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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε πάλσ ζηνλ ηνκέα «Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ NIKAS θαη ηεο Creta farm» ζηε
ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Καβάιαο. Ζ ππφδεημε ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ Γξ.
Αλαγλψζηε Κεπνπξφ κε επηβιέπνληεο ηνλ ίδην θαη ηηο ζπκκεηάζρνπζεο Γεσξγία
Μαζηφξνπ θαη Σζαινπθίδνπ πκέια. Αξρηθά ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο
επραξηζηίεο ζηνλ θαζεγεηή καο Αλαγλψζηε Κεπνπξφ, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο
έδεημε αλαζέηνληαο καο ηελ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία. Δπηπξφζζεηα ηνλ επραξηζηνχκε
γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία καο ζην εμάκελν απηφ θαζψο θαη γηα ηηο ππνδείμεηο
θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπραξηζηνχκε επίζεο ηνλ Αλαζηάζην Καξαζζαβφγινπ, ηε
Υξηζηίλα σηεξίνπ θαη ηνλ Πεξηθιή Σζαιίθε γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπο, παξέρνληάο καο
ηνλ νδεγφ ζχληαμεο θαη εθπφλεζεο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, ν νπνίνο αλαξηήζεθε απφ
ηνπο αξκφδηνπο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρψξνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο
(http://ad.teikav.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=83).
Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλνπκε ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο καο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο θαη παηδείαο καο, γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ καο
κεηέδσζαλ κε ηνλ θφπν ηνπο, απνηειψληαο πξφηππα θαη πεγή έκπλεπζεο γηα εκάο. Σέινο,
έλα εγθάξδην θαη κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ ζηήξημε ησλ γνληψλ καο, πνπ καο βνεζνχλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν φια απηά ηα ρξφληα δίλνληαο καο δχλακε θαη θνπξάγην λα
αληηκεησπίδνπκε ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, νχησο ψζηε λα θηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αμηνιφγεζεο
επελδπηηθψλ ελεξγεηψλ (Σδαλαθάθεο, 2010). Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ
κεγεζψλ, ινγηζηηθήο ή ζηαηηζηηθήο πξνειεχζεσο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο, ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή
νιφθιεξσλ ηνκέσλ, ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηεο πξαγκαηηθήο
θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηψηεο, 2008).
Σα θεθάιαηα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ηέζζεξα (4). Ο
ζηφρνο κε ηελ πινπνίεζε, απηψλ ησλ θεθαιαίσλ, είλαη ε πξαγκάησζε ησλ βαζηθψλ
ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο εξγαζίαο.
Αξρηθά, επηζεκαίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
νξηνζέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο
δνκήο, ε νπνία αθνινπζήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
2
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ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο
βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ππφ εμέηαζε εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. Μέζα
απφ νξηζκνχο θαη έλλνηεο, εμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.
Αληίζηνηρα, ζην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζην ηζηνξηθφ ησλ δχν (2) ππφ
εμέηαζε επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ζηηο θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ
παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο.
ην ηέηαξην θεθάιαην, αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ
δηαπξαγκαηεχηεθε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο, φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ ζην εηζαγσγηθφ ηεο
θνκκάηη θαη ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν ηεο θεθάιαην.
Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, παξαζέηνληαη θαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία
θαηέιεμε ε έξεπλα θαη δίδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο πξαθηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο
ππεπζχλνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη πηζαλέο επηινγέο γηα
κειινληηθή έξεπλα.
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2.1 Χπηζιμόηηηα ανάλςζηρ απιθμοδεικηών

Όπσο εηπψζεθε θαη ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
αλάιπζε

απνηειεί

έλα

ρξήζηκν

εξγαιείν

αμηνιφγεζεο

επελδπηηθψλ

ελεξγεηψλ

(Σδαλαθάθεο, 2010). Με άιια ιφγηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη ε δηεξεχλεζε
θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία αληινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (Βαζηιείνπ θαη Ηξεηψηεο, 2008), δειαδή απφ πίλαθεο
ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο
επηρείξεζεο, ηα απνηειέζµαηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπο θαη ε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
(Κνηζηθάθεο & Σνππάθε, 2012).
Οη γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο είλαη έλαο ηερληθφο φξνο ηεο ινγηζηηθήο, ν
νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο, ηηο ζπλήζεηεο, θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη
παξαδεγκέλεο απφ ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ζε νξηζκέλν ρξφλν (Μαλδήιαο, 2014). Δίλαη,
δειαδή, νη δξφκνη πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε θαη νη ηερληθέο πνπ
επηβάιιεηαη λα εθαξκνζηνχλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη βαζηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο
ινγηζηηθήο ππφ ηα πιαίζηα ησλ ζεκειησδψλ παξαδνρψλ (Κνηζηθάθεο & Σνππάθε, 2012).
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γεληθά παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, πεξηιακβάλνπλ ηηο
ηζρχνπζεο, ζε δεδνκέλε ζηηγκή αξρέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ αθξηβψο, πνηεο νηθνλνκηθέο
πεγέο επηβάιιεηαη λα θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
πνηεο νθεηιέο λα θαηαρσξνχληαη σο ππνρξεψζεηο, πνηεο κεηαβνιέο ζηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη, πφηε νη κεηαβνιέο απηέο πξέπεη
λα θαηαρσξνχληαη, ηνλ ηξφπν πνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη
κεηαβνιέο ηνπο πξέπεη λα κεηξηνχληαη, πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη θαη
πσο πξέπεη λ’ απνθαιχπηνληαη θαη ηέινο πνηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη αλαγθάην λα
θαηαξηίδνληαη θαη πνην ην πεξηερφκελν απηψλ (Θενδνχινπ θαη Ψπρνγπηφο, 2013. χκθσλα
κε ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηελ νξζή θαη νκαιή δηεθπεξαίσζε κηαο εηήζηαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ (Κνηζηθάθεο &
Σνππάθε, 2012).
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ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ
(Μαλδήιαο, 2014). Οη ζεκεηψζεηο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ έλα
αλαπφζπαζην

κέξνο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ,

ζηηο

νπνίεο

κπνξεί

λα

ζπκπεξηιεθζνχλ: ε ζχλνςε ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο, νη πηζαλέο αιιαγέο
ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ε παξνπζίαζε ηδηαίηεξσλ ινγαξηαζκψλ (ιρ. απνζέκαηα, πάγηα,
πιηθά

ζηνηρεία,

επελδχζεηο,

καθξνπξφζεζκεο

ππνρξεψζεηο,

ινγαξηαζκνί

ίδησλ

θεθαιαίσλ), νη θχξηεο αγνξέο ή νη εθπνηήζεηο, νη ζπληαμηνδνηήζεηο αμησκαηνχρσλ ή
άιισλ εξγαδφκελσλ, ηα ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα, νη θφξνη εηζνδήκαηνο, νη εθθξεκείο
λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη ηκεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε, 2011).

2.2 Απιθμοδείκηερ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο φπσο επελδπηέο, κέηνρνη,
δαλεηζηέο, ειεγθηέο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθαδεκατθνί, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θηι.
(Μαλδήιαο, 2014). Ζ ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο
κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο (Σν Βήκα, 1999). Με ηελ έλλνηα, αξηζκνδείθηεο
έγθεηηαη ε ζρέζε πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ δχν (2) ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο παξαγσγηθήο
δπλακηθφηεηαο ή ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ κηαο επηρείξεζεο (Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε,
2011).

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ησλ επηρεηξήζεσλ (Μαλδήιαο, 2014) θαη παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία κηαο εηαηξείαο,
θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε
δηνίθεζή ηεο (Σν Βήκα, 1999). Δπίζεο, νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα κέζα κε ηα
νπνία νη πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο (Μαλδήιαο,
2014). Μπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο ην ηειηθφ πξντφλ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Λνγηζηηθήο (Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε, 2011).
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Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε αλαθνξά ζηηο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
νθείιεη λα δεκνζηνπνηεί κηα εηαηξεία. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηέο είλαη
(Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε, 2011):
a) Καηάζηαζε

Υξεκαηννηθνλνκηθήο

ζέζεο

(Ηζνινγηζκφο)Λφγνο

αλαθνξάο:

Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε (Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε, 2011).
Ηζνινγηζκφο: είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαηαξηίδεηαη. Πεξηιακβάλεη
ην Δλεξγεηηθφ θαη ην Παζεηηθφ (Νίαξρνο, 2004).
b) Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο Λφγνο αλαθνξάο: Απφδνζε (Ξεξνπδάθε θαη
Ρεγάθε, 2011).
Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο: είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζηε δηάξθεηα κηαο
ρξνληθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ απνηειέζκαηνο
απηνχ. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ νλνκάδεηαη θέξδνο, ελψ αλ είλαη αξλεηηθφ
νλνκάδεηαη δεκηά (Νίαξρνο, 2004).
c) Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Λφγνο αλαθνξάο: Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα
πξνζαξκνγήο (Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε, 2011).
Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ: είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο
θαη εθξνέο ζηε δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Πεξηιακβάλεη

ηηο ιεηηνπξγηθέο,

ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Νίαξρνο, 2004).
d) Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ Λφγνο αλαθνξάο: Παξνπζίαζε
ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο κε ηνπο ηδηνθηήηεο (Ξεξνπδάθε θαη Ρεγάθε, 2011).
Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ: δείρλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηνπο
ηδηνθηήηεο. Καζαξά θέξδε (ή θαζαξέο δεκίεο) πνπ έξρνληαη απφ ηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (Νίαξρνο, 2004).
Οη αλαιπηέο (εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί) πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο,

πνπ

αλαθέξζεθαλ

παξαπάλσ,

ρξεζηκνπνηνχλ

σο

κέζα

ηνπο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ή αξηζκνδείθηεο (Μαλδήιαο, 2014). Με ηελ ρξήζε απηψλ
κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο θαζψο επίζεο
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θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ έρεη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ηεο ρξεκαηνδφηεο. Γηα
ηελ γεληθή, ινηπφλ, πιεξνθφξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε µε ηελ δηάξζξσζε ησλ
θεθαιαίσλ ηεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ (Νίαξρνο, 2004).
Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί βνεζά ηνλ αλαιπηή λα
πξαγκαηνπνηήζεη (Νίαξρνο, 2004):
Γηαρξνληθή αλάιπζε: χγθξηζε ησλ παξφλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο κε ηα αληίζηνηρα πνπ παξνπζίαζε ε ίδηα ζην παξειζφλ ή ζα
παξνπζηάζεη ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Δμεηάδεηαη εάλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο έρεη βειηησζεί ή έρεη ρεηξνηεξεχζεη κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Γηαζηξσκαηηθή αλάιπζε: χγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
επηρείξεζεο κε ηα αληίζηνηρα παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ ή ηε κέζε ηηκή ηνπ
θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
πκπεξαζκαηηθά, κε ηνλ φξν αξηζκνδείθηεο λνείηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν
ραξαθηεξηζηηθψλ

ζηνηρείσλ

ηεο

νηθνλνκηθήο

θαηάζηαζεο,

ηεο

παξαγσγηθήο

δπλακηθφηεηαο, ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ κηαο
επηρείξεζεο (Παλαγηψηνπ, 2005). Σα κεγέζε ηνπ αξηζκνδείθηε επηιέγνληαη έηζη ψζηε ν
ζπλδπαζµφο ηνπο λα δίλεη έλα λέν ρξήζηκν ζηνηρείν (Αδαµίδεο, 1998). Μέζσ ησλ
αξηζκνδεηθηψλ νη αλαιπηέο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα βνεζήζνπλ ηε δηνίθεζε απηήο λα ιάβεη έγθαηξα ηα θαηάιιεια
κέηξα (Αδακίδεο, 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ
κεγεζψλ, ζηαηηζηηθήο ή ινγηζηηθήο πξνειεχζεσο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο, ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή
νιφθιεξσλ ηνκέσλ, ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, ηεο πξαγκαηηθήο
θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή (Μαλδήιαο, 2014).
Οη αξηζκνδείθηεο εθθξάδνπλ κηα καζεκαηηθή ζρέζε φπνπ ν αξηζκεηήο εθθξάδεη ην
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κέγεζνο ην νπνίν είλαη ην αληηθείκελν ηεο ζχγθξηζεο, ελψ ν παξνλνκαζηήο εθθξάδεη ηε
βάζε ζχγθξηζεο (Γθίθαο, 2002). Δίλαη απηνλφεην φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ απηψλ
επηβάιιεηαη λα είλαη ινγηθή θαη θαηαλνεηή γηα λα έρεη θάπνηα αμία θαη λα κπνξεί θαηά
ζπλέπεηα λα εξκελεπζεί ν αξηζκνδείθηεο έηζη ψζηε λα παξνπζηάδεη θάπνην νηθνλνκηθφ
ελδηαθέξνλ θαη λα νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ
θαζηέξσζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάγθε λα γίλεηαη
ακέζσο αληηιεπηή ε πξαγκαηηθή αμία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ απνιχησλ κεγεζψλ
(Νηάξρνο, 2004).
Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ δεηθηψλ, πέξα απφ ηελ επθνιία ππνινγηζκνχ ηνπο, είλαη φηη
επηηξέπνπλ ζπγθξίζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ, κε
απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάιπζε δηαζηξσκαηηθψλ θαη
δηαρξνληθψλ δεδνκέλσλ (Γθιεδάθνο, 2004).
Όκσο, νη αξηζκνδείθηεο, παξνπζηάδνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα (Νίαξρνο, 2014). Ο
ππνινγηζκφο θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη κία κέζνδν αλαιχζεσο
ε νπνία πνιιέο θνξέο παξέρεη κφλν ελδείμεηο (Βαζηιείνπ θαη Ηξεηψηεο, 2008). Γηα ην ιφγν
απηφ έλαο κεκνλσκέλνο αξηζκνδείθηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηππψζεη ηελ πιήξε εηθφλα
ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κίαο επηρείξεζεο, αλ δελ ζπγθξηζεί κε άιινπο πξφηππνπο
αξηζκνδείθηεο ή αλ δελ ζπζρεηηζζεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο κία ζεηξάο
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (Γθιεδάθνο, 2004). Σέηνηα πξφηππα κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα
παξαθάησ (Μαλδχιαο, 2014):
 Αξηζκνδείθηεο γηα κία ζεηξά παιαηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο.
 Αξηζκνδείθηεο νξηζκέλσλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ , επηιεγκέλσλ κε
θαηάιιεια θξηηήξηα.
 Αξηζκνδείθηεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε ε νπνία κειεηάηαη.
 Λνγηθά θαη εκπεηξηθά πξφηππα ηνπ αλαιπηή, ηα νπνία πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη
ζηελ πείξα ηνπ.
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 Γίδεηε ε δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο νη
νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαζηξέβισζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ηελ παξνπζίαζε
κίαο επηζπκεηήο εηθφλαο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

2.2.1 Κανόνερ απιθμοδεικηών

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζζεί φηη ε θαηάξηηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ
γίλεηαη κε βάζε ηνπ εμήο θαλφλεο (Βαζηιείνπ θαη Ηξεηψηεο, 2008):

1ορ Κανόναρ: Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεγεζψλ γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε νη δείθηεο- αξηζκνί πνπ
πξνθχπηνπλ λα είλαη επζέσο αλάινγνη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδνπλ, δειαδή νη
πςειφηεξνη δείθηεο λα αληηζηνηρνχλ ζε επλντθφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη νη ρακειφηεξνη ζε
δπζκελέζηεξεο.
2ορ Κανόναρ: Σα κεγέζε ησλ ζπζρεηίζεσλ επηιέγνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ην
ειάρηζηνλ π.ρ. ηα ιάζε ή ηηο επηπηψζεηο λνκηζκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ.
3ορ Κανόναρ: Θέζε ησλ απφιπησλ ηηκψλ, θαηά ην δπλαηφ, ιακβάλνληαη νη ηηκέο κέζνπ
φξνπ.
4ορ Κανόναρ: Οη δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο, θαηά θαλφλα,
εθηηκνχληαη ζε ζπζρέηηζε κε δείθηεο πνπ ε ζχλζεζή ηνπο βαζίδεηαη ζε πνζνηηθά
δεδνκέλα.
5ορ Κανόναρ: Γείθηεο πνπ νη φξνη ηνπο αλαθέξνληαη ζε δηάζηεκα ρξήζεσο κηθξφηεξν απφ
δψδεθα (12) κήλεο δελ είλαη ελδεηθηηθνί ηεο φιεο θαηαζηάζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
θαη θξίλνληαη πάληνηε ζε ζπζρέηηζε κε δείθηεο αληίζηνηρσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ.
6ορ Κανόναρ: Οη δείθηεο θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηαμηλνκνχληαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη κία αξθεηά
πιαηχηεξε αλάιπζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
7ορ Κανόναρ: Γείθηεο κεκνλσκέλνο έρεη ζρεηηθή κφλν ρξεζηκφηεηα. Γη’ απηφ επηβάιιεηαη
λα γίλεηαη ζχγθξηζε δηάθνξσλ δεηθηψλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νξζά
ζπκπεξάζκαηα.
9

8ορ Κανόναρ: Οη δείθηεο είλαη δπλαηφ λα είλαη απινί ή ζχλζεηνη.
πλεπψο, νη αξηζκνδείθηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (financial ratio ή accounting
ratio) είλαη ην πειίθν κεηαμχ επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Καηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ
ηνκέσλ νη νπνίνη αθνξνχλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο
θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή.
Έλαο αξηζκνδείθηεο παξηζηάλεηαη ζπλήζσο είηε κε ηε κνξθή πειίθνπ θάπνησλ κεγεζψλ
είηε κε ηε κνξθή πνζνζηνχ. Δάλ πξνηηκεζεί ε κνξθή ηνπ πνζνζηνχ, ηφηε ζπλήζσο
ιακβάλνπκε σο δηαηξεηέν ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηελ επλντθή αμία γηα ηελ επηρείξεζε
νχησο ψζηε νπνηαδήπνηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο λα κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ.
Οη άκεζα ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζε
κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη νη εμήο:
1)

Μέηνρνη

2)

Πειάηεο

3)

Πηζησηέο

4)

Δξγαδφκελνη

5)

Γεκφζηεο ππεξεζίεο

6)

Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο

Όκσο, πξηλ απφ ηελ αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ επηβάιιεηαη λα
ηνληζζνχλ νξηζκέλα θαίξηα ζεκεία ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. χκθσλα κε ηελ 4ε
νδεγία ηεο Δ.Δ, ε νπνία πεξηγξάθεη αξθεηέο κνξθνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη κε βάζε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξείαο δηαπηζηψλεηαη
φηη ν ηζνινγηζκφο ηνπ Οκίινπ έρεη θαηαξηηζζεί κε θάζεηε κνξθνπνίεζε, αθνχ
παξνπζηάδνληαη πξψηα ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεψζεσλ (Νίαξρνο, 2004).
7)

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Οξηδφληηαο θαη ηεο Κάζεηεο είλαη:
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8)

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, απηφο
κπνξεί λα παξνπζηαζζεί κε δχν κνξθέο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:

9)

α) Ζ κνξθή ηεο νξηδφληηαο δηάηαμεο

10)

β) Ζ κνξθή ηεο θάζεηεο δηάηαμεο

11)

ηελ κνξθή ηεο νξηδφληηαο δηάηαμεο ην Δλεξγεηηθφ παξνπζηάδεηαη δίπια θαη
αξηζηεξά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ (Καζαξή Θέζε θαη Τπνρξεψζεηο)

12)

ηελ κνξθή ηεο θάζεηεο δηάηαμεο ην Δλεξγεηηθφ παξνπζηάδεηαη ζην Δπάλσ
κέξνο θαη αθνινπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ (Καζαξή Θέζε θαη
Τπνρξεψζεηο).

2.2.2 Κύπιοι Σύποι Γεικηών

Σρήκα 1.1: Μαλδήιαο, 2014
Οη αξηζκνδείθηεο θαλεξψλνπλ:
 Σελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο
 Σελ θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη
απνηειεζκαηηθά ζηηο καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο.
 Σελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο θαζαξήο ζέζεο
απηήο.
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 Σελ δπλακηθφηεηα αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο, βάζεη ηεο ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηαο
ηνπ management λα ζέηεη πςειφηεξν επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο (Νίαξρνο,
2004).
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε νπζηαζηηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
επηβάιιεηαη λα δίλεη κηα πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη
θάζε αξηζκνδείθηεο, αλάινγα βέβαηα πάληνηε κε ην ηη επηδηψθεη θάζε αλαιπηήο (Νίαξρνο,
2004).
Παξαθάησ, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ.
1.Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Ratios): Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηφζν ηεο βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεσο κηαο επηρεηξήζεσο φζν θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο
λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο (Νίαξρνο, 2004). Γεληθφηεξα, ε
έλλνηα ηεο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα
ηθαλνπνηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ππνδειψλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα
κεηαηξνπήο

ησλ

ελεξγεηηθψλ

ζηνηρείσλ

ζε

δηαζέζηκα

(Γθίθαο,

2002).

Ζ

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ζεσξείηαη φηη είλαη ηζρπξή, φηαλ ε επηρείξεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα
λα ηθαλνπνηεί απξφζθνπηα ηνπο βξαρππξφζεζκνπο πηζησηέο ηεο θαη λα δηαηεξεί ζπλζήθεο
νη νπνίεο ηεο εμαζθαιίδνπλ ηελ επλντθή πηζηνιεπηηθή ηεο θαηάζηαζε (Μαλδήιαο, 2013).
Δπίζεο, ε κεησκέλε ξεπζηφηεηα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κεηψλεη
ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζησηψλ θαη ησλ
πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο ε κεησκέλε ξεπζηφηεηα κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
θαζπζηέξεζε ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ή κεξηθή/νιηθή απψιεηά ηνπο (Αδακίδεο,
1998).
Οη Κχξηνη Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο είλαη:
 Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο
 Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο (current ratio)
 Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο (acid test ratio)
 Γείθηεο Μεηξεηψλ (cash ratio)
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 Μέζε Γηάξθεηα Απνπιεξσκήο Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ
2. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (Profitability ratios): Με ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο
κεηξάηαη ε απνδνηηθφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο, ε δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο θαη ε
ηθαλφηεηα ηεο δηνηθήζεψο ηεο. Με άιια ιφγηα, νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο κεηξνχλ
ην βαζκφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο επηρεηξήζεσο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν
(Νίαξρνο, 2004). Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξά ηε ζρέζε αθαζάξηζηνπ θέξδνπο θαη
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα θάζε επηρείξεζε, δηφηη φιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
ζαλ ζθνπφ ην θέξδνο θαη θαηά ζπλέπεηα νη ελδηαθεξφκελνη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην
πφζν απνδνηηθή ππήξμε απηή απφ άπνςε θεξδψλ, σο θαη πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο ηεο γηα
ην κέιινλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ αξηζκνδεηθηψλ
απνδνηηθφηεηαο,

νη

νπνίνη

αλαθέξνληαη

αθ’

ελφο

ζηηο

ζρέζεηο

θεξδψλ

θαη

απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θεθαιαίσλ θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θεξδψλ
θαη πσιήζεσλ (Γθίθαο, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δείθηεο απφδνζεο δείρλνπλ ην πφζν
απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε (Μαλδήιαο, 2013).
Οη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο κεηξήζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη:
 Πεξηζψξην Κέξδνπο
 Απνδνηηθφηεηα Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ
 Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
3)Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Ratios): Οη δείθηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη
πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, θαηά πφζν δειαδή γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή
ή φρη ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ (Νίαξρνο, 2004).
Οη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη:
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Παγίσλ
 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ
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4)Αξηζκνδείθηεο δηαξζξψζεσο θεθαιαίσλ θαη βησζηκφηεηαο (Financial structure and
viability ratios): Με ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο εθηηκάηαη ε καθξνρξφληα ηθαλφηεηα κηαο
επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο πνπ
απνιακβάλνπλ νη πηζησηέο ηεο (Νίαξρνο, 2004). Η αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ
θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο αζρνιείηαη κε ηηο δηάθνξεο πεγέο θεθαιαίσλ, ηα νθέιε θαη
ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχλ. Οη κέηνρνη, νη ηξάπεδεο θαη νη δηάθνξνη πηζησηέο
απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο πξνέιεπζεο θεθαιαίσλ (Μαλδήιαο, 2014). Η ρξήζε
μέλσλ θεθαιαίσλ, δειαδή θεθαιαίσλ ηα νπνία έρεη δαλεηζηεί ε επηρείξεζε, πξνζθέξεη έλα
ζνβαξφ φθεινο ζηα ίδηα θεθάιαηα, δειαδή ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη νη κέηνρνη,
γλσζηφ σο «πιενλέθηεκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο», ηαπηφρξνλα φκσο απμάλεη
θαη ηνλ θίλδπλν ρξεσθνπίαο ηεο επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο λα ηθαλνπνηήζεη
ηνπο δαλεηζηέο ηεο (Γθίθαο, 2002). Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη λα ηνληζζεί φηη νη δείθηεο απηνί,
κεηξνχλ ηνλ βαζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο κε μέλα θεθάιαηα. Δμεηάδεηαη θαηά
πφζνλ ζα επεθηαζεί ν δαλεηζκφο ηεο επηρείξεζεο (Μαλδήιαο, 2013).
Οι κςπιόηεποι απιθμοδείκηερ είναι:
 Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα
 Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο Γαλεηαθά Κεθάιαηα
 Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο Πάγηα
 Αξηζκνδείθηεο Παγίσλ πξνο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
 Αξηζκνδείθηεο Καιχςεσο Σφθσλ
5) Αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ ή επελδπηηθνί αξηζκνδείθηεο (Investment Ratios): Οη
αξηζκνδείθηεο απηνί ζπζρεηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο ηηκή κε ηα θέξδε, ηα κεξίζκαηα θαη ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηεο (Νίαξρνο, 2004).
Οη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο είλαη:
 Κέξδε αλά κεηνρή (Earnings per share)
 Μέξηζκα αλά κεηνρή (Dividends per share)
 Λφγνο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Price earnings ratio)
 Σακηαθή ξνή θαηά κεηνρή (Cash flow per share).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΡΟΦΗΛ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

3.1 Creta Farms A.B.E.E

H εηαηξεία Creta Farms μεθίλεζε κε έδξα ηελ Κξήηε ην έηνο 1970. Ζ Creta Farms κία
εηαηξία ακηγψο ειιεληθή εμειίρζεθε ζην κεγαιχηεξν θαη πιένλ εμεηδηθεπκέλν φκηιν
επηρεηξήζεσλ

θξέαηνο

θαη

αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα. Σα
δχν (2) αδέξθηα, Δκκαλνπήι
Γνκαδάθεο

(Πξφεδξνο)

θαη

Γνκαδάθεο

Kσλζηαληίλνο

(Αληηπξφεδξνο) κε πάζνο γηα ηε
δνπιεηά θαη αγάπε γηα ηελ
εηαηξία μεθίλεζαλ απηή ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξάζε.
Δηθφλα: 3.1 Ο Κσλζηαληίλνο Δνκαδάθεο καδί κε
ηνλ αδεξθό ηνπ Μαλσιε: Οη ηδηνθηήηεο θαη αλακνξθώηεο ηεο CretaFarms
Όξακα ηεο εηαηξείαο είλαη ε βνήζεηα πξνο ηνλ θφζκν λα δεη θαη λα ηξέθεηαη θαιχηεξα
πξνζθέξνληαο

πξντφληα

πςειήο

δηαηξνθηθήο

αμίαο

θαη

απαξάκηιιεο

λνζηηκηάο. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ψζεζε ηεο Creta Farms ζε κία δπλακηθά αλνδηθή
πνξεία ε νπνία μεπεξλά ηα ειιεληθά θαη έρεη ηζρπξή παξνπζία θαη νη ζπλεξγαζίεο ηεο ζηηο
δηεζλείο αγνξέο, εληζρχνπλ ην πξνθίι ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο παγθνζκίσο.
Αξρηθά, ε εηαηξεία είλαη, απιψο, κηα επηρείξεζε παξαγσγήο θνριηψλ θαη αξγφηεξα
επεθηάζεθε ζηελ παξαγσγή ρνίξσλ. Ζ εηαηξεία ζεκείσλε, ζπλερψο, αλνδηθή πνξεία, έσο
φηνπ, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’80, κηα παλεπξσπατθή θξίζε ζηα ρνηξνηξνθία νδεγεί ηελ
επηρείξεζε ζε κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα κε ηνπο πηζησηέο ηεο. ηε
ζπλέρεηα, νη εγέηεο ηεο Creta Farms, εηνηκάδνπλ ηελ αληεπίζεζε ηνπο ην 1985 θαη
δεκηνπξγνχλ ην πξψην ηδησηηθφ ζθαγείν θαη ηαπηφρξνλα ζεκεηψλνπλ ηε κεηαπνίεζε ηνπ
λσπνχ θξέαηνο. Ζ κεηαηφπηζε, απηή απνηειεί ην γεγνλφο πνπ αξγφηεξα ζα ηνπο δψζεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εηζρσξήζνπλ δπλακηθά ζηελ αγνξά αιιαληηθψλ θαη κε αξγνχο αιιά
απνηειεζκαηηθνχο

ξπζκνχο,

ε

εηαηξεία

ζα

εηζβάιεη

ζε

ηξνρηά

αλάθακςεο.
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Αλακθηζβήηεηα, αμηνζεκείσην είλαη θαη ην έηνο 1995, θαηά ην νπνίν, ε εηαηξεία
εηζβάιιεη ζηελ αιιαληνπνηεία θαη εθεί πθίζηαηαη ην άικα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσζηή
ζηξαηεγηθή. Δπίζεο, ππήξμε θαη κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζηελ κνλάδα κε ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ. Σν 1999, ε επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία ζπλερίδεηαη, θαη δεκηνπξγεί ηελ
πξφηππε κνλάδα εθηξνθήο ρνίξσλ ρσξίο αληηβηνηηθά θαη θάξκαθα θαη παξάιιεια,
ζεκεηψλεηαη θαη ε θνξχθσζε κε ηελ πηζηνπνίεζε ISO 9002. εκεηψλεηαη, φκσο φηη ε
Creta Farms είλαη ε κνλαδηθή ζηελ ρψξα, εηαηξεία, θαη κηα απφ ηηο ιηγνζηέο παγθνζκίσο,
ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο γηα ηνλ θίλδπλν ησλ
ηξνθίκσλ. Έηζη, δεκηνπξγεί έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζπλερψο
απμαλφκελν κε ηηο θαηλνηνκίεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε επηρείξεζε (Creta Farms, 2014).

ην παξαθάησ ζρήκα, απνηππψλεηαη, ην νξγαλφγξακκα ηεο Creta Farms A.B.E.E:

16

Σρήκα: 3.1
Πεγή: Creta farms, (2014)
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3.1.1 Ηζηοπικό ηηρ Creta Farms A.B.E.E

1999:Ζ εηαηξεία εηζάγεη ζηελ αγνξά ησλ αιιαληηθψλ, κε ηελ πξφηππε κνλάδα παξαγσγήο
ρνηξηλψλ θξεάησλ πνπ δηαζέηεη, ηελ θαηλνηνκία Creta Farms <<0-3% Ληπαξά>> (ηα
εηδηθά ρνηξηλά θξέαηα κε ην ειάρηζην ελδνκπηθφ ιίπνο).
2000: Καηνρχξσζε παηέληαο ηεο θαηλνηνκίαο CretaFarms <<ENΔΛΛΑΓΗ>> αιιαληηθά
πνπ έρεη αθαηξεζεί ην δσηθφ ιίπνο θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί κε θξέζθν παξζέλν ειαηφιαδν.
.

Εηθόλα: 3.2 Τα αγλά πξντόληα ηεο CretaFarms <<ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ>>
2001: Δμαγσγή ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αλαιακβάλνληαο ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.
2005: πλερήο αικαηψδε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζε 16 ρψξεο πιένλ πθίζηαηαη ε δηάζεζε
ησλ πξντφλησλ ηεο, πείζνληαο γηα ηελ αμία ησλ αγλψλ πξντφλησλ θαη απνδεηθλχεηαη απφ
ηεο πςειέο πσιήζεηο θαη ηελ δηαθνξά πνπ ζεκεηψλεηαη, ζε ζρέζε κε άιια αιιαληηθά πνπ
έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.
2007:


Πηζηνπνηήζεηο απφ δηάθνξνπο θνξείο.



Πηζηνπνίεζε θαη απφ ηελ θαξδηνινγηθή εηαηξία ησλ ΖΠΑ.



Γηθαζηηθή κάρε γηα ηελ νξηζηηθή θαηνρχξσζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη
ηειηθή δηθαίσζε.
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2010:


Σνπνζέηεζε ζεηξάο πξντφλησλ κε ειαηφιαδν ζηελ ηζπαληθή αγνξά.



Τπνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηε νπεδηθή εηαηξία PÄRSONS SVERIGE AB θαη
επέθηαζε ζηελ αγνξά ηεο νπεδίαο θαη ηεο Γαλίαο.



Δμαγνξά ηνπ 80% ηεο CRETA FARMS USA

Εηθόλα: 3.3 Λνγόηππν ηεο εηαηξείαο

3.2 Νίκαρ A.B.E.E

Ζ εηαηξεία, Νίκας A.B.E.E κε ην κφην «Είλαη θαιό … λα κε ζηακαηάο λα δεκηνπξγείο»,
μεθίλεζε ηελ δξάζε ηεο, ην έηνο 1967, ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο
ππφ εμέηαζε εηαηξείαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε Νίκας A.B.E.E είλαη απφ κφλε ηεο κηα
νιφθιεξε ηζηνξία, ζπλψλπκε κε ηα αιιαληηθά ζηελ Διιάδα. Mηα ηζηνξία ε νπνία μεθηλά,
πξηλ απφ 2.500 ρξφληα θαη έρεη θαηαγξάςεη κηα αζηείξεπηε πνηθηιία γεχζεσλ. Σα
αιιαληηθά απνηεινχζαλ πάληα θπξίαξρν έδεζκα ηεο ειιεληθήο δηαηξνθήο. Απφ ηνλ
θαβνπξκά ηνπ Έβξνπ, ηελ πνξθέηα ηεο Δπξπηαλίαο θαη ην ζχγθιηλν ηεο Μάλεο, κέρξη ηε
ινχληδα ησλ Κπθιάδσλ θαη ην απάθη ηεο Κξήηεο. Μαδί κε ην δακπφλ, ην ινπθάληθν, ην
κπέηθνλ θαη ην ζαιάκη αέξνο, ε Διιάδα απνιακβάλεη ηηο γεπζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ
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δεκηνχξγεζε ε θαληαζία, ε εθεπξεηηθφηεηα θαη ην κεξάθη γελεψλ. Ζ αλάγθε ζπληήξεζεο
ηνπ θξέαηνο δεκηνχξγεζε ηελ ηδέα ηεο κεηαπνίεζεο, πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη
«αιιαληνπνίεζε». Ζ Νίκας A.B.E.E, απφ ην 1967, μεθίλεζε ηελ αιιαληνπνίεζε
ληψζνληαο θαη πξνιαβαίλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή απφ ηφηε έσο θαη
ζήκεξα. Δπίζεο, ε εηαηξεία, ζπλερψο δηαηππψλεη φηη «είλαη θαιό λα γίλεζαη έλα κε ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ ζνπ».
Ζ Νίκας A.B.E.E, ηδξχζεθε ην 1967, κε αθεηεξία ην φξακα ελφο αλζξψπνπ, γηα
δεκηνπξγία μερσξηζηψλ αιιαληηθψλ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ θαιή πνηφηεηα θαη ζηελ πςειή
αζθάιεηα. ήκεξα, κεηά απφ πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα, εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί θαη
λα πξνζθέξεη φρη κφλν πνηνηηθά, αιιά θαη αζθαιή αιιαληηθά. Μηα εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη
ζην θαζεκεξηλφ ηξαπέδη κε λφζηηκα, πνηνηηθά θαη πξσηνπνξηαθά πξντφληα γηα φιε ηελ
νηθνγέλεηα θαη φιεο ηηο ζηηγκέο, αθνινπζψληαο πηζηά ηελ παξάδνζε (Νίθαο, 2014).

Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο πξντφληνο γηα ηηο νπνίεο ε NIKAS είλαη
δηαπηζηεπκέλε είλαη νη εμήο (Νίθαο, 2014):
 ΗSO 9001-Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφληνο γηα ηνλ θαηαλαισηή
 ISO 22000:2005 (HACCP)-χζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ
 BRC – Πηζηνπνίεζε γηα ηελ αζθάιεηα & πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ
παξαγσγή, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ
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 IFS -Πξφηππν πνπ θαζνξίδεη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα, λνκηκφηεηα
θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ
επεμεξγάδνληαη θαη ζπζθεπάδνπλ ηξφθηκα.
 ISO 14001- εβαζκφο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηήξεζε απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη ε αλαθνξά ζην Real Σime PCR test (εθ ηνπ polymerase
chain reaction), δειαδή ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (B) είλαη κία πξφζθαηε
εθαξκνγή ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηεο NIKAS. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξφηεηαο, πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ θξεάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν βηνρεκείαο
θαη κνξηαθήο βηνινγίαο γηα ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ κηαο
αιιεινπρίαο DNA, κέζσ ηεο ελδπκηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ DNA ρσξίο ηε ρξήζε
δσληαλψλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο DNA ζηελ
εηαηξεία NIKAS εγγπάηαη ηνλ ζπλερή θαη πςειήο επαηζζεζίαο έιεγρν θαζαξφηεηαο
φισλ ησλ πξντφλησλ θαη είλαη βαζηζκέλε ζην πξφηππν αληηγξαθήο ηνπ DNA, κηα
πςειήο αθξίβεηαο ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα (Νίθαο,
2014).
ην παξαθάησ ζρήκα, απνηππψλεηαη θαη ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο Νίκας
A.B.E.E:

21

Σρήκα:3.4
Πεγή: Νίθαο, (2014)
3.2.1 Ηζηοπικό ηηρ Νίκας A.B.E.E

1967: Ίδξπζε ηεο Π.Γ. NIKA Α.Β.Δ.Δ κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή θαη
δηαλνκή αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα.

1972: Πξψηε ζηελ Διιάδα κε ην παξηδάθη. Πξψηε ζηελ Διιάδα πνπ βγάδεη αιιαληηθφ ζε
ηεηξάγσλν ζρήκα γηα ηνζη.

1982: Ζ NIKAS είλαη ε πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ βγάδεη ην ρσξηάηηθν ζε κηθξφ
ινπθαληθάθη «κπνπθηά».
1985: Πξψηε ζηελ Διιάδα κε θηιέην γαινπνχιαο ζε αιιαληηθφ.
1995: Λαλζάξεη ηελ θαπληζηή γαινπνχια. Άξρηζε λα εθαξκφδεηαη κειέηε HACCP.
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1996: Ζ πξψηε αιιαληνβηνκεραλία ζηελ Διιάδα πνπ έιαβε ISO 9001.
1997: Πξψηε ζηελ Διιάδα κε ην παξηδάθη γίγαο.
2006: Λάλζαξε 1ε ηα αιιαληηθά ΝΗΚΑ VIVEUR, ηα κφλα αιιαληηθά κε 0-3% ιηπαξά
θαη 30% ιηγφηεξν αιάηη.
2012: Λαλζάξηζκα ηεο ζεηξάο ΝΗΚΑ ΜΟΥΑΡΗ. Σα πξψηα αιιαληηθά πνπ πεξηείραλ
θξέαο κνζραξηνχ. Πξψηε κε αιιαληηθά ρσξίο γινπηέλε ζε πάγθν θαη ξάθη.
2013: πλεξγαζία κε ηελ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. Ζ
πξψηε θαπληζηή γαινπνχια κε 100% ειιεληθέο γαινπνχιεο απφ ηελ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ
ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ. Λαλζάξηζκα ΝΗΚΑ FUEGO γαινπνχια θαη δακπφλ, ηα κφλα
αιιαληηθά πνπ πεξηέρνπλ 96% θξέαο.Σελ ίδηα ρξνληά ιαλζάξνληαη ηα αιιαληηθά
ΦΟΤΡΝΟΤ κε ηελ πάξηδα θαη ην παξηδάθη ΦΟΤΡΝΟΤ.
2014: Όιεο νη κεγάιεο πξσηνπφξεο ζεηξέο ηεο NIKAS εκπινπηίζηεθαλ κε λέα πξντφληα.
Απφ ην NIKAS ρνηξηλφ ΦΟΤΡΝΟΤ θαη ηα NIKAS FUEGO ινπθάληθα κε πξάζν, έσο ηα
ινπθάληθα γαινπνχιαο ηχπνπ Φξαλθθνχξηεο απφ γαινπνχιεο ηεο ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ
ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ κε ηελ λέα επαλαζηαηηθή ζπζθεπαζία.

Εηθόλα: 3.4 Λνγόηππν ηεο εηαηξείαο
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3.3 Ανάλςζη κλάδος

Ο θιάδνο ηεο αιιαληνπνηίαο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά κεηά ηε δεθαεηία ηνπ
1960, ελψ απέθηεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 εηζήιζε ζε θάζε εθζπγρξνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ
λα ελαξκνληζηεί κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. Ζ εγρψξηα
παξαγσγή

θαιχπηεη

ην

κεγαιχηεξν

κέξνο

ηεο

δήηεζεο

γηα

αιιαληηθά

θαη

θξεαηνζθεπάζκαηα, ελψ ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ θιάδνπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν.
Χζηφζν, δηαπηζηψλεηαη κεγάιε εμάξηεζε ηνπ θιάδνπ απφ ηηο εηζαγσγέο πξψηεο χιεο
(θπξίσο απφ ηελ Δ.Δ.). Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ,
φκσο νη κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο θαη φκηινη ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο θαη αγνξάο, ελψ ην ππφινηπν κνηξάδεηαη ζε πιήζνο επηρεηξήζεσλ
(Icap, 2008).

3.3.1 Εήηηζη – Πποζθοπά

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ πνηθίινπλ
θαη ζρεηίδνληαη αθελφο κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ, ην κέγεζνο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαη, αθεηέξνπ, κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο,
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο (πνπ επηθέξεη κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα
πξνεηνηκαζία γεπκάησλ) θαη ηελ απμαλφκελε ηάζε γηα θαηαλάισζε έηνηκνπ θαγεηνχ
(Icap, 2008).

Ο εμεηαδφκελνο θιάδνο πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Ζ πιεηνςεθία
απηψλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη
απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή αγνξά φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη κεγάινπ κεγέζνπο
επηρεηξήζεηο είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζε αξηζκφ, ε παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα είλαη πςειή
θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Οξηζκέλεο απφ απηέο έρνπλ πξνβεί ζε ζηξαηεγηθή θάζεηεο νινθιήξσζεο, εμαζθαιίδνληαο
ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξψηεο χιεο. Ο εηζαγσγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη
θπξίσο απφ κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν
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θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηα εμεηαδφκελα πξντφληα ζπκβάιινπλ κε κηθξφ πνζνζηφ
ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο πσιήζεσλ. Πέξαλ ησλ εηζαγσγέσλ ηξνθίκσλ,
αιιαληηθά εηζάγνληαη θαη απφ κεγάιεο αιπζίδεο super market (Ηcap, 2008).

Σα δίθηπα δηαλνκήο ησλ αιιαληηθψλ θαη ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ ζηελ εγρψξηα αγνξά
πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο (ζνχπεξ κάξθεηο, παληνπσιεία, θξενπσιεία,
θιπ.) θαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην θαλάιη
ησλ super market είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο, θαζψο θπξηαξρνχλ νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο
πνπ δηαζέηνπλ επψλπκα πξντφληα. Σα εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ζην
ζπγθεθξηκέλν θαλάιη είλαη πςειά θαη σο εθ ηνχηνπ, νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο πξνκεζεχνπλ
θπξίσο ρψξνπο καδηθήw εζηίαζεο, ή ηελ ηνπηθή αγνξά φπνπ εδξεχνπλ (Ηcap, 2008).

3.3.2 Ανάλςζη S.W.O.T. κλάδος

ην ζεκείν απηφ, επηβάιιεηαη λα απνηππσζεί θαη ε SWOT Analysis, ε νπνία
«θσηνγξαθίδεη» ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ηεο
αιιαληνπνηίαο (Πνπξλάξα, 2012).

Γπλαηά ζεκεία:

 Βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο κε ηελ αλάπηπμε – δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ.

 Μεησκέλνο ρξφλνο θαηαλαισηψλ γηα παξαζθεπή γεπκάησλ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηε
δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ.

 Ύπαξμε ηζρπξψλ αιιαληνβηνκεραληψλ κε εδξαησκέλα εκπνξηθά ζήκαηα θαη
κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ.

Αδχλαηα ζεκεία:
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 Πεξηνξηζκέλν επίπεδν θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα,
ζπγθξηηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

 Τςειφο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ
ηεο πξψηεο χιεο.

 Κιηκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Διιάδαο θαη επξσπατθψλ ρσξψλ, δελ επλννχλ ηελ
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ αιιαληηθψλ.

Δπθαηξίεο:

 Κιηκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Διιάδαο θαη επξσπατθψλ ρσξψλ, δελ επλννχλ ηελ
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ αιιαληηθψλ.

 Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο.

Απεηιέο:

 Τηνζέηεζε λέσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ «κεζνγεηαθνύ ηύπνπ».

 Με αλακελφκελεο δηαηξνθηθέο θξίζεηο (λφζνο ησλ πνπιεξηθψλ, λφζνο «ηξειψλ»
αγειάδσλ, θ.ι.π.) πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ θξέαηνο.

3.3.3Αγοπά

Ζ εγρψξηα παξαγσγή αιιαληηθψλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ICAP παξνπζίαζε
δηαρξνληθή αχμεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1994-2005, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο
4,1%. Αληίζεηα ην 2006, ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2% ζε ζρέζε κε ην 2005,
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γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε δξαζηεξηνηήησλ κεγάιεο (πξνβιεκαηηθήο)
αιιαληνβηνκεραλίαο. Σειηθά, ην 2007 εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζε 95.600 ηφλνπο
(Icap, 2008).

Σν ζπλνιηθφ, φκσο, κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο αιιαληηθψλ απμήζεθε ηελ πεληαεηία
2005-2009, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλφδνπ κφιηο 0,76%. Σν 2009 ε εγρψξηα θαηλνκεληθή
θαηαλάισζε εθηηκάηαη φηη απμήζεθε θαηά 2,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, αιιά
ην 2008 είρε ππνρσξήζεη θαηά 1,0% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2007. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ
κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θξεαηνζθεπαζκάησλ παξνπζίαζε επίζεο αλνδηθή πνξεία ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-2009, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 3,11%. Σελ ηειεπηαία δηεηία
ε αγνξά ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ παξνπζηάδεη έληνλνπο ξπζκνχο αχμεζεο. πγθεθξηκέλα,
ην 2008 απμήζεθε θαηά 4,9% ζε ζρέζε κε ην 2007 θαη ην 2009 απμήζεθε θαηά 5,5%
ζπγθξηηηθά κε ην 2008.
Αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο αιιαληηθψλ θαη θνλζεξβψλ θξέαηνο,
ζεκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ θαηεγνξία «Πάξηδα
– Μνξηαδέια» (27% πεξίπνπ), αθνινπζνχλ ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε νη θαηεγνξίεο
«Εακπφλ (ρνηξνκέξη θαη σκνπιάηεο)» θαη «Αιιαληηθά πνπιεξηθψλ» αληίζηνηρα. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θξεαηνζθεπαζκάησλ εμαθνινπζεί λα θαιχπηεηαη
απφ παξαζθεπάζκαηα ρνηξηλνχ θαη κνζραξίζηνπ θξέαηνο θαη θπξίσο απφ πξντφληα φπσο
ζνπβιάθη, γχξνο θαη κπηθηέθη (Icap, 2011).

Εηθόλα: 3.4 Εθηηκήζεηο αγνξάο
Πεγή: Icap, 2011
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πκπεξαζκαηηθά, παξνπζηάδεηαη φηη ε εγρψξηα αγνξά αιιαληηθψλ εκθαλίδεη ρακεινχο
ξπζκνχο αχμεζεο, ελψ εληνλφηεξε είλαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο θξεαηνζθεπαζκάησλ
(Icap, 2011). Ύζηεξα, απφ αλαζθφπεζε ησλ πξφζθαησλ θιαδηθψλ κειεηψλ, πξνθχπηεη
φηη:


Ο βαζκφο απηάξθεηαο είλαη πςειφο, θαζψο ε εηζαγσγηθή δηείζδπζε είλαη
πεξηνξηζκέλε.



Ο αληαγσληζκφο ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά εληζρχεηαη, ιφγσ θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ
πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.



Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη πεξηνξηζκέλε.

Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ πεξηιακβάλεη ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο
θαζεηνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ηνπηθά. Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηνλ
θιάδν είλαη ζρεηηθά πςειφο, θαζψο νη πέληε κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζπγθεληξψλνπλ
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50 (Icap, 2011).
Οη κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ δίθηπα δηαλνκήο πνπ
θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Αληίζεηα, νη κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο
πξνκεζεχνπλ θπξίσο ηελ ηνπηθή αγνξά φπνπ εδξεχνπλ ή ηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ
λνκψλ. Ο θαηαλαισηήο πξνκεζεχεηαη ηα αιιαληηθά θπξίσο απφ ην νξγαλσκέλν ηκήκα
αιιαληηθψλ ησλ super market θαη αθεηέξνπ απεπζείαο ζπζθεπαζκέλα απφ ηα ςπγεία
(πξντφληα

self service). Ζ

δήηεζε αιιαληηθψλ είλαη

κηθξφηεξε ζηα ζεκεία

απηνεμππεξέηεζεο (Icap, 2011).
Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο (θξέαο) επεξεάδεη άκεζα ηνλ
θιάδν. Ο θχξηνο φγθνο ηνπ θξέαηνο είλαη εηζαγφκελνο, (δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ
απηάξθεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θξέαηνο γεληθά), ελψ νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο
κνλάδεο έρνπλ πξνβεί ζε ζηξαηεγηθή θάζεηεο νινθιήξσζεο, δηαηεξψληαο νη ίδηεο
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο πξψηεο χιεο θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (Icap, 2011).
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3.4 Οικονομική Κπίζη

3.4.1 Θευπηηικό ςπόβαθπο οικονομικήρ κπίζηρ

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηηο Ζ.Π.Α. ην επηέκβξην ηνπ 2008 έπιεμε
θαίξηα ηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ ζε φιν ηνλ πιαλήηε (Βειηζζάξεο, 2005). Κάζε ρψξα
βίσζε ή θαη εμαθνινπζεί λα βηψλεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζε
δηαθνξεηηθή έθηαζε θαη έληαζε αλάινγα κε ηε δνκή ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δηάξζξσζεο θαη
έηζη δξα ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεψλ ηεο, ζην κέηξν ησλ αλαγθψλ, ησλ πξνβιεκάησλ
ηεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ αληηκεησπίζεη
(Βπζνχιθα, 2009). χληνκα ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηαζρεκαηίζηεθε ζε νηθνλνκηθή
θξίζε φηαλ νη ηξάπεδεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο
επάξθεηα πεξηφξηζαλ ηηο πηζηψζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. αλ
απνηέιεζκα, ε νηθνλνκία δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά, ην ίδην θαη νη αληζφηεηεο αθνχ ε
νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ζε δπζρεξέζηεξε ζέζε, ζπκπηέδνληαο
ηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη κεηψλνληαο δξακαηηθά ηελ αγνξαζηηθή δχλακε
ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηνλ ηδίξν ζηελ αγνξά (Βειηζζάξεο, 2005).

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ άξγεζε λα πιήμεη θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη
λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο ρξφληεο δνκηθέο αδπλακίεο ηεο, θαλεξψλνληαο ηελ
ππεξρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηελ αδπλακία ειέγρνπ ηνπ δηνγθνχκελνπ ρξένπο
ηνπ (Βπζνχιθα, 2009).

Ζ αμηνπηζηία ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ

θινλίζηεθε. Ζ ρψξα αλαγθάζηεθε λα πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ),
ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) γηα λα κελ
νδεγεζεί ζε ζηάζε πιεξσκψλ θαη πηνζέηεζε έλα θηιφδνμν θαη απζηεξφ πξφγξακκα
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (Γθαξγθάλαο θαη Σαβιάο, 2002).

ην ζεκείν, απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί θαη ε έλλνηα ηνπ φξνπ «νηθνλνκηθή
θξίζε». Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, απνδίδεηαη σο ην θαηλφκελν εθείλν θαηά ην νπνίν κηα
νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, ήηνη ησλ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο ε
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απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θιπ. (Καδάθνο, 2009). Ζ έλλνηα,
φκσο, ηνπ φξνπ «νηθνλνκηθή θξίζε» έρεη απνδνζεί πνηθηινηξφπσο θαη θαηά ζπλέπεηα
ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γχξσ απφ απηήλ. Δπίζεο, ε θξίζε είλαη «κία ζνβαξή απεηιή θαηά
ηεο πθηζηάκελεο δνκήο, ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ θαη θαλόλσλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο, ε
νπνία επηβάιιεη ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ εληόο πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ππό
ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο» (Καθίδαο, 2008).

3.4.2 Ηζηοπικό ςπόβαθπο ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ

Καηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε νηθνλνκία πνιιψλ ρσξψλ, παγθνζκίσο, θινλίζηεθε απφ
δηάθνξεο θξίζεηο θπξίσο νηθνλνκηθέο, απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαξξάθσζε ηεο
νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο, ηελ απνδηάξζξσζε ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη
γεληθφηεξα ηνλ ςπρνινγηθφ «εμεπηειηζκφ» ηνπ αλζξψπνπ.
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 ε Διιάδα, θαη νη άιιεο έληεθα ηφηε ρψξεο ηεο επξσδψλεο
απέθηεζαλ έλα θνηλφ λφκηζκα, ην επξψ (€). Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ
έγηλε ην 2001 κεηά ηελ επηηπρή πνξεία ζχγθιηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2000 ησλ (ηεζζάξσλ απφ ηα πέληε) θξηηεξίσλ ηεο
ζπλζήθεο ηνπ Μάζηξηρη (πιεζσξηζκφο, έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο, δεκφζην ρξένο,
κεραληζκφο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, καθξνπξφζεζκν επηηφθην δαλεηζκνχ). Σν
αθαζάξηζην πξντφλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο άλσ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ
ελ κέξεη ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο
ηνπ 2004, αιιά θαη ιφγσ ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζε πηζηψζεηο γηα θαηαλαισηηθέο
δαπάλεο. Χζηφζν ε Διιάδα απφ ην 2001 έσο θαη ην 2005 βξέζεθε λα παξαβηάδεη ην
θξηηήξην γηα έιιεηκκα θάησ απφ 3% ηνπ χκθσλνπ ηαζεξφηεηαο (ην νπνίν έρεη ζθνπφ λα
δηαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε κεηά ηελ έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη, ζπλερίδνπλ λα ηα ηεξνχλ).
Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη αξρέο 2010, εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ δηεζλψλ (νηθνλνκηθή θξίζε)
θαη ηνπηθψλ (αλεμέιεγθηεο δαπάλεο παξαγφλησλ ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη
ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν εηήζην έιιεηκκα θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δεκφζην ρξένο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η
Διιάδα είλαη κηα αλεπηπγκέλε ρψξα, κε πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο θαη "πνιχ πςειφ"
Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (Economist, 2005). Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ην
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θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ ίζν κε ην 94% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ θαηά ην έηνο
2008 (Eurostat, 2009). Οη θχξηνη κεγάινη θιάδνη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη
ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ε επεμεξγαζία θαπλνχ, ε
πθαληνπξγία, ηα ρεκηθά ηα πξντφληα κεηάιινπ, ε κεηαιιεπηηθή θαη νη κνλάδεο δηχιηζεο
πεηξειαίνπ. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη φηη ε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδνο είλαη θαηά
κέζνλ φξν, απφ ην 1990 πςειφηεξε απφ απηφλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξφι’ απηά, ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο αλεξγίαο, ηελ
γξαθεηνθξαηία θαη ηελ δηαθζνξά (Economist, 2008).

πκπεξαζκαηηθά, ε πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα ζεκαδεχηεθε πξψηα απφ κηα
παγθφζκηα πνιηηηθή θξίζε, κε αθεηεξία ηελ 11ε επηεκβξίνπ, θαη κεηά απφ κηα
παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε μεθίλεζε απφ έλα
ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ παξαγφλησλ, κε θπξηφηεξν ηελ πςειή κφριεπζε θαη ηελ
ππνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ αιιά θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ
ηξαπεδψλ θαη πνιιψλ άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεζαδφλησλ κε ηελ άθξαηε επηδίσμε
γηα γξήγνξν θέξδνο. Απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ κεηαηξάπεθε ζε
παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε θαη ζηε ζπλέρεηα
απέθηεζε επηθίλδπλεο κνξθέο θαη δηαζηάζεηο καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα.
Οη θπβεξλήζεηο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο έζπεπζαλ λα δηαζψζνπλ ηηο ρψξεο ηνπο κε
επεθηαηηθέο πνιηηηθέο. Οη πνιηηηθέο ήηαλ ηδηαίηεξα επηζεηηθέο θαη μέθπγαλ απφ ηα ζηελά
φξηα ηεο θαζηεξσκέλεο αλαθπθιηθήο πνιηηηθήο. Σα δεκνζηνλνκηθά παθέηα γηα ηε δηάζσζε
ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθζφλεζαλ, ελψ νη λνκηζκαηηθέο
αξρέο θαηλνηφκεζαλ κε λέεο επξεκαηηθέο κεζφδνπο παξνρήο ξεπζηφηεηαο. ηηο
αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ην 2010 ήηαλ έηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη κηθξήο αλάθακςεο.
Παξά ηελ αλάθακςε, ν δπηηθφο θφζκνο ζήκεξα βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηα απφλεξα ηεο
θξίζεο, κε πςειή κφριεπζε ησλ θξαηψλ, κε επάισην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, κε
πςειά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαη κε ηηο πξν-θξίζεο αληζνξξνπίεο λα ζπλερίδνπλ λα
πθίζηαληαη ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ζ δηεζλήο θξίζε έθεξε ηελ χθεζε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ παληθφ ζηηο αγνξέο. Οη βαζχηεξεο
φκσο αηηίεο ηεο ειιεληθήο θξίζεο είλαη απηφρζνλεο. Γελ έρνπλ θνηλέο ξίδεο κε ηε δηεζλή
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θξίζε. Ζ δηεζλήο θξίζε απιψο μεζθέπαζε ην εγρψξην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα, πνπ
γηγαληψζεθε ελ κέζσ εγρψξηαο χθεζεο. Ζ δηεζλήο θξίζε έζπαζε ηε θνχζθα κηαο πεξηφδνπ
ειιεληθήο αλάπηπμεο κε δαλεηθά θαη πςειέο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα έλα
βηνηηθφ επίπεδν πνπ δελ κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ε εγρψξηα παξαγσγή.

3.4.3 Οικονομική κπίζη ζηον κλάδο ηηρ αλλανηοποιίαρ
Ζ εγρψξηα αγνξά αιιαληηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ απηάξθεηαο (ε παξαγσγή
θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο γηα αιιαληηθά θαη θξεαηνζθεπάζκαηα), ελψ ην
εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ θιάδνπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν. Ο ηνκέαο ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο αιιαληηθψλ - θξεαηνζθεπαζκάησλ ζπγθξνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη κνλάδεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη ηνπηθήο
εκβέιεηαο. Οη κεγάιεο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο-κεηαπνίεζεο πξντφλησλ θξέαηνο είλαη
ιίγεο ζε αξηζκφ, φκσο ε παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα είλαη πςειή, ελψ δηαζέηνπλ θαη
νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο κε παλειιαδηθή θάιπςε. Οξηζκέλεο απφ ηηο κεγάιεο
βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ πξνβεί ζε ζηξαηεγηθή θάζεηεο νινθιήξσζεο,
δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζε φιν ην θάζκα, απφ ηελ εθηξνθή δψσλ κέρξη ηελ παξαγσγή ησλ
ηειηθψλ πξντφλησλ (ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ, ΠΗΝΓΟ, θ.α.).
ηελ αγνξά αιιαληηθψλ επηθξαηνχλ αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη
νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επηδηψθνπλ αθελφο ηε δηαθήκηζε – πξνβνιή,
αθεηέξνπ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηφζν κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο
πνηθηιίαο, φζν θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ επηθνηλσληαθή
πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνβνιή ηεο πνηφηεηαο ησλ
πξντφλησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ
θνηλνχ. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ν αληαγσληζκφο ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά
εληζρχεηαη ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο,
ηα νπνία δηαζέηνπλ νη αιπζίδεο super-market.
ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή εηθφλα ησλ ηεζζάξσλ (4), θνξπθαίσλ
αιιαληνβηνκεραληψλ κέζα απφ ηελ δξάζεο ηνπο, ελ θαηξψ νηθνλνκηθήο θξίζεο.
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Πίλαθαο: 3.1
Πεγή: Icap (2011)

3.5 Δμπειπική έπεςνα
Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο ησλ
αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθή απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηνπο. Με ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, έρνπλ γίλεη πνηθίιεο έξεπλεο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν
ηεο αιιαληνπνηίαο. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη πην βαζηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα θαη είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, αιιά θαη ηηο
εηαηξείεο, πνπ αζρνιείηαη ε παξνχζα έξεπλα.
ε έξεπλα ηεο Πνπξλάξα (2012), ηνλίδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ελφο δείγκαηνο δεθανρηψ (18) ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έμη (6)
κεγάινπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε επίδνζε ησλ ελ
ιφγσ επηρεηξήζεσλ ππφ ην πξίζκα ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο
θεξδνθνξίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο. Δπίζεο,
πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κε ηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ
πεληαεηία 2006-2010. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ αθνξά δχν ρξφληα
πξηλ θαη δχν ρξφληα κεηά, ε εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έγηλε έηζη ψζηε λα
δηεξεπλεζεί πνηα ήηαλ ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, απνδεηθλχνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
πιήηηεη ηελ Διιάδα, αιιά θαη νη φξνη ηνπ κλεκνλίνπ πνπ έρεη ζπληαρζεί κε ην ΓΝΣ έρνπλ
σο ζπλέπεηα ηελ ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο
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δήηεζεο ζηελ αγνξά. Όιεο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη φινη νη
θιάδνη ηεο βηνκεραλίαο παξνπζηάδνπλ θάκςε. Χζηφζν απηή ε θαηάζηαζε δελ
παξαηεξείηαη ζε εζληθφ κφλν επίπεδν αιιά θαη ζε επξσπατθφ θαη θαηά ζπλέπεηα
επεξεάδεηαη θαη ν παγθφζκηνο ρψξνο. Έηζη ινηπφλ θαη νη θιάδνη ηεο δπζνπνηίαο, ηεο
αιιαληνπνηίαο, ησλ γαιαθηνθνκηθψλ, ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο, ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ
θαη ηεο ραιπβνπξγίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έγηλε αληηιεπηφ πσο ε
ξεπζηφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ εκθάληζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πηψζε εκθάληζαλ νη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνλ θιάδν ηεο
δπζνπνηίαο ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, σζηφζν ραξαθηεξίδεηαη
απφ πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ φηη ε επίδνζε ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ επιήγε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ξεπζηφηεηα, ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζηελ θεξδνθνξία, ζηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο δηάξζξσζε. ηε κεγάιε ηνπο
πιεηνςεθία νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή
θξίζε απφ αξλεηηθά έσο πνιχ αξλεηηθά. Χζηφζν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απηψλ έρεη δεη
λα πεγαίλνπλ θαιχηεξα νη επηρεηξήζεηο ηνπο. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα
βειηηψζνπλ ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη θξαηηθνί ρεηξηζκνί αιιά θαη νη ελέξγεηεο ηεο εθάζηνηε
επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ζηα νπνία ζα δψζνπλ κεγαιχηεξε
ζεκαζία νη πειάηεο είλαη ε ρακειή ηηκή θαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ επηρείξεζε
θαη αθνινπζνχλ ζε ζεκαληηθφηεηα νη παξάγνληεο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη ε
πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ.

34

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ

4.1 Ηζνινγηζκνί Νίθαο Α.Β.Δ.Δ.
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4.2 Ηζνινγηζκνί Creta Farm Α.Β.Δ.Δ
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4.3 Αριθμοδείκτες Creta FArm
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ Creta Farm
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα
άμεζη/ηασεία πεςζηόηηηα
Γείκ.σπον.πποζηαζίαρ(ημέπερ)

Κ.Δ./Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Ημεπ.δαπάνερ

2013

2012

2011

2010

2009

42,10%
33,19%
107

68,02%
56,76%
195

69,28%
59,44%
206

65,56%
51,61%
154

80,70%
52,58%
161

55
105
143
17
563,72%
72,25%
55,83%

74
200
255
19
226,49%
65,04%
44,16%

62
195
253
3
196,03%
76,23%
49,91%

73
132
203
2
171,73%
79,76%
56,38%

123
145
181
87
117,33%
65,78%
43,58%

20,75%
-3,96%
0,33%
-4,65%
-1,73%
-

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
κςκλ.ηασ.αποθεμάηυν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.απαιηήζευν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.ππομηθεςηών(ημέπερ)
κύκλορ πεςζηόηηηαρ (ημέπερ)
κςκλ.ηασ.Ιδίυν κεθαλαίυν
κςκλ.ηασ.Παγίος Δνεπγηηικού
κςκλ.ηασ.Σςν.Δνεπγηηικού

Αποθέμαηα/Κ.Π.x360
Απαιηήζειρ/Πυλήζειρ x360
ππομ.+γπαμ/Κ.Π.-Αποζβ.x360
a+b-c
Πυλήζειρ/Ίδια Κεθάλαια
Πυλήζειρ/Πάγιο Δνεπγηηικό
Πυλήζειρ/Σύν. Δνεπγηηικού

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ
πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ
αποδοηικόηηηα ζςν.κεθαλαίος
αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν
αποδοηικόηηηα ενεπγηηικού
εξέλιξη πυλήζευν
εξέλιξη Κ.Π.
εξέλιξη μικηών κεπδών

μικηά κέπδη/πυλήζειρ
καθαπά κέπδη/πυλήζειρ
καθ.κέπδη+σπ.ηόκοι/Σςν.κεθ.
καθ.κέπδη/Ίδια κεθάλαια
καθ.κέπδη/Σςν.Δνεπγηηικού
(πυλ.t-πυλ.t-1)/πυλ.t-1
(Κ.Π.t-Κ.Π.t-1)/Κ.Π.t-1
(Μ.Κ.t-Μ.Κ.t-1)/Μ.Κ.t-1

43,42%
4,27%
7,11%
24,08%
2,38%
3,67%
0,71%
7,80%

41,76%
2,56%
5,27%
5,80%
1,13%
-18,25%
-16,68%
-20,34%

42,85%
5,78%
6,29%
11,34%
2,89%
-3,13%
1,15%
-8,32%

εξέλιξη καθαπών κεπδών

(Κ.Κ.t-Κ.Κ.t-1)/Κ.Κ.t-1

72,85%

-63,79%

-64,03%

45,28%
15,58%
11,43%
26,75%
8,78%
28,74%
-11,10%
180,85%
606,13%

οικονομική μόσλεςζη
Γείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν

Αποδ.Ιδ.Κεθ./Αποδ.Σςν.Κεθ.
καθ.κέπδη/σπευζηικοί ηόκοι

338,85%
1

110,00%
0

180,13%
1

234,05%
3

1391,27%
-1

90,10%
909,75%
10,99%
77,27%
59,55%
393,28%

80,51%
412,95%
24,22%
67,89%
77,77%
392,98%

74,54%
292,79%
34,15%
65,47%
76,61%
314,01%

67,19%
204,65%
48,86%
70,69%
78,25%
380,97%

62,85%
169,21%
59,10%
66,26%
87,82%
461,11%

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
δανειακή κάλςτη
δανειακή επιβάπςνζη
οικονομική αςηοηέλεια
βαθμόρ παγιοποίηζηρ
κάλςτη παγίυν με διαπκή κεθ.
αςηοσπημαηοδόηηζη

Ξένα κεθ./Σςν.Δνεπγηηικού
Ξένα κεθ./Ίδια κεθάλαια
Ίδια κεθ./Ξένα κεθάλαια
Πάγιο Δνεπγηηικό/Σςν.Δνεπγηηικό
διαπκή κεθ./Πάγιο Δνεπγηηικό
Αποθεμαηικά κεθ./Μεηοσικό κεθ.
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ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα
άμεζη/ηασεία πεςζηόηηηα
Γείκ.σπον.πποζηαζίαρ(ημέπερ)

Κ.Δ./Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Ημεπ.δαπάνερ

2013

2012

2011

2010

2009

42,10%
33,19%
107

68,02%
56,76%
195

69,28%
59,44%
206

65,56%
51,61%
154

80,70%
52,58%
161

Κςκλοθοπιακή Ρεςζηόηηηα
( benchmark 150% - 200% ) Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία Creta Farm αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ζηηο 5 ρξνληέο εηδηθά ην 2013 είλαη 42.10%
Άμεζη Ρεςζηόηηηα
( benchmark 100% ) ε άκεζε ξεπζηφηεηα ηηο ρξνληέο 2013 – 2009 είλαη θάησ απφ ηα
πξφηππα ηνπ benchmark θαη είλαη κε ηθαλνπνηεηηθή ελψ ην 2013 παξαηεξνχκε φηη είλαη
ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απ’ φιεο ηηο ρξνληέο, άξα έρεη αλεπαξθή ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία
γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ.
Γείκηηρ Υπονικήρ Πποζηαζίαρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη πφζν θαηξφ αληέρεη ε επηρείξεζε ρσξίο λα παξάγεη ή
λα πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο, ην 2011 είλαη 206 εκέξεο ζρεδφλ 1 ρξφλην ελψ ηηο ππφινηπεο
ρξνληέο κπνξεί λα παξακείλεη αλνηρηή γηα δηάξθεηα 4 κελψλ πεξίπνπ.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
κςκλ.ηασ.αποθεμάηυν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.απαιηήζευν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.ππομηθεςηών(ημέπερ)
κύκλορ πεςζηόηηηαρ (ημέπερ)
κςκλ.ηασ.Ιδίυν κεθαλαίυν
κςκλ.ηασ.Παγίος Δνεπγηηικού
κςκλ.ηασ.Σςν.Δνεπγηηικού

Αποθέμαηα/Κ.Π.x360
Απαιηήζειρ/Πυλήζειρ x360
ππομ.+γπαμ/Κ.Π.-Αποζβ.x360
a+b-c
Πυλήζειρ/Ίδια Κεθάλαια
Πυλήζειρ/Πάγιο Δνεπγηηικό
Πυλήζειρ/Σύν. Δνεπγηηικού

2013

2012

2011

2010

2009

55
105
143
17
563,72%
72,25%
55,83%

74
200
255
19
226,49%
65,04%
44,16%

62
195
253
3
196,03%
76,23%
49,91%

73
132
203
2
171,73%
79,76%
56,38%

123
145
181
87
117,33%
65,78%
43,58%

Κςκλ.Σασ.Αποθεμάηυν
( Παπαγυγικό Κύκλυμα ), ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη πφζν γξήγνξα
αλαθπθιψλεη ε εηαηξεία ηα απνζέκαηά ηεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ Α’ πιψλ κέρξη ηελ
πψιεζή ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ζηαδηαθά νη εκέξεο κεηψλνληαη κέρξη ην 2013 πνπ
θηάλνπλ ζηηο 55 εκέξεο ζε ζρέζε κε ην 2009 πνπ ήηαλ 123 εκέξεο.
Κςκλ.Σασ.Απαιηήζευν
( ςναλλακηικό Κύκλυμα ), ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη ηελ πηζησηηθή
πνιηηηθή, απφ ηελ πψιεζε κέρξη ηελ είζπξαμε. ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία βιέπνπκε φηη
ην 2009 είλαη 123 εκέξεο λνχκεξν πςειφ γηα ην ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ζε αληίζεζε κε
ηηο ππφινηπεο ρξνληέο 2013-2010 πνπ πέθηεη ζην κηζφ πνπ είλαη ην θπζηνινγηθφ κε ηνλ
θιάδν.
Κςκλ.Σασ.Ππομηθεςηών
Πξνκεζεπηηθή Πνιηηηθή, πφηε πιεξψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ε επηρείξεζε φπνπ
παξαηεξνχκε ηηο ρξνληέο 2012-2009 ηνπο πιεξψλεη ζε δηάζηεκα 4 κελψλ ελψ ηελ
ηειεπηαία ρξνληά ην 2013 κεηψλεηαη ζηνπο 3 κήλεο.
Κύκλορ Ρεςζηόηηηαρ
Γηαρείξηζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, παξαηεξνχκε φηη ηελ ρξνληά 2009 είλαη 87 εκέξεο ελψ ηηο
ππφινηπεο ρξνληέο έξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα ηνπ θιάδνπ πνπ είλαη ζηηο 17 εκέξεο
πεξίπνπ.
Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Ηδίυν Κεθαλαίυν
ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά πςειά φπσο είλαη
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ππνδειψλνπλ φζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ θαιχηεξεο
πσιήζεηο κε κηθξφ θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο κε απνθνξχθσκα ηε ρξνληά
2013.
Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Παγίος Δνεπγηηικού
Σα πνζνζηά θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ δειψλεη
απαμησκέλα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ
ππφινηπν θιάδν.
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Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνολικού Δνεπγηηικού
( benchmark 100% ) φζν κεγαιχηεξν ηνπ δείθηε benchmark ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ
επηρείξεζε δηφηη καο δείρλεη φηη έρεη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ή ρξεζηκνπνηνχζε
απαξραησκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα πνζνζηά είλαη ρακειά θαη παξαηεξνχκε φηη ε
επηρείξεζε είρε αδπλακία ζηε δηνίθεζε ηεο.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ
πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ
αποδοηικόηηηα ζςν.κεθαλαίος
αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν
αποδοηικόηηηα ενεπγηηικού
εξέλιξη πυλήζευν
οικονομική μόσλεςζη
Γείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν

μικηά κέπδη/πυλήζειρ
καθαπά κέπδη/πυλήζειρ
καθ.κέπδη+σπ.ηόκοι/Σςν.κεθ.
καθ.κέπδη/Ίδια κεθάλαια
καθ.κέπδη/Σςν.Δνεπγηηικού
(πυλ.t-πυλ.t-1)/πυλ.t-1
Αποδ.Ιδ.Κεθ./Αποδ.Σςν.Κεθ.
καθ.κέπδη/σπευζηικοί ηόκοι

2013

2012

2011

2010

2009

43,42%
4,27%
7,11%
24,08%
2,38%
3,67%
338,85%
1

41,76%
2,56%
5,27%
5,80%
1,13%
-18,25%
110,00%
0

42,85%
5,78%
6,29%
11,34%
2,89%
-3,13%
180,13%
1

45,28%
15,58%
11,43%
26,75%
8,78%
28,74%
234,05%
3

20,75%
3,96%
0,33%
4,65%
1,73%
391,27%
1

Πεπιθώπιο Μικηού Κέπδοςρ
Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηφζν θαιχηεξν γηα ηα κηθηά θέξδε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα
ηα θαζαξά θέξδε. Μφλν ηηο ρξνληέο 2009 ( 20,75% ) πνπ είλαη ην ρακειφηεξν απφ φιεο ηηο
ρξνληέο ελψ ηηο ππφινηπεο 2013-2010 θπκαίλεηαη γχξν ζην 42% πνπ είλαη ηα πςειφηεξα
πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν.
Πεπιθώπιο Καθαπού Κέπδοςρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δειψλεη ηη πνζνζηφ ζα κείλεη ζηελ επηρείξεζε αλ θαιχςεη
φιεο ηηο δαπάλεο ηεο πνπ κε εμαίξεζε ηελ ρξνληά 2010 ( 15.58% ) πνπ είλαη αξθεηά πςειφ
πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζην 4.50% .
Αποδοηικόηηηα ςνολικού Κεθαλαίος
Ο δείθηεο καο δείρλεη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο
φπνπ ζπλνιηθά θεθάιαηα= ίδηα θεθάιαηα + μέλα θεθάιαηα θαη μέλα θεθάιαηα = ζχλνιν
ππνρξεψζεσλ φπνπ ηηο ρξνληέο 2013 - 2010 θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ζε ζρέζε
κε ηνλ θιάδν εθηφο απφ ηελ ρξνληά 2009 πνπ είλαη ζε πνζνζηφ 0,33%.
Αποδοηικόηηηα Ηδίυν Κεθαλαίυν
Τπνδειψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ φζν πςειφηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο
δείθηεο ηφζν θαιχηεξν γηα ηελ εηαηξεία θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. Σε ρξνληά 2013
παξαηεξνχκε είλαη 24,08% πςειφ πνζνζηφ γηα ηνλ θιάδν θαη ηε ρξνληά 2009 είλαη 4,65%
πνπ δειψλεη φηη νη κέηνρνη ηεο εηαηξίεο έρνπλ πςειά πνζνζηά θαη θπζηθά θέξδε ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ελψ ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ηα πνζνζηά είλαη ρακειά γχξσ ζην 5%.
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Αποδοηικόηηηα Δνεπγηηικού
Ο δείθηεο καο δείρλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ πνπ έρεη θάλεη ε
επηρείξεζε πνπ εθηφο απφ ηε ρξνληά 2010 πνπ είλαη 8,78% ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ηα
πνζνζηά είλαη κηθξά ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν.
Δξέλιξη Πυλήζευν
Δθηφο απφ ηε ρξνληά 2010 πνπ ην πνζνζηφ ήηαλ 28,74% παξαηεξνχκε φηη νη πσιήζεηο ηεο
εηαηξείαο έπεζαλ θαηαθφξπθα ζε αξλεηηθά πνζνζηά.
Οικονομική Μόσλεςζη
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη αλ δαλείδεηαη ε επηρείξεζε κε επλντθνχο ή επαρζήο
φξνπο, ε επηρείξεζε έρεη είλαη πάλσ απφ 100% εηδηθά ηηο ρξνληέο 2013 ( 338,85% ) θαη
2009 ( 391,27% ).
Γείκηηρ Κάλςτηρ Σόκυν
Πεξηζψξην αζθάιεηαο, βαζκφο ηθαλφηεηαο μεπιήξσζεο ηφθσλ πνπ ηα πνζνζηά είλαη πνιχ
θαιά γηα ηελ εηαηξεία εηδηθά ηελ ρξνληά 2010 πνπ είλαη 3. ( 1-2-3 ) είλαη ην ηθαλνπνηεηηθφ
πνζνζηφ πνπ ζπκβαίλεη θαη κε αληίζηνηρεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
δανειακή κάλςτη
δανειακή επιβάπςνζη
οικονομική αςηοηέλεια
βαθμόρ παγιοποίηζηρ
κάλςτη παγίυν με διαπκή κεθ.
αςηοσπημαηοδόηηζη

Ξένα κεθ./Σςν.Δνεπγηηικού
Ξένα κεθ./Ίδια κεθάλαια
Ίδια κεθ./Ξένα κεθάλαια
Πάγιο Δνεπγηηικό/Σςν.Δνεπγηηικό
διαπκή κεθ./Πάγιο Δνεπγηηικό
Αποθεμαηικά κεθ./Μεηοσικό κεθ.

2013

2012

2011

2010

2009

90,10%
909,75%
10,99%
77,27%
59,55%
393,28%

80,51%
412,95%
24,22%
67,89%
77,77%
392,98%

74,54%
292,79%
34,15%
65,47%
76,61%
314,01%

67,19%
204,65%
48,86%
70,69%
78,25%
380,97%

62,85%
169,21%
59,10%
66,26%
87,82%
461,11%

Γανειακή Κάλςτη
Πξέπεη κέρξη 50%, αλ κεγαιχηεξν ηφηε ε επηρείξεζε είλαη ππεξδαλεηζκέλε πεξηζζφηεξα
μέλα θεθάιαηα , φπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο ρξνληέο
είλαη πάλσ απφ 50% ζρεδφλ 75% θαη ππνδειψλεη φηη έρεη πεξηζζφηεξα δάλεηα απφ φηη ίδηα
θεθάιαηα. ( αξρή ρξεκ/θήο ηζνξξνπνίαο )
Γανειακή Δπιβάπςνζη
Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν δείθηε φηη έρεη πεξηζζφηεξα μέλα θεθάιαηα
απφ φηη ίδηα καο ην επηβεβαηψλεη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο φπνπ πάλσ απφ 100%
δειψλεη ππεξδαλεηζκέλε θαη ζε φιεο ηηο ρξνληέο μεπεξλάεη αθφκα θαη ην 200%.
Οικονομική Αςηοηέλεια
Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη θάησ απφ 100% πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δελ
έρεη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη ζηεξίδεηαη ζηα μέλα θεθάιαηα.
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Βαθμόρ Παγιοποίηζηρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη αλ κηα επηρείξεζε είλαη βηψζηκε ή φρη φπνπ ε
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη θνληά ζην 50% άξα θαη εμάξηεζή ηεο απφ ηα μέλα
θεθάιαηα ππνδειψλεη φηη ε εηαηξεία ηείλεη ζηε ρξεσθνπία.
Κάλςτη Παγίυν με Γιαπκή Κεθάλαια
Όζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο ηνπ 100% ηφζν πνην αζθαιήο είλαη ε εηαηξεία ( αξρή
ρξεκ/θήο αληηζηνηρίαο ) φπνπ ηα δηαξθή θεθάιαηα είλαη = ίδηα θεθάιαηα + καθξνρξφληεο
ππνρξεψζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρεη καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο γηα απηφλ ην ιφγν
θαίλνληαη πςειά ηα πνζνζηά.
Αςηοσπημαηοδόηηζηρ
Πξέπεη πάλσ απφ 50% γηα λα έρεη επάξθεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο πνπ ζπκβαίλεη ζε
φιεο ηηο ρξνληέο ηεο εηαηξείαο αθνχ έρνπκε αλαθέξεη ζηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο φηη
ζηεξίδεηαη γηα ηη βησζηκφηεηά ηεο ζε μέλα θεθάιαηα.
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4.4 Αριθμοδείκτες Νίκας
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ Νίκας
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα
άμεζη/ηασεία πεςζηόηηηα
Γείκ.σπον.πποζηαζίαρ(ημέπερ)

Κ.Δ./Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Ημεπ.δαπάνερ

2013

2012

2010

2009

30,09%
23,86%
99

86,45%
69,16%
125

2011
99,42%
73,58%
97

98,19%
74,07%
115

56,99%
45,69%
118

45
113
129
29

55
126
116
65
2116,59%
129,07%
80,17%

63
108
137
34

60
102
144
18

48
110
121
37

1794,64%
128,85%
83,50%

615,24%
146,82%
91,96%

579,21%
168,31%
98,02%

38,60%
5,44%
9,67%
-115,18%
4,36%
-3,89%
-6,34%
0,26%
-47,19%
1191,55%
1

37,00%
9,90%
14,12%
177,74%
8,27%
-17,32%
-12,89%
-23,91%
31765,62%

40,21%
0,03%
0,38%
0,16%
0,02%
-10,87%
-16,11%
-1,73%
-99,71%

36,47%
8,01%
15,13%
46,40%
7,85%
-

1258,76%
1

41,13%
0

306,64%
1

103,79%
2740,12%
-3,65%
62,11%
90,44%
76,96%

95,34%

84,96%

83,08%

2049,20%
4,88%
64,80%
99,68%
78,91%

568,36%
17,59%
62,64%
98,75%
68,10%

490,88%
20,37%
58,24%
45,89%
68,55%

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
κςκλ.ηασ.αποθεμάηυν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.απαιηήζευν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.ππομηθεςηών(ημέπερ)
κύκλορ πεςζηόηηηαρ (ημέπερ)

Αποθέμαηα/Κ.Π.x360
Απαιηήζειρ/Πυλήζειρ x360
ππομ.+γπαμ/Κ.Π.-Αποζβ.x360
a+b-c

κςκλ.ηασ.Ιδίυν κεθαλαίυν
κςκλ.ηασ.Παγίος Δνεπγηηικού
κςκλ.ηασ.Σςν.Δνεπγηηικού

Πυλήζειρ/Ίδια Κεθάλαια
Πυλήζειρ/Πάγιο Δνεπγηηικό
Πυλήζειρ/Σύν. Δνεπγηηικού

-411,11%
118,94%
79,91%

πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ
πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ
αποδοηικόηηηα ζςν.κεθαλαίος
αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν
αποδοηικόηηηα ενεπγηηικού
εξέλιξη πυλήζευν
εξέλιξη Κ.Π.
εξέλιξη μικηών κεπδών
εξέλιξη καθαπών κεπδών

μικηά κέπδη/πυλήζειρ
καθαπά κέπδη/πυλήζειρ
καθ.κέπδη+σπ.ηόκοι/Σςν.κεθ.
καθ.κέπδη/Ίδια κεθάλαια
καθ.κέπδη/Σςν.Δνεπγηηικού
(πυλ.t-πυλ.t-1)/πυλ.t-1
(Κ.Π.t-Κ.Π.t-1)/Κ.Π.t-1
(Μ.Κ.t-Μ.Κ.t-1)/Μ.Κ.t-1
(Κ.Κ.t-Κ.Κ.t-1)/Κ.Κ.t-1

32,63%
9,63%
13,15%
-39,58%
7,69%
-12,70%
-4,21%
-26,20%
54,44%

οικονομική μόσλεςζη
Γείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν

Αποδ.Ιδ.Κεθ./Αποδ.Σςν.Κεθ.
καθ.κέπδη/σπευζηικοί ηόκοι

-301,07%
1

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
δανειακή κάλςτη

Ξένα κεθ./Σςν.Δνεπγηηικού

δανειακή επιβάπςνζη
οικονομική αςηοηέλεια
βαθμόρ παγιοποίηζηρ
κάλςτη παγίυν με διαπκή κεθ.
αςηοσπημαηοδόηηζη

Ξένα κεθ./Ίδια κεθάλαια
Ίδια κεθ./Ξένα κεθάλαια
Πάγιο Δνεπγηηικό/Σςν.Δνεπγηηικό
διαπκή κεθ./Πάγιο Δνεπγηηικό
Αποθεμαηικά κεθ./Μεηοσικό κεθ.

119,44%
-614,46%
-16,27%
67,18%
-13,46%
105,81%
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ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα
άμεζη/ηασεία πεςζηόηηηα
Γείκ.σπον.πποζηαζίαρ(ημέπερ)

Κ.Δ./Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Ημεπ.δαπάνερ

2013

2012

30,09%
23,86%
99

86,45%
69,16%
125

2011
99,42%
73,58%
97

2010

2009

98,19%
74,07%
115

56,99%
45,69%
118

Κςκλοθοπιακή Ρεςζηόηηηα
( benchmark 150% - 200% ) Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία Νίθαο αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ζηηο 5 ρξνληέο εηδηθά ην 2013 είλαη 30,09%
Άμεζη Ρεςζηόηηηα
( benchmark 100% ) ε άκεζε ξεπζηφηεηα γηα φιεο ηηο ρξνληέο 2013 – 2009 είλαη θάησ
απφ ηα πξφηππα ηνπ benchmark άξα έρεη αλεπαξθή ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ
θάιπςε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ.
Γείκηηρ Υπονικήρ Πποζηαζίαρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη πφζν θαηξφ αληέρεη ε επηρείξεζε ρσξίο λα παξάγεη ή
λα πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο, ην 2010 είλαη 125 εκέξεο ζρεδφλ 3 κήλεο ελψ ηηο ρξνληέο
κπνξεί λα παξακείλεη αλνηρηή γηα δηάξθεηα 3 κελψλ πεξίπνπ.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
κςκλ.ηασ.αποθεμάηυν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.απαιηήζευν(ημέπερ)
κςκλ.ηασ.ππομηθεςηών(ημέπερ)
κύκλορ πεςζηόηηηαρ (ημέπερ)
κςκλ.ηασ.Ιδίυν κεθαλαίυν
κςκλ.ηασ.Παγίος Δνεπγηηικού
κςκλ.ηασ.Σςν.Δνεπγηηικού

Αποθέμαηα/Κ.Π.x360
Απαιηήζειρ/Πυλήζειρ x360
ππομ.+γπαμ/Κ.Π.-Αποζβ.x360
a+b-c
Πυλήζειρ/Ίδια Κεθάλαια
Πυλήζειρ/Πάγιο Δνεπγηηικό
Πυλήζειρ/Σύν. Δνεπγηηικού

2013

2012

2011

45
113
129
29
411,11%
118,94%
79,91%

55
126
116
65
216,59%
129,07%
80,17%

63
108
137
34
194,64%
128,85%
83,50%

2010

2009

60
102
144
18
615,24%
146,82%
91,96%

48
110
121
37
579,21%
168,31%
98,02%

Κςκλ.Σασ.Αποθεμάηυν
( Παπαγυγικό Κύκλυμα ), ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη πφζν γξήγνξα
αλαθπθιψλεη ε εηαηξεία ηα απνζέκαηά ηεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ Α’ πιψλ κέρξη ηελ
πψιεζή ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ζηαδηαθά νη εκέξεο κεηψλνληαη κέρξη ην 2013 πνπ
θηάλνπλ ζηηο 45 εκέξεο ζε ζρέζε κε ην 2010 πνπ ήηαλ 60 εκέξεο.
Κςκλ.Σασ.Απαιηήζευν
( ςναλλακηικό Κύκλυμα ) , ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη ηελ πηζησηηθή
πνιηηηθή, απφ ηελ πψιεζε κέρξη ηελ είζπξαμε. ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία βιέπνπκε φηη
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρξνληέο θπκαίλεηαη ζηηο 105 εκέο.
Κςκλ.Σασ.Ππομηθεςηών
Πξνκεζεπηηθή Πνιηηηθή, πφηε πιεξψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ε επηρείξεζε φπνπ
παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο ρξνληέο 2013-2009 ηνπο πιεξψλεη ζε δηάζηεκα 3 κελψλ
Κύκλορ Ρεςζηόηηηαρ
Γηαρείξηζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, παξαηεξνχκε φηη ηελ ρξνληά 2012 είλαη 65 εκέξεο ελψ ηηο
ππφινηπεο ρξνληέο έξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα ηνπ θιάδνπ πνπ είλαη ζηηο 35 εκέξεο
πάλσ θάησ.
Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Ηδίυν Κεθαλαίυν
ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά πςειά φπσο είλαη
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ππνδειψλνπλ φζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ θαιχηεξεο
πσιήζεηο κε κηθξφ θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο κε απνθνξχθσκα ηηο ρξνληέο
2010 θαη 2013.
Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Παγίος Δνεπγηηικού
ε φιεο ηηο ρξνληέο 2013-2009 παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ είλαη πεξίπνπ ζην 85% πνπ
δειψλεη απαμησκέλα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε
κε ηνλ ππφινηπν θιάδν.
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Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνολικού Δνεπγηηικού
( benchmark 100% ) φζν κεγαιχηεξν ηνπ δείθηε benchmark ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ
επηρείξεζε δηφηη καο δείρλεη φηη έρεη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ή ρξεζηκνπνηνχζε
απαξραησκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηδηθά ηηο ρξνληέο 2010-2009-2008 κε
απνθνξχθσκα ηε ρξνληά 2009 ελψ ηελ ρξνληά 2007 παξαηεξνχκε φηη ε επηρείξεζε είρε
αδπλακία ζηε δηνίθεζε ηεο.
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ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ
πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ
αποδοηικόηηηα ζςν.κεθαλαίος
αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν
αποδοηικόηηηα ενεπγηηικού
εξέλιξη πυλήζευν
οικονομική μόσλεςζη
Γείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν

μικηά κέπδη/πυλήζειρ
καθαπά κέπδη/πυλήζειρ
καθ.κέπδη+σπ.ηόκοι/Σςν.κεθ.
καθ.κέπδη/Ίδια κεθάλαια
καθ.κέπδη/Σςν.Δνεπγηηικού
(πυλ.t-πυλ.t-1)/πυλ.t-1
Αποδ.Ιδ.Κεθ./Αποδ.Σςν.Κεθ.
καθ.κέπδη/σπευζηικοί ηόκοι

2013

2012

2011

2010

2009

32,63%
9,63%
13,15%
39,58%
7,69%
-12,70%
85,07%
1

38,60%
5,44%
9,67%
115,18%
4,36%
-3,89%
91,55%
1

37,00%
9,90%
14,12%
177,74%
8,27%
-17,32%
58,76%
1

40,21%
0,03%
0,38%
0,16%
0,02%
-10,87%
41,13%
0

36,47%
8,01%
15,13%
46,40%
7,85%
64,64%
1

Πεπιθώπιο Μικηού Κέπδοςρ
Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηφζν θαιχηεξν γηα ηα κηθηά θέξδε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα
ηα θαζαξά θέξδε. Σα πνζνζηά ηεο εηαηξείαο γηα φιεο ηηο ρξνληέο θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζην
35%.
Πεπιθώπιο Καθαπού Κέπδοςρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δειψλεη ηη πνζνζηφ ζα κείλεη ζηελ επηρείξεζε αλ θαιχςεη
φιεο ηηο δαπάλεο ηεο πνπ κε εμαίξεζε ηε ρξνληά 2010 ( 0,03% ) πνπ είλαη αξθεηά ρακειφ
πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζην 8% .
Αποδοηικόηηηα ςνολικού Κεθαλαίος
Ο δείθηεο καο δείρλεη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο
φπνπ ζπλνιηθά θεθάιαηα= ίδηα θεθάιαηα + μέλα θεθάιαηα θαη μέλα θεθάιαηα = ζχλνιν
ππνρξεψζεσλ φπνπ φιεο ηηο ρξνληέο θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ
θιάδν εθηφο απφ ην 2010 πνπ είλαη 0,38%.
Αποδοηικόηηηα Ηδίυν Κεθαλαίυν
Τπνδειψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ φζν πςειφηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο
δείθηεο ηφζν θαιχηεξν γηα ηελ εηαηξεία θαη γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. Σε ρξνληά 2011
παξαηεξνχκε είλαη 177,74% πςειφ πνζνζηφ γηα ηνλ θιάδν θαη ηε ρξνληά 2010 είλαη
0,16% πνπ δειψλεη φηη νη κέηνρνη ηεο εηαηξίεο έρνπλ πςειά πνζνζηά θαη θπζηθά θέξδε ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ελψ ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ηα πνζνζηά είλαη ρακειά γχξσ ζην 40%.
Αποδοηικόηηηα Δνεπγηηικού
Ο δείθηεο καο δείρλεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ πνπ έρεη θάλεη ε
επηρείξεζε πνπ εθηφο απφ ηε ρξνληά 2010 πνπ είλαη 0,02% ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ηα
πνζνζηά θπκαίλνληαη ζην 7%.
Δξέλιξη Πυλήζευν
Γηα φιεο ηηο ρξνληέο παξαηεξνχκε φηη νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο έπεζαλ θαηαθφξπθα ζε
αξλεηηθά πνζνζηά.
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Οικονομική Μόσλεςζη
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη αλ δαλείδεηαη ε επηρείξεζε κε επλντθνχο ή επαρζήο
φξνπο, ε επηρείξεζε θπκαίλεηαη ζηα ρακειά επίπεδα θαη ζαλ ζπλέπεηα δαλείδεηαη κε
επαρζήο φξνπο.
Γείκηηρ Κάλςτηρ Σόκυν
Πεξηζψξην αζθάιεηαο, βαζκφο ηθαλφηεηαο μεπιήξσζεο ηφθσλ πνπ ηα πνζνζηά είλαη πνιχ
θαιά γηα ηελ εηαηξεία, ( 1-2-3 ) είλαη ην ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ πνπ ζπκβαίλεη θαη κε
αληίζηνηρεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
δανειακή κάλςτη
δανειακή επιβάπςνζη
οικονομική αςηοηέλεια
βαθμόρ παγιοποίηζηρ
κάλςτη παγίυν με διαπκή κεθ.
αςηοσπημαηοδόηηζη

Ξένα κεθ./Σςν.Δνεπγηηικού
Ξένα κεθ./Ίδια κεθάλαια
Ίδια κεθ./Ξένα κεθάλαια
Πάγιο Δνεπγηηικό/Σςν.Δνεπγηηικό
διαπκή κεθ./Πάγιο Δνεπγηηικό
Αποθεμαηικά κεθ./Μεηοσικό κεθ.

2013

2012

2011

2010

2009

119,44%
614,46%
-16,27%
67,18%
-13,46%
105,81%

103,79%
2740,12%
-3,65%
62,11%
90,44%
76,96%

95,34%
2049,20%
4,88%
64,80%
99,68%
78,91%

84,96%
568,36%
17,59%
62,64%
98,75%
68,10%

83,08%
490,88%
20,37%
58,24%
45,89%
68,55%

Γανειακή Κάλςτη
Πξέπεη κέρξη 50%, αλ κεγαιχηεξν ηφηε ε επηρείξεζε είλαη ππεξδαλεηζκέλε πεξηζζφηεξα
μέλα θεθάιαηα , φπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο ρξνληέο
είλαη πάλσ απφ 50% ζρεδφλ 95% θαη ππνδειψλεη φηη έρεη πεξηζζφηεξα δάλεηα απφ φηη ίδηα
θεθάιαηα. ( αξρή ρξεκ/θήο ηζνξξνπνίαο )
Γανειακή Δπιβάπςνζη
Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζηνλ πξνεγνχκελε δείθηε φηη έρεη πεξηζζφηεξα μέλα θεθάιαηα
απφ φηη ίδηα καο ην επηβεβαηψλεη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο φπνπ πάλσ απφ 100%
δειψλεη ππεξδαλεηζκέλε θαη ζε φιεο ηηο ρξνληέο μεπεξλάεη αθφκα θαη ην 2000%.
Οικονομική Αςηοηέλεια
Παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη θάησ απφ 100% πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δελ
έρεη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη ζηεξίδεηαη ζηα μέλα θεθάιαηα, εηδηθά ηα ηειεπηαίεο 2
ρξνληέο ηα πνζνζηφ είλαη αξληεηθά.
Βαθμόρ Παγιοποίηζηρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη αλ κηα επηρείξεζε είλαη βηψζηκε ή φρη φπνπ ε
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη ειάρηζηα πνην πάλσ ηνπ 50% θαη ηείλεη ζηε ρξεσθνπία
ιφγσ ζπληήξεζήο ηεο απνθιεηζηηθά απφ μέλα θεθάιαηα.
Κάλςτη Παγίυν με Γιαπκή Κεθάλαια
Όζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο ηνπ 100% ηφζν πνην αζθαιήο είλαη ε εηαηξεία ( αξρή
ρξεκ/θήο αληηζηνηρίαο ) φπνπ ηα δηαξθή θεθάιαηα είλαη = ίδηα θεθάιαηα + καθξνρξφληεο
ππνρξεψζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρεη καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο θαη ζηεξίδεηαη ζηα
μέλα θεθάιαηα.
Αςηοσπημαηοδόηηζηρ
Πξέπεη πάλσ απφ 50% γηα λα έρεη επάξθεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο πνπ ζπκβαίλεη ζε
φιεο ηηο ρξνληέο δηφηη ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη γηα ηη βησζηκφηεηά ηεο ζε μέλα θεθάιαηα.
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Σύγκπιζη μεηαξύ ηων δύο εηαιπειών
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
C.κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα
N.κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα

Κ.Δ./Β.Υ.
Κ.Δ./Β.Υ.

2013

2012

2011

2010

2009

42,10%
30,09%

68,02%
86,45%

69,28%
99,42%

65,56%
98,19%

80,70%
56,99%

( Benchmark 150% - 200% ) Παξαηεξνχκε φηη θαη νη 2 εηαηξίεο έρνπλ πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο.
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
C.άμεζη/ηασεία πεςζηόηηηα
N.άμεζη/ηασεία πεςζηόηηηα

(Κ.Δ.-Aποθ)/Β.Υ.
(Κ.Δ.-Aποθ)/Β.Υ.

2013

2012

2011

2010

2009

33,19%
23,86%

56,76%
69,16%

59,44%
73,58%

51,61%
74,07%

52,58%
45,69%

( Benchmark >100% ) θαη νη 2 εηαηξίεο είλαη θάησ απφ ηα πξφηππα ηνπ benchmark, κε
πνην ζηαζεξή ζέζε ηελ εηαηξεία Νίθαο ,πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ επαξθή ξεπζηνπνηήζηκα
ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ δαπαλψλ ηνπο.
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
C.Γείκ.σπον.πποζηαζίαρ(ημέπερ)
N.Γείκ.σπον.πποζηαζίαρ(ημέπερ)

(Κ.Δ.-Aποθ)/Ημεπ.δαπάνερ
(Κ.Δ.-Aποθ)/Ημεπ.δαπάνερ

2013

2012

2011

2010

2009

107
99

195
125

206
97

154
115

161
118

Παξαηεξνχκε κηα θζίλνπζα πνξεία ζηελ εηαηξία Creta Farm ζε ζρέζε κε ην πφζεο κέξεο
κπνξεί λα κείλεη αλνηρηεί ρσξίο λα πνπιήζεηο ή λα παξάγεη θάπνην πξντφλ ζε αληίζεζε κε
ηελ Νίθαο.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κςκλ.ηασ.αποθεμάηυν(ημέπερ)
N.κςκλ.ηασ.αποθεμάηυν(ημέπερ)

2013
Αποθέμαηα/Κ.Π.x360
Αποθέμαηα/Κ.Π.x360

55
45

2012
74
55

2011
62
63

2010

2009

73
60

123
48

( Παπαγυγικό Κύκλυμα ), ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη πφζν γξήγνξα
αλαθπθιψλεη ε εηαηξεία ηα απνζέκαηά ηεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ Α’ πιψλ κέρξη ηελ
πψιεζή ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία Νίθαο έρεη θαιχηεξν παξαγσγηθφ θχθισκα
ζρέζε κε ηα πνζνζηά ηεο Creta Farm.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κςκλ.ηασ.απαιηήζευν(ημέπερ)
N.κςκλ.ηασ.απαιηήζευν(ημέπερ)

Απαιηήζειρ/Πυλήζειρ x360
Απαιηήζειρ/Πυλήζειρ x360

2013

2012

2011

2010

2009

105
113

200
126

195
108

132
102

145
110

( ςναλλακηικό Κύκλυμα ). Βιέπνπκε ε Νίθαο ην 2007 έρεη ρακειφηεξν παξαγσγηθφ
θχθισκα ζε ζρέζε κε ηελ Creta Farm θαη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηηο εκέξεο κέρξη λα
εηζπξάμεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Κπκαίλεηαη γχξσ ζηηο 110 εκέξεο ελψ ε Creta Farm έρεη κηα
ζηαζεξή εηζπξαθηηθή πνιηηηθή γχξν ζηηο 160 εκέξεο.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κςκλ.ηασ.ππομηθεςηών(ημέπερ)
N.κςκλ.ηασ.ππομηθεςηών(ημέπερ)

ππομ.+γπαμ/Κ.Π.-Αποζβ.x360
ππομ.+γπαμ/Κ.Π.-Αποζβ.x360

2013

2012

2011

2010

2009

143
129

255
116

253
137

203
144

181
121

Πξνκεζεπηηθή Πνιηηηθή, πφηε πιεξψλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο νη εηαηξίεο.
Παξαηεξνχκε φηη ε Creta Farm θπκαίλεηαη γχξν ζηηο 200 εκέξεο ζρέζε κε ηελ Νίθαο πνπ
θπκαίλεηαη γχξν ζηηο 120 εκέξεο.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κύκλορ πεςζηόηηηαρ (ημέπερ)
N.κύκλορ πεςζηόηηηαρ (ημέπερ)

a+b-c
a+b-c

2013

2012

2011

2010

2009

17
29

19
65

3
34

2
18

87
37

Γηαρείξηζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ζην δείθηε απηφ ε Creta Farm μεθηλάεη ην 200 κε 87 εκέξεο
θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ξίρλεη γχξσ ζηηο 15 εκέξεο ελψ ε Νίθαο έρεη κηα πην νκαιή
δηαρείξηζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηηο εκέξεο αθνχ μεθηλάεη απφ 37 εκέξεο ην 2009 θαη
θαηαιήγεη ην 2013 ζε 29 εκέξεο.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κςκλ.ηασ.Ιδίυν κεθαλαίυν
N.κςκλ.ηασ.Ιδίυν κεθαλαίυν

Πυλήζειρ/Ίδια Κεθάλαια
Πυλήζειρ/Ίδια Κεθάλαια

2013

2012

2011

2010

2009

563,72%
411,11%

226,49%
216,59%

196,03%
179,64%

171,73%
615,24%

117,33%
579,21%

Όζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηηο εηαηξείεο δηφηη έρνπλ θαιχηεξε ζέζε,
θαιέο πσιήζεηο κε κηθξφ θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ φπνπ θαη νη δπν εηαηξείεο θπκαίλνληαη
ζε πςειά πνζνζηά.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κςκλ.ηασ.Παγίος Δνεπγηηικού
N.κςκλ.ηασ.Παγίος Δνεπγηηικού

Πυλήζειρ/Πάγιο Δνεπγηηικό
Πυλήζειρ/Πάγιο Δνεπγηηικό

2013

2012

2011

2010

2009

72,25%
118,94%

65,04%
129,07%

76,23%
128,85%

79,76%
146,82%

65,78%
168,31%

Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δπν εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ απαμησκέλα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία εηδηθά ε εηαηξεία Νίθαο πνπ έρεη ζρεδφλ ηα δηπιάζηα πνζνζηά απφ ηελ εηαηξεία
Creta Farm.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
C.κςκλ.ηασ.Σςν.Δνεπγηηικού
N.κςκλ.ηασ.Σςν.Δνεπγηηικού

Πυλήζειρ/Σύν. Δνεπγηηικού
Πυλήζειρ/Σύν. Δνεπγηηικού

2013

2012

2011

2010

2009

55,83%
79,91%

44,16%
80,17%

49,91%
83,50%

56,38%
91,96%

43,58%
98,02%

( Benchmark 100% ) θαη νη 2 εηαηξίεο έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο < 100 % άξα
αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ή απαξραησκέλα ζηνηρεία. Μεηαμχ ησλ δπν εηαηξεηψλ ε
Νίθαο ηείλεη ζην 100%.
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ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ
N.πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ

μικηά κέπδη/πυλήζειρ
μικηά κέπδη/πυλήζειρ

2013

2012

2011

2010

2009

43,42%
32,63%

41,76%
38,60%

42,85%
37,00%

45,28%
40,21%

20,75%
36,47%

Ζ Creta Farm έρεη θαιχηεξε πνζνζηά κηθηνχ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηε Νίθαο φπνπ φζν
κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο. ηελ
εηαηξεία Νίθαο παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξφηεξε ζρέζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ
N.πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ

καθαπά κέπδη/πυλήζειρ
καθαπά κέπδη/πυλήζειρ

2013

2012

2011

2010

2009

4,27%
9,63%

2,56%
5,44%

5,78%
9,90%

15,58%
0,03%

-3,96%
8,01%

Δθηφο απφ ην 2010 ζηε Νίθαο πνπ έρεη πςειά πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο ηηο ππφινηπεο
ρξνληέο ηα πνζνζηά ζπξξηθλψλνληαη γχξσ ζην 5% . Ο δείθηεο καο δείρλεη ηη πνζνζηφ ζα
κείλεη ζηελ εηαηξία αλ θαιχςεη φιεο ηηο δαπάλεο ηεο. Σηο ρξνληέο 2013 – 2012 – 2011 ε
Creta Farma θπκαίλεηαη γχξσ ζην 4%.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.αποδοηικόηηηα ζςν.κεθαλαίος
N.αποδοηικόηηηα ζςν.κεθαλαίος

καθ.κέπδη+σπ.ηόκοι/Σςν.κεθ.
καθ.κέπδη+σπ.ηόκοι/Σςν.κεθ.

2013

2012

2011

2010

2009

7,11%
13,15%

5,27%
9,67%

6,29%
14,12%

11,43%
0,38%

0,33%
15,13%

Βαζκφο αμηνπνίεζεο ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ , φπνπ ζπλνιηθά θεθάιαηα = Ίδηα θεθάιαηα +
Ξέλα Κεθάιαηα. Δθηφο απφ ηε ρξνληά 2009 ηεο Creta Farm νη ππφινηπεο ρξνληέο
θπκαίλνληαη γχξσ ζην 6%. Ζ εηαηξεία Νίθαο έρεη κηα ζηαζεξφηεξε απφδνζε εηδηθά ηηο
ρξνληέο 2013 – 2012 θαη 2011.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν
N.αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν

καθ.κέπδη/Ίδια κεθάλαια
καθ.κέπδη/Ίδια κεθάλαια

2013

2012

2011

2010

2009

24,08%
39,58%

5,80%
115,18%

11,34%
177,74%

26,75%
0,16%

-4,65%
46,40%

Απνδνηηθφηεηα επελδχζεσλ, κφλν ζηε Νίθαο βιέπνπκε πςειά πνζνζηά πνπ είλαη θαιφ
γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα ηνπο κεηφρνπο.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.αποδοηικόηηηα ενεπγηηικού
N.αποδοηικόηηηα ενεπγηηικού

καθ.κέπδη/Σςν.Δνεπγηηικού
καθ.κέπδη/Σςν.Δνεπγηηικού

2013

2012

2011

2010

2009

2,38%
7,69%

1,13%
4,36%

2,89%
8,27%

8,78%
0,02%

-1,73%
7,85%

Απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ , ζηελ εηαηξεία

Νίθαο παξαηεξνχκε κηα

ζηαζεξφηεξε ξνή ησλ απνδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηε Creta Farm πνπ ηα πνζνζηά ηεο
αθκηηαιαληεχνληαη.
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ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.εξέλιξη πυλήζευν
N.εξέλιξη πυλήζευν

(πυλ.t-πυλ.t-1)/πυλ.t-1
(πυλ.t-πυλ.t-1)/πυλ.t-1

2013

2012

2011

2010

3,67%
-12,70%

-18,25%
-3,89%

-3,13%
-17,32%

28,74%
-10,87%

2009
-

Ζ εμέιημε πσιήζεσλ θαη γηα ηηο δπν εηαηξείεο θπκαίλνληαη ζε αξθεηέο ρξνληέο ζε αξλεηηθά
πιαίζηα θη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ
θιάδν.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.οικονομική μόσλεςζη
N.οικονομική μόσλεςζη

Αποδ.Ιδ.Κεθ./Αποδ.Σςν.Κεθ.
Αποδ.Ιδ.Κεθ./Αποδ.Σςν.Κεθ.

2013

2012

2011

2010

2009

338,85%
31,07%

110,00%
11,55%

180,13%
128,76%

234,05%
41,13%

391,27%
306,64%

Παξαηεξνχκε φηη ε Creta Farm έρεη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 100% θαη απηφ δειψλεη φηη
ζα δαλεηζηεί κε επλντθνχο φξνπο. Σα πνζνζηά ηεο Νίθαο απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ
παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα γηα φιεο ηηο ρξνληέο.
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
C.Γείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν
N.Γείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν

καθ.κέπδη/σπευζηικοί ηόκοι
καθ.κέπδη/σπευζηικοί ηόκοι

2013

2012

2011

2010

2009

1
1

0
1

1
1

3
0

-1
1

Πεξηζψξην αζθάιεηαο, βαζκφο ηθαλφηεηαο μεπιήξσζεο ηφθσλ φπνπ θαη νη 2 εηαηξίαο είλαη
ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
C.δανειακή κάλςτη
N.δανειακή κάλςτη

Ξένα κεθ./Σςν.Δνεπγηηικού
Ξένα κεθ./Σςν.Δνεπγηηικού

2013

2012

90,10%
119,44%

80,51%
103,79%

2011
74,54%
95,34%

2010

2009

67,19%
84,96%

62,85%
83,08%

( Αξρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ) παξαηεξνχκε φηη θαη νη 2 εηαηξίεο είλαη πάλσ
απφ 50% θαη απηφ καο δειψλεη φηη είλαη ππεξδαλεηζκέλεο θη έρνπλ πεξηζζφηεξα μέλα
θεθάιαηα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
C.δανειακή επιβάπςνζη
N.δανειακή επιβάπςνζη

Ξένα κεθ./Ίδια κεθάλαια
Ξένα κεθ./Ίδια κεθάλαια

2013

2012

2011

909,75%
614,46%

412,95%
340,12%

292,79%
249,20%

2010

2009

204,65%
568,36%

169,21%
490,88%

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε απηφλ ηνλ δείθηε φπνπ είλαη πάλσ απφ 100% θαη είλαη
ππεξδαλεηζκέλεο. Οη εηαηξείεο ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα μέλα
θεθάιαηα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
C.οικονομική αςηοηέλεια
N.οικονομική αςηοηέλεια

Ίδια κεθ./Ξένα κεθάλαια
Ίδια κεθ./Ξένα κεθάλαια

2013
10,99%
-16,27%

2012
24,22%
-3,65%

2011
34,15%
4,88%

2010

2009

48,86%
17,59%

59,10%
20,37%

Καη νη 2 εηαηξίεο είλαη θάησ απφ 100% θαη δελ είλαη νηθνλνκηθά απηνηειείο θάηη πνπ ην
ζπκπεξαίλνπκε θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
C.βαθμόρ παγιοποίηζηρ
N.βαθμόρ παγιοποίηζηρ

Πάγιο Δνεπγηηικό/Σςν.Δνεπγηηικό
Πάγιο Δνεπγηηικό/Σςν.Δνεπγηηικό

2013
77,27%
67,18%

2012
67,89%
62,11%

2011
65,47%
64,80%

2010

2009

70,69%
62,64%

66,26%
58,24%

Κάησ απφ 50% δειψλεη φηη νη εηαηξίεο είλαη κε βηψζηκεο, αιιά ηα πνζνζηά θαη ησλ δπν
εηαηξεία θπκαίλνληαη γχξσ ζην 70%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
C.κάλςτη παγίυν με διαπκή κεθ.
N.κάλςτη παγίυν με διαπκή κεθ.

διαπκή κεθ./Πάγιο Δνεπγηηικό
διαπκή κεθ./Πάγιο Δνεπγηηικό

2013
59,55%
-13,46%

2012
77,77%
90,44%

2011
76,61%
99,68%

2010

2009

78,25%
98,75%

87,82%
45,89%

Πξέπεη πάλσ απφ 50% γηα επάξθεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο. Οη εηαηξεία ηείλνπλ λα
θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη απηφ γίλεηαη ράξε ζηα μέλα θεθάιαηα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΙ
C.αςηοσπημαηοδόηηζη
N.αςηοσπημαηοδόηηζη

Αποθεμαηικά κεθ./Μεηοσικό κεθ.
Αποθεμαηικά κεθ./Μεηοσικό κεθ.

2013

2012

2011

393,28%
105,81%

392,98%
76,96%

314,01%
78,91%

2010

2009

380,97%
68,10%

461,11%
68,55%

( Αξρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο αληηζηνηρίαο ) φζν κεγαιχηεξν ηνπ 100% ηφζν πην αζθαιήο ε
εηαηξία. Ζ εηαηξεία Νίθαο παξαηεξνχκε φηη είλαη θνληά ζην 100% ην 2013 ελψ ηηο
ππφινηπεο ρξνληέο είλαη γχξσ ζην 75%.
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4.5 Πεπιοπιζμοί ηηρ μελέηηρ

Καηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο
έξεπλαο, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, ππήξμαλ
νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ε ρξήζε κφλν νξηζκέλσλ
αξηζκνδεηθηψλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Έλα
επηπξφζζεην πεξηνξηζκφ απνηειεί θαη ε εμέηαζε κφλνλ νξηζκέλσλ εηψλ γηα ηηο εηαηξείεο.
Σέινο, είλαη θπζηθφ φηη ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, φπσο ε
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πνπ είρε ν εξεπλεηήο γηα ηελ
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αθνχ ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί πηπρηαθή δηαηξηβή, απαξαίηεηε
γηα ηε ιήςε πηπρίνπ.

4.6 Καηεςθύνζειρ για μελλονηική έπεςνα
Ζ πην πξνθαλήο κειινληηθή εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε είλαη ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο
έξεπλαο ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί
κηα ζπγθεληξσκέλε ζπγθξηηηθή κειέηε.

Σέινο, ηδηαίηεξα σθέιηκνο ζα ήηαλ θαη ν

εκπινπηηζκφο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ κε λέεο κεηαβιεηέο, φπσο νη θίλδπλνη πνπ
ελέρεη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Eπελδχνληαο ζπλερψο ζε λέα πξντφληα θαη κε δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ, ε Creta Farms ησλ αδειθψλ Γνκαδάθε θαη ε ΝΗΚΑ ηνπ Άγγεινπ
Πιαθφπεηα πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν «θνκκάηη» απφ ηελ
πίηα ηεο αγνξάο, παξά ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θάκςε ηεο θαηαλαισηηθήο
δχλακεο πνπ έρεη πιήμεη θαη ηα ηξφθηκα, δελ ηνπο έρεη αθήζεη αλεπεξέαζηνπο.

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ
εηαηξηψλ Creta Farm Α.Β.Δ.Δ θαη Νίθαο Α.Β.Δ.Δ. Ύζηεξα απφ αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο ππφ δηεξεχλεζε εηαηξείεο, πξαγκαηνπνηήζεθε
αλάιπζε

ησλ

αξηζκνδεηθηψλ

ηεο

θάζε

επηρείξεζεο.

Με

βάζε,

ινηπφλ,

ηελ

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δχν (2) εηαηξεηψλ, πνπ πξνεγήζεθε αλαινγηδφκελνη θαη
ην γεγνλφο φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε χθεζε, θξίλεηαη φηη ε Creta Farm
Α.Β.Δ.Δ θαη Νίθαο Α.Β.Δ.Δ. παξνπζηάδνπλ ζεηηθή εηθφλα ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά, φζν
θαη ζηε δηεζλή. πκπεξαζκαηηθά, ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή εηθφλα ησλ
εηαηξεηψλ είλαη ππέξ ηνπ δένληνο ηθαλνπνηεηηθή θαη παξνπζηάδεη κηα καθξνρξφληα
βηψζηκε εηαηξία κε ζπλερείο επελδπηηθέο βιέςεηο.
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