών

ώστε

να

ανταποκρίνονται στους συνεχείς και αυστηρότερους κανόνες υγιεινής που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές περιβάλλον.
Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, το μάνατζμεντ, το
μάρκετινγκ,

την

πληροφορική,

επιχειρήσεων αποδοτικού

σε

μεγέθους

συνδυασμό
και

με

την

την σταθερή

δημιουργία

ποιότητα,

την

καθιέρωση σήματος ποιότητας και επώνυμων προϊόντων θα βελτίωση την
ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
Ο τομέας των Υδατοκαλλιεργειών στην χώρα μας έχει αναπτυχθεί με
ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και για ορισμένα είδη, οι ρυθμοί
ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί.
Οι θαλασσοκαλλιέργειες σε σταθερή ανοδική πορεία ανάπτυξης από
τις αρχές της δεκαετίας του 80, έδωσαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, με την
παραγωγή σημαντικού ύψους εγχώριου, φρέσκου και φθηνού ψαριού, αλλά
και κυρίως με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου κοινωνικοοικονομικού χώρου ο
οποίος απασχολεί άμεσα κα έμμεσα

μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, ενώ

αποτελούν μια παραγωγική δραστηριότητα που συμβάλλει στην ενίσχυση
του πληθυσμού των παρακτίων περιοχών.
Όλες οι προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη τόσο της παγκόσμιας
κατανάλωσης

αλιευτικών

προϊόντα

όσο

και

των

υδατοκαλλιεργειών

συμφωνούν σε μερικά απλά γεγονότα.
Όπως ότι:
1.

Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για τα αλιευτικά προϊόντα παγκοσμίως

γεγονός που
πληθυσμού αλλά

δεν

οφείλεται

και στην

μόνο στην αύξηση

του παγκόσμιου

αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης

θαλασσινών, η οποία αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 50%.
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2. Η συλλεκτική αλιεία αντιμετωπίζει συνεχώς όλο και περισσότερους
περιορισμούς, και επομένως η υδατοκαλλιέργεια φαίνεται να είναι η μόνη
βιώσιμη επιλογή να ικανοποιηθεί αυτή η αυξανόμενη ζήτηση.
3. Σύμφωνα με το F.A.O, η παγκόσμια παραγωγή υδατοκαλλιέργειας
θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2030 για να συμβαδίσει με την
ζήτηση. Αυτό αντιπροσωπεύει, σε απόλυτους όρους, μια αύξηση σχεδόν 40
εκατομ. τόνων παγκοσμίως.
Από τα παραπάνω,

είναι σαφές ότι η παγκόσμια παραγωγή

υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων

θα

αυξηθεί αρκετά

στις

ερχόμενες

δεκαετίες.
Η πρόκληση για τη Ελλάδα είναι να συμμετέχει και αυτή στην αύξηση
της

παγκόσμιας

παραγωγής

υδατοακαλλιεργητικών

προϊόντων,

εξασφαλίζοντας όμως, ότι αυτή η αύξηση θα στηρίζεται σε μια αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα έχει σαν προτεραιότητα την παραγωγή υγιών
προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών
Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην χώρα μας βρίσκεται σε μια, θα
μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε,

«παράδοξη»

κατάσταση.

Ενώ

είμαστε ηγέτες (leaders) στην παραγωγή μεσογειακών ειδών και γνώστες
της τεχνολογίας των υδατοκαλλιεργειών,
προχωρήσουμε

στην

ακόμη

με μεγάλες δυνατότητες να

περισσότερο

βιώσιμη

ανάπτυξη

των

υδατοκαλλιεργειών, από την άλλη είμαστε, όπως και συνολικά η Ευρωπαϊκή
Ένωση, εισαγωγείς μεγάλων ποσοτήτων αλιευτικών προϊόντων ( η Ε.Ε.
εισάγει πάνω από 3 εκατομ. τόνους αλιευμάτων και σύμφωνα με τις
προβλέψεις της EUROSTAT, αυτή η ποσότητα θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια
τόνους μέχρι το 2025).
Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι

ενώ η τεχνογνωσία μας

μεταφέρεται συχνά σε άλλες χώρες γεγονός που βοηθά και συμβάλει στην
ραγδαία αύξηση της παραγωγής τους, αντίθετα η αύξηση της εγχώριας
παραγωγής μας περιορίζεται από διάφορους παράγοντες.
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Τα παραπάνω μας οδηγούν σε δυο βασικές παρατηρήσεις που θα
πρέπει

να

καθοδηγήσουν

την

στρατηγική

της

Ελλάδας

στις

υδατοκαλλιέργειες.
❖

1ον

πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις υδατοκαλλιέργειες σαν

βιομηχανία πρωτογενούς παραγωγής η οποία

παράγει

μια

υψηλής

ποιότητας και υγιή τρόφιμα - τα οποία προσφέρουν τροφή στον
εγχώριο και της Ε.Ε. πληθυσμό.

Ενώ από τις διαφαινόμενες

προοπτικές που υπάρχουν, παρά την σημερινή αρνητική εικόνα, για
αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και των ανησυχιών για
την

επάρκεια

τροφίμων,

η

στρατηγική

σημασία

των

υδατοκαλλιεργειών είναι αδιαφιλονίκητη.
❖

2ον αφού ως χώρα έχουμε βάλει την αύξηση της παραγωγής και των
θέσεων απασχόλησης σε πρώτη προτεραιότητα, θα πρέπει να
εφαρμόσουμε μια εθνική στρατηγική υδατοκαλλιέργειας

που θα

πρέπει να λάβει υπόψη της και να εξετάσει την αναντιστοιχία που
υπάρχει μεταξύ της θέσης μας, στους ηγέτες (leaders) της ευρωπαϊκής
παραγωγής, και τον περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο που φαίνεται
να έχει η βιομηχανία των υδατοκαλλιεργειών μας.

3.7 ΟΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Υπάρχουσα κατάσταση Υδατοκαλλιεργειών: Στην Εύβοια έχει αναπτυχθεί
από τις αρχές της δεκαετίας του 80 εντατικής μορφής, ιχθυοκαλλιέργειες και ο
κλάδος των θαλασσοκαλλιεργειών έδωσε μια πραγματική ώθηση του τομέα
των υδατοκαλλιεργειών στον νομό μας τα τελευταία 20 χρόνια.
Η Εύβοια για αρκετά χρόνια ήταν ο πρώτος σε παραγωγή νομός της
χώρας μας ενώ σήμερα κατέχει την δεύτερη θέση.
Στον κλάδο έχουν επενδυθεί κεφάλαια σημαντικού ύψους (ιδιωτικά,
αλλά και Κοινοτικά και Εθνικά) τόσο για τις πάγιες εγκαταστάσεις, όσο και
για τη δημιουργία Ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
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Στον

νομό

Ευβοίας

λειτουργούν

σήμερα

40

μονάδες

ιχθυοκαλλιέργειας ευρύαλων ειδών. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν
οι παραπάνω μονάδες είναι μόνο 767 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης και
έχουν συνολική δυναμικότητα 8.500 τον..
Η συνολική αξία της παραγόμενης ποσότητας ανέρχεται περίπου στα
40 εκατ €.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της ετήσιας παραγωγής (>60%) σε τσιπούρα
και

λαβράκι

εξάγεται,

ενώ το υπόλοιπο

καλύπτει

τις ανάγκες της

ελληνικής αγοράς.
Η παραγωγή ιχθυδίων ευρύαλων ειδών στους 4 Ιχθυογεννητικούς
σταθμούς (ο 5ος καταστράφηκε με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007) ανήλθε
για το έτος 2009 σε 30 εκατ. ιχθύδια.
Επιπλέον, στον νομό έχουν πάρει άδεια λειτουργίας και δύο μονάδες
μυδοκαλλιέργειας με δυναμικότητα παραγωγής 480 τόνους /έτος.
Επίσης στο νομό λειτουργούν 11 σύγχρονα συσκευαστήρια που
εξυπηρετούν το σύνολο της παραγωγής του νομού.

3.8 Προβλήματα
Τα προβλήματα των υδατοκαλλιεργειών που απασχολούν τις μονάδες
του νομού μας είναι τα ίδια που απασχολούν τον κλάδο σε όλη την χώρα.
Μπροστά στη ραγδαία ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών η Πολιτεία
(κύρια Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και ΥΠΕΧΩΔΕ)
δεν κατάφερε να δώσει την κατεύθυνση και τον βαθμό της επιθυμητής
ανάπτυξης του κλάδου, δηλαδή δεν υπήρξε κλαδική πολιτική. Ανάλογα με
την ένταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τις διεθνείς ή εθνικές συγκυρίες
καθορίζονταν οι ρυθμοί και τα μεγέθη ανάπτυξης του κλάδου.
Παράλληλα η «αναστολή», με εγκύκλιο του 1994 των μισθώσεων των
αναγκαίων θαλάσσιων χώρων για

μονάδες πάχυνσης τσιπούρας -

λαβρακίου, οδήγησε ώστε για δέκα πέντε χρόνια να μην υπάρχει νόμιμη
διαδικασία επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών
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ιχθυοκαλλιέργειας, όταν μάλιστα δεν έχει ποτέ τεθεί θέμα περιορισμών και
ποσοστώσεων σε επίπεδο Ε.Ε.
Η υπερπροσφορά του προϊόντος σε συγκεκριμένες περιόδους λόγω
της έντονης εποχικότητας που παρουσιάζει η ζήτηση των ψαριών, αλλά και η
συγκέντρωση του λιανεμπορίου σε μικρό αριθμό εταιρειών (γεγονός που
συμβαίνει για το σύνολο των αγροτικών προϊόντων), έχει οδηγήσει σε μείωση
των τιμών πώλησης ακόμα και κάτω από το κόστος παραγωγής με άμεση
συνέπεια ο κλάδος να βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δυσχερή
κατάσταση.
Στη δυσχερή αυτή κατάσταση όμως του κλάδου, συμβάλλουν, εκτός
της μείωσης των τιμών και άλλοι λόγοι, που έχουν να κάνουν με την έλλειψη
νομοθετικού πλαισίου

και

την χωροθέτηση της δραστηριότητας των

υδατοκαλλιεργειών.

3.9 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΗΡΕΥΣ:
Σύντομο προφίλ: Η ΝΗΡΕΥΣ ιδρύθηκε στη Χίο το 1988. Στα 23 χρόνια της
παρουσίας της στον κλάδο, έχει καταφέρει μέσω σημαντικών επενδύσεων,
να γίνει

μια

μεγάλη εταιρία

ιχθυοκαλλιέργειας διεθνούς φήμης.

Με

εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία, η ΝΗΡΕΥΣ αποτελεί το
μεγαλύτερο παραγωγό Μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο.
Έχει πλήρως καθετοποιημένη δομή, ελέγχοντας όλα τα στάδια παραγωγής
και διαθέτοντας δικές της παραγωγικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή
γόνου, ιχθυοτροφών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας. Η παραγωγική
υποδομή της εταιρίας αποτελείται από:
❖

5τελευταίας τεχνολογίας Ιχθυογεννητικούς σταθμούς

❖

3 μονάδες προπάχυνσης και

❖

1 γενετικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης

❖

67 μονάδες πάχυνσης

❖

11 συσκευαστήρια
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❖

1 μονάδα μεταποίησης

❖

2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών

Η ΝΗΡΕΥΣ, ηγέτης στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια, παράγει μια
σειρά προϊόντων πλούσια σε διατροφική αξία: Λαβράκι, Τσιπούρα και
Μυλοκόπι,

τα οποία πωλούνται ολόκληρα, απεντερωμένα ή σε φιλέτα,

φρέσκα ή κατεψυγμένα.
Το αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, η εγγυημένα
υψηλή ποιότητα προϊόντων και η λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον, την
έχει καταστήσει ως τον κύριο προμηθευτή των μεγαλύτερων αλυσίδων super
market της Ευρώπης.
Το 2009 πραγματοποίησε μια στρατηγικής σημασίας κίνηση, τη
δημιουργία υποκαταστήματος στο Μιλάνο της Ιταλίας, σε συνεργασία με την
εταιρία Tradimar.
Με αυτό τον τρόπο η Νηρεύς μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα της, τόσο
στην αγορά της Ιταλίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πιο
αποτελεσματικά και με σημαντικά οφέλη για τους πελάτες της.
Mε εξαγωγές σε πάνω από 35 χώρες, συμβάλει δυναμικά στο
ελληνικό εθνικό προϊόν, στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, καθώς και στον
παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.
Η Νηρεύς παραμένοντας πιστή στο στόχο της για εξωστρέφεια,
πραγματοποιεί επενδύσεις, τόσο στο παραγωγικό όσο και στο εμπορικό
τομέα, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στη διεθνή αγορά και προσφέροντας υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Στον επιχειρηματικό τομέα, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει αποσπάσει αρκετά
βραβεία Διεθνών Οργανισμών, σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των
προϊόντων αλλά και του επιτυχημένου εξαγωγικού δυναμισμού του.

Η

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΕΛΟΝΤΑ

:

Η

Σελόντα,

υπήρξε

η

πρώτη

εταιρεία

ιχθυοκαλλιέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που
το 1994 εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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Έκτοτε αναπτύχθηκε σημαντικά, τόσο οργανικά όσο και μέσω στρατηγικών
εξαγορών και σήμερα αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες της
Μεσογειακής

Ιχθυοκαλλιέργειας σε παγκόσμια

κλίμακα.

Περισσότερες

λεπτομέρειες για την πορεία της εταιρείας μπορείτε να βρείτε στα ΓεγονόταΣταθμοί. Στο παρόν κεφάλαιο μπορείτε να δείτε τα βασικά οικονομικά μεγέθη
της, την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, την πορεία της μετοχής της και τα
οικονομικά της αποτελέσματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΣ:
❖

1992 ίδρυση της εταιρείας

❖

1999 Δημιουργία της πρώτης μονάδας εκκολαπτηρίων

❖

2002 Είσοδος της "Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε" στο Χρηματιστήριο
Αξίων της Αθήνας

❖

2003 Εξαγορά της "FRUTTI DI MARE ΑΕ"

❖

2004 Εξαγορά της "ASTIR INTERNATIONAL ΕΠΕ"

❖

2006 Εξαγορά της "Neptunus Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε."

❖

2007 Εξαγορά της του εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφιών
"Ζωονομή Α.Ε"

❖

Εξαγορά της Mare Nostrum Α.Ε. Εξαγορά της Mερκος Α.Ε.

❖

2008 Εξαγορά της "SparFish Α.Ε" Εξαγορά της ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ
Α.Ε.

❖

2009 Εξαγορά της "ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ I. FAMILY Α.Ε"

❖

2009 Στρατηγική Συμμαχία με τον πολυεθνικό Όμιλο BIOMAR

Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε ιδρύθηκε το 1992 και
μέσω μιας σειράς εξαγορών και συνεχόμενων επενδύσεων αναδείχθηκε ως
μια από τις πρωτοπόρες, πλήρως καθετοποιημένες εταιρίες στο μεσογειακό
κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές εξαγορές,
συγκαταλέγονται και αυτές των εταιριών Neptunus Α.Ε, Ζωονομή Α.Ε, Mare
Nostrum Α.Ε και ΜέρκοςΑ.Ε.
Ο οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος σε συνδυασμό με την επίτευξη της
πλήρης, από το 2007, καθετοποίησης της παραγωγής, έχουν μετατρέψει τον
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ΔΙΑ σε έναν όμιλο με την δυνατότητα να ελέγχει πλήρως την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα

όλων

των

ενεργειών

του,

σε

προϊοντικό

και

χρηματοοικονομικό επίπεδο.
Επί του παρόντος ο όμιλος έχει υπό τον έλεγχο του τις εξής
επιχειρησιακές μονάδες:

❖

2 Ιχθυογεννητικούς σταθμούς

❖

31 Μονάδες πάχυνσης

❖

8 Σύγχρονα συσκευαστήρια

❖

2 Κέντρα διανομής

❖

1 Κέντρο αποστολής και εξυγίανσης οστράκων

❖

1 Εργοστάσιο ιχθυοτρόφων

❖

2 Εμπορικές εταιρίες

❖

1 Εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών

Οι κύριες εμπορευόμενες κατηγορίες προϊόντων είναι:
❖

Ολόκληρα ψάρια, φρέσκα ή κατεψυγμένα

❖

Επεξεργασμένα ψάρια (καθαρισμένα / φιλέτα)

❖

Προϊόντα

Map

(συσκευασμένα

σε

ειδικά

τροποποιημένη

ατμόσφαιρα).
❖

Γόνος ψαριών

❖

Ιχθυοτροφές διαφόρων ειδών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πληροφορίες σχετικά με τη Δραστηριότητα της Εταιρίας

Αντικείμενο Εργασιών: Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενής Παραγωγής και στον κλάδο των
εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας - ιχθυοτροφεία. Το αντικείμενο των εργασιών της
και η βασική δραστηριότητα της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της,
αποτελεί η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών
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μονάδων όπως και η εμπορία και η εξαγωγή ιχθύων και άλλων σχετικών
προϊόντων.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από την πώληση γόνου
που παράγεται στον Ιχθυογεννητικό σταθμό και κυρίως από την πώληση
έτοιμων προϊόντων που η Εταιρία εκτρέφει και επεξεργάζεται. Τα προϊόντα
αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι.
Παραγωγική διαδικασία:

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα

ακόλουθα στάδια:
α) Ιχθυογέννεση: αναπαράγεται και αναπτύσσεται ο γόνος μέχρι
βάρους 100mg σε ειδικά διαμορφωμένες δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του
ιχθυογεννητικού σταθμού της Εταιρίας. Ο παραγωγικός κύκλος της Εταιρίας
αρχίζει από τους γεννήτορες (μάνες), οι οποίοι γεννούν αβγά που
εκκολάπτονται στον ιχθυογεννητικό σταθμό της Εταιρίας.
Μετά την αρχική εκκόλαψη των αβγών, τα ιχθύδια παραμένουν στις
χερσαίες δεξαμενές για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 120 έως 140
ημέρες.

Στην αρχή εκτρέφονται με ζωντανές τροφές που καλλιεργεί η

Εταιρία, ενώ στη συνέχεια με ειδικές τυποποιημένες τροφές. Η παραγωγική
διαδικασία της ιχθυογέννησης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:
❖

Τμήμα γεννητόρων, όπου οι μάνες, κάτω από κατάλληλες συνθήκες
φωτός και θερμοκρασίας, γεννούν αβγά, τα οποία μεταφέρονται και
εκκολάπτονται

σε δεξαμενές του ιχθυογεννητικού σταθμού της

Εταιρίας.
❖

Τμήμα λαρβών, όπου εκκολάπτονται τα αβγά και γίνονται λάρβες
(μικροσκοπικά ψάρια μήκους 3-4mm και βάρους περίπου 100mg) οι
οποίες εκτρέφονται με ζωντανή τροφή μέχρι να απογαλακτιστούν και
να συνηθίσουν την τυποποιημένη τροφή οπότε και μεταφέρονται στο
τμήμα προπάχυνσης.

❖

Τμήμα ζωντανής τροφής, όπου γίνεται η καλλιέργεια ζωντανής τροφής
(φυτοπλαγκτόν,

ρότιφερς,

αρτέμια)

κάτω

από

ελεγχόμενες

περιβαλλοντικές συνθήκες, με σκοπό τη διατροφή των λαρβών μέχρι
τον απογαλακτισμό.
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❖

Τμήμα προπάχυνσης, όπου γίνεται η τελική προετοιμασία των
ιχθυδίων πριν από την είσοδό τους στους κλωβούς ανοιχτής
θαλάσσης (ιχθυοκλωβούς) για την τελική πάχυνση των ψαριών (όταν
το βάρος τους φτάσει τα 1 - 3gr). Στο τμήμα αυτό τα ιχθύδια
αναπτύσσονται

σε

προστατευμένο

περιβάλλον

(θερμοκρασία,

ποιότητα νερού) που ευνοεί την ταχεία ανάπτυξή τους, την πρόληψη
ασθενειών και τη μείωση θνησιμότητας. Μετά την επίτευξη του
επιθυμητού

μεγέθους,

τα

ιχθύδια

μεταφέρονται

στις

μονάδες

πάχυνσης.

β) Πάχυνση: πρόκειται για το στάδιο εκτροφής των ιχθυδίων, όπου
γίνεται εισαγωγή του γόνου ψαριών στις πλωτές εγκαταστάσεις και η εκτροφή
τους μέχρι να εξαλιευθούν. Στο στάδιο αυτό εκτρέφονται με τυποποιημένες
τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και
βιταμίνες. Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος εκτροφής για να φτάσουν τα
ψάρια σε εμπορεύσιμο μέγεθος (π.χ. μέσο βάρος 350gr) κυμαίνεται από 14
μέχρι και 20 μήνες, ανάλογα πάντα με τις κλιματολογικές συνθήκες και το
είδος των ψαριών.
γ) Συσκευασία - Επεξεργασία: αφού εξαλιευθούν τα ψάρια (προϊόν)
από τις μονάδες πάχυνσης, μεταφέρονται στο χώρο του συσκευαστηρίου
όπου,

μέσω

του

σύγχρονου

και

αυτόματου

συστήματος

διαλογής,

διαλέγονται και ταξινομούνται ανά μέγεθος και στη συνέχεια συσκευάζονται
σε κιβώτια φελιζόλ επεξεργασμένα ή μη. Η επεξεργασία των ιχθύων αφορά
μόνο την διαδικασία της απεντέρωσης, απολέπισης ή και φιλετοποίησης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ:INTERFISH
Η «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο
«INTERFISH», Ιδρύθηκε το 1994 από τους κ.κ Φώτιο Γαλάνη και Γεώργιο
Τζαβέ.
Βασική

δραστηριότητα

της

INTERFISH Α.Ε.

είναι

η εκτροφή

μεσογειακών ειδών Θαλασσινών ψαριών (κυρίως τσιπούρα και λαβράκι) με
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τη μέθοδο των πλωτών Ιχθυοκλωβών, η παραγωγή γόνου σε χερσαίες
εγκαταστάσεις Ιχθυογεννητικού Σταθμού για τα αντίστοιχα είδη ψαριών,
καθώς και η διάθεση και εμπορία αυτών.
Η έδρα και οι κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας
βρίσκονται στην Λάρυμνα Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας και σε απόσταση
περί τα 120 χλμ. Βόρεια των Αθηνών, ενώ τα κεντρικά γραφεία της
βρίσκονται στην Αθήνα επί της Οδού Σισμανογλείου Ι & Λ.Πεντέλης 39Α,
15235 Βριλήσσια Αττικής.
Η INTERFISH A.E. από τον Ιούλιο του 2003 είναι εισηγμένη στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΟ:

ΚΑΙ

ΕΝΝΟΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
4.1. Ανάλυση Ρευστότητας
Ρευστότητα είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις
βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις

της

και

υποδηλώνει

τη

μετατροπής των ενεργητικών στοιχείων της σε διαθέσιμα.

δυνατότητα
Η υψηλή

ρευστότητα υποδηλώνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει
τους προμηθευτές και πιστωτές της άμεσα, συνεπώς διαθέτει καλύτερη
διαπραγματευτική ικανότητα, προερχόμενη από την δυνατότητα άμεσης
πληρωμής των οφειλών της.
Από την άλλη πλευρά όμως υπερβάλλουσα ρευστότητα υποδηλώνει
ότι η διοίκηση της επιχείρησης δεν έχει μέχρι τώρα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες
που παρουσιάζονται στην αγορά, διότι επιλέγει την δημιουργία ρευστότητας
βραχυπρόθεσμα και την τήρηση παθητικής στάσης απέναντι στις εξελίξεις
της αγοράς. Η τακτική αυτή παρόλο που θεωρείται βραχυπρόθεσμα ορθή,
μέσο- μακροπρόθεσμα δεν επιφέρει τα επιθυμητά κέρδη που προσδοκούν οι
μέτοχοι.
Συνεπώς ο δείκτης της ρευστότητας δείχνει την ικανότητα της
διοίκησης να εξισορροπεί τα δύο αυτά άκρα, δηλαδή αφενός την δυνατότητα
για ικανοποίηση των δανειστών και αφετέρου την εκμετάλλευση κάθε
παρουσιαζόμενης ευκαιρίας. δεν μπορεί να παραβλέψει κάποιος ότι η
ύπαρξη ρευστότητας βοηθά την επιχείρηση να καλύπτει τις υποχρεώσεις της,
να

αποφεύγει

τον

κίνδυνο

δυσφήμισης

και

να

καλλιεργεί

σχέσεις

εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της.
Το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

επιχειρήσεων

επιθυμούν

να

διατηρήσουν πλεόνασμα κυκλοφοριακών στοιχείων, ώστε να μπορούν να
καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση βέβαια υπερβολικής ρευστότητας κυκλοφοριακών
στοιχείων, η επιχείρηση πιθανότατα βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας.
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Για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα η επιχείρηση θα πρέπει να βρει τον
κατάλληλο συνδυασμό ανάμεσα στα κυκλοφοριακά της στοιχεία και τις
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Η ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας
αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για την διοίκηση της επιχείρησης, διότι
μέσω του εργαλείου αυτού παρέχεται η δυνατότητα να ελέγχει τη χρήση των
κεφαλαίων κίνησης.
Η σύγκριση των αριθμοδεικτών ρευστότητας διαχρονικά, μας παρέχει
τη δυνατότητα διαπίστωσης ή μη, της βελτίωσης της ικανότητας της
επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Οι βασικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό
της ρευστότητας μίας επιχείρησης είναι οι ακόλουθοι:

❖

Αριθμοδείκτης Γενικής ή Έμμεσης ή Ονομαστικής ή Κυκλοφοριακής

❖

Ρευστότητας (Current Ratio)

❖

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Πραγματικής ή Άμεσης Ρευστότητας (Quick

❖

Ratio)

❖

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (Cash Ratio)

❖

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού διαστήματος (Defensive Internal

❖

Ratio)

Αριθμοδείκτης

Γενικής

Ρευστότητας:

Ο

αριθμοδείκτης

γενικής

ρευστότητας είναι ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες και δείχνει την
δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με τα κυκλοφοριακά περιουσιακά της στοιχεία. Μπορούμε
να τον υπολογίσουμε αν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Αριθ. Γεν. ρευστότητας = κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
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Οι κυριότερες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον αριθμητή του
κλάσματος, είναι τα διαθέσιμα (μετρητά), τα χρεόγραφα, οι απαιτήσεις, τα
αποθέματα,

οι

προκαταβολές

των προμηθευτών

και

οι

μεταβατικοί

λογαριασμοί Ενεργητικού. Ενώ στον παρανομαστή περιλαμβάνονται τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια των τραπεζών, οι προκαταβολές των πελατών, οι
πιστώσεις των προμηθευτών, τα μερίσματα πληρωτέα, οι φόροι πληρωτέοι οι
υποχρεώσεις της επιχείρησης που αναμένονται να πληρωθούν σε σύντομο
χρονικό διάστημα και οι μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, τόσο
καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει πως αν μια επιχείρηση έχει υψηλό δείκτη γενικής ρευστότητας,
ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της. Αυτό συμβαίνει
γιατί

μερικές

υποχρεώσεων

επιχειρήσεις,
τους

ως

παρουσιάζουν
μακροχρόνιες

ή

μέρος

των

παραλείπουν

βραχυχρόνιων
μέρος

των

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους, με στόχο την βελτίωση του δείκτη της
γενικής ρευστότητας.
Για το λόγο αυτό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή. Επίσης
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας το ότι κάποια στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού δεν ρευστοποιούνται εύκολα π.χ. αποθέματα (εκ των οποίων
κάποια είναι απαξιωμένα-δύσκολα πωλούνται) και χρεόγραφα (εταιρικά
μερίδια που δύσκολα μεταβιβάζονται, ομόλογα κ.λπ.).
Ο αριθμοδείκτης πρέπει να είναι > 2 ή του 200%.Αναλυτικότερα αν ο δείκτης
μίας επιχείρησης είναι:
❖

< 1, τότε θεωρείται κακός δείκτης και σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει
πρόβλημα αφερεγγυότητας.

❖

1-2, τότε θεωρείται ένας σχετικά ικανοποιητικός δείκτης.

❖

2-3, τότε θεωρείται ένας πολύ καλός δείκτης, και τέλος αν είναι

❖

>3, τότε παραείναι ψηλός δείκτης και τα κεφάλαια της επιχείρησης
δενχρησιμοποιούνται αποδοτικά και πιθανόν να είναι αδρανή.
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Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας: Αφορά τον ίδιο δείκτη με της γενικής
ρευστότητας,

με την διαφορά ότι

από το

κυκλοφορούν ενεργητικό

αφαιρούνται τα αποθέματα. Ο δείκτης αυτός, αποτελεί ένα πολύ αυστηρό
κριτήριο ρευστότητας της επιχείρησης. Εξετάζει κατά πόσο η επιχείρηση θα
συνεχίζει να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, αφού τα
αποθέματα θεωρούνται τα δυσκολότερα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Ο αριθμοδείκτης της ειδικής ρευστότητας περιέχει όλα τα στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία μπορούν να μετατραπούν, σε μικρό
σχετικά χρονικό διάστημα σε ρευστά διαθέσιμα και παραλείπει όσα
παρουσιάζουν δυσκολίες ρευστοποίησης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν
από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρέσουμε τα αποθέματα και το
διαιρέσουμε

με

τις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

(από τις οποίες

αφαιρούμε τις προκαταβολές πελατών).
Ειδικής ρευστότητας = (Κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέματα) /
(βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - προκαταβολές πελατών)

Στα αποθέματα περιλαμβάνονται οι πρώτες και βοηθητικές ύλες,
καθώς και τα ημικατεργασμένα και έτοιμα προϊόντα. Αυτά αντιμετωπίζουν το
μεγαλύτερο πρόβλημα ρευστοποίησης, εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται
για τα ημικατεργασμένα και τις πρώτες ύλες να μετατραπούν σε έτοιμα
προϊόντα προς πώληση. Επίσης δεν είναι γνωστό αν η πώληση τους είναι
εύκολη και σε συμφέρουσα τιμή για την επιχείρηση.
Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας αποτελεί καλύτερη ένδειξη για
τον αναλυτή, σε σχέση με τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, όσον
αφορά την ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες
υποχρεώσεις της.
Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα
ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι σε θέση να καλύψουν
τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Αν ο δείκτης είναι > 1 ή του 100%, τότε η
τιμή αυτή δείχνει ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης
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μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εν λόγω
επιχείρησης,

οπότε

ο

δείκτης

χαρακτηρίζεται

ως

«επαρκής»

και

«ικανοποιητικός».
Αντιθέτως, αν ο δείκτης είναι <1, τότε αυτό σημαίνει ότι τα ταχέως
ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση θα
πρέπει να βασίζεται στις μελλοντικές πωλήσεις της, ώστε να μπορέσει να
εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό βαθμό ρευστότητας. Αν παρουσιαστεί μεγάλη
διαφορά ανάμεσα στους αριθμοδείκτες της γενικής και ειδικής ρευστότητας,
τότε αυτό σημαίνει ότι στην επιχείρηση υπάρχουν αυξημένα αποθέματα.

Αριθμοδείκτης Ταμειακής

Ρευστότητας:

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής

ρευστότητας μας δείχνει κατά πόσο τα ρευστά διαθέσιμα μίας επιχείρησης
επαρκούν για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. δηλαδή
μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της, χρησιμοποιώντας μόνο τα μετρητά που έχει στην διάθεση
της.
Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα διαθέσιμα προσαυξημένα με τα
ευκόλως

ρευστοποιήσιμα

χρεόγραφα

της

επιχείρησης,

με

τις

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αφού αφαιρέσουμε τις προκαταβολές
πελατών.

Ταμειακή ρευστότητα = διαθέσιμα /( βραχ. Υποχρεώσεις - προκαταβολές
πελατών)

Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται τα μετρητά στο ταμείο, οι καταθέσεις
όψεως, τα τοκομερίδια που έληξαν, οι επιταγές, το συνάλλαγμα και τα
εισηγμένα στο χρηματιστήριο χρεόγραφα. Ο αριθμητής του αριθμοδείκτη θα
προσαυξηθεί με τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο χρεόγραφα. Ένας χαμηλός
αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας δεν σημαίνει αναγκαστικά πρόβλημα
ρευστότητας. Αυτός ο δείκτης μας δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα στοιχεία
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της

επιχείρησης,

καλύπτουν

τις

βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις

της.

Θεωρείται ικανοποιητικός-επαρκής όταν κυμαίνεται μεταξύ 35% και 45%,
ανάλογα φυσικά και με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος:

Ο αριθμοδείκτης

αμυντικού χρονικού διαστήματος μας δείχνει για πόσες ημέρες τα υπάρχοντα
διαθέσιμα μαζί με τα ποσά που θα προκύψουν από την ρευστοποίηση των
χρεογράφων και την είσπραξη των απαιτήσεων μπορούν να καλύψουν τα
έξοδα λειτουργίας μίας επιχείρησης. Μπορούμε να βρούμε τον δείκτη αυτόν
με την διαίρεση των διαθεσίμων με τις προβλεπόμενες ημερήσιες δαπάνες.

Αμυντικού χρονικού διαστήματος = διαθέσιμα / προβλεπόμενες
ημερήσιες δαπάνες

Οι προβλεπόμενες ημερήσιες δαπάνες υπολογίζονται με βάση την
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Για να τις βρούμε διαιρούμε το σύνολο
των λειτουργικών δαπανών, με τον αριθμό των ημερών του έτους. Πριν
υπολογιστούν όμως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν μεταβολές στον
πληθωρισμό ή μεταβολές σχετικά με τις εργασίες της επιχείρησης. Για την
εξαγωγή ορθότερων και ακριβέστερων συμπερασμάτων για την πορεία της
ρευστότητας μιας επιχείρησης κατά την πορεία των ετών, θα πρέπει να γίνει
μια σύγκριση του αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος με τον
αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου της επιχείρησης, επί σειρά ετών.
Αν έχουμε αύξηση του αριθμοδείκτη, τότε αυτό σημαίνει ευνοϊκή
εξέλιξη για την επιχείρηση.

4.2. Ανάλυση Αποδοτικότητας
Η επιχείρηση έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την πραγματοποίηση κέρδους,
έχει την ανάγκη να αξιολογήσει την αποδοτικότητά της, για να διαπιστωθεί αν
είναι

αποτελεσματική

η συνέχιση δέσμευσης των ήδη επενδυμένων
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κεφαλαίων ή η δέσμευση νέων κεφαλαίων στην επιχείρηση από τους
επιχειρηματίες ή τους λοιπούς επενδυτές.
Οι μέτοχοι και οι λοιποί επενδυτές, αλλά και η διοίκηση και οι
εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει
κέρδη, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Επιπρόσθετα βάσει των δεικτών
αυτών αξιολογείται και το έργο της διοίκησης.
Η διοίκηση με βάση την αποδοτικότητα της, προγραμματίζει τις
μελλοντικές επενδύσεις της, καθώς και την ανταμοιβή που θα λάβουν τα
στελέχη της. Οι υποψήφιοι επενδυτές επιλέγουν τις μετοχές στις οποίες θα
επενδύσουν με βάση την αποδοτικότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Οι
πιστωτές από την πλευρά τους, αποφασίζουν αν θα δώσουν δάνεια στην
επιχείρηση.
Τέλος οι εργαζόμενοι, θα πρέπει με βάση την αποδοτικότητα της
επιχείρησης στην οποία δουλεύουν, να διεκδικήσουν ανάλογες αυξήσεις στο
μισθό τους. Την καλύτερη πάντως ένδειξη για την αποτελεσματικότητα μιας
επιχείρησης, παρέχει η μακροχρόνια διερεύνηση της αποδοτικότητας της. Για
την ανάλυση της αποδοτικότητας, χρησιμοποιούμε τους αριθμοδείκτες
αποδοτικότητας, οι οποίοι μας εκφράζουν την αποτελεσματικότητα της
διαχείρισης

των

περιουσιακών

στοιχείων

της

επιχείρησης

και

των

επενδύσεων που πραγματοποιούνται.
Εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης
και της δυνατότητας της να δημιουργεί κέρδη εξάγουμε τα πιο χρήσιμα
συμπεράσματα

στην

ανάλυση

των

οικονομικών

καταστάσεων

μίας

επιχείρησης. Η σχέση μεταξύ κερδών και απασχολούμενων κεφαλαίων είναι
ένας από τους πιο διαδεδομένους δείκτες μετρήσεως της απόδοσης μιας
επιχείρησης.
Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας είναι οι
ακόλουθοι :
i.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ( Return on net
worth )
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ii.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων ( Return to
total capital employed )

iii.

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μοχλεύσεως ( Financial Leverage
Ratio )

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων: Ο αριθμοδείκτης
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό δείκτη,
ο οποίος μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα ίδια κεφάλαια
απασχολούνται στην επιχείρηση, δηλαδή μας δείχνει κατά πόσο επιτύχαμε
την πραγματοποίηση του στόχου ο οποίος είναι η πραγματοποίηση κερδών.
Αφορά κατά κύριο λόγο τον επιχειρηματία, καθώς και τους μετόχους,
αφού τους παρέχει πληροφορίες για την σωστή ή όχι τοποθέτηση και
απόδοση των κεφαλαίων τους ως αποτέλεσμα των αποφάσεων της
διοίκησης. Φυσικά αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των τρίτων
ενδιαφερόμενων (Τραπεζών, Προμηθευτών, Πιστωτών, Πελατών, Αναλυτών
κ.λπ.) για την εκτίμηση της γενικότερης πορείας της επιχείρησης.
Ο αριθμοδείκτης εκφράζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των
καθαρών κερδών προ φόρων της χρήσης, με το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της επιχείρησης, πολλαπλασιαζόμενο επί 100, δίνοντας το
ποσοστό των καθαρών κερδών πάνω στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και
δείχνοντας την ικανότητα της να πραγματοποιεί κέρδη ή όχι.

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων = καθαρά κέρδη προ φόρων / σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο δείκτης αυτός εξαρτάται επίσης από το
ύψος των ξένων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί μέσα σε μια επιχείρηση.
Όταν αυτά αυξάνονται κατά πολύ, και δεν αξιοποιούνται σωστά, έχουν ως
επακόλουθο διάφορες αυξήσεις σε τόκους, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ,
χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εσόδων της γεγονός που συνεπάγεται την
μείωση του καθαρού κέρδους.
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Ένας χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας σε κάποιες περιπτώσεις
αποτελεί επακόλουθο της λανθασμένης χρησιμοποίησης των κεφαλαίων της
επιχείρησης. Αντιθέτως ένας υψηλός αριθμοδείκτης είναι ένδειξη ότι η
επιχείρηση πάει καλά και αυτό οφείλεται, λαμβανόμενων υπ’ όψιν των
γενικότερων συγκυριών στην ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί
σωστά τα κεφάλαια της. Η ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί σωστά
τα κεφάλαια της επιχείρησης κρίνεται με βάση την αποδοτικότητα της
επιχείρησης, αφού ληφθούν υπ’ όψιν γενικότερες συγκυρίες, όπως η
κατάσταση της οικονομίας (αυξημένη ανεργία ,πληθωρισμός κ.λπ.) αλλά και
ειδικές συνθήκες, όπως έντονος ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη αγορά,
μερίδιο επιχείρησης σε αυτήν.
Για να προσδιοριστεί καθένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν
την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, χρησιμοποιούμε την εξής σχέση :

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων= καθαρό περιθώριο κέρδους * ταχύτητα
κυκλοφορίας ενεργητικού* καθαρό ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων = (καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης/καθαρές
πωλήσεις) * (καθαρές πωλήσεις / καθαρό ενεργητικό) * (καθαρό ενεργητικού
/ ιδία κεφάλαια ) * 100

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως "Τροποποιημένη ή διευρυμένη
εξίσωση Du Pont " και εκφράζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ως
αποτέλεσμα του συνδυασμού των παρακάτω:

i. Του καθαρού κέρδους ( ή περιθωρίου )
ii. Της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού
iii. Της σχέσης του ενεργητικού ως προς τα ίδια κεφάλαια

Η εξίσωση του Du Pont , είναι πολύ σημαντική, αν λάβουμε υπόψη
μας την σπουδαιότητα καθενός από τους παραπάνω παράγοντες. Μας
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δείχνει πως η όποια μεταβολή τους, επηρεάζει την αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων.

Επιπλέον είναι πολύ χρήσιμη για την μελέτη της

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης διαχρονικά ή στην
σύγκριση της με άλλες αντίστοιχες του ίδιου κλάδου.
Ακόμα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν κατά την διάρκεια της χρήσης,
μεταβληθεί σημαντικά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων για διάφορους λόγους (
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, αναπροσαρμογή της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων κλπ.), τότε πρέπει να υπολογίσουμε το ύψος των
ιδίων κεφαλαίων που πραγματικά ασχολήθηκαν σε όλη την διάρκεια της
χρήσης. Αυτό γίνεται με τον υπολογισμό του μέσου όρου των ιδίων
κεφαλαίων. Έχουμε 2 μεθόδους :

Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων

Πραγματικό ύψος ιδίων κεφαλαίων = (ίδια κεφ.άρχης + ίδια κεφ.τέλους ) / 2

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν τα κεφάλαια αρχής της
επιχείρησης, διαφέρουν αρκετά από τα κεφάλαια στο τέλος της χρήσης,
χωρίς να είναι γνωστός ο χρόνος μεταβολής τους. Έτσι γίνεται η υπόθεση,
ότι τα νέα κεφάλαια μπήκαν στην επιχείρηση στη μέση της χρήσης.
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων, μας δείχνει
την αποδοτικότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την πηγή που
προήλθαν τα κεφάλαια της, την ικανότητα της να πραγματοποιεί κέρδη και το
κατά πόσο χρησιμοποιεί επιτυχώς τα κεφάλαια της.
Αυτός ο δείκτης είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες, και οι
μεταβολές του παίζουν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο για την επιχείρηση.
Εάν ο δείκτης είναι πιο χαμηλός από το κόστος δανειακών κεφαλαίων, τότε ο
επιπρόσθετος δανεισμός θα μειώσει τα κατά μετοχή κέρδη της επιχείρησης.
Ένας μόνιμα χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων
κάποιων τμημάτων μιας επιχείρησης, είναι μια ένδειξη για ενδεχόμενη
διακοπή της λειτουργίας αυτών των τμημάτων.
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Τέλος ο υπολογισμός της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων,
αποτελεί ένα καλό οδηγό στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση πρόκειται
να προχωρήσει σε εξαγορά κάποιας άλλης επιχείρησης ή να αναλάβει νέες
δραστηριότητες. Κάποιες φορές, κατά την διάρκεια της χρήσης, μπορεί να
έχουμε σημαντικές μεταβολές στο ύψος των συνολικών κεφαλαίων για
διάφορους λόγους (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχή νέων πιστώσεων,
λήψη δανείου κλπ.).
Τότε πρέπει να υπολογίσουμε το ύψος των κεφαλαίων που
πραγματικά απασχολήθηκαν σε όλη την διάρκεια της χρήσης. Αυτό μπορεί
να γίνει με 2 τρόπους :

Μέσος Όρος Συνολικών Κεφαλαίων: Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται όταν
τα αρχικά κεφάλαια της επιχείρησης, διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τα
τελικά κεφάλαια της χρήσης, χωρίς να είναι γνωστός ο χρόνος μεταβολής
της. Έτσι υποθέτουμε ότι τα νέα κεφάλαια μπήκαν στην επιχείρηση στη μέση
της χρήσης.

Πραγματικό

Ύψος

Συνολικών

Κεφαλαίων:

Αυτός

ο

τρόπος

χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος μεταβολής των
συνολικών κεφαλαίων. Έτσι το ύψος των συνολικών κεφαλαίων μπορεί να
προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό
χρόνο που χρησιμοποιήθηκαν τα νέα κεφάλαια από την επιχείρηση.

Σημαντική

Επισήμανση:

Οι δείκτες αποδοτικότητας των συνολικών

κεφαλαίων, επειδή μας δείχνουν την αποτελεσματικότητα της δράσης της
επιχείρησης, έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για την επιχείρηση και τους
μετόχους, αλλά και για τους πιστωτές της, τους εργαζόμενους της, τους
μελλοντικούς επενδυτές της, τις τράπεζες που συνήθως χρηματοδοτούν τα
επενδυτικά προγράμματά της και γενικότερα όλη την ελληνική οικονομία.
Αντιθέτως ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων έχει πιο
περιορισμένο ενδιαφέρον, γιατί αφορά πιο πολύ τους μετόχους της

56

επιχείρησης, αφού τους δείχνει την ικανότητα και αποτελεσματικότητα της
διαχείρισης των κεφαλαίων τους από την διοίκηση.
Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης =σύνολο ενεργητικού / σύνολο ιδίων
κεφ

Ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης, μας δείχνει το ποσοστό
μεταβολής των καθαρών κερδών προς διάθεση στους μετόχους, από την
κατά

1%

μεταβολή

των

καθαρών

κερδών

προ

φόρων

και

των

χρηματοοικονομικών εξόδων.
Υπάρχουν 3 πιθανά αποτελέσματα, που μπορεί να μας δώσει ο
δείκτης της οικονομικής μόχλευσης :
ί.

Να είναι > 1 ( μεγαλύτερος από την μονάδα ), τότε η επίδραση από
την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης, είναι
θετική και επωφελής γι’ αυτήν.

ίί.

Να είναι = 1 ( ισούται με την μονάδα ), τότε η επίδραση των ξένων
κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι μηδενική, και δεν υπάρχει
κάποια οικονομική ωφέλεια για την επιχείρηση.

ίίί.

Να είναι < 1 ( μικρότερος από την μονάδα ) , τότε η επίδραση των
ξένων κεφαλαίων, στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η
επιχείρηση δανείζεται με δυσμενείς όρους. Αυτό συνήθως συμβαίνει
σε περιπτώσεις υπερδανεισμού, που ο περαιτέρω δανεισμός, είναι
πλέον επιζήμιος για την επιχείρηση.
Κλείνοντας να πούμε ότι η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα

κέρδη μιας επιχείρησης είναι θετική και επωφελής, αν η αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα του συνόλου των
απασχολούμενων κεφαλαίων. Η διαφορά αυτή μας δείχνει την επίδραση που
ασκεί η χρήση των δανειακών κεφαλαίων, πάνω στην αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.
Όταν η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη
από το κόστος των δανειακών της κεφαλαίων, τότε ο δανεισμός είναι
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επωφελής για την επιχείρηση. Όταν είναι μικρότερη, τότε συμβαίνει
αντίστοιχα το αντίθετο.

4.3. Ανάλυση διάρθρωσης Κεφαλαίου
Οι

αριθμοδείκτες

αποδοτικότητας),

που

εξετάστηκαν

ασχολούνταν

με

έως
την

τώρα

(ρευστότητας

βραχυχρόνια

και

ρευστότητα,

δραστηριότητα και αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση μ’ αυτούς, η
ανάλυση

της

διάρθρωσης

κεφαλαίου,

έχει

ως

βασικό

σκοπό

τον

προσδιορισμό της ικανότητας μιας επιχείρησης να επιβιώσει μακροχρόνια.
δηλαδή ασχολείται με τις διάφορες πηγές κεφαλαίων, τα οφέλη, και τους
κινδύνους που δημιουργούν.
Οι πιο συνηθισμένες πηγές απ’ όπου προέρχονται τα κεφάλαια, είναι
οι μέτοχοι, οι τράπεζες και οι διάφοροι πιστωτές. Λέγοντας διάρθρωση των
κεφαλαίων μιας επιχείρησης, εννοούμε τα διάφορα είδη και τις μορφές των
κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για την χρηματοδότηση της. Δηλαδή έχουμε τα
ίδια κεφάλαια, τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
της.
Από την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ιδίων και των δανειακών
κεφαλαίων, προκύπτει η σπουδαιότητα της διάρθρωσης των κεφαλαίων.
Τα ίδια κεφάλαια είναι εκείνα που επωμίζονται τον επιχειρηματικό
κίνδυνο που υπάρχει σε μια επιχείρηση. Οι ζημιογόνες χρήσεις επιβαρύνουνμειώνουν την Καθαρή Θέση της επιχείρησης.
Το κύριο χαρακτηριστικό των Ιδίων Κεφαλαίων είναι ότι δεν εγγυώνται
κάποιες αποδόσεις, ούτε και έχουν ορισμένο χρόνο επιστροφής, δηλαδή
είναι μόνιμα δεσμευμένα στην επιχείρηση. Έτσι, επειδή θεωρούνται μόνιμα,
επενδύονται κατά κύριο λόγο σε μακροχρόνιες επενδύσεις και εκτίθενται σε
πιο μεγάλους κινδύνους σε σχέση με τα δανειακά κεφάλαια.
Τα ξένα κεφάλαια σε μια επιχείρηση, απαιτούν την πληρωμή των
τόκων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ακόμα και όταν η επιχείρηση βρίσκεται
σε δυσμενή οικονομική θέση. Εάν μια επιχείρηση δεν μπορεί να εξοφλήσει
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τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της, τότε οι μέτοχοι μπορεί να
χάσουν τον έλεγχο της, καθώς και μέρος ή το σύνολο της επένδυσης τους
στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια δεν αρκούν για την
κάλυψη των ζημιών της επιχείρησης, τότε οι πιστωτές ενδέχεται να χάσουν
το ποσό που έχουν δανείσει.
Πάντως, η χρήση των δανειακών κεφαλαίων, για την χρηματοδότηση
προγραμμάτων για νέες επενδύσεις, έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με
την έκδοση νέων τίτλων από αύξηση κεφαλαίου. Ακόμα σε περιόδους
υψηλού πληθωρισμού, τα ξένα κεφάλαια εξοφλούνται με την καταβολή
συγκεκριμένων ονομαστικών ποσών, τα οποία έχουν μικρότερη αγοραστική
αξία, και έτσι μεταφέρεται μικρότερο ποσό πραγματικού πλούτου από την
επιχείρηση προς τους πιστωτές της. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε ουσιαστικά
μεταφορά πλούτου από τους πιστωτές, στους συμμέτοχους της επιχείρησης.
Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τους δείκτες διάρθρωσης
κεφαλαίου μίας επιχείρησης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες
σημαντικές παραμέτρους.

Καταρχάς ο κλάδος στον οποίο ανήκει η

επιχείρηση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Επίσης, σπουδαίο ρόλο παίζουν και τα περιουσιακά της στοιχεία, η
δυναμικότητα των κερδών της, ο βαθμός σταθερότητας τους μελλοντικά,
καθώς και η ικανότητα της επιχείρησης να αντλεί κεφάλαια με επωφελείς γι’
αυτήν όρους, ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Οι

κυριότεροι

αριθμοδείκτες

μέτρησης

της

διάρθρωσης

του

κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
i.

Αριθμοδείκτης Ξένων προς Συνολικά Κεφάλαια - Πιέσεως Ξένου
Κεφαλαίου (Debt to total assets)

ii.

Αριθμοδείκτης

Ιδίων

προς

Συνολικά

Κεφάλαια-

Οικονομικής

Αυτονομίας (Owner’s equity to total assets)
iii.

Αριθμοδείκτης Ίδια προς Ξένα (δανειακά) Κεφάλαια - δανειακής
Επιβάρυνσης (Ratio of owner’s equity to total liabilities)
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Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου: Αυτός ο αριθμοδείκτης μας
δείχνει, το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που έχει χρηματοδοτηθεί
από

τους

βραχυπρόθεσμους

και

μακροπρόθεσμους

πιστωτές

της

επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο μικρότερη είναι η εξασφάλιση των
πιστωτών. Γενικά η θέση της επιχείρησης είναι ασφαλής όταν τα ξένα
κεφάλαια είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα ίδια.
Αντίθετα ο υπερδανεισμός προδίδει μια πιο επισφαλή κατάσταση για την
επιχείρηση και τους πιστωτές της.

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας : Η σχέση αυτή μας δείχνει το
ποσοστό

των

περιουσιακών

στοιχείων

μιας

επιχείρησης,

που

έχει

χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Οπότε, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος
των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της,
τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία που παρέχεται στους δανειστές της, και
τόσο μικρότερη είναι η πίεση που ασκείται σ’ αυτήν για την εξόφληση των
υποχρεώσεων της.
Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια μας
δείχνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας, για την εξόφληση
των

υποχρεώσεων

της επιχείρησης.

Από

την

άλλη

ένας χαμηλός

αριθμοδείκτης, αποτελεί ένδειξη μιας πιο επικίνδυνης κατάστασης, εξαιτίας
της πιθανότητας να προκύψουν μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση, τις οποίες
θα πρέπει να καλύψουν τα ίδια κεφάλαια, κάτι που γίνεται πιο εμφανές σε
περιόδους χαμηλής

κερδοφορίας.

Έτσι

όταν

τα ίδια

κεφάλαια

της

επιχείρησης είναι λίγα, σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις της, τότε η μείωση
των πωλήσεων σε συνδυασμό με μεγάλες ζημιές, μπορεί να μειώσει τα ίδια
κεφάλαια σε πολύ επικίνδυνο σημείο.
Οι δυο παραπάνω αριθμοδείκτες, μας δείχνουν την σχέση των ιδίων
και των δανειακών κεφαλαίων μεταξύ τους, καθώς και το βαθμό προστασίας
των

πιστωτών

μιας

επιχείρησης.

Ο

ένας

αριθμοδείκτης,

είναι

συμπληρωματικός του άλλου.
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Αριθμοδείκτης δανειακής Επιβάρυνσης: Ο αριθμοδείκτης αυτός μας
δίνεται από την εξής σχέση :
Ίδια κεφάλαια / ξένα κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο και τα
αποθεματικά,

και

τα

ξένα

κεφάλαια

από

τις

βραχυπρόθεσμες

και

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός
σε μια επιχείρηση και εκφράζει την σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων προς
τα ξένα κεφάλαια. δηλαδή μας πληροφορεί για την ασφάλεια που παρέχει η
επιχείρηση στους δανειστές της.
Αν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τότε οι φορείς της
επιχείρησης συμμετέχουν σ’ αυτήν με περισσότερα κεφάλαια απ’ ότι οι
πιστωτές της. δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση, τόσο μεγαλύτερη
ασφάλεια παρέχει στους πιστωτές της η επιχείρηση.
Πολλά προβλήματα πάντως προκύπτουν σ’ αυτόν τον αριθμοδείκτη,
σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των μακροπρόθεσμων ξένων
κεφαλαίων καθώς και με ποιες αξίες (τρέχουσες ή ιστορικές τιμές)
λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης για τον
προσδιορισμό του ύψους των ίδιων κεφαλαίων.
Κανονικά τα περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται στα βιβλία της
επιχείρησης υποτίθεται ότι είναι σε ιστορικές τιμές ή τιμές κτήσεως, και ότι η
αξία τους αυτή πλησιάζει την πραγματική. Πολλές φορές όμως οι αξίες που
αναγράφονται στα βιβλία, απέχουν πολύ από τις πραγματικές. Τότε, αν οι
πραγματικές τιμές των περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερες από
τις αναγραφόμενες στα βιβλία, και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του ύψους των ιδίων κεφαλαίων, ο αριθμοδείκτης της δανειακής
επιβάρυνσης εμφανίζεται μικρότερος από τον πραγματικό.
Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πραγματική ασφάλεια που παρέχεται
στους πιστωτές της επιχείρησης να είναι μεγαλύτερη από αυτή που
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εμφανίζεται με τον αριθμοδείκτη. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται κυρίως στις
οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα καθώς δεν είναι εφικτή η συχνή αναπροσαρμογή της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (κάθε τέσσερα χρόνια).
Αποτελεσματική λύση στο θέμα αυτό δίνουν τα διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα που παρέχουν την δυνατότητα της αποτίμησης περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία (τρέχουσα αξία) τους (ΔΛΠ 16- Ενσώματες
Ακινητοποιήσεις).

4.4. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Με τον όρο κυκλοφοριακή ταχύτητα, αναφερόμαστε στο χρόνο που
απαιτείται για ένα στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, να μετατραπεί
σε κάποιο άλλο, το οποίο είναι πιο εύκολα ρευστοποιήσιμο. Υπάρχουν
διάφορες

μέθοδοι

αποτελεσματική

με

τις

οποίες

χρησιμοποίηση

των

μπορούμε

να

περιουσιακών

μετρήσουμε

την

στοιχείων

μιας

επιχείρησης.
Γενικά πάντως, όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί μια επιχείρηση τα
περιουσιακά της στοιχεία, τόσο το καλύτερο γι’αυτήν. Για να αναλύσουμε την
κυκλοφοριακή

ταχύτητα

τώρα,

χρησιμοποιούμε

τους

αριθμοδείκτες

κυκλοφοριακής ταχύτητας, οι οποίοι είναι κριτήρια με τα οποία μετράμε τον
βαθμό της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης, αφού όσο πιο συχνή είναι η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων
επιχειρηματικών πόρων, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η εκμετάλλευση της
επιχείρησης.
Αυτό ενδιαφέρει τόσο αυτούς που την διοικούν, όσο και γενικά αυτούς
που ενδιαφέρονται γι’ αυτήν. Γενικά πάντως, η σημασία των αριθμοδεικτών
αυτών, είναι πολύ μεγάλη γιατί μας βοηθάνε να προσδιορίσουμε την
ταχύτητα με την οποία κινείται το συνολικό κύκλωμα της επιχείρησης, κάτι το
οποίο αποτελεί και τον κύριο αντικειμενικό σκοπό για την μεγιστοποίηση του
κέρδους της.
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Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι :
i.

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Asset turnover ratio)

ii.

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων (Owner’s equity turnover
ratio)

iii.

Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

Εξόφλησης

Υποχρεώσεων

(Trade

creditors to purchases ratio)
iv.

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (Receivables turnover ratio)

v.

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventories turnover ratio)

Αριθμοδείκτης

Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

Ενεργητικού

:

Ο

αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού
σε σχέση με τις πωλήσεις που κάνει η επιχείρηση. Μας παρέχει δηλαδή
πληροφορίες για το σύνολο των περιστροφών που πραγματοποιούν τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μέσα σε μια χρήση/έτος.
Ο τύπος του δείκτη αυτού είναι το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών
πωλήσεων μιας χρήσης, με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, που
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού της.
Ένα

ικανοποιητικό

αποτέλεσμα

του

δείκτη,

μας

οδηγεί

στο

συμπέρασμα ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά το ενεργητικό της για
την πραγματοποίηση των πωλήσεων της. Αντιθέτως ένας χαμηλός δείκτης
κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί συχνά τα περιουσιακά της στοιχεία για την
πραγματοποίηση των πωλήσεων της.

Η ερμηνεία αυτού εδώ του

αριθμοδείκτη, θα πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι
πωλήσεις μιας επιχείρησης αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές, ενώ τα
περιουσιακά της στοιχεία σε τιμές κτήσεως. Το πρόβλημα αυτό συνήθως
παρατηρείται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρέχουν τη δυνατότητα της
αποτίμησης στην εύλογη αξία (τρέχουσα αξία) των περιουσιακών στοιχείων
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της επιχείρησης και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ιστορικών αξιών που
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Αριθμοδείκτης

Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

Ιδίων

Κεφαλαίων:

Ο

αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων, μας δείχνει πόσο
συχνά χρησιμοποιείται το ίδιο κεφάλαιο για την επίτευξη των πωλήσεων μιας
επιχείρησης. δηλαδή μας δείχνει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η
επιχείρηση με κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων.
Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών
πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση σε μια χρήση, με το σύνολο
των ιδίων κεφαλαίων.
Αν όμως κατά την διάρκεια της χρήσης που υπολογίζεται ο
αριθμοδείκτης,

παρουσιάζονται

μεταβολές

στα

ίδια

κεφάλαια,

τότε

λαμβάνεται ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, ο οποίος
υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αρχής συν το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους, και το αποτέλεσμα που θα βρούμε το
διαιρέσουμε με το 2.
Όταν ο αριθμοδείκτης είναι μεγάλος, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό πωλήσεων χρησιμοποιώντας
σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε
αυξημένα κέρδη.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξόφλησης Προμηθευτών: Ο
αριθμοδείκτης

κυκλοφοριακής

ταχύτητας

εξόφλησης

προμηθευτών,

υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των αγορών της χρήσης μιας
επιχείρησης, με το μέσο όρο των υποχρεώσεων σε προμηθευτές, με την
προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές της χρήσης, γίνονται με πίστωση.
Επειδή το σύνολο των αγορών της χρήσης δεν δημοσιεύεται στις
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης οι αναλυτές το αντικαθιστούν με το
κόστος πωληθέντων Χ 70%. Η χρησιμοποίηση των αγορών στον αριθμητή
προϋποθέτει την πρόσβαση στα βιβλία της επιχείρησης.
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Αριθμοδείκτης
αριθμοδείκτης

Κυκλοφοριακής
κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

ταχύτητας

Απαιτήσεων

είσπραξης

των

:

Ο

απαιτήσεων,

βρίσκεται από το πηλίκο της διαίρεσης της αξίας των πιστωτικών πωλήσεων
μιας επιχείρησης μέσα σε μια χρήση, με το μέσο όρο των απαιτήσεων της.
Επειδή όμως πολλές φορές δεν έχουμε στοιχεία για τις πιστωτικές
πωλήσεις, καθώς και στοιχεία που να αναφέρονται στο μέσο όρο των
χορηγούμενων πιστώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις της χρήσης,
όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό στο τέλος της χρήσης. Ειδικά για τις
απαιτήσεις είναι καλύτερο να πάρουμε τις απαιτήσεις από πελάτες δηλαδή :
Πωλήσεις / απαιτήσεις από πελάτες
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο,
εισπράττει η επιχείρηση κατά την διάρκεια της χρήσης τις απαιτήσεις της. Αν
το αποτέλεσμα του δείκτη είναι μικρό, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση είτε
πουλούσε σε πελάτες οι οποίοι δεν πληρώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις
τους, είτε ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει ένα σωστά οργανωμένο σύστημα
πιστώσεων.
Αν διαιρέσουμε τις ημέρες του έτους με τον δείκτη προκύπτει ο μέσος
όρος των ημερών που απαιτούνται προκειμένου η επιχείρηση να εισπράξει
τις απαιτήσεις της.

Αριθμοδείκτης

Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

Αποθεμάτων

αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων υπολογίζεται

:Ο
αν

διαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων των προϊόντων ή εμπορευμάτων μιας
επιχείρησης, με το μέσο ύψος των αποθεμάτων της. δηλαδή :
= κόστος πωληθέντων / μέσο όρο αποθεμάτων

Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη, χρησιμοποιούμε το μέσο ύψος
αποθεμάτων, γιατί το ύψος των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης δεν
αποτελεί αντιπροσωπευτική εικόνα του πραγματικού ύψους των αποθεμάτων
κατά την διάρκεια της χρήσης. Αυτό προκύπτει διότι τα αποθέματα που
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εμφανίζονται στον ισολογισμό στο τέλος της χρήσης, μπορεί να μην
διατηρούνται σταθερά σε όλη την διάρκεια της χρήσης.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στον υπολογισμό αυτού του
δείκτη, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιήσουμε τον κύκλο εργασιών,
γιατί εκφράζεται σε τιμές πώλησης, ενώ τα αποθέματα σε τιμές κτήσεως.
Έτσι, με το να χρησιμοποιούμε το κόστος πωληθέντων, το οποίο εκφράζεται
επίσης σε τιμές κτήσεως, μειώνουμε την απόσταση μεταξύ των τιμών.
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές ανανεώνονται τα
αποθέματα

μιας

επιχείρησης,

σε

σχέση

με

τις

πωλήσεις

που

πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση. Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το
αποτέλεσμα αυτού του δείκτη, τόσο πιο αποτελεσματικά και καλά λειτουργεί
το τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης. Αν διαιρέσουμε τις ημέρες του έτους με
το δείκτη αυτό προκύπτει ο μέσος όρος των ημερών που απαιτούνται
προκειμένου η επιχείρηση να πουλήσει τα εμπορεύματα/προϊόντα της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ
5.1 Κυκλοφοριακή ρευστότητα
2010-2005
ΙΝΤΕΗΗβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ.

2,19

1,48

2,98

1,90

2,35

2,85

1,76

1,35

2,17

2,10

2,25

0,83

1,83

1,64

1,71

1,35

2,49

0,88

1,76

1,35

2,17

2,10

2,25

0,83

1,59

1,55

1,21

1,47

3,02

1,00

3,22

1,33

2,19

1,61

2,35

1,55

Γράφημα Κυκλοφοριακή ρευστότητα:
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

—

Ι ΝΤΕΡΗβΗ
ΔΙΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ

- χ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ
-

λ -

ΣΕΛΟΝΤΑ
ελληνικές ιχθ.

Η πρότυπη τιμή είναι 1-3 σε περίπτωση που είναι >3 τότε η
επιχείρηση έχει κεφάλαια που είναι αδρανή και δεν τα χρησιμοποιεί
αποδοτικά. Σε περίπτωση που είναι <1 τότε είναι ένας πολύ κακός δείκτης
και η επιχείρηση ίσως να έχει προβλήματα φερεγγυότητας.
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΙηίθΓΑβή
Σε γενικά επίπεδα από το 2005-2010 βλέπουμε μια σταδιακή μείωση
του δείκτη μέχρι το 2007 και μετά μια ανοδική πορεία.
Ποιο αναλυτικά το 2005 παρατηρούμε ότι η τιμή ξεπερνά το 3 με
αποτέλεσμα η εταιρεία τα κεφάλαια της να μην τα χρησιμοποιεί αποδοτικά
και να βρίσκονται σε αδράνεια. Το 2006 βλέπουμε πως η τιμή του δείκτη είναι
ικανοποιητική σε πρότυπες τιμές το 2007 η τιμή του δείκτη είναι πάλι
ικανοποιητική αλλά σε καλύτερα επίπεδα το 2006. την ίδια πορεία ακολουθεί
το 2008 και το 2009 και το 2010 η τιμή ξεπερνά το 2 που η εταιρεία μας
δείχνει ακόμα πιο ικανοποιητική τιμή.

ΔΙΑΣ
Παρατηρούμε ότι από το 2005-2010 ο δείκτης καμία χρονιά δεν
βρίσκεται

σε

πρότυπες

ικανοποιητικές τιμές που

μας οδηγούν

σε

συμπεράσματα πως ίσως να έχει προβλήματα φερεγγυότητας. Το 2008
βέβαια παρατηρούμε ότι έχει μια αύξηση και πλησιάζει το 1,7 (πρότυπη τιμή
είναι το 2) αλλά το 2009 έχει πάλι πτώση της τιμής κι το 2010 μια μικρή
αύξηση. βλέπουμε πως η εταιρεία προσπαθεί να τον αυξήσει

ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Παρατηρούμε ότι το 2005-2006 η εταιρεία έχει πολύ χαμηλό δείκτη
που είναι χαμηλότερο του 2 αλλά βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το
2007 ξεπερνά το πρότυπο και η τιμή του είναι αρκετά ικανοποιητική όμως η
τιμή του το 2008 μειώνεται αισθητά και είναι σχετικά ικανοποιητικός. Η
πορεία που ακολουθεί όμως το 2009-10 είναι πάρα πολύ ικανοποιητική αφού
πάλι η τιμή αγγίζει τις πρότυπες τιμές του δείκτη!
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ΝΗΡΕΥΣ
Ο δείκτης έχει πάρα πολύ ικανοποιητικές τιμές το διάστημα που
αναλύουμε (2005-2010) η μοναδική χρήση που παρατηρούμε πολύ χαμηλή
τιμή του δείκτη είναι το 2006 που έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του και είναι η
μοναδική χρόνια που έχει τέτοια τιμή όπως και το 2008 βλέπουμε μια μικρή
πτώση όχι όμως τόσο αισθητή.
ΣΕΛΟΝΤΑ
Παρατηρούμε ότι το διάστημα 2005-2010 ο δείκτης διατηρεί την τιμή
του δείκτη σε πάρα πολύ καλά επίπεδα σε πρότυπες τιμές ενός
ικανοποιητικού δείκτη. Η μόνη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι
πως το 2006 ξεπερνά τα πρότυπα επίπεδα και αυτό μας δείχνει πως σε αυτή
την οικονομική χρήση η εταιρεία δεν αξιοποίησε αποδοτικά τα κεφάλαια της.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι ο δείκτης σε καμία οικονομική
χρήση δεν έφτασε τις πρότυπες τιμές του. Το 2005-2006 ο δείκτης είναι
κοντά στην μονάδα που μας δείχνει ότι είναι κακός και ίσως να έχει
προβλήματα φερεγγυότητας όπως και το διάστημα 07-09 που ο δείκτης
πέφτει κάτω από την μονάδα. Όμως παρατηρούμε ότι την τελευταία χρήση
(2010) ο δείκτης έχει μια τεράστια άνοδο που ο δείκτης ξεπερνά και τις
ικανοποιητικές πρότυπες τιμές.
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5.2 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
2010-2005
ΙΝ ΤΕ Ρ Ρ ίθΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

0,55

0,71

2,41

0,37

1,09

1,27

0,33

0,56

1,50

-1.01

1,10

0,43

0,43

0,70

0,98

0,32

1,22

0,53

0,63

0,61

0,63

0,32

1,76

0,34

0,92

0,40

0,83

0,41

0,81

0,79

2,60

0,48

1,20

0,42

0,91

0,87

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

- Φ

-

ΙΝΪΕΡΡίεΗ
ΔΙΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΣΕΛΟΝΤΑ

—· — ελληνκες ιχθ.

Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι για τα αποθέματα δεν
χρησιμοποιήσαμε μόνο τα αποθέματα αλλά και βιολογικά πάγια περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεωτικά τα συμπεριλαμβάνουμε αφού αυτή είναι η περιουσία
της εταιρίας.
Η πρότυπη τιμή για τον δείκτη είναι η μονάδα αν είναι <1 τότε η
επιχείρηση θα πρέπει να βασιστεί σε μελλοντικές πωλήσεις της ενώ, αν είναι
>1 τότε δείχνει πως τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης
μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΙηίθΓΑβή
Παρατηρούμε ότι μόνο το 2005 η τιμή του δείκτη είναι >1 που σημαίνει
πως μπορεί η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να καλύψει με τα κεφάλαια της
τις υποχρεώσεις της. Όμως από το 2006-2010 η τιμή του δείκτη βρίσκεται
κάτω από την μονάδα που αυτό μας δείχνει πως βασίζεται σε μελλοντικές
της πωλήσεις.

ΔΙΑΣ
Αναλύοντας τους ισολογισμούς βλέπουμε η εταιρεία έχει πρόβλημα
ρευστότητας διότι στο χρονικό διάστημα που αναλύουμε κανένα οικονομικό
έτος δεν ξεπερνά την μονάδα. συγκεκριμένα μόνο το 2010 και το 2008 η
εταιρεία είναι στα ανώτατα επίπεδα για την εταιρεία (0,70)

ΝΗΡΕΥΣ
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα από το 20072010 ο δείκτης
ακολουθεί μια ανοδική πορεία ενώ ξεκίνησε το 2005 με 1,20 που μας δείχνει
πως μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεως της το 2006 έπεσε στο 0,86 που
μας δείχνει πως βασίζεται σε μελλοντικές πωλήσεις αλλά και το ίδιο ισχύει και
το 2007. τις επόμενες χρονιές έως και το 2010 η εταιρεία κατάφερε να τον
κρατήσει σε πολύ καλή τιμή (2,41)

ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Παρατηρούμε ότι η εταιρεία σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε
προβλέπει σε μελλοντικές της πωλήσεις για τις υποχρεώσεις της. Ο δείκτης
όχι μόνο δεν πλησιάζει την μονάδα αλλά το 2009 η ρευστότητα της
επιχείρησης είναι και αρνητική (-1,01) αλλά το 2010 είχε μία μεγάλη αύξηση
που έφτασε το(0,37)
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ΣΕΛΟΝΤΑ
Παρατηρούμε ότι η εταιρεία το 2010 η τιμή του δείκτη είναι στην
μονάδα που αυτό μας δείχνει πως μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της
χωρίς να βασίζεται σε μελλοντικές πωλήσεις το ίδιο ισχύει στο χρονικό
διάστημα από το 2007-2010. το 2005-06 βλέπουμε πως δεν είναι και πολύ
κακός ο δείκτης αλλά χρειάζεται να υπολογίζει και στις μελλοντικές πωλήσεις
χωρίς βέβαια να βασίζεται απόλυτα σε αυτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Παρατηρούμε ότι η επιχείρηση από το 2005-09 έχει μια πτώση στην
τιμή του δείκτη με εξαίρεση το 2008 που παρατηρείται αύξηση και μετά
έχουμε πάλι πτώση του δείκτη και η τιμή του κυμαίνεται κάτω από την
μονάδα που σημαίνει ότι βασιζόταν σε πωλήσεις που θα κάνει. Όμως το
2010 αύξησε την ρευστότητα της και πλέον μπορεί να καλύψει τις
υποχρεώσεις της χωρίς να βασίζεται στο μέλλον των πωλήσεων της.

5.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2010-2005

ΙΝΤΕΕΡΙΘΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

0,01

0,02

-0,26

0,01

0,00

0,50

0,05

0,17

0,04

0,01

0,01

-0,88

0,14

0,12

0,06

0,05

0,02

-2,26

0,10

0,49

0,12

0,16

0,11

0,17

0,10

0,34

0,11

0,14

0,09

0,10

0,06

0,24

0,11

0,14

0,15

0,03
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.

—Φ— ΙΝΤΕΡΡίβΗ
ΔΙΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ
- χ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΣΕΛΟΝΤΑ
ελληνικές ιχθ.

Δεν υπάρχει κάποια πρότυπη τιμή σε αυτό το δείκτη θα κάνουμε την
σύγκριση σε σχέση με τον κλάδο.

2010

0,05

2009

-0,10

2008

-0.31

2007

0,19

2006

0,15

2005

0,12

Ιηίθίίβή

Παρατηρούμε ότι έχει μία φθίνουσα τάση από το 2006-2010 μόνο το
2005 βλέπουμε ότι αύξησε την αποδοτικότητα τους.
Σε σύγκριση με το κλάδο παρατηρούμε ότι η επιχείρηση δεν βρίσκετε
σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με τον κλάδο, μόνο το χρονικό διάστημα 20082009 ενώ ο κλάδος έχει αρνητικές τιμές η επιχείρηση έχει αύξηση της
αποδοτικότητας το 2008 αλλά το 2009 επέρχεται μια μεγάλη πτώση.
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ΔΙΑΣ
Παρατηρούμε ότι έχει ανοδική τάση από το 2005-2007 και ξεπερνάει
τις τιμές που έχει

κλάδος είναι αρκετά αποδοτικά τα κεφάλαια της σε

σύγκριση με τον κλάδο. Το 2008 όπως όλες οι εταιρείες και ο κλάδος έτσι και
η εταιρεία έπεσε η αποδοτικότητα της όπου το 2009 αυξάνεται και το 10
επέρχεται πάλι μια μεγάλη πτώση.
ΝΗΡΕΥΣ
Παρατηρούμε το διάστημα 2005-2007 είναι σταθερή η αποδοτικότητα
της εταιρείας και το 2008 μια μεγάλη πτώση της τιμής που συνεχίζεται και το
2009 και το 2010 πέφτει σε αρνητικές τιμές.
Σε σύγκριση με τον κλάδο το 2005-2007 βρίσκεται σε ανάλογη θέση
όπως και τις άλλες επιχειρήσεις. Το 2008 όπως και το 2009 η Νηρευς
βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με τον κλάδο παρόλο που έχει
φθίνουσα τάση. Αλλά το 2010 βλέπουμε ότι ενώ ο κλάδος αυξάνει την
αποδοτικότητα και επιστρέφει σε ανοδικές τιμές η Νηρευς πέφτει κάτω από
το 0 και παίρνει αρνητικές τιμές.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Παρατηρούμε το διάστημα 2005-2006 είναι σταθερή η αποδοτικότητα
της εταιρείας και το 2007 μια μικρή αύξηση της αποδοτικότητας και μετά από
το 2008-2010 έχουμε μια πτώση αλλά δεν έχει πέσει κάτω από το 0 σε
αρνητικές τιμές.

ΣΕΛΟΝΤΑ
Σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρούμε ότι από το 2005-2007 υπάρχει
μία σταδιακή μείωση της αποδοτικότητας που είναι περίπου ίδιες με την
αποδοτικότητα του κλάδου. το 2008 βλέπουμε ότι έχει υποστεί μία μεγάλη
μείωση αλλά τουλάχιστον δεν έχει πέσει κάτω από το 0 σε αρνητικές τιμές το
ίδιο βέβαια ισχύει και στις επόμενες οικονομικές χρήσεις μέχρι και το 2010.
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Βλέπουμε πως από το 2005-2007 η αποδοτικότητα της εταιρείας έχει
αυξηθεί σημαντικά αλλά σε σύγκριση με τον κλάδο η αποδοτικότητα της είναι
χαμηλή ειδικά το διάστημα 2008-2009 η αποδοτικότητα της έχει πέσει σε
μεγάλο ποσοστό σε αρνητικές τιμές. Αλλά το 2010 βλέπουμε ότι η
αποδοτικότητα έφτασε στο 50% όπου είναι η μοναδική επιχείρηση του
κλάδου που φτάνει σε αυτή την τιμή σε αυτή την οικονομική χρήση αλλά και
σε όλο το χρονικό διάστημα από το 2005-2010!
Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2009 έχει σε σύγκριση με τον
κλάδο και τις υπόλοιπες εταιρείες τον πιο χαμηλό δείκτη!!

5.4 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2010-2005
ΙΝΤΕΚΠβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

0,69

0,55

0,39

0,46

0,45

0,44

0,57

0,47

0,34

0,44

0,41

0,42

0,56

0,40

0,37

0,48

0,33

0,63

0,44

0,44

0,46

0,53

0,35

0,51

0,65

0,55

0,53

0,10

0,40

0,65

0,67

0,49

0,53

0,11

0,32

0,13

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0 ,8
0 ,7

ΙΝ Τ Ε Ρ Π ε Η

0 ,6

Δ ΙΑ Σ

0 ,5

ΝΗΡΕΥΣ

0 ,4
Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

0 ,3

ΣΕΛΟΝΤΑ

0 ,2

ε λ λ η ν ικ έ ς ιχθ.

0,1
0
1

2

3

4

5

6

2010-2005
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Δεν υπάρχει κάποια πρότυπη τιμή σε αυτό το δείκτη θα κάνουμε την
σύγκριση σε σχέση με τον κλάδο.

2010

0,50

2009

0,44

2008

046

2007

0,46

2006

0,48

2005

0,38

Παρατηρούμε ότι ο κλάδος σαν σύνολο έχει χρησιμοποιήσει το
λιγότερο κατά 38% την χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για τις
πωλήσεις και το περισσότερο κατά 50%.

Για κάθε εταιρεία:

ΙπΙβΓΑβή:
Παρατηρούμε ότι η επιχείρηση αυτή έχει τιμές άνω του κλάδου που
μας δείχνει ότι χρησιμοποιεί κατά μεγάλο ποσοστό το ενεργητικό της για να
πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της.
Στο χρονικό διάστημα 2005-2007 βλέπουμε πως έχει μία σταδιακή
μείωση, ενώ το 2005 έχει τιμή 67% όπου ο δείκτης στον κλάδο έχει μόνο
38% αυτό μας δείχνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί όσο καμία άλλη το
ενεργητικό της.
Το 2007 βλέπουμε ότι η χρησιμοποίηση του ενεργητικού έπεσε στο
44%. Το επόμενο χρονικό διάστημα βλέπουμε πάλι η τιμή του δείκτη να
αυξάνεται και το 2010 να έχει την μεγαλύτερη τιμή από όλες τις εταιρείες και
τις οικονομικές χρήσεις που αγγίζει το 69% που μας δείχνει ότι η εταιρεία σε
μεγάλο ποσοστό χρησιμοποίησε το ενεργητικό της.
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ΔΙΑΣ:
Παρατηρούμε ότι κρατάει μια σταθερή πορεία ο δείκτης μεταβάλλεται
από 0,40-0,55. σε σύγκριση με τον κλάδο όλο το χρονικό διάστημα που
μελετάμε έχει καλύτερες τιμές η επιχείρηση από τον κλάδο μόνο το 2008 έχει
χαμηλότερη τιμή από τον κλάδο που έχει 46% ο κλάδος και 40% η
επιχείρηση.
Το 2010 η επιχείρηση έχει την μεγαλύτερη τιμή που είναι 55% όπως
και το 2007 που σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί άνω από το μισό το
ενεργητικό της για να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της.

ΝΗΡΕΥΣ:
Παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές έχει μια σταθερή φθίνουσα
πορεία όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε με εξαίρεση μόνο το 2010
που σημειώνετε μία μικρή αύξηση.
Βλέπουμε πως η τιμή του δείκτη κυκλοφορίας του ενεργητικού
κυμαίνετε από το 34% έως 53% ενώ ο κλάδος 38% έως 50%. αν
μελετήσουμε σε σχέση με την κάθε χρονιά βλέπουμε ότι το χρονικό διάστημα
από το 2005-2007 έχει μεγαλύτερες τιμές ο δείκτης της επιχείρησης από τον
κλάδο αλλά στο επόμενο χρονικό διάσημα βλέπουμε ότι αντιστρέφεται και ο
κλάδος έχει την μεγαλύτερη τιμή.
Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στον κλάδο βλέπουμε πως
χρησιμοποιεί λιγότερο το ενεργητικό της το χρονικό διάστημα 2009-2010.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ:
Βλέπουμε ότι η επιχείρηση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες έχουμε τις
χαμηλότερες τιμές το χρονικό διάστημα 2005-2006 ενώ το 2007 έχουμε τη
μεγαλύτερη τιμή σε όλο τον κλάδο!
Το επόμενο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι η επιχείρηση έχει μία
σταθερή μείωση του δείκτη στην κυκλοφορία του ενεργητικού της για τη
χρησιμοποίηση του στις πωλήσεις.
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Αν εξαιρέσουμε το πρώτο διάστημα (2005-2006)η επιχείρηση έχει
έναν υψηλό δείκτη που μας δείχνει την εικόνα ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί
κατά μεγάλο ποσοστό το ενεργητικό της!

ΣΕΛΟΝΤΑ:
Παρατηρούμε ότι η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 0,32 έως 0,45 και
σε σύγκριση με τον κλάδο βλέπουμε ότι η τιμή του δείκτη είναι χαμηλότερη
από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα που
μας δείχνει πως δεν αξιοποιεί για την πραγματοποίηση των πωλήσεων της
το ενεργητικό της.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι η επιχείρηση έχει πάρα πολύ
καλό δείκτη στο χρονικό διάστημα 2006-2008 που ξεπερνάει και τον κλάδο
στην ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού για την πραγματοποίηση των
πωλήσεων της.
Ενώ το 2009-2010 βλέπουμε πως ο δείκτης είναι υψηλός αλλά δεν
ξεπερνά το χρονικό διάστημα αυτό τις τιμές του κλάδου όπως το
προηγούμενο διάστημα.
Όμως το 2005 όπως και η εταιρεία Γαλαξίδι έχουν τον χαμηλότερο
δείκτη

σε

σύγκριση

με

τις

άλλες

επιχειρήσεις

του

κλάδου

της

ιχθυοκαλλιέργειας αλλά από την επόμενη χρονιά βλέπουμε πως η τιμή του
δείκτη έχει αυξηθεί και βρίσκεται στο 65%.
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5.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
2010-2005
ΙΝΤΕΚΠβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ.

4,39

5,89

3,10

1,00

3,02

16,55

4,50

7,70

2,84

1,00

3,03

25,36

4,26

6,39

2,85

3,37

2,75

11,16

5,07

4,81

2,85

2,98

2,49

3,31

5,31

3,75

2,39

2,76

1,96

2,45

4,21

3,47

2,16

2,55

1,84

2,58

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

ΙΝΤΕΡΡίθΗ
ΔΙΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΣΕΛΟΝΤΑ
ελληνικές ιχθ.

Ο ΚΛΑΔΟΣ:
2010

5,66

2009

7,40

2008

5,13

2007

3,59

2006

3,10

2005

2,80
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Παρατηρούμε ότι και σαν κλάδος αλλά και αν δούμε κάθε εταιρία
ξεχωριστά βλέπουμε πως η τιμή του δείκτη είναι >1 και αυτό έχει ως
συνέπεια στο συμπέρασμα πως ο κλάδος που μελετάμε έχει θετική επίδραση
από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης και είναι
θετική και επωφελής.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΙηίθΓΑεή:
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η τιμή του
δείκτη κυμαίνεται από 4,21 έως 5,07. Ο δείκτης για την οικονομική μόχλευση
στην εταιρεία είναι >1 που αυτό μας δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική
επίδραση στα κέρδη της εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε
έχοντας μόνο μια μικρή αυξομείωση ανάμεσα στις οικονομικές χρήσεις.
Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε πως βλέποντας και τον κλάδο οι τιμές
του δείκτη σε σχέση με την εταιρεία διαφέρουν, το χρονικό διάστημα 2005
2007 η επιχείρηση έχει καλύτερες τιμές ενώ στο επόμενο χρονικό διάστημα
βλέπουμε πως ο κλάδος έχει τις μεγαλύτερες τιμές.

ΔΙΑΣ:
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η τιμή του
δείκτη κυμαίνεται από 3,47 έως 7,70.
Ο δείκτης για την οικονομική μόχλευση στην εταιρεία είναι >1 αυτό μας
δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική επίδραση στα κέρδη της εταιρείας
για όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε έχοντας βέβαια μια ανοδική
πορεία το χρονικό διάστημα 2005-2009 έχοντας περίπου 50

%

αύξηση από

το 2005 μέχρι το 2009.
Όμως το 2010 βλέπουμε μία πτώση της τιμής περίπου 2 μονάδες που
σημαίνει πως στην οικονομική χρήση του 2010 τα ξένα κεφάλαια δεν ήταν και
τόσο αποδοτικά όπως στην προηγούμενη χρονική στιγμή , αλλά η τιμή
εξακολουθεί να είναι επωφελής για τα κέρδη της εταιρείας.
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ΝΗΡΕΥΣ:
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η τιμή του
δείκτη κυμαίνεται από 2,16 έως 3,10. Ο δείκτης για την οικονομική μόχλευση
στην εταιρεία είναι >1 που αυτό μας δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική
επίδραση στα κέρδη της εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε
έχοντας βέβαια χαμηλές τιμές σε σχέση με τον κλάδο και τις υπόλοιπες
εταιρείες.
Στο χρονικό διάστημα που μελετάμε παρατηρούμε ότι κάθε οικονομική
χρήση που περνάει οδηγεί τον δείκτη μας σε μία αύξηση της τιμής δείχνοντας
μας την εικόνα αύξηση της αποδοτικότητας των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη
της εταιρείας όπου επωφελή την επιχείρηση.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα 2005-2008 η τιμή του δείκτη
κυμαίνεται από 2,55 έως 3,37. Ο δείκτης για την οικονομική μόχλευση στην
εταιρεία είναι >1 που αυτό μας δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική
επίδραση στα κέρδη της εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε
έχοντας μία συνεχόμενη αύξηση της τιμής του δείκτη. Όμως το 2009 και το
2010 βλέπουμε ότι η τιμή του δείκτη έχει μειωθεί και ισούται με την μονάδα
που αυτό μας δείχνει ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της
επιχείρησης είναι μηδενική και δεν υπάρχει κάποια οικονομική ωφέλεια όπως
παρατηρήθηκε στο χρονικό διάστημα 2005-2008 όπου οι τιμές που έχει σε
σχέση με τον κλάδο είναι μικρότερες.

ΣΕΛΟΝΤΑ:
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η τιμή του
δείκτη κυμαίνεται από 1,84 το 2005 και συνεχίζοντας την ανάλυση βλέπουμε
πως έχει μία ανοδική πορεία και το 2010 αγγίζει το 3,02. Ο δείκτης για την
οικονομική μόχλευση στην εταιρεία είναι >1 σε όλο το χρονικό διάστημα που
μελετάμε που αυτό μας δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική επίδραση
στα κέρδη της εταιρείας και είναι επωφελής.
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Σε σύγκριση με τον κλάδο βλέπουμε ότι έχει τις πιο χαμηλές τιμές ο
δείκτης εξαιρώντας το χρονικό διάστημα 2009-2010 διότι το γαλαξίδι σε αυτό
το διάστημα έχει τιμές = 1 ενώ η Σελόντα είναι επωφελής από τα ξένα
κεφάλαια.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ :
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η τιμή του
δείκτη κυμαίνεται από 2,58 έως 25,36.
Ο δείκτης για την οικονομική μόχλευση στην εταιρεία είναι >1 που
αυτό μας δείχνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική επίδραση στα κέρδη της
εταιρείας για όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε, όμως παρατηρούμε ότι
ο δείκτης έχει αυξανόμενη τάση από την αρχή (2005) που ήταν 2,58 έως το
2009 όπου δείκτης αγγίζει το 25,36 που είναι σε σύγκριση με τον κλάδο η
μεγαλύτερη τιμή από κάθε άλλη επιχείρηση σε όλο το χρονικό διάστημα που
μελετάμε αυτό μας δείχνει πως η επιχείρηση αυτή έχει επίδραση από τα ξένα
κεφάλαια στα κέρδη της σε μεγάλο ποσοστό.
Παρατηρούμε ότι μέχρι το 2007 ο κλάδος έχει καλύτερες τιμές από την
εταιρεία αλλά στο επόμενο χρονικό διάστημα έχει η εταιρεία με μεγάλη
διαφορά καλύτερη τιμή στο δείκτη.

5.6 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
2010-2005
ΙΝΤΕΚΠβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

360,75

321,82

160,15

987,37

398,32

353,19

404,12

369,48

197,84

731,60

419,01

340,73

373,11

402,65

247,75

433,55

452,88

210,72

282,29

301,86

180,48

369,07

364,11

240,22

177,28

268,15

231,15

382,88

365,96

1.331,59

160,60

343,35

215,89

398,76

340,65

955,83
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ

—

ΙΝΤΕΡΡίθΗ

ΔΙΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ
- · - ΓΑΛΑΞΙΔΙ
— η - ΣΕΛΟΝΤΑ
—

ελληνικές ιχθ.

Ο ΚΛΑΔΟΣ:
2010

430,27

2009

410,46

2008

198,70

2007

289,67

2006

459,50

2005

402,50

Από την θεωρεία γνωρίζουμε ότι αυτός ο δείκτης μας δείχνει πόσες φορές
ανανεώνονται

τα

αποθέματα

σε

σχέση

με

τις

πωλήσεις

που

πραγματοποιήθηκαν μέσα σε κάθε χρήση που αναλύουμε για να δούμε κατά
πόσο

λειτουργεί

σωστά

το

τμήμα

πωλήσεων

της

επιχείρησης

χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των αποθεμάτων της προηγούμενης χρήσης
και της κλειόμενης χρήσης. (η ανάλυση θα γίνει με σύγκριση τον κλάδο)
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΙηίθΓΑβή:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 160 μέρες έως 404 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2009 έχει την τάση να αυξάνετε ο δείκτης αυτό μας
δείχνει ότι σε μέσο όρο περίπου ότι τα αποθέματα ανακυκλώνονται 1 το πολύ
2 φορές μέσα στη χρήση και αυτό δεν είναι θετικό για την πορεία της
επιχείρησης.
Το θετικό είναι ότι το 2010 βλέπουμε πως ο δείκτης έχει την τάση να
μειώνεται γιατί από 404 μέρες που ήταν το 2009 τώρα είναι 360.
Ένας λόγος που πιστεύουμε ότι τα αποθέματα αργούν να ανακυκλωθούν
είναι επειδή ο κλάδος έχει ως αντικείμενο τα ψάρια και για να περάσουν στην
πώληση πρέπει να μεγαλώσουν και αυτό απαιτεί χρόνο.
Αν συγκρίνουμε τις τιμές του δείκτη με τον κλάδο παρατηρούμε ότι η
επιχείρηση ανακυκλώνει πιο συχνά τα αποθέματα της από τον κλάδο και
αυτό είναι πολύ θετικό για την πορεία της επιχείρησης σε σχέση με τα
αποθέματα και τις πωλήσεις της.

ΔΙΑΣ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 268 μέρες έως 402 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2007 την μία χρήση μειώνει το χρονικό διάστημα
ανακύκλωσης αποθεμάτων και την άλλη χρήση αυξάνεται αλλά από το
χρονικό διάστημα 2008-2010 παρατηρούμε μία σταδιακή μείωση δηλαδή τα
αποθέματα αρχίζουν να ανακυκλώνονται σε πιο γρήγορους ρυθμούς.
Σε σύγκριση με τον κλάδο βλέπουμε πως η επιχείρηση έχει καλύτερες
τιμές από το κλάδο σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε με εξαίρεση
την οικονομική χρήση 2008 όπου ο κλάδος έχει καλύτερη τιμή από την
επιχείρηση.
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ΝΗΡΕΥΣ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 160 μέρες έως 248 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό

διάστημα

2005-2010

έχει

τις

καλύτερες

τιμές

στον

δείκτη

κυκλοφορίας αποθεμάτων σε σύγκριση με τον κλάδο αλλά και σε κάθε
σύγκριση με ξεχωριστά κάθε επιχείρηση.
Παρατηρούμε πως η τάση του δείκτη που μελετάμε έχει διαφορές σε
κάθε χρήση. Όταν θα μειωθεί ο δείκτης στην μία χρήση την επόμενη θα
αυξηθεί αυτή την πορεία ακολουθεί μέχρι και το 2010.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το 2010 έχει ανακύκλωση των
αποθεμάτων περίπου ανά 5 μήνες.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 369 μέρες έως 987 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2007 έχει την τάση να μειώνεται σταδιακά και αυτό
είναι θετικό για την επιχείρηση γιατί μας δείχνει πως ανακυκλώνει τα
αποθέματα της.
Όμως βλέπουμε ότι από το 2008-2010 ο δείκτης αλλάζει πορεία και
αντί να συνεχίσει την μικρή σταδιακή του πορεία σε φθίνουσα αρχίζει να τον
αυξάνει και με πολύ γρήγορους ρυθμούς που ανεβάζει τον δείκτη σε 987
ημέρες μέσα σε 2 οικονομικές χρήσεις.
Σε σύγκριση με τον κλάδο βλέπουμε ότι το χρονικό διάστημα 20052006 η εταιρεία έχει καλύτερη τιμή από τον κλάδο αλλά στο επόμενο χρονικό
διάστημα βλέπουμε πως ο κλάδος έχει καλύτερες τιμές είναι σχεδόν οι διπλές
μέρες άρα ίσως η εταιρεία να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

ΣΕΛΟΝΤΑ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 340 μέρες έως 453 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2007 έχει μία σταθερή πορεία δεν έχει μεγάλες

85

αλλαγές. Παρατηρούμε ότι το 2006 έχει μία μικρή αύξηση ο δείκτης περίπου
ένα μήνα και την επόμενη χρήση βλέπουμε μια σταθερότητα του δείκτη, το
2008 όμως βλέπουμε ότι ο δείκτης αυξήθηκε περίπου 100 μέρες που μας
δείχνει πως αυτή την οικονομική χρήση τα αποθέματα δεν ανακυκλώθηκαν
γρήγορα. το επόμενο χρονικό διάστημα όμως 2009-2010 βλέπουμε πως ο
δείκτης αρχίζει να μειώνεται πάλι.
Σε σύγκριση όμως με το κλάδο βλέπουμε ότι η επιχείρηση έχει
καλύτερες τιμές αν εξαιρέσουμε το χρονικό διάστημα 2007-2008 που εκεί ο
κλάδος έχει τις χαμηλότερες τιμές.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 211 μέρες έως 1332 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2006 έχει τον πιο αυξημένο δείκτη σε όλο τον κλάδο
με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι το 2006 η επιχείρηση ανακυκλώνει τα
αποθέματα της ανά 2 χρόνια αλλά στην ροή της μελέτης της ανάλυσης της
επιχείρησης βλέπουμε ότι το 2007 ο δείκτης έχει μια αισθητή μείωση που
αγγίζει τις 240 μέρες και αυτή η ένδειξη είναι θετική για την πορεία της
επιχείρησης αφού και το 2008 πάλι μειώνετε ο δείκτης κατά ένα μήνα
περίπου και το 2008 η επιχείρηση έχει την καλύτερη τιμή από όλο τον κλάδο
βέβαια στο επόμενο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει την τάση
να αυξάνεται αλλά όχι με ταχείς ρυθμούς.
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5.7 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
2010-2005
ΙΝΤΕΕΡΙβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνικές
ιχθ.

55,26

88,98

139,84

111,79

94,22

272,81

53,06

87,09

163,38

124,02

101,89

336,13

117,33

137,86

253,21

174,81

193,28

315,68

174,74

137,40

224,26

142,72

214,92

337,82

134,31

116,07

199,71

824,17

196,30

278,43

202,64

123,09

189,28

745,75

248,75

1.362,58

Ο ΚΛΑΔΟΣ:

2010

127

2009

144

2008

199

2007

205

2006

291

2005

478
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Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται οι κάθε είδους απαιτήσεις της
επιχείρησης έναντι τρίτων με ανοικτούς λογαριασμούς, με γραμμάτια η
συναλλαγματικές εισπρακτέες κ.α.
Ο

δείκτης

μας

δείχνει

τον

αριθμό

των

περιστροφών

που

πραγματοποιούν οι απαιτήσεις της επιχείρησης σε ένα χρόνο ή πόσες φορές
εισπράττονται, κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης, σι απαιτήσεις της
επιχείρησης.
Ο εν λόγω

δείκτης,

εκφραζόμενος

σε

ημέρες

(360

ή 365/

κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων), μας δείχνει με πιο σαφή τρόπο τη
συντόμευση

ή επιβράδυνση

της

κυκλοφορίας

των

απαιτήσεων

της

επιχείρησης, καθώς και τα πιστωτικά της ανοίγματα (πιστωτική πολιτική)
προς την πελατεία της. Όσο, δηλαδή, ταχύτερη είναι η είσπραξη των
απαιτήσεων,

τόσο

μικρότερη

είναι

η

χρονική

διάρκεια

δέσμευσης

κεφαλαιακών πόρων της επιχείρησης και, αντιθέτως, όσο βραδύτερη είναι η
είσπραξη των απαιτήσεων, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος δέσμευσης
επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Από τον δείκτη αυτό, επίσης, μπορούμε να διερευνήσουμε και την
εισπρακτική ικανότητα της επιχείρησης ή την αλλαγή της πολιτικής της
αφορά τους χορηγούμενους λογαριασμούς της. Η πορεία, τέλος, του δείκτη
αυτού συναρτάται από τη φάση, στην οποία βρίσκεται ο οικονομικός κύκλος
(ένταση ή κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας), τα χαρακτηριστικά της
επιχείρησης, καθώς και τα διαθέσιμα κεφάλαιά τη για την παροχή πιστώσεων
στην αγορά.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΙηίθΓΑεή:
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η
επιχείρηση έχει πτώση της τιμής του δείκτη με τη μοναδική εξαίρεση το 2007
όπου η επιχείρηση αύξησε σε σύγκριση με το 2005 την τιμή του δείκτη αλλά
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η τάση του δείκτη είναι

φθίνουσα.

Παρατηρούμε ότι η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 53 μέρες έως 203. Σε
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σύγκριση τώρα με τον κλάδο βλέπουμε πως η επιχείρηση εισπράττει τις
απαιτήσεις τις σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι ο κλάδος.
Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι τιμές που έχει ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2009-2010 είναι οι καλύτερες τιμές σε όλο τον κλάδο!

ΔΙΑΣ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε 2005-2010
βλέπουμε ότι από το 2005-2006 η τιμή του δείκτη έχει φθίνουσα τάση και
από 123 ημέρες που εισπράττονται οι απαιτήσεις το 2006 η τιμή του δείκτη
είναι ανά 116 μέρες. Στο επόμενο χρονικό διάστημα 2007-2008 βλεπουμε
πως ο δείκτης είναι σταθερός αλλά έχει αυξηθεί από το 2006 και η τιμή του
αγγίζει τις 137 ημέρες και στις δύο οικονομικές χρήσεις.
Τέλος, το χρονικό διάστημα 2009-2010 είναι επίσης σταθερό αλλά σε
πολύ καλύτερη τιμή σε 87-89 ημέρες που εισπράττονται οι απαιτήσεις όπου
αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Επίσης αν

συγκρίνουμε και τις τιμές με τον κλάδο βλέπουμε ότι η επιχείρηση εισπράττει
τις απαιτήσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα από τον κλάδο.

ΝΗΡΕΥΣ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε 2005-2010
βλέπουμε ότι από το 2005-2008 η τιμή του δείκτη έχει αύξουσα τάση και από
189 ημέρες που εισπράττονται οι απαιτήσεις φτάνει τις 253 ημέρες. Από ότι
παρατηρούμε η επιχείρηση εισπράττει αρκετά καθυστερημένα τις απαιτήσεις
τις σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Ενώ στο επόμενο διάστημα απ το 2009-2010 βλέπουμε πως η
επιχείρηση έχει φθίνουσα τάση του δείκτη επομένως πιστεύουμε πως η
πορεία της επιχείρησης είναι θετική. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο
κλάδος έχει καλύτερες τιμές σε αυτό τον δείκτη και ότι μόνο το 2005 και το
2006 η επιχείρηση είναι σε καλύτερη θέση από τον κλάδο.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ:
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Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 824 μέρες έως 111 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2006 έχει αύξηση στο δείκτη και δεν είναι καθόλου σε
καλή θέση γιατί ο δείκτης είναι πάρα πολύ αυξημένος με αποτέλεσμα μας
δείχνει την εικόνα ότι αργεί να εισπράξει τις απαιτήσεις τις. Στο επόμενο
χρονικό διάστημα βλέπουμε 2007-2008 παρατηρούμε μία αισθητή μείωση
του δείκτη και από τις 824 μέρες που ήταν το 2006 τώρα είναι στις 143 μέρες
όμως το 2008 έχει πάλι αύξηση του δείκτη στις 175 ημέρες παρόλο που
έχουμε αύξηση η τιμή του δείκτη είναι σε καλή θέση αφού στον κλάδο η τιμή
του κλάδου είναι μεγαλύτερη μόνο το 2005-2006 ο κλάδος έχει καλύτερη τιμή
από την επιχείρηση. Τέλος , στο χρονικό διάστημα 2009-2010 έχουμε μείωση
του δείκτη και έτσι καταλήγουμε ότι η επιχείρηση με το πέρας του χρόνου
προσπαθεί να μειώσει τον δείκτη και να εισπράττει σε λιγότερο χρονικό
διάστημα τις απαιτήσεις της.

ΣΕΛΟΝΤΑ:
Παρατηρούμε ότι σε όλο το χρονικό διάστημα που μελετάμε η
επιχείρηση έχει φθίνουσα τάση της τιμής του δείκτη με τη μοναδική εξαίρεση
το 2007 όπου η επιχείρηση αύξησε την τιμή του δείκτη στις 214 ημέρες αλλά
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η τάση του δείκτη είναι φθίνουσα.
Παρατηρούμε ότι η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 94 μέρες έως 249.
Σε σύγκριση τώρα με τον κλάδο βλέπουμε πως η επιχείρηση εισπράττει τις
απαιτήσεις τις σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι ο κλάδος με μοναδική
εξαίρεση πάλι την οικονομική χρήση το 2007.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε ο δείκτης
κυμαίνεται από 1363 μέρες έως 273 μέρες. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης το
χρονικό διάστημα 2005-2006 έχει αισθητή μείωση στο δείκτη και είναι πλέον
σε καλή θέση γιατί ο δείκτης ήταν πάρα πολύ αυξημένος στις 1363 ημέρες με
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αποτέλεσμα να μας δείχνει την εικόνα ότι πλέον δεν αργεί να εισπράξει τις
απαιτήσεις τις.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα βλέπουμε 2007-2008 παρατηρούμε
μία αύξηση του δείκτη και από τις 278 μέρες που ήταν το 2006 τώρα είναι
στις 338 μέρες όμως το 2008 έχει πάλι μείωση του δείκτη στις 316 ημέρες η
τιμή του δείκτη είναι σε καλή θέση και πάλι ο κλάδος όμως έχει καλύτερη τιμή
από την επιχείρηση σε όλο το χρονικό διάστημα εκτός από την οικονομική
χρήση του 2006.
Τέλος , στο χρονικό διάστημα 2009-2010 έχουμε μείωση του δείκτη
και έτσι καταλήγουμε ότι η επιχείρηση προσπαθεί να μειώσει τον δείκτη και
να εισπράττει σε λιγότερο χρονικό διάστημα τις απαιτήσεις της.

5.8. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
2010-2005
ΙΝΤΕΕΡΙΘΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

0,29

0,21

0,54

2,01

0,54

0,06

0,29

0,16

0,61

2,03

0,54

0,04

0,31

0,20

0,54

0,42

0,57

0,10

0,25

0,27

0,54

0,50

0,67

0,43

0,38

0,36

0,72

0,57

1,04

0,69

0,44

0,41

0,86

0,64

1,20

0,63

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΙΝ Τ Ε Ρ Ρ ίβΗ
Δ ΙΑ Σ
ΝΗΡΕΥΣ
ΓΑ Λ Α Ξ ΙΔ Ι
ΣΕΛΟ ΝΤΑ
-ε λ λ η ν ικ έ ς ιχθ.
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Ο ΚΛΑΔΟΣ:

2010

0,61

2009

0,61

2008

0,36

2007

0.44

2006

0,63

2005

0,70

Από την θεωρεία ότι με αυτόν τον δείκτη βλέπουμε αν οι επιχειρήσεις
έχουν υπερδανεισμό ,επίσης γνωρίζουμε ότι η πρότυπη τιμή είναι η μονάδα
δηλαδή ιδανική. Στην περίπτωση όπου οι επιχειρήσεις έχουν ως τιμή στον
αριθμοδείκτη > 1 τότε αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση
παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους πιστωτές της.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΙηίθΓΑεή:
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε στις οικονομικές
χρήσεις 2005-2007 βλέπουμε πως έχει την τάση ο δείκτης να μειώνεται και
δεν τον βλέπουμε σε καμία χρονική στιγμή που μελετάμε να είναι
μεγαλύτερος

της

μονάδας

και

ούτε

ίσος

με

την

μονάδα.

Στην

παρακολούθηση του δείκτη στις επόμενες χρήσεις βλέπουμε πως αυξάνετε
το 2008 και μετά μένει σταθερός στις επόμενες 2 χρήσεις (2009-2010).
Η εικόνα που έχουμε αυτή την στιγμή για όλο το χρονικό διάστημα
που μελετάμε είναι ότι η επιχείρηση δεν παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές
της, αφού βλέπουμε από την σχέση πως τα ξένα κεφάλαια είναι περισσότερα
από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Σε σύγκριση τώρα με τον κλάδο
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παρατηρούμε ότι ο κλάδος έχει καλύτερη τιμή στον δείκτη από την
επιχείρηση που μελετάμε. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και ο
κλάδος έχει χαμηλές τιμές άρα όλος ο κλάδος δεν παρέχει ασφάλεια στους
πιστωτές του.

ΔΙΑΣ:
Παρατηρούμε ότι ο δείκτης από το 2005-2009 έχει την τάση να
μειώνεται και αυτό μας δείχνει ότι κάθε χρονιά η επιχείρηση χρειάζεται ακόμα
περισσότερα ξένα κεφάλαια για να ανταπεξέλθει και αυτή η εικόνα δεν είναι
θετική αλλά το 2010 βλέπουμε ότι η επιχείρηση αύξησε τα δικά της κεφάλαια
με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο δείκτης. Ο δείκτης κυμαίνεται από 0,16 έως 0,41
επομένως βλέπουμε ότι η επιχείρηση δεν παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές
της.
Σε σύγκριση τώρα με τον κλάδο βλέπουμε ο δείκτης της επιχείρησης
είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τον κλάδο άρα βλέπουμε ότι είναι από τις
επιχειρήσεις του κλάδου που έχει τον μικρότερο δείκτη.

ΝΗΡΕΥΣ:
Η πρώτη εικόνα που παίρνουμε από τον πίνακα του δείκτη ότι
κυμαίνεται κάτω από την μονάδα άρα η επιχείρηση έχει περισσότερα ξένα
κεφάλαια από ότι ίδια κεφάλαια.
Η τάση του δείκτη είναι αρνητική το χρονικό διάστημα 2005-2007, στο
επόμενο διάστημα 2007-2008 βλέπουμε πως ο δείκτης παραμένει σταθερός
και το 2008-2009 παρατηρούμε μία μικρή αύξηση του δείκτη που αυτό
συνεπάγεται ότι η εταιρεία αύξησε τα ίδια κεφάλαια της. Τέλος το 2010
βλέπουμε πως ο δείκτης έχει πάλι αρνητική τάση και παίρνει την τιμή που
είχε 2008-2009 δηλαδή 0,54 άρα η εταιρεία δεν παρέχει ασφάλεια στους
πιστωτές της και έχει υπερδανεισμό.
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ:
Παρατηρούμε ότι από το 2005-2008 ο δείκτης έχει την τάση να μειώνει
τον δείκτη με αποτέλεσμα να βλέπουμε πως η επιχείρηση έχει αυξημένα τα
ξένα κεφάλαια από χρονιά σε χρονιά και οδηγεί σε υπερδανεισμό. Σε
σύγκριση με τον κλάδο για το χρονικό διάστημα 2005-2008 βλέπουμε πως ο
κλάδος έχει καλύτερες τιμές από την επιχείρηση άρα η εταιρεία αυτό το
χρονικό διάστημα δεν παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές της.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα 2009-2010 παρατηρούμε μία μεγάλη
αύξηση του δείκτη που αγγίζει το 2 αυτό το συναντάμε μόνο σε αυτή την
επιχείρηση επομένως καταλήγουμε ότι είναι η μοναδική εταιρεία που παρέχει
στους πιστωτές της ασφάλεια αφού δεν βασίζεται απόλυτα στα ξένα
κεφάλαια αλλά στα δικά της ,αφού ο δείκτης παραμένει και για δύο
οικονομικές χρήσεις πάνω από 2.

ΣΕΛΟΝΤΑ:
Παρατηρούμε ότι η επιχείρηση ξεκινάει με πολύ καλή τιμή στον δείκτη
το 2005 και έχει τιμή πάνω από την μονάδα δηλαδή τα δικά της κεφάλαια
ξεπερνάνε τα ξένα με αποτέλεσμα να παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές της.
Όμως ο δείκτης έχει φθίνουσα τάση από το 2005-2009 και φτάνει η σχέση να
έχει την τιμή 0,54 δηλαδή βλέπουμε ότι με την πάροδο του χρόνου τα ξένα
κεφάλαια είναι αυξημένα και τα ίδια κεφάλαια έχουν μειωθεί άρα πλέον η
επιχείρηση δεν παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές της λόγο υπερδανεισμού.
Αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο δείκτης είναι σταθερός τα τελευταία
2 χρόνια.
Σε σύγκριση με το κλάδο βλέπουμε ότι η επιχείρηση έχει καλύτερες
τιμές στο χρονικό διάστημα 2005-2008 και κινείται θετικά αλλά το 2009-2010
ο κλάδος έχει καλύτερη τιμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ :
Παρατηρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μελετάμε στις οικονομικές
χρήσεις 2005-2010 βλέπουμε πως έχει την τάση ο δείκτης να μειώνεται και
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δεν τον βλέπουμε σε καμία χρονική στιγμή που μελετάμε να είναι
μεγαλύτερος

της

μονάδας

και

ούτε

ίσος

με

την

μονάδα.

Στην

παρακολούθηση του δείκτη το 2005 βλέπουμε πως αυξάνετε ο δείκτης αλλά
στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα βλέπουμε πως μειώνεται με αποτέλεσμα το
2010 ο δείκτης να έχει την τιμή 0,04 που αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι η εταιρεία με την πάροδο του χρόνου είναι όλο και δανεισμένη αφού τα
ίδια κεφάλαια έχουν μειωθεί και τα ξένα το αντίθετο. Η επιχείρηση αδυνατεί
να παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές της εφόσον ο δείκτης εξακολουθεί
συνεχώς να μειώνεται.
Σε σύγκριση με τον κλάδο βλέπουμε πως η επιχείρηση καμία χρονιά ο
δείκτης δεν τον ξεπερνάει το αντίθετο μεγαλώνει η διαφορά τους ακόμα πιο
πολύ.
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Μετά από μελέτη από την icap προκύπτουν τα εξής στοιχεία που
αφορούν το κλάδο σήμερα. ΕΝΕΡΓΕΣ 106 εταιρείες Εταιρείες ή Όμιλοι
εταιρειών κοινών Συμφερόντων. Απασχόληση (άμεση) 10.000 εργαζόμενοι, ο
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 516.000.000 το χρόνο έχει σε εξαγωγές €
415.000.000 όπου είναι το τρίτο σημαντικότερο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν
(μετά από βαμβάκι, ελαιόλαδο).
Είναι 6 εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. με μετόχους 38.000 έχουν
εκδοθεί 318 άδειες που η θαλάσσια έκταση είναι 7,8 χλμ2 Το αεροδρόμιο
Αθηνών καταλαμβάνει 16,5 χλμ2.
Το έτοιμο τελικό προϊόν για το 2010 είναι 120.000 τόνοι 48-50% της
συνολικής Μεσογειακής Παραγωγής οι γόνοι είναι 450.000.000 ιχθύδια 50%
της συνολικής Μεσογειακής Παραγωγής.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο κλάδος έχει επηρεαστεί από την
κρίση αλλά είναι ο λιγότερος επηρεασμένος από όλους τους κλάδους και
είναι και από τους λίγους κλάδους που έχουν αυξημένη την εξαγωγή τους σε
άλλες χώρες. Εφόσον βλέπουμε ότι η συνολική παραγωγή του το 2010
αγγίζει τους 123000 τόνους και όλη η παραγωγή της μεσογείου είναι 230000
περίπου. Επομένως όχι μόνο καλύπτει την χώρα μας η παραγωγή αλλά το
75 % είναι και σε εξαγωγές.
Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κλάδος απασχολεί 10000
εργαζόμενους και βοηθάει στη μείωση της ανεργίας. Επίσης βλέπουμε πως
οι επιχειρήσεις συνεχίζουν την ανάπτυξη τους αγοράζοντας μικρότερες
επιχειρήσεις έτσι ώστε να βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν.
Αυτό που παρατηρούμε αρχικά από την ανάλυση είναι ότι όλες οι
επιχειρήσεις έχουν πάρα πολύ καλή ρευστότητα και μπορούν και σε γενικές
γραμμές μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους με τα αποθέματα τους
αλλά υπάρχουν και δύο εξαιρέσεις η εταιρεία Σελόντα και Δίας που έχουν και
τις πιο χαμηλές τιμές στον δείκτη.
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Όσο για την αποδοτικότητα τους στα ίδια κεφάλαια βλέπουμε πως οι
εταιρείες δεν χρησιμοποιούν κατά μεγάλο ποσοστό τα ίδια κεφάλαια τους. Με
αποτέλεσμα ο δείκτης αυτός να είναι χαμηλός.
Στις πωλήσεις του οι εταιρείες βλέπουμε πως χρησιμοποιούν περίπου
το 50% και άνω το ενεργητικό τους αυτό είναι πολύ θετικό για τον κλάδο γιατί
αυτό μας δείχνει ότι ο κλάδος ανανεώνει τα στοιχεία του ενεργητικού.
Αναλύοντας στην πορεία τον αριθμοδείκτη οικονομικής μόχλευσης
όπου μας δείχνει την θετική επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων
στα κέρδη της επιχείρησης όπου για όλες τις επιχειρήσεις και τον κλάδο είναι
θετική και επωφελής για αυτές.
Στην συνέχεια μελετάμε την ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων
και εδώ βλέπουμε πως τα αποθέματα ανακυκλώνονται από 1-3 φορές τον
χρόνο και αυτό μας δείχνει ότι δεν ανακυκλώνονται πολύ συχνά αλλά αυτό
γίνετε γιατί ο κλάδος έχει να κάνει και με τους γόνους όπου χρειάζονται 200
μέρες περίπου για να είναι ένα έτοιμο προϊόν προς πώληση.
Οι απαιτήσεις της βέβαια βλέπουμε πως αργούν να ολοκληρωθούν
δηλαδή εισπράττει σε μεγάλο χρονικό διάστημα τις απαιτήσεις της και αυτό
μας δείχνει πως έτσι ίσως παραμένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα
δεσμευμένα τα κεφάλαια της.
Τέλος, ο δείκτης δανειακή επιβάρυνση ο οποίος μας δείχνει κατά πόσο
είναι δανεισμένες οι επιχειρήσεις από την ανάλυση βλέπουμε πως προκύπτει
ότι οι επιχειρήσεις δεν παρέχουν ασφάλεια στους πιστωτές τους, αφού
βλέπουμε από την σχέση πως τα ξένα κεφάλαια είναι περισσότερα από τα
ίδια κεφάλαια στις επιχειρήσεις με εξαίρεση πχ το 2010 η Σελόντα που η
σχέση είναι περίπου 2 και αυτό δείχνει ασφάλεια στους πιστωτές της.
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2010

INTERFISH

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

839.504,69

1.558.881,19

7.692.073,00

34.176.353,63

2.318.903,00

42.983.179,06

ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

61.047.050,74

96.619.811,44

67.860.977,00

33.565.360,31

101.729.525,00

0,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

10.710.164,23

31.106.737,34

65.647.794,00

7.365.878,15

23.465.973,00

30.053.533,94

ΚΥΚΛΟΦ .ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

82.486.180,19

188.832.622,34

397.927.572,00

42.350.884,92

194.132.019,00

77.436.433,29

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10.330.684,53

18.898.794,16

77.546.981,00

8.718.478,78

13.854.811,00

15.032.905,29

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

92.816.864,72

207.731.416,50

475.474.553,00

51.069.363,70

207.986.830,00

97.513.632,42

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

33.987.123,20

39.078.571,15

151.366.697,00

3.154.724,11

45.688.212,00

64.468.120,07

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

37.690.939,63

127.729.095,32

133.694.462,00

22.239.095,31

82.732.084,00

27.152.733,47

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

21.138.801,90

35.256.982,00

153.451.447,00

51.069.363,70

68.981.299,00

5.892.778,89

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

92.816.864,72

207.731.416,50

475.474.553,00

51.069.363,70

207.986.830,00

97.513.632,42

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

63.828.542,84

114.224.917,39

185.179.760,00

23.674.685,22

93.048.668,00

42.657.101,96

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

62.212.434,31

106.450.763,55

174.436.532,00

23.463.555,19

89.545.488,00

40.764.454,38

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ

141.957,59

727.638,12

-39.275.501,00

396.475,50

207.750,00

2.941.470,38

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

99.864,18

412.114,08

-36.189.054,00

250.750,48

140.032,00

2.021.757,99
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2009

INTERFISH

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικές ιχθ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

642706,74

1374592,63

6501952

30764764,89

1684266

37003341,87

ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

62156253,56

90770553,47

73141264

30200364,2

92422486

0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

8886649,41

25356988,15

78215722

7337985,65

25238565

34598625,43

ΚΥΚΛΟΦ .ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

77170284,78

157440437,8

259295112

41121445,96

183458793

76022479,84

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11941655,54

20623636,05

55351690

9205846,51

14926891

16211972,82

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

94635016,69

186081966,1

480355490

50327292,47

198421684

98188380,51

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

29820519,78

38970266

155443050

5242989,7

39328555

2884156,88

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

43775559,19

116236910,8

119635412

19568581,7

81366713

91433202,73

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

21038937,72

24175382,34

169054884

50327292,47

65525563

3871020,9

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

94635016,69

186081966,1

480355490

50327292,47

198421684

98188380,51

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

54050053,31

87143129,73

163020245

22250717,57

80739657

40852210,3

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

51706798,57

84167440,23

152508176

22066043,48

78254302

38439763,59

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ

1085724,38

4004673,3

6191097

517340,28

479210

-3419318,55

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

181649,97

2515703,86

2574813

414704,29

448230

-6311815,48

2008

ΙΝΤΕΡΡΙβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

507855,72

1026467,82

11496014

498705,58

1463832,87

35760508,05

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

52781988,25

79596885,09

76480021

28222918,54

86592383,23

0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

7045641,58

16805194,87

69753174

7992852,81

20462966,36

41688092,13

ΚΥΚΛΟΦ .ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

69557602,11

141466840,3

205783517

37664108,14

172116216,2

89457560,05

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13760548,12

18513004,32

165773682

9409526,86

16478680,4

17686861,09

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

88858152,96

159413819,6

473256407

47459066,67

188999604,6

113629388,6

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30088659,99

40458301,56

187201525

5571643,07

51153768,72

1918159,44
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ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

37912205,23

86372413,33

120281200

27813468,06

68999782,27

101528382,8

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

20857287,75

24940814,48

165773682

14073955,54

68846053,6

10182836,39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

88858152,96

159413819,6

473256407

47459066,67

188999604,6

113629388,6

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

49573203,41

63664959,12

175426804

22604545,17

62968882,31

71835580,73

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

47796919,17

61292750

144939147

22358163,51

60729404,91

67481345,01

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ

2884255,27

3114343,17

10494448

754072,28

1437353,39

-22975263,49

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

1843978,12

2473017,61

3204350

495660,75

387781,97

-23290760,75

2007

ΙΝΤΕΡΡΙβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

977759,2

684086,87

11818785

433883,59

1570429,41

43238238,53

ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

44807828,61

55801292,1

99701196

24696795,68

63169677,7

0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

18222321,38

15151457,3

107272591

5967279,92

26688773,48

42607285,16

ΚΥΚΛΟΦ .ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

75927918,69

93156823,51

231673113

32029799

154772131,5

65694875,55

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14515385,01

16044263,86

1681877226

9199064,86

17247989,65

15880108,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

96469107,61

113721877,2

479436919

41611199,69

172419403,8

114339794,2

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

29830188,31

27860048,19

119976744

5930669,47

51794612,01

13899620,58

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

47625609,67

60252802,83

191272949

21727536,47

51288072,37

65933316,5

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

19013309,63

23635456,87

168187226

13952993,75

69336719,45

34506857,13

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

96469107,61

113721877,2

479436919

41611199,69

172419403,8

114339794,2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

42302753,7

50450192,58

218253286

22255543,09

60179828,31

58602515,39

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

39871857,33

49583509,18

196850574

21811893,89

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ

1823440,86

11556028,66

19344626

2287090,45

7436855,23

5807148,32

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

622467,43

8447945,1

13382284

1752580,81

5271482,59

3788859,38

58206066,86

54886989,66

100

2006

ΙΝΤΕΡΡΙβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

274030,67

26.666.932,26

9.886.969

210986,63

871.043,55

30010493,03

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

16469747,1

0,00

75.967.865

19380607,65

52.128.999,29

0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

4.621.526,64

8.206.016,65

57.379.341

5711794,48

18.477.401,60

24.768.310,63

ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

27228102,7

40416752,48

174239398

26194811,54

86375311,92

62.455.433,51

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.137.335,73

18.000.876,70

118372192

7911808,75

42.428.145,59

14.392.869,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

33425438,43

58.417.629,18

292611590

34492553,84

128.803.457,51

76848303,38

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.033.343,87

8.391.769,35

63386886

5775659,52

22.036.802,98

4.621.900,70

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

11382301,97

34.457.760,86

106642351

16232404,81

41.022.970,05

40.900.604,93

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

6294646,33

15.568.098,97

122582353

12484489,51

65743684,48

31.325.797,75

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

33425438,43

58.417.629,18

292611590

34492553,84

128.803.457,51

76848303,38

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

21.709.167,53

32.370.318,50

154.557.780

3565764,9

51.231.573,14

49.643.011,81

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

21375118,07

31.621.007,02

118726696

17211601,11

50.214.227,32

7.763.038,22

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ

656.610,92

5.237.083,04

13.197.358

1808146,04

6.057.760,16

3.210.780,08

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

535846,16

4.179.811,89

9.770.205

1751266,36

4.916.141,20

2533986,93

2005

ΙΝΤΕΡΡΙβΗ

ΔΙΑΣ

ΝΗΡΕΥΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνικες ιχθ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

411956,01

20.438.933,70

7.118.793

110.253,45

888.715,44

27.418.232,06

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3896624,88

0,00

59.491.523

16.909.557,29

48.201.830,83

0,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

6.955.637,29

4.460.638,45

56.723.250

4.903.132,97

18.914.777,09

27.251.601,37

ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

22480497,68

31.831.402,00

146973333

22939192,98

80230659,73

61.876.491,44

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.896.624,88

9.995.617,06

100669116

4809503,72

34.304.000,08

13.045.292,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

26277122,56

41.827.009,06

247642449

28132809,21

114.534.659,81

74921783,62

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.071.734,99

5.858.054,40

65901422

2864033,4

18.070.253,57

6.040.483,62

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.975.916,04

23.899.532,58

67030574

14254025,46

34.100.422,23

39.824.627,34
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ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

6.234.753,06

12.069.422,08

114710453

11014750,35

62.363.984,01

29.056.672,66

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

26277122,56

41.827.009,06

247642449

28132809,21

114.534.659,81

74921783,62

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

17.518.972,89

20.536.320,10

132.044.195

3177334,3

36.614.846,66

9.701.309,32

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

16.803.545,41

19.459.528,88

97563207

14675706,29

35.981.082,38

6.793.772,49

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ

346.686,59

2.898.955,50

12.929.666

1524522,76

9.655.116,96

979.987,47

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

216791,79

2.049.424,91

9.851.993

118756,47

7.265.680,63

691126,38

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΣΕΛΟΝΤΑ

2004

ΙΝΤΕΡΡΙβΗ

ΔΙΑΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

10684093,86

16680315,19

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

5811497,07

5122180,33

ΝΗΡΕΥΣ

48184818

15327675,02

2223724

164345,06

25407713

3357628,33

18218626,03

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧ

8657725,41

786022,36

12769355,88

18934840,84
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ι.

Δημητρίου

Λ.

Παπαδόπουλου,

Ανάλυση

Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων
II.

της

Επιχείρησης-Τόμος

Β',

Εκδοτικός Οίκος Αφών

Κυριακίδη,

Θεσσαλονίκη
III.

1985

Ιν.

Δημητρίου Χ. Γκίκα, Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών
Καταστάσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1997

ν.

Δρ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΘ.

ΜΠΑΛΗΣ,

Σύγχρονη

Χρηματοοικονομική

Λογιστική, Τόμος Β’ , Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα 2001
VI.

Δρ Π. ΚΙΟΧΟΣ - Δρ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Δρ Γ. ΘΑΝΟΣ - Α. ΚΙΟΧΟΣ
(Μ ^ ^ ) , Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική, Σύγχρονη Εκδοτική,
Αθήνα 2002

VII.

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ., Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων,
Εκδόσεις : Αθήνα : Έλλην , 1995

VIII.

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΝΙΑΡΧΟΥ, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Έκτη έκδοση, Αθήνα

IX.

Πρόδρομος

Γ.

Ευθύμογλου

-

Ιωάννης

Τ.

Λαζαρίδης,

Χρηματοοικονομική
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων-Τεύχος Α', Πειραιάς 2000

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
CIARAN WALSH, Αριθμοδείκτες και Management, Ανάλυση, Σύγκριση και
Έλεγχος των Μεγεθών που προσδιορίζουν την Αξία της επιχείρησης,
Εκδόσεις Πατακή
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ί.

http://www.selonda.ar/

Μ.

http://www.diassa.ar/

ίίί.

http://www.interfish.ar/

ίν.

http://www.helfish.ar/

ν.

http://www.nireus.com/

νί.

http://www.amf-sa.ar/HomeGr.htm

νίί.

www.ase.ar

νίίί.

www.capital.ar

ίχ.

www.in.ar

χ.

www.icap.ar

χί.

www.ixthiokallieraies.ar

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Σημειώσεις από τον καθηγητή ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σημειώσεις από τους καθηγητές ανάλυσης:
-Μιτακίδης
-Ελευθεριάδου

104

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Οι αριθμοδείκτες απεικονισμένοι κατά έτος και αριθμοδείκτη:

Ρευστότητας
ρευστότητας 2010

□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ
□ ε λ λ η ν ικ ές ιχθ.

ρευστότητας 2009

□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ίε Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ
□ ε λ λ η ν κ ε ς ιχθ.
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ρευστότητας 2008

□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ
□ ε λ λ η ν ικ ές ιχθ.

ρευστότητας 2007

□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ίε Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ
□ ε λ λ η ν κ ε ς ιχθ.
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ρευστότητας 2005

□ ΙΝ Τ Ε Ρ Π β Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ
□ ε λ λ η ν ικ ές ιχθ.

Άμεση ρευστότητα
αμ.ρευστότητα 2010

□ ΙΝ Τ Ε Ρ Π ε Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟΝΤΑ
ε λ λ η ν κ ε ς ιχθ.
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αμ. ρευστότητα 2008

1,40
□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

1,20

□ Δ ΙΑ Σ

1,00

□ ΝΗΡΕΥΣ

0,80
0,60

□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

0,40

□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ

0,20

□ ε λ λ η ν ικ ές ιχθ.

0,00
1

αμ.ρευστότητα 2007

2,0 0
□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η
□ Δ ΙΑ Σ

1,50

□ ΝΗΡΕΥΣ
1,00

□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ

0,50

□ ε λ λ η ν κ ε ς ιχθ.
0,00
1

αμ.ρευστότητα 2006

□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η
□ Δ ΙΑ Σ
□ ΝΗΡΕΥΣ
□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι
□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ
□ ε λ λ η ν κ ε ς ιχθ.
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αμ.ρευστότητα 2005

3.00
□ ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η
2.5 0

□ Δ ΙΑ Σ

2.0 0

□ ΝΗΡΕΥΣ

1.50

□ Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

1,00

□ ΣΕΛΟ ΝΤΑ

0,50

□ ε λ λ η ν ικ ές ιχθ.

0,00
1

Αποτελεσματικότητας ιδίων κεφαλαίων
2010 αποτ.ιδιων κεφ
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
Σειρά1
0,10
1

1

Ν

-0,20

1
? -

Λ ΙΑ Σ

ίυ
0_

ΙΝ ΤΕΡΡΙ.ςΗ

__ X _____

0,00
-0,10

Σ

1
Γ Δ Λ Δ Ξ ΙΛ Ι

1
ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελ λ η ν ικ ές
ιχθ.

-0,30

2009 αποτ.ιδίων κεφ.
0,40
0,20
0,00
-0,20

1---------1
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ίε Η

1

1
Λ ΙΑ Σ

ι---------1
ΝΗΡΕΥΣ

1

1
Γ Α Λ Α Ξ ΙΛ Ι

1
ΣΕΛΟΝΤΑ

ελ ληνικε ς
ιχθ.

□ Σειρά1

-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

109

2008 αποτ.ιδιων κεφ
0,50
0,00

ι---------1
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

1

ι-------- 1
Δ ΙΑ Σ

1

1

ΝΗΡΕΥΣ

1

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

-0,50

I

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελ ληνικ :ς
ιχθ.

-1,00

□ Σ ε ιρ ά ΐ

-1,50
-2,00
-2,50

2007 αποτ. ιδιων κεφ

ιχθ.

2006 αποτ. ιδιων κεφ

ιχθ.
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Κυκλοφορούν ενεργητικό

οοΟ ΟΟ ο ο

2007 κυκλ. ενεργητικού

Σ ε ιρ ά ΐ
S1

2006 κυκλ ενεργητικού

□ Σ ε ιρ ά ΐ
S1
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2005 κυκλ. ενεργητικού

□ Σ ε ιρ ά ΐ
β1

Οικονομική μόχλευση
οικονομική μόχλευση 2010
18,00
16,00
14.00
12.00
10,00

Σ ε ιρ ά ΐ

8,00
6 ,0 0
4 .0 0
2 .0 0
0,00
ΙΝ ΪΕ Κ Ρ Ιβ Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελ λ η ν ικ ές
ιχθ.

οικονομική μόχλευση 2009

ιχθ.
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οικονομική μόχλευση 2008

ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελ λ η ν ικ ές
ιχθ.

οικονομική μόχλευση 2007

ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ίε Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟΝΤΑ

ελληνκες
ιχθ.

οικονομική μόχλευση 2006

ιχθ.
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οικονομική μόχλευση 2005

ιχθ.

Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων
2010 αποθέματων
1.0 0 0 ,0 0
8 0 0,00
6 0 0 ,0 0
4 0 0 .0 0
2 0 0 .0 0
0,00

Σ ε ιρ ά ΐ
β1

2009 αποθεμάτων

□ Σ ε ιρ ά ΐ
βι
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2005 αποθεμάτων
1.0 0 0 ,0 0
8 0 0,00
6 0 0 ,0 0
4 0 0 .0 0
2 0 0 .0 0
0,00

□ Σ ε ιρ ά ΐ
β1

Ταχύτητα κυκλοφορίας απαιτήσεων
2010 απαιτήσεων

ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ε λ λ η ν ικ ές
ιχθ.

2009 απαιτήσεων
4 0 0 .0 0
3 5 0.00
3 0 0.00
2 5 0 .0 0
2 0 0 .0 0

□ Σειρά1

150.00
100.00
50,00
0,00
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ίε Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνκες
ιχθ.
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2008 απαιτησεεων

ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ε λ λ η ν ικ ές
ιχθ.

2007 απαιτήσεων
4 0 0 .0 0
3 5 0.00
3 0 0.00
2 5 0 .0 0
2 0 0 .0 0

Σειρά1

150.00
100.00
50,00
0,00
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνκες
ιχθ.

2006 απαιτήσεων
9 0 0.00
8 0 0.00
7 0 0 .0 0
6 0 0 .0 0
5 0 0.00

□ Σειρά1

4 0 0 .0 0
3 0 0.00
2 0 0 .0 0
100,00
0,00
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ^ Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟ ΝΤΑ

ελληνκες
ιχθ.
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2005 απαιτήσεων
1.6 0 0 ,0 0
1.4 0 0 .0 0
1.2 0 0 .0 0
1.0 0 0 ,0 0
8 0 0,00

□ Σειρά1

6 0 0 ,0 0
4 0 0 .0 0
2 0 0 .0 0
0,00
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ ίε Η

Δ ΙΑ Σ

ΝΗΡΕΥΣ

Γ Α Λ Α Ξ ΙΔ Ι

ΣΕΛΟΝΤΑ

ε λ λ η ν ικ ές
ιχθ.

Δανειακής επιβάρυνσης
2010 δανειακή επιβάρυνση

Σειρά1
β1

2009 δανειακή επιβάρυνση

□ Σειρά1
β1
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2008 δαανειακή επιβάρυνση

□ Σ ε ιρ ά ΐ
S1

120

121

