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Εισαγωγή

Ο ισολογισμός παίζει μεγάλο ρόλο για μια επιχείρηση γιατί
αντιπροσωπεύει την οικονομική της θέση, και με την βοήθεια διαφόρων
αριθμοδεικτών μπορούμε να αναλύσουμε διάφορα στοιχειά του ισολογισμού
και να δούμε αν όντων η επιχείρηση που βλέπουμε οδηγεί σε καλό δρόμο η όχι.
Για το λόγο αυτό και εμείς επιλέξαμε σαν θέμα της πτυχιακής την ανάλυση
ισολογισμών. Η εργασία μας χωρίζεται σε 3 κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο
παρουσιάζουμε την έννοια του ισολογισμού, της διάφορες κατηγορίες των
ισολογισμών και της βασικές αρχές κατάρτισης αυτών. Στο δεύτερο τώρα
κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια των αριθμοδεικτών και γενικά στην
θεωρητική προσέγγιση αυτών, και αναλύουμε τους αριθμοδείκτες που επιλέξαμε
στην πτυχιακή. Και τέλος κλείνουμε με το τρίτο κεφάλαιο όπου επιλέξαμε 2
επιχειρήσεις από 3 διαφορετικούς κλάδους υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες
ξεχωριστά για της κάθε επιχειρήσεις και έπειτα αναλύσαμε τα στοιχειά και
συγκρίναμε της επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.
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Κεφάλαιο 1ο

1.1Τί είναι ισολογισμός

Ο ισολογισμός είναι μία λογιστική - χρηματοοικονομική κατάσταση που
εμφανίζει την περιουσιακή συγκρότηση μιας οικονομικής οντότητας
(περιουσιακά στοιχεία - πόροι χρηματοδότησης τους) σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Τα στοιχεία του εμφανίζονται συνοπτικά κατ είδος και αξία.

1.2Κατηγορίες ισολογισμών
Μπορούμε να κατατάξουμε έναν ισολογισμό με βάση τον σκοπό που
εξυπηρετεί, τις διαδικασίες και τη χρονική στιγμή κατάρτισης του:
- Με κριτήριο αν καταρτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο ισολογισμός
διακρίνεται σε: α) Τακτικός όπου καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσης, β)
Προσωρινός όπου γίνεται για εσωτερική χρήση και γ) Έκτακτος όπου
καταρτίζεται έκτακτα για συγκεκριμένο λόγο όπως π.χ. λόγω διάλυσης,
συγχώνευσης κτλ.( Κάντζος 1997)
- Ανάλογα με τον σκοπό και τον τρόπο κατάρτισης του διακρίνεται σε
φορολογικό, εμπορικό, ενοποιημένο. Ο τελευταίος τύπος ισολογισμού
καταρτίζεται από όμιλο επιχειρήσεων και περιλαμβάνει την σύνοψη των
επιμέρους ισολογισμών των οικονομικών μονάδων που μετέχουν σ αυτόν.
- Από τή σκοπιά της οικονομικής των επιχειρήσεων διακρίνεται σε: α) Στατικό,
όπου το αποτέλεσμα προκύπτει από την σύγκριση δύο διαδοχικών ισολογισμών,
β) Δυναμικό, στον οποίο η αξία της οικονομικής οντότητας δεν συμπίπτει με το
άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της αλλά εξαρτάται από την αποδοτικότητας
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της, γ) Ονομαστικό, όπου το πραγματικό αποτέλεσμα προσδιορίζεται μόνο κατά
τη διάλυση της, συγκρίνοντας την αρχική εισφορά με το τελικό ποσό που
αποκομίζεται και δ) Οργανικό στο οποίο το κύκλωμα της κυκλοφορίας
αναφέρεται ως : πράγμα - χρήμα - πράγμα και το αποτέλεσμα προσδιορίζεται
κατά την πώληση αφαιρώντας την αξία αντικατάστασης των πωληθέντων από το
αντίτιμο πώλησης.( ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ . ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ Δ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ)

1.3 Βασικές αρχές κατάρτισης και δομής ενός ισολογισμού
Ο τρόπος κατάρτισης και η δομή του ισολογισμού κάθε άλλο παρά λίγη
σημασία έχει, καθώς είναι από τις σημαντικότερες οικονομικές καταστάσεις σε
ότι αφορά την άντληση πληροφοριών. Έτσι πρέπει να εξασφαλίζει την ακρίβεια,
την αξιοπιστία, την επάρκεια και την εύκολη κατανόηση των πληροφοριών που
παρέχονται από τον ισολογισμό, βοηθώντας τους διοικητές του οικονομικού
οργανισμού στην λήψη αποφάσεων και παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία σε τρίτους.
Οι βασικές αρχές είναι :
1. Αρχή της πραγματικής εικόνας. Σύμφωνα με αυτή την αρχή επιβάλλεται να
συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό τα προβλεπόμενα στοιχεία
(ενεργητικού - παθητικού) και να προκύπτουν από πραγματικές ποσότητες
βασισμένες στις αρχές αποτίμησης, η παρουσίαση των στοιχείων του
ενεργητικού να γίνεται με βάση τον βαθμό ρευστοποίησης τους και
αντίστοιχα τα στοιχεία του παθητικού βάση του χρόνου λήξης τους.
2. Αρχή της απόλυτης σαφήνειας. Η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται με
σαφή τρόπο ώστε να μην αμφιβάλλει ο μελετητής για το περιεχόμενό του.
Ετσι απαιτείται οι τίτλοι να είναι σύντομοι και αναλυτικοί ώστε να
αποδίδεται πλήρως το περιεχόμενο τους, να γίνεται διαχωρισμός των
λογαριασμών σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους, να μην γίνονται
συμψηφισμοί στοιχείων.
3. Αρχή της κατάρτισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. Ο ισολογισμός
θα πρέπει να καταρτίζεται σε δύο σκέλη, στο πρώτο από τα οποία
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περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και στο δεύτερο τα
στοιχεία του παθητικού.( Κάντζος 1997)
Η παραπάνω αρχή υπαγορεύει σε συνδυασμό με την διάταξη Ν.2190/20
αρ.42 β παρ 1,2,3,4,5,6,7 και τις παρακάτω "αρχές"
• Αρχή της ιδιαίτερης εμφάνισης και σειράς των λογαριασμών. Κάθε
λογαριασμός πρέπει να εμφανίζεται ξεχωριστά και με τη σειρά του,
παραλείπεται λογαριασμός εφόσον δεν υπάρχει ποσό στην κλειόμενη και
προηγούμενη χρήση καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης
άλλων λογαριασμών με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο τους δεν
αναφέρεται στους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
• Αρχή της ομοιογένειας. Ανομοιογενή στοιχεία καταχωρούνται σε
ξεχωριστούς λογαριασμούς.
• Αρχή της συγχώνευσης λογαριασμών με αραβική αρίθμηση. Μπορεί να
γίνει συγχώνευση λογαριασμών εφόσον πληρούνται και οι 3 παρακάτω
προϋποθέσεις : τα ποσά τους να μην είναι σημαντικά, η συγχώνευση να
αποφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και οι λογαριασμοί που έχουν
συγχωνευθεί να αναλύονται στο προσάρτημα.
• Αρχή μη συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού - παθητικού.
Απαγορεύεται ο συμψηφισμός ανάμεσα σε κονδύλια ενεργητικού παθητικού.
• Αρχή της ενσωμάτωσης του ισολογισμού των υποκαταστημάτων της
οικονομικής μονάδας. Στον ισολογισμό της οικονομικής μονάδας πρέπει να
ενσωματώνονται τα στοιχεία των υποκαταστημάτων, καθώς
αντιμετωπίζεται σαν ένα ενιαίο σύνολο.
• Αρχή της συνέπειας στη δομή των οικονομικών καταστάσεων. Η δομή με
την οποία εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι
αμετάβλητη από μία χρήση σε άλλη. Μεταβολή μπορεί να γίνει μόνο εάν
υπάρχουν σημαντικοί λόγοι μνημονεύοντας τους.
I

1 ^

1

I
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1.4 Χρόνος σύνταξης του ισολογισμού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο ισολογισμός συντάσσεται από
ορισμένες οικονομικές μονάδες υποχρεωτικά μετά τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου και συγκεκριμένα :
-

Μέσα σε 3 μήνες.
Μέσα σε 4 μήνες, στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας ή του
συνεταιρισμού.
- Μέσα σε 6 μήνες εάν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης ποντοπόρων πλοίων.

2.1 Οικονομικές καταστάσεις
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες όπου εμφανίζονται στοιχεία του
ισολογισμού και άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων, που έχουν
ουσία για την οικονομική μονάδα. Κύριος σκοπός τους είναι να πληροφορήσουν
τους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός της μονάδας.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Λογιστικό πρότυπο Νο 1 παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων, οικονομική κατάσταση καλείται η δομημένη
οικονομική απεικόνιση με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αφορούν
την οικονομική θέση και τις συναλλαγές μιας επιχείρησης. (Παπαδόπουλος 1986)
ι

ι

ι

ι
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2.2Που απευθύνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά από τις
οικονομικές μονάδες, ενδιαφέρουν συναλλασσόμενους εντός και εκτός αυτών.
Δύο είναι οι κατηγορίες ατόμων που χρησιμοποιούν την παρεχόμενη
πληροφόρηση των καταστάσεων : α) Αυτοί που βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση
και λαμβάνουν αποφάσεις όπως π.χ. στελέχη, διευθυντές κτλ. και β) αυτοί που
βρίσκονται εκτός και λαμβάνουν αποφάσεις όπως π.χ τράπεζες, προμηθευτές
κτλ.
Κυρίως απευθύνονται όμως στην δεύτερη κατηγορία, καθώς δεν έχουν την
δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρο το φάσμα των δεδομένων της επιχείρησης,
πράγμα που δεν συμβαίνει με αυτούς που βρίσκονται εντός της επιχείρησης

2.3Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ονομάζεται η ποιοτική και
ποσοτική αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται από τις καταστάσεις
αυτές. Σκοπός της ανάλυσης είναι η:
• Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης
• Μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης την προηγούμενη χρήση
• Δυνατότητα σύγκρισης της αποτελεσματικότητας - ανταγωνιστικότητας
της επιχείρησης ανά έτος
• Πρόβλεψη μελλοντικών επενδυτικών και άλλων διορθωτικών κινήσεων για
την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ζωτικής σημασίας πλευρών της
επιχείρησης όπως ρευστότητα, σταθερότητα, αποδοτικότητα, ανάπτυξη.
• Σύγκριση με ομοιογενείς επιχειρήσεις του κλάδου
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2.4 Είδη ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διακρίνεται ανάλογα με τη
θέση του αναλυτή και με τα στάδια διενέργειάς της.
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή ανάλογα με τη θέση του αναλυτή έχουμε :
• Εσωτερική ανάλυση. Το συγκεκριμένο είδος εφαρμόζεται όταν η ανάλυση
πραγματοποιείται από άτομα που βρίσκονται εντός της επιχείρησης. Εχουν
δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλία και λογιστικά έγγραφα. Για το λόγο αυτό
έχουν στην διάθεσή τους πλήθος πληροφοριών και στοιχείων με
αποτέλεσμα να μπορούν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για την
οικονομική θέση της επιχείρησης. Αυτά τα άτομα μπορεί να είναι
υπάλληλοι, ελεγκτές, διευθυντές κτλ.
• Εξωτερική ανάλυση. Εφαρμόζεται όταν η ανάλυση γίνεται από άτομα
εκτός της επιχείρησης. Αυτά τα άτομα συλλέγουν πληροφορίες από τις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, διάφορα άρθρα του οικονομικού
τύπου, ελέγχους των ελεγκτών κτλ. Συνήθως είναι οι τράπεζες,
οικονομολόγοι και γενικά τρίτοι που δεν είναι συνδεδεμένοι με την
επιχείρηση.
Στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή ανάλογα με τα στάδια διενέργειάς της,
έχουμε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και η
πορεία που θα ακολουθηθεί καθώς επίσης και ποια πληροφοριακά στοιχεία
πρέπει να συγκεντρωθούν και οι πηγές τους. Καθορίζεται ο τρόπος μελέτης και
επεξεργασίας των δεδομένων, έτσι ώστε να προκύψουν τα επιδιωκόμενα
συμπεράσματα για τον αναλυτή. Σε αυτήν τη φάση, η οποία ονομάζεται και
τυπική ανάλυση, πρέπει να ελεγχθούν οι αρχή της σαφήνειας, της ειλικρίνειας
και της ομοιομορφίας. Συγκεκριμένα, ελέγχεται ο χαρακτηρισμός των κονδυλίων
του ισολογισμού, η μέθοδος αποτίμησής τους και η διάταξή τους. Ακόμη,
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συλλέγεται επιπλέον πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον ισολογισμό και την
επιχείρηση όπως πληροφοριακά δελτία τραπεζών, χρηματιστηρίου και διάφορα
στοιχεία από τον οικονομικό τύπο. Αυτό το στάδιο, κατά μία έννοια, αποτελεί
προπαρασκευαστικό πεδίο για την δεύτερη φάση.
Στην δεύτερη φάση, επονομαζόμενη και ως ουσιαστική ανάλυση, αφού πρώτα
έχουν υπολογιστεί οι σχετικοί αριθμοδείκτες, γίνεται σύγκριση των διαφόρων
μεγεθών αποσκοπώντας στον εντοπισμό τάσεων και σημαντικών αποκλίσεων.
Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούνται διαχρονικές συγκρίσεις σε κονδύλια των
ισολογισμών αλλά και στους αριθμοδείκτες, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα
όπως πιθανές τάσεις ανόδου, καθόδου, στασιμότητας ή σταθερότητας. Σε κάθε
περίπτωση η επιχείρηση είναι σε θέση να διορθώσει την πορεία της από τυχόν
αποκλίσεις παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα.( Παπαδόπουλος)

2.5Κατηνορίες χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Υπάρχουν τρία είδη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αυτές είναι α) οι
συγκριτικές, β) οι καταστάσεις τάσης και γ) οι καταστάσεις κοινού μεγέθους.
Α) Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ονομάζονται αυτές που συντάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να απεικονίζονται
τα χρηματοοικονομικά δεδομένα για τουλάχιστον δύο χρήσεις, λαμβάνοντας
πληροφορίες για περισσότερα από ένα οικονομικό έτος. Η
σύγκριση γίνεται
παραθέτοντας τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης
σημειώνοντας τις μεταβολές από έτος σε έτος. Ο παραπάνω τρόπος ανάλυσης
ονομάζεται και ως οριζόντια ανάλυση.
Β) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης
Στην περίπτωση όπου έχουμε συγκριτικά στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από δύο οικονομικά έτη, τότε όλες οι συγκρίσεις γίνονται σε σχέση με
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ένα κοινό έτος όπου ονομάζεται έτος βάσης. Αυτό πρέπει να είναι ενα
αντιπροσωπευτικό έτος χαρακτηρίζοντας σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό
την ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης. Τα ποσά των άλλων ετών όπου
αναφέρεται η ανάλυση, εκφράζονται ως ποσοστά των ποσών του έτους βάσης.
Γ) Καταστάσεις κοινού μεγέθους
Είναι οι καταστάσεις όπου εμφανίζουν τα μεμονωμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης κατάστασης ως ποσοστό σε κάποιο συνολικό μέγεθος της
κατάστασης. Πολλές φορές ονομάζονται και καταστάσεις του 100% ή συστατικού
ποσοστού και οι σχέσεις μπορούν να διατυπωθούν είτε ως ποσοστά είτε ως
δείκτες. Οι συγκεκριμένες είναι ιδανικές για σύγκριση επιχειρήσεων που
ανήκουν στον ίδιο παραγωγικό κλάδο, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα πολύτιμο
εργαλείο των αναλυτών για την μελέτη της αποτελεσματικότητας των εργασιών
της επιχείρησης.( καντζος 1994)
Υπάρχουν δύο μορφές καταστάσεων κοινού μεγέθους :
1. Τα απόλυτα μεγέθη κάθε κατάστασης μιας περιόδου συνοδεύονται από τα
ποσοστά που εμφανίζουν τη σχέση του μεμονωμένου στοιχείου στο
αντίστοιχο του συνολικού (κάθετη ανάλυση).
2. Γίνεται διαχωρισμός των καταστάσεων σε δύο μέρη. Το αριστερό
περιλαμβάνει μόνο τα απόλυτα μεγέθη ενώ το δεξιό μόνο τα ποσοστά, ή οι
καταστάσεις εμφανίζουν μόνο ποσοστά μίας επιχείρησης ή διάφορων
επιχειρήσεων.
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Κεφαλαιο 2ο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
3.1 Αριθμοδείκτες

Οι απόλυτοι αριθμοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μας παρέχουν μια
σαφή εικόνα για το αποτέλεσμα, την οικονομική κατασταση και γενικότερα για
την πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Αν για παράδειγμα, μία επιχείρηση
πραγματοποίησε κέρδος 1 εκατ. ευρώ, τότε φαίνεται πως λειτουργεί
ικανοποιητικά. Αν πάμε να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα αυτό όμως με την
καθαρή θέση της επιχείρησης που για παράδειγμα είναι 200 εκατ. ευρώ, τότε το
κέρδος ανέρχεται μόνο στο 0.5%. Άρα, συγκρίνοντας οικονομικά μεγέθη μιας
επιχείρησης, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την οικονομική
της κατάσταση.( κάνζος 1994)
Για να γίνουν αυτές οι συγκρίσεις καταρτίζονται οι λεγόμενοι αριθμοδείκτες.
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ διάφορων μεγεθών,
λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως με σκοπό να προσδιοριστεί η πραγματική
θέση ή η αποδοτικότητα των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων μιας
οικονομικής μονάδας, ή ακόμη και ολόκληρη η μονάδα ή ο κλάδος στον οποίο
ανήκει.
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3.2 Στόχοι των αριθμοδεικτών
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Οι αριθμοδείκτες βοηθάνε τις επιχειρήσεις καθώς προσδιορίζεται η σχέση
ανάμεσα σε βασικά επιχειρηματικά μεγέθη, πραγματοποιείται ευκολότερα η
επιχειρηματική δράση και παράλληλα επεξηγούνται τα αποτελέσματα που
προκύπτουν. Επίσης, μπορεί μέσα από τους αριθμοδείκτες να προσδιοριστεί
κατά πόσο απέδωσαν οι διάφορες δραστηριότητές της μονάδας και έπειτα να
προβεί σε διορθωτικές κινήσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες έχουν τους παρακάτω βασικούς στόχους :
1. Την εξασφάλιση των μέσων εκτιμήσεως και διαγνώσεως των όρων ή
συνθηκών σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούν οι οικονομικές μονάδες.
2. Την κατάρτιση των δεικτών με ενιαίο τρόπο που θα αποφέρει δυνατότητα
σύγκρισης με αντίστοιχους δείκτες οικονομικών μονάδων του κλάδου.
Την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του λογιστικού και στατιστικού υλικού των
επιχειρήσεων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους αλλά και όσων
ασχολούνται με την έρευνα διάφορων τομέων της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και γενικότερα, όπως των οργανισμών ή υπηρεσιών που
σχετίζονται με οικονομικές μελέτες σε υψηλότερο επίπεδο

3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Η ικανότητα που έχει μία επιχείρηση να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας εύκολα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά
στοιχεία, ονομάζεται ρευστότητα. Ο βαθμός ρευστότητας ενός περιουσιακού
στοιχείου εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα χωρίς
νε μεταβληθεί η αξία του. Η ρευστότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την
επιχείρηση καθώς, σε περίπτωση που τα κυκλοφοριακά στοιχεία έχουν χαμηλό
βαθμό ρευστότητας, δηλαδή χρειάζονται πολύ χρόνο για να μετατραπούν σε
χρήμα και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ρευστά διαθέσιμα, τότε υπάρχει
κίνδυνος για την επιχείρηση να αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το
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αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η δυσφήμισή της επιχείρησης και η μείωση
της εμπιστοσύνης όλων όσων συναλλάσσονται μαζί της.
Για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και
τον βαθμό ανταπόκρισής της στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της,
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες ( κανζος 1994)

3.3.1 Δείκτης γενικής ρευστότητας

Για να βρούμε τον αριθμοδείκτη αυτό διαιρούμε το σύνολο του
κυκλοφορούντος ενεργητικού με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων, δηλαδή έχουμε :

Δ είκτη ς Γεν ική ς Ρευστότητας= Κ υ κλο φ ο ρ ο ύ ν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες Υ π ο χρ εώ σ εις
Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαμβάνοντα τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα,
οι απαιτήσεις και τα αποθέματα.
Στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις περιέχονται γραμμάτια πληρωτέα,
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, προμηθευτές και γενικά υποχρεώσεις της
επιχείρησης που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης λογιστικής της χρήσης.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του
συγκεκριμένου δείκτη όπως για παράδειγμα ο κλάδος στον οποίο ανήκει η
επιχείρηση, το είδος των κυκλοφοριακών στοιχείων κ.ά.
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μας αποκαλύπτει την ισορροπία που υπάρχει
μεταξύ των βραχυχρόνιων στοιχείων του ισολογισμού. Με άλλα λόγια μας
δείχνει το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που μπορεί να
καλυφθεί από τις βραχυχρόνιες απαιτήσεις της επιχείρησης και το περιθώριο
ασφαλείας της σε μία απρόβλεπτη εξέλιξη στην ροή των κεφαλαίων κίνησης.
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας για μια επιχείρηση, τόσο
το καλύτερο για την επιχείρηση από πλευράς ρευστότητας. Κατά γενικό κανόνα,
ικανοποιητικός είναι ένας δείκτης μεγαλύτερος του 2, όμως εξαρτάται από τον
τύπο και τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Όσο χαμηλότερος είναι ο
δείκτης αυτός, τόσο ο κίνδυνος της επιχείρησης για αδυναμία εξόφλησης των
υποχρεώσεων της αυξάνεται. Στην περίπτωση που έχουμε υπέρμετρα πολύ
υψηλό δείκτη, τότε υπάρχει πιθανότητα να γίνεται μη αποδοτική κατανομή του
κεφαλαίου της.
Για να είναι αξιόπιστος ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας απαιτείται
διαχρονική εξέτασή του συγκριτικά με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το
μέσο όρο αυτού.

3.3.2 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις από τα διαθέσιμα δηλαδή :

Δ είκτη ς Ταμειακής Ρευστότητας = Διαθέσιμα /
Βραχυπρόθεσμες Υ π ο χρ εώ σ εις
Ο αριθμητής περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι ισοδύναμα μετρητών
όπως καταθέσεις όψεως, μετρητά κ.ά.
Ο

δείκτης αυτός μας δείχνει αν η επιχείρηση έχει επάρκεια ή όχι μετρητών
συγκριτικά με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της. Με λίγα λόγια, εκφράζει
κατά πόσο έχει την δυνατότητα να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
της με τα μετρητά που έχει στην διάθεσή της, δηλαδή πόσες φορές καλύπτονται
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας μόνο τα διαθέσιμα
περιουσιακά της στοιχεία. Επίσης, για να έχει αξία για την επιχείρηση ο δείκτης
αυτός, θα πρέπει να υπολογίζεται διαχρονικά και να συσχετίζεται με όμοιες
1
1 1
1
επιχειρήσεις του κλάδου
και το μέσο
όρο αυτού.
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3.3.3 Αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας

Ο δείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας υπολογίζεται αν από το άθροισμα των
διαθεσίμων και απαιτήσεων διαιρέσουμε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Α ριθμοδείκτης Ειδ ική ς ή Ά μ εση ς Ρευστότητας = (Διαθέσιμα +
Απαιτήσεις) / Βραχυπρόθεσμες Υ π ο χρ εώ σ εις
Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που η ρευστοποίησή τους είναι εύκολη και
αγνοεί όσα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού μετατρέπονται δύσκολα
σε μετρητά.
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας πληροφορεί για το πόσες φορές τα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης που ρευστοποιούνται ευκολότερα ( μιας και δεν
συμπεριλαμβάνονται τα αποθέματα ) , καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις
της.
Η επιχείρηση θεωρείται πως έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση όταν ο
δείκτης αυτός είναι ίσος και μεγαλύτερος της μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
δείκτης τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η επιχείρηση. Ακόμη, ο δείκτης καλό
είναι να εξετάζεται διαχρονικά και να συγκρίνεται με όμοιες επιχειρήσεις του
ίδιου κλάδου της επιχείρησης και του μέσου όρου του κλάδου αυτού για να είναι
περισσότερο αξιόπιστος.( σακέλη- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ )

3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

20

Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε το πόσο πιθανό είναι το κεφάλαιο να
παράξει κέρδος και την ικανότητα που εχει η επιχείρηση να πραγματοποιεί
κέρδη κυρίως από την κύρια, αλλά και από άλλες δραστηριότητές της.
Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης προκύπτει από μεγάλο αριθμό
επιχειρηματικών αποφάσεων και από την στρατηγική την οποία ακολουθεί
σχετικά με την τιμή και την διαφήμιση κτλ. Το πόσο αποτελεσματικά διοικείται
μια επιχείρηση καθώς επίσης και το δυναμικό κερδών της μπορούμε να το
πληροφορηθούμε από την ανάλυση της αποδοτικότητας. Επειδή ο σκοπός των
περισσότερων επιχειρήσεων είναι συνδεδεμένος με την πραγματοποίηση
κερδών, η ανάλυση της αποδοτικότητας είναι αναγκαία.
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας έχουν να κάνουν με τις σχέσεις : α) κερδών
και απασχολούμενων κεφαλαίων και β) κερδών και πωλήσεων. Μας δείχνουν
τον βαθμό αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της επιχείρησης για μία ή και
περισσότερες χρήσεις. ( κάνζος 1994)

3.4.1 Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου ή μεικτού κέρδους

Ο αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου ή μεικτού κέρδους μπορεί να υπολογιστεί
αν αφαιρέσουμε από το κόστος πωληθέντων τις πωλήσεις, διαιρέσουμε το
αποτέλεσμα με τις πωλήσεις και πολλαπλασιάσουμε με το 100.

Α ριθμοδείκτης Μεικτού Περιθω ρίου ή Μεικτού Κ έρδου ς =
(Π ω λήσεις - Κ ό σ το ς Π ω ληθέντω ν) / Π ω λή σεις χ 100
Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το μεικτό
κέρδος που επιτυγχάνει μία επιχείρηση πουλώντας προϊόντα αξίας 100 ευρώ,
την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο προσδιορισμού της
τιμής του προϊόντος αυτού.
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η θέση της
επιχείρησης από άποψη κερδών, γιατί μπορεί να προσαρμοστεί ευκολότερα σε
πιθανή αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Όταν έχουμε
υψηλό αριθμοδείκτη μεικτού κέρδους, δείχνει πως η διοίκηση έχει την
δυνατότητα να πετυχαίνει σχετικά φθηνές αγορές ενώ παράλληλα να διαθέτει τα
προϊόντα στην αγορά σε υψηλές τιμές. Ο χαμηλός δείκτης φανερώνει ακριβώς το
αντίθετο. Πολλές φορές επιφέρει την στασιμότητα των πωλήσεων που αυτό με
την σειρά του οδηγεί στο να μην πραγματοποιούνται αγορές σε μεγάλες
ποσότητες με χαμηλότερη τιμή.
Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται από τη φάση του οικονομικού κύκλου και του
κύκλου ζωής του προϊόντος και γενικά του κλάδου, τη στρατηγική της
επιχείρησης, τον ανταγωνισμό και τα χαρακτηριστικά του κλάδου. Επίσης, η
συνεχής παρακολούθηση του δείκτη μεικτού κέρδους μας πληροφορεί για την
πορεία της επιχείρησης διαχρονικά.( κάνζος 1994)

3.4.2 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού
κέρδους

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη
με τις πωλήσεις και πολλαπλασιάσουμε με το 100.

Α ριθμοδείκτης Καθαρού Περιθω ρίου ή Καθαρού Κέρδου ς =
Καθαρά Κέρδη / Π ω λή σεις χ 100
Μας δείχνει το ποσοστό του κέρδους που απολαμβάνει μία επιχείρηση από τις
πωλήσεις της, δηλαδή από τις λειτουργικές τις δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό
δεν συμπεριλαμβάνονται τα μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη όπως π.χ από
συμμετοχές, επενδύσεις σε χρεόγραφα κ.ά., καθώς επίσης ούτε και μη
λειτουργικά έξοδα και ζημίες. Συγκεκριμένα, εκφράζει το καθαρό κέρδος μιας
επιχείρησης από την πώληση προϊόντων της αξίας 100 ευρώ.
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Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο πιο επικερδής είναι η
επιχείρηση ενώ παράλληλα φανερώνει την τιμολογιακή πολιτική που
ακολουθείται και η ικανότητά της να ελέγχει τα χρηματοοικονομικά και
λειτουργικά της έξοδα και τους φόρους της.

3.4.3 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού υπολογίζεται από την διαίρεση
των καθαρών κερδών με το σύνολο του ενεργητικού και πολλαπλασιάζοντας με
το 100.

Α ριθμοδείκτης Α π οδοτικότητας Ενεργητικού = Καθαρά Κέρδη
/ Σύνολο Ενεργητικού χ 100
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
μιας επιχείρησης μεμονωμένα και σε σύνολο, ενώ παράλληλα ασκεί ένα είδος
ελέγχου και αξιολόγησης στην διοίκηση. Αντικατοπτρίζει την ικανότητα που έχει
η διοίκηση να τοποθετεί τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης
δημιουργώντας καθαρά κέρδη, δηλαδή μετρά την απόδοση των επενδυμένων (
ξένων και ιδίων ) κεφαλαίων μιας επιχείρησης.
Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας παρέχει την δυνατότητα να συγκρίνουμε την
αποδοτικότητα μίας επιχείρησης με αυτή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων του
κλάδου καθώς και την αποδοτικότητα διαφορετικών μορφών επένδυσης. Πρέπει
να υπολογίζεται διαχρονικά έτσι ώστε να παρακολουθείται η πορεία της
αποδοτικότητας της επιχείρησης και να ερευνούνται τα αίτια των μεταβολών της
από έτος σε έτος.( κάνζος 1994)

3.4.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
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Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μιας επιχείρησης με τα ίδια
κεφάλαιά της και πολλαπλασιάσουμε με το 100.

Α ριθμοδείκτης Α π οδοτικότητας Ιδίω ν Κεφ αλαίω ν = Καθαρά
Κέρδη / Ίδ ια Κεφάλαια χ 100
Με τον αριθμοδείκτη αυτό μπορεί μία επιχείρηση να μετρήσει κατά πόσο
αξιοποιούνται τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή μετράει την ικανότητα που έχει ο
επιχειρηματίας να παράγει καθαρά κέρδη χρησιμοποιώντας μόνο τα ίδια
κεφάλαια αυτά ( κεφάλαια συνεταίρων ).
Οταν ο δείκτης αυτός είναι χαμηλός συνεπάγεται πως κάποιος ή κάποιοι τομείς
της επιχείρησης δεν λειτουργούν σωστά ( ανεπαρκής διοίκηση, χαμηλή
παραγωγικότητα κ.ά.).
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν μία επιχείρηση έχει υψηλό δείκτη
1 1
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, φανερώνει
ότι ευημερεί1 και αυτό1 μπορεί1 να
συμβαίνει διότι π.χ. διοικείται αποτελεσματικά, κάνει κερδοφόρες επενδύσεις,
υπάρχουν ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες.
/

Ι

Λ

#

Ι

3.4.5 Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης

Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης μπορεί να υπολιγιστεί διαιρώντας τον
αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, που αναφερθήκαμε
προηγουμένως, με την αποδοτικότητα των συνολικών απασχολούμενων
κεφαλαίων.

Α ριθμοδείκτης Ο ικονομικής Μ όχλευσης = Α ριθμοδείκτης
Α π οδοτικότητας Ιδίω ν Κεφ αλαίω ν / Α ποδοτικότητα Συ νο λ ικώ ν
Α π α σχο λο ύμ ενω ν Κεφ αλαίω ν
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Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας φανερώνει το ποσοστό της μεταβολής των
καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους που προέρχεται
από την μεταβολή κατά 1 % των καθαρών κερδών προ φόρων και
χρηματοοικονομικών εξόδων.
Όταν ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τότε σημαίνει πως τα
δανειακά κεφάλαια έχουν θετική και επωφελής επίδραση στα κέρδη της
επιχείρησης.Σε αυτήν την περίπτωση, την συμφέρει να προσφύγει σε δανεισμό,
αφού το κόστος των δανειακών κεφαλαίων είναι μικρότερο από την
αποδοτικότητα των συνολικών ιδίων κεφαλαίων. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο
δείκτης αυτός είναι μικρότερος του 1. Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα
κέρδη της επιχείρησης δεν είναι κερδοφόρα ενώ παράλληλα τα δάνεια
λαμβάνονται με επαχθείς όρους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
υπερδανεισμού όπου τα επιπλέον δανειακά κεφάλαια δεν επιφέρουν κανένα
όφελος αλλά ζημίες(Παπαδόπουλος 1986 )

3.5. Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και
βιωσιμότητας

Με τους αριθμοδείκτες αυτούς μπορούμε να εξετάσουμε αν μία επιχείρηση
έχει την δυνατότητα να επιβιώσει μακροχρόνια και πως επιδρά η
χρηματοοικονομική της διάρθρωση στην κερδοφορία της

3.5.1 Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικών κεφαλαίων

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται από την διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων
προς τα συνολικά κεφάλαια που διαθέτει η επιχείρηση, πολλαπλασιασμένο το
αποτέλεσμα με το 100.
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Α ριθμοδείκτης Ιδίω ν Π ρος Συ νο λ ικώ ν Κεφ αλαίω ν = Ίδ ια
Κεφ άλαια / Συνολικά Κεφ άλαια χ 100
Μας δείχνει το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού μιας επιχείρησης που έχει
χρηματοδοτηθεί από τους μετόχους της.
Όσο περισσότερα είναι τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης συγκριτικά με τις
υποχρεώσεις της, τόσο περισσότερη ασφάλεια παρέχει στους δανειστές της και
τόσο λιγότερη πίεση ασκείται από αυτούς για την πληρωμή των τόκων και την
εξόφληση των υποχρεώσεων της.
Όταν ο δείκτης ιδίων προς συνολικών κεφαλαίων είναι υψηλός τότε η
επιχείρηση δεν κινδυνεύει ή έχει ελάχιστες πιθανότητες δυσκολίας εξόφλησης
των υποχρεώσεών της. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο δείκτης είναι χαμηλός. Η
επιχείρηση σε περίπτωση όπου προκύψουν μεγάλες ζημίες, θα αδυνατεί ή θα
δυσκολεύεται να καλύψει τις ζημίες, αφού θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μεγάλο
μέρος των ιδίων κεφαλαίων της.
Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερος είναι ο παραπάνω αριθμοδείκτης, τόσο
μεγαλύτερη ασφάλεια έχουν οι πιστωτές της επιχείρησης και τόσο λιγότερη
πίεση δέχεται αυτή από τρίτους για την εξόφληση των υποχρεώσεών της

3.5.2 Αριθμοδείκτης Ιδίων κεφαλαίων προς πάγια

Για να υπολογίσουμε τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς πάγια θα πρέπει να
διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης με τα αναπόσβεστα πάγια και να
πολλαπλασιάσουμε το πηλίκο με το 100.

Α ριθμοδείκτης Κεφ αλαίω ν Προς Πάγια = Ίδ ια Κεφάλαια /
Α ναπόσβεστα Πάγια χ 100
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Αν υπολογίσουμε τον αριθμοδείκτη κεφαλαίων προς πάγια, μπορούμε να
βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το πως χρηματοδοτεί μια επιχείρηση τα
πάγιά της.
Όταν ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τότε σημαίνει πως τα
ίδια κεφάλαια υπερκαλύπτουν τα πάγια με αποτέλεσμα το πλεόνασμα να
καλύπτει και μέρος του κυκλοφορούν. Αντίθετα, όταν είναι μικρότερος της
μονάδας, τότε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων δεν είναι αρκετό για να καλύψει
τα πάγια με αποτέλεσμα πόροι από ξένα κεφάλαια να δαπανούνται για την
κάλυψη των παγίων. Όταν ο δείκτης αυτός κυμαίνεται γύρω στην μονάδα τότε
είναι ιδανικά για την επιχείρηση.
Όταν παρατηρείται αύξηση του παραπάνω αριθμοδείκτη, τότε συμπαιρένουμε
πως η αύξηση των παγίων γίνεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με
χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης παρά από τα ξένα. Το
αντίθετο συμβαίνει όταν ο αριθμοδείκτης κεφαλαίων προς πάγια έχει την τάση
να μειώνεται.( Παπαδόπουλος 1986 )
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Κεφαλαίο 3ο

4. Υπολογισμός αριθμοδεικτών ΚΑΛΟΥΔΗ Α.Ε.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/
σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Για το 2012 έχουμε 609.562,01/276.359.92=2,20 φορές
Για ρο 2013 έχουμε 661.344.26/252.298,27=2,6 φορές

2. Δείκτης ταμειακής ρευστότητας= Διαθέσιμα/ βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε 444.841,45/ 276.359,92= 1,60 φορές
Για το 2013 έχουμε 510.212,19/ 252.298,27= 2,02 φορές
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3. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας= Διαθέσιμα + Απαιτήσεις /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε (444.841,45+164.538,97)/ 276.359,92=2,20 φορές

Για το 2013 έχουμε (510.212,19+ 149.948,47)/ 252.298,27= 2,61 φορές
Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
1. Δείκτης μεικτού κέρδους = μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/ κύκλο
εργασιών
Για το 2012 έχουμε 139.818,27/584.532,33=23,91 %
Για το 2013 έχουμε 200.865,04/717.670,46=27,98%

2. Δείκτης καθαρού κέρδους =καθαρά κέρδη χρήσης/κύκλο εργασιών
Για το 2012 έχουμε 62.361,91/584.532,33=10,66%
Για το 2013 έχουμε 47.742,44/717.670,46=6,65%
3. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =καθαρά κέρδη χρήσης/σύνολο
ενεργητικού
Για το 2012 έχουμε 62.361,91/2.277.210,92=2.73%
Για το 2013 έχουμε47.742,44/2.250.921,56= 2.12%
4. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =καθαρά κέρδη
χρήσεις/σύνολο ιδίων κεφαλαίων
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Για το 2012 έχουμε 62.361,91/1.297.500,00=4,8%
Για το 2013 έχουμε 47.742,44/ 1.297.500,00=3,67%

5. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού /ίδια
κεφάλαια
Για το 2012 έχουμε 2.277.210,92/1.949.483,94= 1,16 φορές
Για το 2013 έχουμε 2.250.921,56/1.958.297,92= 1,14 φορές

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια= ιδία κεφάλαια /
συνολικά κεφάλαια *100
Για το 2012 έχουμε 1.949.483,94/ 1.949.483,94= 1%
Για το 2013 έχουμε 1.958.297,92/ 1.958.297,92= 1%

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= ιδία κεφάλαια /
πάγια*100
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Για το 2012 έχουμε 1.949.483,94 / 1.624.648,91=119 %
Για το 2013 έχουμε 1.958.297,92/ 1.589.577,30=123 %

4.1Σχολιασμός αριθμοδεικτών ΚΑΛΟΥΔΗ Α.Ε.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας
1. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας για το έτος 2012 είναι ικανοποιητικός
είναι στο 2,20 άρα είναι μεγαλύτερος τις μονάδας επόμενος τα άτομα
που έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά έχουν ένα περιθώριο ασφάλεια.
Επίσης ο δείκτης αυτός μας δείχνει το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών
περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αυτό
ισχύει και για το έτος 2013 όπου ο δείκτης είναι στο 2.6 και αυτός είναι
μεγαλύτερος τις μονάδας οπότε ικανοποιητικός.
2. Για το 2012 ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι 1,60, που σημαίνεις ότι
η επιχείρηση Καλούδης Α.Ε. καλύπτει με τα διαθέσιμα περιουσιακά
στοιχεία της τις ληξιπρόθεσμες υποχρέωσης της κατά 1,60 φορές . Ενώ το
έτος 2013 αυτή η κάλυψη αυξάνετε και πηγαίνει στο 2,02.
3. Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας για το έτος 2012 είναι
2,20, επομένως είναι μεγαλύτερος του 1,5 οπότε θεωρείτε αξιόπιστος. Με
αλλά λόγια τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις κατά 2,20 φορές, ενώ το έτος 2013 αυξάνετε
στο 2,61.
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Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Ο δείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την λειτουργική
αποτελεσματικότητα μια επιχείρησης και την πολιτική τιμών αυτής.
Έτσι το έτος 2012 όπου ο δείκτης είναι 23.91% έχουμε 23,91% καλύτερη
αντιμετώπιση τις επιχείρησης σε αύξηση των τιμών τις , όπως είναι και
το 2013 με δείκτη 27.98%
2. Ο δείκτης καθαρού κέρδους μας δείχνει το ποσοστό του κέρδους που
μένει στην επιχείρηση άρα το 2012 στην επιχείρηση έμεινε από τα
κέρδη το 10.66 % ενώ το 2013 έμεινε το 6,65%
3. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού φανερώνει την ικανότητα της
επιχείρησης να επιζήσει οικονομικά και να προσέλκυση κεφάλαια για
επένδυση. Έτσι το έτος 2012 ο δείκτης είναι 2,73% άρα έχουμε 2,73 %
προσέλκυση κεφαλαίων και το 2013 2,12%

4. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μας δείχνει της κερδοφόρα
δυναμικότητα μια επιχείρησης ,δηλαδή μετρά την
αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της
επιχείρησης χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Έτσι για το έτος 2012 όπου ο
δείκτης είναι 4.8% φαίνετε ότι η επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα σε
σχέση με τα ιδία κεφάλαια της , το κέρδος τις είναι ελάχιστο με τα ιδία
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κεφάλαια που χρησιμοποιεί. Το ίδιο παρατηρούμε και το 2013 όπου ο
δείκτης είναι 3.67%
5. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης το 2012 είναι 1,16, που σημαίνει ότι
είναι μεγαλύτερος της μονάδας έτσι η επίδραση από τη χρήση των
ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης
είναι θετική και επωφελής γι' αυτήν. Το ίδιο παρατηρούμε και το
έτος 2013 με δείκτη 1,14.
Αριθμοδείκτες διάρθρωσης

1. Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια είναι 1, και για το
2012 και για το 2013 διότι η επιχείρηση δεν έχει ξένα κεφάλαια
αλλά μόνο ίδια κεφάλαια.
2. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια για το έτος 2012 είναι
119 %, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο της μονάδας επομένως
τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης χρηματοδοτούν όχι μόνο τα πάγια
αλλά και ένα μέρος από το κυκλοφορούν της επιχείρησης. Το ίδιο
συμβαίνει και για το 2013 όπου ο δείκτης είναι 123 %.
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4.1.1Υπολονισμός αοιθμοδεικτών ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.

Αοιθμοδείκτες ρευστότητας

1. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/
σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Για το 2012 έχουμε 482.514,12 / 394.007,39=1,22 φορές
Για το 2013 έχουμε 426.036,26 / 270.354,08 = 1,57 φορές
2. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας= διαθέσιμα /βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε 30.961,41/ 394.007,39= 0,07 φορές
Για το 2013 έχουμε 28.222,00/ 270.354,08= 0,10 φορές
3. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας= Διαθέσιμα +
Απαιτήσεις / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε (30.961,41+451.552,71)/ 394.007,39= 1,22 φορές
Για το 2013 έχουμε ( 28.222,00+ 397.814,26)/ / 270.354,08= 1,57 φορές
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Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Δείκτης μεικτού κέρδους = μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/ κύκλο
εργασιών
Για το 2012 έχουμε 122.723,08/332.031,36=36,96%
Για το 2013 έχουμε 187.846,91/292.099,56=64%
2. Δείκτης καθαρού κέρδους= καθαρά κέρδη χρήσης/κύκλο εργασιών
Για το 2012 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
Για το 2013 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
3. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =καθαρά κέρδη χρήσης/σύνολο
ενεργητικού
Για το 2012 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
Για το 2013 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
4. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =καθαρά κέρδη
χρήσεις/σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2012 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
Για το 2013 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
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5. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού /ίδια
κεφάλαια
Για το 2012 έχουμε 1.247.833,17/ 695.315,16= 1,79 φορές
Για το 2013 έχουμε 1.086.752,66/ 667.987,46= 1,62 φορές

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια= ιδία κεφάλαια /
συνολικά κεφάλαια *100
Για το 2012 έχουμε 695.315,16/ 695.315,16= 1%
Για το 2013 έχουμε 667.987,46/ 667.987,46= 1%

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= ιδία κεφάλαια /
πάγια*100
Για το 2012 έχουμε 695.315,16/ 765.319,02= 90,85 %
Για το 2013 έχουμε 667.987,46/ 660.716,37= 101,10 %

4.1.2Σχολιασμός αριθμοδεικτών ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.
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Αριθμοδείκτες ρευστότητας
1. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας της επιχείρησης το έτος 2012 είναι στο
1,22 που σημαίνει ότι είναι ελαφρός μεγαλύτερος από την μονάδα και
έτσι έχει λιγότερο περιθώριο ασφάλειας όπως και το έτος 2013 με
δείκτη 1,57
2. Ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας για το ετος 2012 είναι 0,07, που
σημαίνεις ότι η επιχείρηση αφοί χατζή Α.Ε. καλύπτει με τα διαθέσιμα
περιουσιακά στοιχεία της τις ληξιπρόθεσμες υποχρέωσης της κατά 0,07
φορές. Ενώ για το έτος 2013 αυξάνεται στο 0,10.
3. Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας για το έτος 2012 είναι
1,22, επομένως είναι μικρότερο του 1,5. Έτσι η επιχείρηση πιθανόν να
μην μπορέσει να ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής
μετρητών. Ενώ το έτος 2013 ο δείκτης γίνεται 1,57, μεγαλύτερο του 1,5
έτσι τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις κατά1,57.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
1. Ο δείκτης μεικτού κέρδους τις επιχείρησης το έτος 2012 είναι 36,96% ενώ
το έτος 2013 είναι 64% που σημάνει ότι η επιχείρηση βελτίωσε την
διοικητική της ικανότητα και πλέον αγοράζει σε φτηνές τιμές και πουλά σε
ακριβές
2. Ο δείκτης καθαρού κέρδους για το έτος 2012 και 2013 δεν μπορεί αν
υπολογιστή λόγο ζημιών της επιχείρησης
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3. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού δεν μπορεί αν υπολογιστή για τα
έτη 2012 και 2013 διότι έχουμε ζημίες
4. Η επιχείρηση και το 2012 και το 2013 έχει ζημίες επομένως δεν μπορεί να
υπολογιστή ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
5. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης το έτος 2012 είναι 1,79 που σημαίνει ότι
τα ιδία κεφάλαια τις επιχείρησης είναι περισσότερα από τα ξένα κεφάλαια
και επομένως δεν υπαρχή εξάρτηση από ξένα κεφάλαιο όπως γίνεται και
το έτος 2013 με δείκτη 1,62

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Ο δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια το έτος 2012 και 2013 είναι 1%
διότι η επιχείρηση διαθέτει μόνο ίδια κεφάλαια.
2. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια για το έτος 2012 είναι
90,85%, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο της μονάδας επομένως τα
ίδια κεφάλαια της επιχείρησης χρηματοδοτούν όχι μόνο τα πάγια αλλά και
ένα μέρος από το κυκλοφορούν της επιχείρησης. Το ίδιο συμβαίνει και για
το 2013 όπου ο δείκτης είναι 101,10%.

4.1.3Σύνκρισης εταιριών Καλούδη ΑΕ. και αφοί χατζή Α Ε.

Αριθμοδείκτες

Καλούδη ΑΕ
2012
2013
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αφοί χατζή ΑΕ
2012
2013

Δείκτης γενικής
ρευστότητας
Αριθμοδείκτης
ταμειακής
ρευστότητας
Αριθμοδείκτης
Ειδικής ή
Άμεσης
Ρευστότητας
Δείκτης μεικτού
κέρδους
Δείκτης
καθαρού
κέρδους
Δείκτης
αποδοτικότητας
ενεργητικού
Δείκτης
αποδοτικότητας
ιδίων
κεφαλαίων
Δείκτης
οικονομικής
μόχλευσης
Αριθμοδείκτης
Ιδίων προς
Συνολικά
Κεφάλαια
Αριθμοδείκτης
Ιδίων

2,20

2,6

1,22

1,57

1,60

2,02

0,07

0,10

2,20

2,61

1,22

1,57

27,98 %

36,96 %

64 %

23,91 %
10,66 %

6,65 %

2,73 %

2,12 %

4,8 %

3,67 %

1,16

1,14

1,79

1,62

1%

1%

1%

1%

119 %

123 %

90,85 %

101,10 %
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Κεφαλαίων
προς Πάγια

Σύμφωνα με τον παραπάνω πινάκα βλέπουμε ότι η επιχείρηση αφοί
χατζή ΑΕ έχει ζημίες χρήσης όποτε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον
δείκτη καθαρού κέρδους, αποδοτικότητας ενεργητικού και
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Επίσης και οι επιχείρησης έχουν
αριθμοδείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 1 % διότι δεν έχουν ξένα
κεφάλαια. Ος προς τον δείκτη γενικής ρευστότητας η επιχείρηση Καλούδη
ΑΕ είναι κάλος επειδή είναι και τα 2 έτη μεγαλύτερος του 2 ενώ η
επιχείρηση αφοί χατζή ΑΕ δεν είναι τόσο κάλος επειδή είναι μικρότερος
του 2. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι καλύτερος στης επιχείρηση
Καλούδη ΑΕ επειδή είναι μεγαλύτερος από της επιχείρηση αφοί χατζή ΑΕ
και επομένως μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με
διαθέσιμα πιο πόλη από της επιχείρηση αφοί χατζή ΑΕ. Ο Αριθμοδείκτης
Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας είναι καλύτερος πάλη στην πρώτη
επιχείρηση επειδή είναι μεγαλύτερος και μπορεί να ικανοποίηση πιο
αποτελεσματικά μια ξαφνική μεταβολή μετρητών από ότι στην δεύτερη. Ο
δείκτης οικονομικής μόχλευσης είναι και στης δυο επιχείρησης καλή
ένδειξη διότι είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Και τέλος και οι δυο
επιχείρησης καλύπτουν τα πάγια και ένα μέρος του κυκλοφορούν με τα
ιδία κεφάλια τους επειδή ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια είναι
μεγαλύτερος της μονάδας .

4.2Υπολονισμός αριθμοδεικτών Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αριθμοδείκτες ρευστότητας
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1. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/
σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Για το 2012 έχουμε 26.880.204,67 / 37.750.703,98=0,71φορές
Για ρο 2013 έχουμε 24.599.055,63 / 24.925.825,10=0,98 φορές

2. Δείκτης ταμειακής ρευστότητας= Διαθέσιμα/ βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε 2.623.357,28/ 37.750.703,98= 0,06 φορές
Για το 2013 έχουμε 2.504.581,43/ 24.925.825,10= 0,10 φορές

3. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας= Διαθέσιμα + Απαιτήσεις /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε (2.623.357,28+ 24.256.847,39)/ 37.750.703,98=0,71 φορές

Για το 2013 έχουμε (2.504.581,43+ 22.094.474,20)/ 24.925.825,10= 0,98 φορές

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Δείκτης μεικτού κέρδους = μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/ κύκλο
εργασιών
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Για το 2012 έχουμε 7.079.670,30 / 67.001.890.12=10,56%
Για το 2013 έχουμε 13.823.271,66 / 61.346.471,76=22,53%

2. Δείκτης καθαρού κέρδους =καθαρά κέρδη χρήσης/κύκλο εργασιών
Για το 2012 έχουμε 48.142,38 / 67. 001.890,12 = 0,07%
Για το 2013 έχουμε 68.295,22 / 61.346.471,76 = 0,11%
3. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =καθαρά κέρδη χρήσης/σύνολο
ενεργητικού
Για το 2012 έχουμε 48.142,38 / 16.495.769,93=0,29%
Για το 2013 έχουμε 68.295,22 / 16.606.680,89=0,41 %
4. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =καθαρά κέρδη
χρήσεις/σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2012 έχουμε 48.142,38 / 3.347.559,17= 1,43%
Για το 2013 έχουμε 68.295,22/ 3.415.854,39=1,99%

5. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού /ίδια
κεφάλαια
Για το 2012 έχουμε 67.001.890,12 / 3.347.559,17=20,01 φορές
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Για το 2013 έχουμε 56.124.144,49 / 3.415.854,39=16,43 φορές

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια= ιδία κεφάλαια /
συνολικά κεφάλαια *100
Για το 2012 έχουμε 3.347.559,17/3.347.559,17= 1 %
Για το 2013 έχουμε 3.415.854.39/ 3.415.854,39= 1 %

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= ιδία κεφάλαια /
πάγια*100
Για το 2012 έχουμε 3.347.559,17/ 38.192.514,97= 8,76 %
Για το 2013 έχουμε 3.415.854,39/ 30.382.457,77= 11,24 %
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4.2.1Σχολιασμός αριθμοδεικτών Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αριθμοδείκτες ρευστότητας
1. Για το έτος 2012 ο δείκτης ρευστότητας είναι 0,71 είναι μικρότερος της
μονάδας έτσι έχουμε μικρότερο περιθώριο ασφάλειας από το έτος
2013 όπου ο δείκτης είναι 0,98, είναι μεν μικρότερος της μονάδας αλλά
είναι σχετικά κοντά στην μονάδα
2. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας για το έτος 2012 είναι 0,06 είναι
πολύ μικρός γιατί μας φανερώνει ότι τα διαθέσιμα της π.α.ε.
ολυμπιακός καλύπτουν μόνο το 0,06 των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων, ενώ για το έτος 2013 έχουμε μια μικρή αύξηση στο
0,10.
3. Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας για το έτος 2012 είναι
0,71, δηλαδή είναι μικρότερος του 1,5 επομένως δεν είναι αξιόπιστος
και η π.α.ε. ολυμπιακός η πιθανόν να μην μπορέσει να
ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Το ίδιο
συναντάμε και για το 2013 όπου ο δείκτης είναι 0,98 ελαφρός
αυξημένος από το 2012.
Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
1. Ο δείκτης μεικτού κέρδους για το 2012 είναι 10,56 %,δηλαδή η π.α.ε.
ολυμπιακός είναι 10,56 5 επικερδής επιχείρηση για το 2012 και μπορεί
να ανταπεξέλθει κατά 10,56 % σε μια τυχόν αύξηση του κόστους
πωληθέντων. Ενώ το 2013 ο δείκτης αυξάνετε σχεδόν στα διπλάσια και
γίνεται 22,53%.
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2. Ο δείκτης καθαρού κέρδους για το 2012 είναι 0,07, δηλαδή π.α.ε.
ολυμπιακός είναι κατά 0,07 % επικερδής επιχείρηση και από τα κέρδη
της το 0,07 5 παραμένει στην π.α.ε. ενώ το 2013 το ποσοστό ελαφρός
ανεβαίνει και γίνεται 0,11 %.
3. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού για το 2012 είναι 0,29, δηλαδή
η απόδοση των υπενδεδυμένων κεφαλαίων της π.α.ε. ολυμπιακός για
την επίτευξη κέρδους είναι 0,29 %. Για το 2013 αυξάνετε το ποσοστό
στο 0,41 %.
4. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για το 2012 είναι 1,43,
δηλαδή είναι σχετικά μικρός ο δείκτης έτσι λέμε ότι η π.α.ε. ολυμπιακός
πάσχει σε κάποιον τομέα της ,αυτό συμβαίνει για το 2013 όπου ο
δείκτης είναι 1,99 %.
5. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης για το 2012 είναι 20,01, δηλαδή είναι
μεγαλύτερος της μονάδας έτσι η χρήση δανειακών κεφαλαίων στα
κέρδη είναι θετική για την επιχείρηση όπως συμβαίνει και για το 2013
όπου ο δείκτης είναι 16,43.

Αριθμοδείκτες διάθρωσης
1. Για το 2012 και 2013 ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά είναι 1 %
γιατί η π.α.ε. ολυμπιακός δεν διαθέτη ξένα κεφάλαια.
2. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια είναι για το 2012 8,76 % δηλαδή η
επιχείρηση με τα ιδία κεφάλαια της καλύπτει τα παγία στοιχειά της και
ένα μέρος από το κυκλοφορούν κατά 8,76 % ενώ για το 2013 το ποσοστό
αυξάνεται στο 11,24 %

4.3Υπολογισμός αριθμοδεικτών Π.Α.Ε. Π.Α.ΟΚ.
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Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/
σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Για το 2012 έχουμε 31.550.977,38 / 35.091.893,72=0,89φορές
Για ρο 2013 έχουμε 11.155.978,40/ 19.217.093,73=0,58φορές

2. Δείκτης ταμειακής ρευστότητας= Διαθέσιμα/ βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε 601.408,49/ 35.091.893,72= 0,01 φορές
Για το 2013 έχουμε 3.127.271,51/ 19.217.093,73= 0,16 φορές

3. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας= Διαθέσιμα + Απαιτήσεις /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Για το 2012 έχουμε (601.408,49 + 30.873.325,39)/ 35.091.893,72= 0,89 φορές

Για το 2013 έχουμε ( 3.127.271,51+ 7.994.791,93)/ 19.217.093,73= 0,57 φορές

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
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1. Δείκτης μεικτού κέρδους = μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/ κύκλο
εργασιών
Για το 2012 έχουμε ζημίες εκμετάλλευσης και όχι κέρδη
Για το 2013 έχουμε ζημίες εκμετάλλευσης και όχι κέρδη

2. Δείκτης καθαρού κέρδους =καθαρά κέρδη χρήσης/κύκλο εργασιών
Για το 2012 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
Για το 2013 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες

3. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =καθαρά κέρδη χρήσης/σύνολο
ενεργητικού
Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη
Για το 2013 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη

4. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =καθαρά κέρδη
χρήσεις/σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2012 έχουμε και ζημίες και αρνητικά σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2013 έχουμε και ζημίες και αρνητικά σύνολο ιδίων κεφαλαίων
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5.

Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού /ίδια
κεφάλαια

Για το 2012 έχουμε αρνητικά σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2013 έχουμε αρνητικά σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια= ιδία κεφάλαια /
συνολικά κεφάλαια *100
Για το 2012 έχουμε αρνητικά ιδία κεφάλαια
Για το 2013 έχουμε αρνητικά ιδία κεφάλαια

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= ιδία κεφάλαια /
πάγια*100
Για το 2012 έχουμε αρνητικά ιδία κεφάλαια

Για το 2013 έχουμε αρνητικά ιδία κεφάλαια
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4.3.1Σχολιασμός αριθμοδεικτών Π.Α.Ε Π.Α.Ο.Κ.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Για το έτος 2012 ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι 0,89 είναι μικρότερος
την μονάδας έτσι έχουμε μικρότερο περιθώριο ασφάλειας, ενώ το έτος
2013 ο δείκτης είναι 0,58 έχουμε ακόμα πιο μικρό περιθώριο ασφάλειας
2. Για το 2012 ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι 0,01, δηλαδή οι
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της π.α.ε. π.α.ο.κ. καλύπτονται από τα
διαθέσιμα κατά 0,01 φορές ενώ για το έτος 2013 καλύπτονται κατά 0,16
φορές .
1. Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας για το έτος 2012 είναι
0,89, δηλαδή είναι μικρότερος του 1,5 επομένως δεν είναι αξιόπιστος
και η π.α.ε. π.α.ο.κ. πιθανόν να μην μπορέσει να
ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Το ίδιο
συναντάμε και για το 2013 όπου ο δείκτης είναι 0,57 .

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Για το έτος 2012 και 2013 έχουμε ζημίες εκμετάλλευσης και όχι
κέρδη
2. Για το έτος 2012 και 2013 δεν έχουμε κέρδη αλλά ζημίες
3. Για το έτος 2012 και 2013 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη
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4. Για το έτος 2012 και 2013 έχουμε και ζημίες και αρνητικά σύνολο
ιδίων κεφαλαίων
5. Για το έτος 2012 και 2013 έχουμε αρνητικά σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Για το 2012 και 2013 έχουμε αρνητικά ιδία κεφάλαια
2. Για το 2012και 2013 έχουμε αρνητικά ιδία κεφάλαια

4.3.2Σύνκρισης Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Π.Α.Ε.
Π.Α.Ο.Κ.
Π.α.ε. ολυμπιακός

π.α.ε. π.α.ο.κ.

Αριθμοδείκτες

2012

2013

2012

2013

Δείκτης γενικής
ρευστότητας

0,71

0,98

0,89

0,58

Αριθμοδείκτης

0,06

0,10

0,01

0,16
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ταμειακής
ρευστότητας
Αριθμοδείκτης
Ειδικής ή
Άμεσης
Ρευστότητας

0,71

0,98

Δείκτης μεικτού
κέρδους

10,56 %

22,53 %

Δείκτης
καθαρού
κέρδους

0,07 %

0,11 %

Δείκτης
αποδοτικότητας
ενεργητικού

0,29 %

0,41 %

Δείκτης
αποδοτικότητας
ιδίων
κεφαλαίων

1,43 %

1,99 %

Δείκτης
οικονομικής
μόχλευσης

20,01

16,43

Αριθμοδείκτης
Ιδίων προς
Συνολικά
Κεφάλαια

1%

1%

Αριθμοδείκτης
Ιδίων
Κεφαλαίων
προς Πάγια

8,76 %

11,24 %
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0,89

0,57

Σύμφωνα με τον παραπάνω πινάκα βλέπουμε ότι η π.α.ε. π.α.ο.κ.
δεν έχει κέρδη, έχει αρνητικά ιδία κεφάλαια και ζημίες εκμετάλλευσης.
Συγκριτικά οι δυο π.α.ε. έχουν δείκτης γενικής ρευστότητας μικρότερο που
2 όποτε και στις δυο έχουμε μεγάλο κίνδυνο ρευστότητας. Και στις δυο ο
δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι πολύ μικρός έτσι οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις καλύπτονται από τα διαθέσιμα κατά πολύ λίγο ποσοστό. και
τέλος και οι π.α.ε. εχουν Αριθμοδείκτη Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας
μικρότερου του 1,5 άρα είναι περισσότερο ευπρόσβλητες σε μια πιθανή
μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργούν.

4.4Υπολονισμός αριθμοδεικτών εταιρίαςΙΝΤΕίίΙβΕΝΤ
MEDIA

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/
σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Για το 2012 έχουμε 466.008,41/ 200.297,09=2,32φορές
Για ρο 2013 έχουμε 396.594,89/ 173.191,21=2,28φορές

2. Δείκτης ταμειακής ρευστότητας= Διαθέσιμα/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε 175.604,48/ 200.297,09= 0,87 φορές
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Για το 2013 έχουμε 114.225,21/ 173.191,21= 0,65 φορές

3. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας= Διαθέσιμα + Απαιτήσεις /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Για το 2012 έχουμε ( 175.604,48+290.403,93)/ 200.297,09= 2,32 φορές

Για το 2013 έχουμε (114.225,21+ 282.369,68)/ 173.191,21= 2,28 φορές

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Δείκτης μεικτού κέρδους = μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/ κύκλο
εργασιών
Για το 2012 έχουμε 141.004,54/ 646.168,91=21,82%

Για το 2013 έχουμε 51.411,20/ 620.611,66= 8,28%

2. Δείκτης καθαρού κέρδους =καθαρά κέρδη χρήσης/κύκλο εργασιών
Για το 2012 έχουμε 80.262,59/ 646.168,91= 12,42%
Για το 2013 έχουμε 15.675,72/ 620.611,66= 2,52%
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3. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =καθαρά κέρδη χρήσης/σύνολο
ενεργητικού
Για το 2012 έχουμε 80.262,59/ 473.303,83=16,95%
Για το 2013 έχουμε 15.675,72/ 448.768,06= 3,49%
4. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =καθαρά κέρδη
χρήσεις/σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2012 έχουμε 80.262,59/ 273.006,74=29,39%
Για το 2013 έχουμε 15.675,72/ 275.576,85=5,68%

5. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού /ίδια
κεφάλαια
Για το 2012 έχουμε 473.303,83/ 273.006,74=1,73 φορές
Για το 2013 έχουμε 448.768,06/ 275.576,85=1,62 φορές

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια= ιδία κεφάλαια /
συνολικά κεφάλαια *100
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Για το 2012 έχουμε 273.006,74/273.006,74= 1 %
Για το 2013 έχουμε 275.576,85/ 275.576,85= 1 %

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= ιδία κεφάλαια /
πάγια*100
Για το 2012 έχουμε 273.006,74/ 7.295,39= 3742,18 %
Για το 2013 έχουμε 275.576,85/ 38.391,64= 171,80 %

4.4.1Σχολιασμός αριθμοδεικτών εταιρίας INTELLIGENT
ΜΞϋίΆ
Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας για το 2012 είναι 2,32, δηλαδή είναι
μεγαλύτερο του 2 όποτε θεωρείτε καλή ένδειξη, έτσι λέμε ότι οι
βραχυχρόνιες απαιτήσεις καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις κατά
2,32 φορές .Επομένως έχει μεγάλο περιθώριο ασφάλειας, το ίδιο ισχύει
και για το 2013 όπου ο δείκτης είναι 2,28.
2. Για το 2012 ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι 0,87, που σημαίνει ότι
τα διαθέσιμα της επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
κατά 0,87 φορές. Άρα η επιχείρηση δεν έχει μεγάλη επάρκεια σε
διαθέσιμα, το ίδιο παρατηρούμε και το 2013 με δείκτη 0,65.
3. Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας για το 2012 είναι 2,32,
όποτε είναι μεγαλύτερος του 1,5 άρα θεωρείτε καλή ένδειξη και η
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επιχείρηση έχει καλή ρευστότητα, το ίδιο παρατηρούμε και για το 2013 με
δείκτη 2,28.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Ο δείκτης μεικτού κέρδους για το 2012 είναι 21,82, άρα η επιχείρηση είχε
μεικτό κέρδος από πώληση προϊόντων 21,82 %,επομένως η επιχείρηση
είναι κατά 21,82% επικερδής. Ενώ για το 2013 βλέπουμε ότι η επιχείρηση
δεν είναι τόσο επικερδής και το ποσοστό πέφτει στο 8,28%, βλέπουμε μια
μεγάλη μείωση που οφείλετε στην πολίτικη της διοίκησης όσο αφορά της
πωλήσεις.
2. Για το 2012 ο δείκτης καθαρού κέρδους είναι 12,42 %, που σημαίνει ότι
από τα κέρδη που έχει η επιχείρηση το 2012 το 12,42 % παρέμεινε στην
επιχείρηση. Ενώ το 2013 το ποσοστό πέφτει στο 2,52 %.
3. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού για το 2012 είναι 16,95%, άρα η
αποδοτικότητα των υπενδεδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι
16,95% ενώ για το 2013 η απόδοση των υπενδεδυμένων κεφαλαίων
πέφτει στο 3,49 %.
4. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για το 2012 είναι 29,39 %, άρα
τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν εύστοχα για να έχει η επιχείρηση
κέρδη ενώ για το 2013 ο δείκτης είναι 5,68 που σημάνει ότι η επιχείρηση
δεν χρησιμοποίησε καλά τα ιδία κεφάλαια της και επομένως δεν είναι
τόσο μεγάλα τα κέρδη της .
5. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης για το 2012 είναι 1,73, που σημαίνει ότι
επειδή είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η επίδραση των δανειακών

56

κεφαλαίων στα κέρδη είναι επωφελής. όπως και για το έτος 2013 με
δείκτη 1,62.

Αριθμοδείκτες διάθρωσης
1. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά για το έτος 2012 και 2013 είναι
1% διότι η επιχείρηση διαθέτη μόνο ίδια κεφάλαια και όχι ξένα κεφάλαια.
2. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια για το 2012 είναι 3742,18 άρα
μεγαλύτερος της μονάδας και έτσι λέμε ότι η επιχείρηση με τα ιδία
κεφαλαία της καλύπτει όχι μόνο τα πάγια αλλά και μέρος από το
κυκλοφορούν της, το ίδιο ισχύει και για το 2013 με δείκτη 171,80%.

4.5Υπολονισμός αριθμοδεικτών εταιρίας ΠΕΓΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/
σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Για το 2012 έχουμε 209.930,07/ 418.520,81=0,5φορές
Για ρο 2013 έχουμε 253.559,77/ 417.378,91=0,6φορές
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2. Δείκτης ταμειακής ρευστότητας= Διαθέσιμα/ βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Για το 2012 έχουμε 10.310,74/ 418.520,81= 0,02 φορές
Για το 2013 έχουμε 9.407,28/ 417.378,91= 0,02 φορές

3. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας= Διαθέσιμα + Απαιτήσεις /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Για το 2012 έχουμε (10.310,74+ 120.224,53)/ 418.520,81= 0,31 φορές

Για το 2013 έχουμε (9.407,28+164.767,69)/ 417.378,91= 0,41 φορές

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
1. Δείκτης μεικτού κέρδους = μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/ κύκλο
εργασιών
Για το 2012 έχουμε 3.509,89/42.068,27=8,34%
Για το 2013 έχουμε 48.412,24/ 63.008,40=235,54 %

2. Δείκτης καθαρού κέρδους =καθαρά κέρδη χρήσης/κύκλο εργασιών
Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη
Για το 2013 έχουμε 42.670,95/ 63.008,40=67,72 %
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3. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =καθαρά κέρδη χρήσης/σύνολο
ενεργητικού
Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη
Για το 2013 έχουμε 42.670,95/885.986,00=4,81%
4. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =καθαρά κέρδη
χρήσεις/σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη
Για το 2013 έχουμε 42.670,95/468.607,09=9,10 %

5. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού /ίδια
κεφάλαια

Για το 2012 έχουμε 844.456,95/ 425.936,14=1,98 φορές
Για το 2013 έχουμε 885.986,00/ 468.607,09=1,89φορές

Αριθμοδείκτες διάθρωσης

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια= ιδία κεφάλαια /
συνολικά κεφάλαια *100
Για το 2012 έχουμε 425.936,14/425.936,14= 1%
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Για το 2013 έχουμε 468.607,09/ 468.607,09= 1%

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= ιδία κεφάλαια /
πάγια*100
Για το 2012 έχουμε 425.936,14/ 233.282,93= 182,58 %
Για το 2013 έχουμε 468.607,09/ 232.907,08= 201,19 %

4.5.1Σχολιασμός αριθμοδεικτών εταιρίας ΠΕΓΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

1. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας για το 2012 είναι 0,5 δηλαδή μικρότερος
του 2 οπότε δεν είναι καλή ένδειξη άρα λέμε ότι οι βραχυχρόνιες
απαιτήσεις καλύπτουν της βραχυχρόνιες υποχρεώσεις κατά 0,5 φορές.
Δηλαδή έχουμε μεγάλο κίνδυνο μη δυνατότητας αποπληρωμών. το ίδιο
ισχύει και για το 2013 με δείκτη 0,6.
2. Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας για το 2012 είναι 0,02 που σημαίνει ότι
τα διαθέσιμα της επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
κατά0,02 φορές. Άρα η επιχείρηση δεν έχει μεγάλη επάρκεια σε
διαθέσιμα, το ίδιο παρατηρούμε και το 2013 με δείκτη 0,02.
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3. Ο Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας για το 2012 είναι0,31
δηλαδή μικρότερος του 1,5, επομένως η επιχείρηση πιθανόν να μην
μπορέσει να ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Το
ίδιο παρατηρούμε και για το 2013 με δείκτη 0,41.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

1. Ο δείκτης μεικτού κέρδους για το 2012 είναι 8,34, άρα η επιχείρηση είχε
μεικτό κέρδος από πώληση προϊόντων 8,34%,επομένως η επιχείρηση είναι
κατά 8,34% επικερδής. Ενώ για το 2013 βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση και
το ποσοστό πηγαίνει στο 235,54 %.
2. Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη. Ενώ για το 2013 ο δείκτης
καθαρού κέρδους είναι 67,72 άρα από τα κέρδη στην επιχείρηση μένουν
τα 67,72 %
3. Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη ενώ για το 2013 έχουμε δείκτη
αποδοτικότητας ενεργητικού 4,81, άρα η αποδοτικότητα των
υπενδεδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης είναι 4,81%.
4. Για το 2012 έχουμε ζημίες και όχι κέρδη ενώ για το 2013 έχουμε δείκτη
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 9,10, άρα τα ίδια κεφάλαια
χρησιμοποιήθηκαν εύστοχα για να έχει η επιχείρηση κέρδη.
5. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης το 2012 είναι 1,98 που σημαίνει ότι
επειδή είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η επίδραση των δανειακών
κεφαλαίων στα κέρδη είναι επωφελής, το ίδιο παρατηρούμε και για το
2012 με δείκτη 1,89.
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Αριθμοδείκτες διάθρωσης
1. Για το 2012 και για το 2013 έχουμε δείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια
1% που σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν διαθέτη ξένα κεφάλαια αλλά μόνο
ίδια κεφάλαια.
2. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια για το 2012 είναι 182,58% άρα
μεγαλύτερος της μονάδας και έτσι λέμε ότι η επιχείρηση με τα ιδία
κεφαλαία της καλύπτει όχι μόνο τα πάγια αλλά και μέρος από το
κυκλοφορούν της, το ίδιο ισχύει και για το 2013 με δείκτη 201,19%.

4.5.2Σύνκρισης εταιριών ΙΝΤΕίίΙβΕΝΤ ΜΕΡΙΑ και ΠΕΓΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
!ΝΤΕΙ_Ι_!6ΕΝΤ ΜΕϋίΛ
Αριθμοδείκτες
Δείκτης γενικής
ρευστότητας
Αριθμοδείκτης
ταμειακής
ρευστότητας
Αριθμοδείκτης
Ειδικής ή
Άμεσης
Ρευστότητας
Δείκτης μεικτού
κέρδους

ΠΕΓΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε

2012
2,32

2013
2.28

2012
0,5

2013
0,6

0,87

0,65

0,02

0,02

2,32

2,28

0,31

0,41

21,82 %

8,28 %

8,34 %

235,54 %
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Δείκτης
καθαρού
κέρδους
Δείκτης
αποδοτικότητας
ενεργητικού
Δείκτης
αποδοτικότητας
ιδίων
κεφαλαίων
Δείκτης
οικονομικής
μόχλευσης
Αριθμοδείκτης
Ιδίων προς
Συνολικά
Κεφάλαια
Αριθμοδείκτης
Ιδίων
Κεφαλαίων
προς Πάγια

12,42 %

2,52 %

67,72 %

16,95 %

3,49 %

4,81 %

29,39 %

5,68 %

9,10 %

1,73

1,62

1,98

1,89

1%

1%

1%

1%

3742,18 %

171,80 %

182,58 %

201,19 %

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και οι 2 επιχειρήσεις έχουν μόνο ιδία
κεφάλαια και όχι ξένα, επίσης και οι 2 επιχειρήσεις έχουν δείκτη οικονομικής
μόχλευσης μεγαλύτερο της μονάδας οπότε η επίδραση των δανειακών
κεφαλαίων στα κέρδη είναι επωφελής και τέλος ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς
πάγια και για της 2 επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερος της μονάδας έτσι και στις 2
επιχειρήσεις τα ιδία κεφάλαια καλύπτουν τα πάγια και ένα μέρος του
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κυκλοφορούν τους. Η INTELLIGENT MEDIA και της 2 χρονιές έχει κέρδη ενώ η
ΠΕΓΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε έχει κέρδη μόνο το 2013, επίσης η πρώτη
επιχείρηση έχει πιο πολλά διαθέσιμα όποτε μπορεί αν καλύψει της βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις πιο εντατικά από της δεύτερη. Από τον Αριθμοδείκτης Ειδικής ή
Άμεσης Ρευστότητας βλέπουμε ότι η πρώτη επιχείρηση έχει πιο καλή
ρευστότητα από της δεύτερη γιατί ο δείκτης είναι μεγαλύτερος στου 1.5, ενω
στην δεύτερη είναι πολύ πιο κάτω από το 1,5.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα λοιπόν με την πτυχιακή εργασία συμπεραίνουμε ότι ο
ισολογισμός παίζει μεγάλο ρόλο για της επιχείρησης, διότι παρουσιάζει την
οικονομική θέση της επιχείρησης για το έτος όπου απευθύνεται. Επίσης και οι
αριθμοδείκτες παίζουν σοβαρό ρόλο διότι βάση αυτών και μερικών πράξεων
μπορούμε να μελετήσουμε τούς ισολογισμούς των επιχειρήσεων και να δούμε
αν η επιχείρηση όπου βλέπουμε είναι κερδοφόρα η όχι, αν βάση 2 η 3 ετών η
επιχείρηση είναι σε ευνοϊκή θέση η οδηγείτε προς χρεωκοπία και τέλος αν την
συγκρίνουμε με άλλες επιχειρήσεις του ιδίου του κλάδους για αν δούμε πια
είναι πιο κερδοφόρα και πια έχει καλύτερη οικονομική θέση. Έτσι κλείνοντας
λέμε ότι η ανάλυση ισολογισμών είναι μια τεχνική με την οποία με την βοήθεια
μερικών αριθμοδεικτών μελετούμε μια επιχείρηση ώστε να παρουσιάσουμε
κάποια δεδομένα μετά όπια θα δούμε αν η επιχείρηση είναι σε καλό δρόμο η
όχι.
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Πίνακες ισολογισμών
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ! ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12129/80/Β/86/92 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Λ ΕΚ Ε Μ 3ΡΙ0Υ 2013 · ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ · 3 1 Δ Ε Κ Ε Μ 3Ρ Ι0Υ 2013)
Ποσά κΑαομ. χρήσης 2013
Ποσο ïïpoffv2012
Π ΑΘ Η ΤΙΚΟ
Ε Ν Ε Ρ ΓΗ Τ ΙΚ Ο
B L O iA ΕΓΚΑΤΑΙΤΑΙΕύΙ
4.kxt tiffû έγκτοστάοέως
Ιύνολο εξόδων εγκατασταθεί*;

Αξία ΚΤΓρης

AïïWjîÎSIÇ

Α'ΛΤΜβΑξΒ

ΑξΒΓΓρης

ΑΤΤΜβ&Βζ AWTOffp^lD

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.1Α1Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ
L Μί!υίκύωρύλυν;ΐ2975μϋυχίι, ru/100,00ίυβ
ΙΚοτοβλημένο

ΠοσάτΑαομ.

Ποσο ττροηγ.

1297.500.00

1297.500,00
1297.500.00

309.925,95
2Χ.526.65
540.45260

309925,95
249.578,W
559.503.99

15.615,51
665.78
1628129

13.849,W
565,78
14.514.82

χρΐ)σης20ΐ3

m 2012

IU. Αΰφήαές OrtnpCOOüJûfà · Eniw.Eiuvduütw

REvoùtornΟΜηηηαήοίζ

1.084.740,83
Ι.Γητκδο-ΟκύηίΒο
1.626.76422 1.195.430,07
3.
Κηρο-€γιατ.Κιιρων-Τθ(ν.Ερνο
4.
Ηηχύνι*|μΰτύ -Κχν.ίγι.& λαπάς
έ&ηλ.
12228722
101258,33
5. Μέτοφάρικά Μέΰϋ
3.620,76
1.091,63
470.916,90 421.001,40
δ.Εηιηλα και λοηός^ΰηλβμός
Σύνολο Ηΐνπτοηαιήσιων (Π1)
3.308.361,93 1.718.784,63
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΉ)

1.084.740,63 1.084.740,63
431.334,15 1.600.514,33 1.123.98253
21.028,69 112373,95
95.683,91
2525,93
3.620,76
733,96
415299,77
49.947,50
371.500,31
1.589.577,30 3216.543,64 1.591.900.73
1.583.577,30

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΜΠΚΟ
LAnû&iJtïrû
4.

ηρ υτι; ta (kr |G oXu,*AvuWrgu A iû

5.

ηρακπο0ΰλές yu αγορέςαποθεμάτων

2Λοφορές ΰναηραΰλαπων η^ρΰυοστοτχυων
1.061.740,83
476.531,80
16.690,01
2.686,78
43.799,46
1.624.648,91
624.648,31 VJnonüûiM) α,νίΰ
Υπύλαπο ιερδων χρηαέως ας νέο
Υπάλαπο Ορων npûriYOugtvunr xprpeuv u, νέα
181,59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Al+AIfl+AIV+AV)

1.183.60
1.183.60

104.064,03

77965,13

104.064.03
1.358237.32

77.965.13
1.349.483.34

37258.Χ
37258.00

46.57250
46.57250

6.158,63
196.756,72
31.348,60
10.327422

9921,43
28.859,49
196.756,99
2644220
5.775,87

7.707.Χ
25223827
28S.5K.27

8.603,94
276.353.32
322.532.42

3.067,37
3.067.37
2250.921.56

4.791,56
4.794.56
2277210.92

181,59 Γ.ΥΠΟΧΡΕύΙΕΙΙ

ΠΑηύφύζ

Jt.978,84
15.415,75

U ttA rç
Màn:(\x$km

3α,Εππαγές ϋαηρακτέές (μττύΣΡάνΰλ.)
ll.XpiiÛIU.fiMWU

70.40723
15415,75

19.563,09
6.963,33
123.402,05
143.948,47

Ihùüû τραπεζών
64.991,48
IL BpûjifVÔ(ki)iz( uwxptùAXJt,
109.547,49 ΣΠραμηθωτές
164,538.97 2û.EnrTûyt^ nAnpwrt^ (pÉir^pCFvûAûYTUiÎrtO
ΙΤράπείες λ/ομάς βραχυπρύ^ουων υπϋχρίίΛων

IVJMktyü

l.Tûgüû
ΙΚάΐύθΜχ ΰηκως & ιχχ&υυκχ,
Ιϋνολο κυκλοφορούνται; ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

403.900,27
1D6.311.92
510212,13
661.34426

367.757,85
77.C83.60
444,841,45

5.Υ«ηρώ»ςοηΰ φάρους · τέλη
GAaputornu Opywcuu
lO.MûJWpura riXiipurtu
ΙΙ.Ποπιίτϋ; fikkpûpûi
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΓΠ)

[.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΑΟΓ/IHÛI ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
l.Eyjôu επομένων χρή&ων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΟΓ/ΧΜΟΙΠΑΟΗΤ1ΚΟΥ
43.000,00 ΙΠρδύ χρηαέως δαλευμένα
43.000,00
2277210,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΟΗΠΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

2250.321,56

Σημείωση : Εγτκ ονοπροσορμογη της οξίοςτω ακίνητων της σοιραος σύμφωνα μί το Ν.2065/92 και Ν. 3296/04 σπς 31/12/12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΙΣ (Λ.Μ)
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ · 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

L Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεις
Ποσά ι*ΰάμ. χρήσης 2013
717.670,46
Κύκλος ερτοοών
ΜΕΣΟΝ: Κάαττος ηωλήοεων
516.605,42
m m
Μικτά οιιστιλέσμστο (κέρδη) εκμεταλλεύσεις
Πλέον.Αλλϋ
ϋψετολλ^αως
Σύνολά
201.922,79
60.493,58
ΜΕΣΟΝ Ι.Βρδΰ δοκηηκιγ λειτουργίας
2.Εΐμδϋ λειτουργίας δϋθέΰέως
68.965,51
149.459,09
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εχμ/σεις
21.99725
Ü .B7J5
ΜΕΣΟΝ: 3-Χρεωσπια τόκα & συναφή ίζαδα
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεις
1LΠΛΕΟΝ (ή μείσν) : Εκτακτα αποτελέσματα
19.051,39
LE kidkio un ανόργανα έοαδα
3.&XJ&J ηραηγ.χρήίχων
_
9,60
19.060,99
Τ37Ε^Γ
Μείσν: Ι.Εκταπαια ανόργανα έΣρδα
306,05
1.785.Χ
17275,99
ΙΕζοδα ηραηγ.χρηοεων
m m
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
MQONIltvuAu unücftatuv πάγων σταχεων
126.683,50
Μέίύν: Οι οπό αυτές έναυματά λέτπλιργ.ιύατας
126.683,50
jrm
ΚΑΟΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) XPHIEÛI ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΣ*\ΕΣΜΑΤΰΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Ποσά πρα|γ. χρήσης 2012
581.532,33
444.714,05

60.51427
71X329
19.624,70
76265,61
1.622,71
957,00

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημές) χρήκως
Υπύλοηο αηΰηλ.(·,+) ηρύΠγ.Χρήοεων
•Δοφαρές φοραλ.(λέγχ.πρΰηγ χρήσεων
+ ΑτύΟιμαΓκύ ηρύςδνάθέύτι
139.81827
Σύνολο
131.517,56 ΜΕΣΟΝ: ΙΦάροςέΟΟδήματας
2-Λΰηαί μη ενοωμ.στο λεπ.κάστος φάρα
8.300,71
Κέρδη προς δοθεοη
19.624,70
H&ùfkûqwu^ykCiùùtifà:
-11.323.99
t.Tormù απαάέματκΰ
2Πρώτο Μερκτμα

76265,61

ΒΥπύΑυπϋ ιερδυν ύς νέα
Σύνολο
2579,71

73.685,90
62X1,91

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ 6
Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

S2.361.31

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΟΡΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ447554

157.025,92
157.025,92

(από http://kaloudisae.clonode.com)
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Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ποσύκλοάμ. Ποσά ττροηγ.
χρησηζ20ΐ3 χρήσής 2012
47.742,44
62.361,91
77.965,13
43417,42
125.707.57
18.47727
1.400.Χ
105.830.50

105.779.33
14.008,59
11211,13
80.459.61

1.76647

2494,48

104.064,03

77.965,13

105.830.50

80455.61

ΟΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤΑΗ-454269
ΑΔΤ Μ-937922 A.M.5Û043 Α’ ΤΑ3ΤΣ

“

Ε Ν Ο Α Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ε Σ Κ Α Ι Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ ■Α Φ Ο Ι Χ Α Τ Ζ Η Α .Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 · 31.1Ζ2013)
ΑΡ. Μ Α Ε 39449142 / 8197131 · ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ .31236429000
Ποσό κλειόμενης ιρηοεως 2013
Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αίίσ κτήσεως Αποσβέσεις Ανεπτ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
93 0 ,8 4
93 0 ,8 7
0,03
93 0 ,8 7
0,03 [Μ ε το χ ικ ό Κ εφά λαιο
93 0 ,8 4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ
4 .Λ ο ιπ ά Εξοδα Ε γκαταστά σεω ς

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2013

Ποσά προηγ,
(ρήσεως 2012

(6 5 .1 6 3 Μ ετο χ ές τω ν 1 1 ,65 ευ ρ ώ )

Γ.ΠΑΓΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 .Κ α τα βλ η μ ένο

75 9 .1 4 8 ,9 5

75 9 .1 4 8 ,9 5

Υ π ό λ ο ιπ ο ( ί μ ια ν χρ ήσ εω ς α ε ν έο

•9 1 .1 6 1 ,4 9

■ 63.833,79

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

667.987,46

695,315,16

Σ.Δάνεια Τραπ εζισ ν

9 7 ,9 1 1 ,1 2

1 0 7 8 1 1 ,1 2

Θ .Λ α π ές μ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ μ ες υ π ο χ ρ εώ σ εις

50.5 0 0 ,0 0

5 0 5 0 0 ,0 0

148.4 1 1 .1 2

15 8 .3 1 1 ,1 2

17.3 9 2 ,7 7

16.2 4 5 ,5 6

ΙΙ.Ε νσ ώ μ α ιες α κινητοπ οιή σ εις
1 .Γή π εδ α - Ο ικόπ εδ α
3 .Κ τίρια & τεχν ικά Εργα

38 6 ,8 7 1 ,0 9

0,00

3 8 6 87 1 .0 9

3 8 6 .8 7 1 ,0 9

0,00

386.8 7 1 ,0 9

2 ,6 0 6 3 1 3 ,3 8

2.3 3 4 ,0 1 2 ,7 3

2 7 2 3 0 0 ,6 5

2.6 0 6 .3 1 3 ,3 8

2 .2 2 9 .7 6 0 ,0 8

37 6 .5 5 3 ,3 0

6 1 ,3 6 6 ,0 0

61.3 6 5 ,9 8

0 ,0 2

61.3 6 6 ,0 0

6 1 .3 6 5 9 8

0 ,0 2

5 -Μ εια φ ο ρ ικά μέσα
β.Έ τπ ττλα & Α ο π τό ς εξο ιτλ ισ μ ό ς
Σ ύ ν ο λο α κ ινη το π ο ιή σ εω ν

18 6 ,6 2 0 ,3 8

1 8 5 .335,77

1.284,61

186.6 2 0 ,3 8

1 8 4 .9 8 5 7 7

1.634,61

3 ,2 4 1 .1 7 0 ,8 5

2.5 8 0 ,7 1 4 ,4 8

6 6 0 .456.37

3.2 4 1 .1 7 0 ,8 5

2 .4 7 6 .1 1 1 ,8 3

76 5 .0 5 9 ,0 2

ν .Α π ο τε λ έ σ μ α τα σ ε νέο

[Μ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ μ ε ς υ π ο χρ εώ σ εις
ΙΙίΖ υ μ μ π ο χ Ε ς και ά λλες μ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ μ ες χ ρ η μ /κες α π α η ή σ α ς
7 .Λ οιπ ές μ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ μ ες α π αιτήσ εις

26 0 .0 0

26 0 .0 0

660.716,37

Σύνολο πανιού ε ν ε ρ γ ή ™ (ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)

765.319,02

ΙΙ.Β ρ α χ υ π ρ ό θ εσ μ ες υ π ο χρ εώ σ εις
1.Π ρ ο μ η θ ευ τές

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2 α .Ε π ιτα γ ές π λη ρ ω τέε ς(μ ετα χ ρ ο ν ο λ ο γιμ έ νε ς)

ΙΙΑ π α ιτή σ α ς

0,00

4 5 5 ,1 0

3 ,Τρ ά π εζες λ /β ρ α χ υ π ρ ό βεσ μ ισ ν υ π ο χ ρ εώ σ εω ν

7 1 .5 7 5 ,5 3

71.7 4 5 ,8 0

56.8 0 8 ,8 0

5 2 .5 1 7 ,2 9

1 Π ελ ά τες

21 4 .3 4 1 ,3 8

286.325,41

δ .Υ π ο χ ρ εώ σ εις α π ό φ ό ρ ο υ ς·τέλη

11 Χ ρ εώ σ τες διάφοροι

183 4 7 2 ,8 8

1 8 5 2 2 7 ,3 0

6 .Α σ φ α λισ τικοί οργανισ μοί

39 7 .8 1 4 ,2 6

451.552.71

11 .Π ισ τω τές διάφοροι

9.2 4 7 ,7 2

5.2 3 8 ,2 9

18.9 7 4 ,2 8

25.7 2 3 ,1 2

28.2 2 2 ,0 0

30.961.41

426.036,26

482.514,12

ΐν.ΔιαθΕσιμα
1.Τ α μείο
3 .Κ α τα θέσ εις όψ εεος Δ π ρ ο θ εσ μ ία ς

Σύνολο Κυκλοφορούνιος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)

Σύνολο υποχρειόσεων (ΓΗ-ΓΙΙ)

2.1 5 9 ,1 7

1 22 9 ,8 3

122.417,81

251.813,81

2 7 0 .3 5 4 ,0 9

3 9 4 0 0 7 ,3 9

418.765,20

552.318,51

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΑΡΙΑΣΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0.00

19 9 ,5 0

1.086.752.66

1,247.833,17

2. Έ ξο δ α χ ρ ή σ εω ς δου λευ μ ένα

1.686.752,66

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΒ>Γ*ΔΙ

1.247.833,17 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΑ4ΗΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΝ ΧΡΗΣΕΟΣ
31ηε Δεκεμβρίου 2013111ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ· 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ20131
Ποσό κλειόμενης χρησεως 2013
Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι.Αττοτελέσματα εκμεταλλςύσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

Κ α θα ρ ά α π ο τελέσ μ α τα (κέρ δ η ή (η μ ιές ) χρ ή σ εω ς
(-)Υ π ό λ ο ιπ ο α π ο τ/τω ν π ρ ο η γ .χ ρ ή σ εω ν

Κ ύκλος ερ γ α σ ιώ ν (π ουλήσεις)

29 2 .0 9 9 ,5 6

33 2 .0 3 1 ,3 6

Μ ε ίο ν : Κ ό σ το ς ποολήσεω ν

10 4 25 2 ,6 5

20 9 30 8 ,2 8

(■(Ζημιές π ρ ο η γ .χ ρ ή σ εω ν κα λυφ θείσ ες

Μ ικτά α π ο τ/τα (κέρ δ η ) εκ μ ετά λλ ευ σ η ς

187.846,91

122,7 2 3 ,0 8

α π ό υ π ερ α ξία α ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς π α γίω ν

Π λ ί ο ν : 1 Α λ λ α Εσοδα εκ μ ετά λλ ευ σ η ς

1 0 3 7 4 ,4 6

1 2 .799,15

198.2 2 1 ,3 7

135.5 2 2 ,2 3

Π λέο ν:2 .Λ ο ιπ ο Ι μ η εν σ ω μ α τω μ ένο ι στο

136.9 9 0 ,5 7

Ζ ημιές ο ; ν έο

Σύ νο λο

ΜΕΙΟΝ:

1 Ε ξο δ α Δ ιοικητικής λειτο υ ρ γία ς

1 3 2 .922,30

2 .Ε ξο δ α λειτο υ ρ γία ς Δ ια θέσ εω ς

6.8 9 6 ,7 5

Π λ ί ο ν ; 4.Π ισ τω τικο ( τό κο ι & σ υ ν α φ ή έσ ο δ α

Μείον: 3 Χ ρ εω σ τικο ί τόκοι

•1 .4 6 8 ,3 4
574

2,22

& σ υνα φ ή έξο δ α

1 1 .548,36

Ο λικά αιτοτελΕ σ μα τα ((η μ ιές ) εκ μ /σ η ς

ΙΙ.ΜΒΟΝ : Ε κ ια κ τ α

3 .4 7 5 9 7

58 4 0 2 ,3 2

Μ ερ ικά αττοτελΕ σ ματο (ξημιΕς) εκ μ /σ η ς

λειτο υ ρ γικό κό σ το ς φόροι

1 3 3 .514,60
139.8 1 9 ,0 5

■ 11.546,14

1 5 .313,30

4 6 85 6 ,1 8
0,00

0.01

3 .1 Έ σ ο δ α π ρ ο η γ . Χ ρ ή σ εω ν

0,00

0,00

2,4 0 1 ,6 7
50.4 5 0 ,0 0

ΚΑΘΑΡΑΑΠΟΤΤΑ (ζημίες) χρήσεεας προ φόρων

12 0 .9 9 7 ,8 7
■42 069,34

•21.332.21

•2 1 ,7 6 4 ,4 5

•9 1 .1 6 1 .4 9

•6 3 83 3 ,7 9

Ιω ά ννινα 3 0 Α π ρ ιλίο υ 2 0 1 4
Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Δ.Σ.

•5 2 .8 5 1 ,6 7

0,00

2 .1 7 1 ,5 7

•5 .9 9 5 ,4 9

Ο Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Δ.Σ.

Χ Α Τ Ζ Η Σ X . Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ

ΧΑΤΖΗ Σ X. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Ι

Α .Δ .Τ , Α Η 238371

Α .Δ .Τ . Α Ι 8 0 9 4 6 2

1 0 4 .602,65

•2 .1 7 1 ,5 6

Τ Ο Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Δ,Σ.

171.176,68
Χ Α Τ Ζ Η Σ X . ΙΩ Α Ν Ν Η Σ

1 0 4 .602,65

Ο Λ Ο Γ ΙΣ Τ Η Σ

•1 8 .9 4 7 ,4 6

Μ ε ίο ν Ο ι α π ό αυιΕς ενσοοματω μΕνες
σ το λ ειτο υ ρ γικό κό σ τος

0 ,0 0
•6 9 .8 2 9 .2 9

2.1 7 1 ,5 7
5 2 8 5 1 ,6 7

Ο ρ γα νικά κα ι Εκτακτα α π ο τΛ α (ζημιΕς)
Μ Ε ΙΟ Ν ; Σύ νο λο α π οσ βΕ σ εω ν π α γίω ν

■18.947,46
-1 4 4 1 1 9 ,7 5

•1 6 .7 7 5 ,9 0

1 Έ κ τα κτα & α ν ό ρ γα ν α έσ ο δα

3.Έ ξο δ α π ρ οηγ, χρ ή σ εω ν

•5 .9 9 5 ,4 9
■63.833,79

■ 15.307,56

α π ο τ ε λ ίσ μ α τ α

Μείον : 1 Ε κτα κτα & α ν ό ρ γα ν α έξο δ α

Σύ νο λο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσό κΛειόμ.
Ποσά προηγ,
χρήσεςσς 2013 (ρήσεως 2012

0 ,0 0

•6,995,49

1 7 1 .1 7 6 6 8

0,00

Α .Δ .Τ .Α Β 6 2 022 8

■18.947,46

(Από http://www.chatzisbros.gr)
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Σ Π Υ Ρ Ο Υ Γ . Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
Α Δ .Τ .Α Η 2 3 8 0 1 9
Α ρ Α δ ε ία ς Ο Ε Ε 5 8 4 0 7 -Α ' Τ ά ξης

(Από http://www.olympiacos.org)
68

ΠΛΝΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤ1ΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΛΟΚ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ Π Ι Σ 3<>ης ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 20 11- 11τ* Ε Τ Α ΙΡ ΙΚ Η Χ Ρ ΙΙΣ ΙΙ <177/2012-30/6/2013)

ΑΡ.Μ Λ.Ε :

9

991.10/06/Β 186/77(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΙββΑ*<χ>·η«41κνικ

Α·

I 7 11 )062012

ληΜιφιπι

7 1*5.89
*0553.77
12 539 499.·

■Λ,Μ' Μ<Λ
10 737.91
146 542,**
I 413 578.7*

10.737.90
144 622.541
092 <Ν0,2«

*·■· :. * ι ■
29 760,05
1 *44 500Λ0
2 096 4*0.66
4 200.M4.J6
105 590.57
0.00
II 5*0 972.41
25* 294.09
3 09| 302.30
27000

117433.27
177 420.00
22*00 000.00
42 500.00
932 703.75
I 537 *71.44
400 977.76
30*73 323.39
99 427.92
1027*41.30
3 127 271.31

220907.11
ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β»Γ·Δ·Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑ ΕΙίΙΓ ΙΙΙΣΤΙΜ ΙΚΟΙ
2 Ιΐκπηηκη ΙστυΐΜοαμοί ιγγτιήοαινι»
Λ30 900.00
;■. .......... .
ι Ν2723/1999 Μ ,τ η ι ο. 11 577 557.00 αρ»..
■η» Λ«-»ηηι» ϊβρΟσν^ιο Π(; ΙΐΛΓ ΠΛΟΚ ■)«41υτη ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΒΠΣ
3α*ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (I ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

•·ΙΚΛ

20

7 7*6 97124

-4 995 33727

ΙΙλ2ον 4 ΙΙμ
Μ*(ον 3 X,
Ολικό ιαιιτι
Π (Πλίον» Τ .

-71012.74

>7350.19

* 936 5*5.60

625 22*.73
ΚΛ*4ΑΡΛ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «0*4*0 ΠΕΡΙΟΔΟΥ *ρο *6ρ»ν

ΣΟΛ

(Από http://www.paokfc.gr)
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IN TE LLIG E N T M ED IA Π Ρ Ο Ω Θ Η ΣΗ Σ ΚΑΙ ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΗ Σ Ε Ί Ε
ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ 31.12.2013 (1 ΙΑ Ν Ο ΥΑ ΡΙΟ Υ 2013 Ε Ω Σ 31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 2013) 8Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσό ιοΚοόυενηο κοόσηο 2013
Α σ κ η σ η ς Αποσβ£<κις
A von αξία

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ποσό κλειόυενηε ν ο ή επ κ 2012
Αξια κτησης Αποσβέσεις
Αναπ αξία

2013

Ι,Εταιρικό κεφάλαιο
1.Κ α ταραμένο

2012

18000

18000

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1,Εξοδα ίδρυσης κ ι Α εγκατίατοαης
4,Λοπτά έξοδα εγκα τά ο -α α ε«
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

180,00

170,99

2056,00
2230,00

2.055,93
2235,97

0.01
οχ

180,00
2.056,00

179,00
2.055.98

0.01
οχ

IV ΑΠ Ο Θ ΕΜ ΑΤΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Τ α κτκό α π ο θέμ α τα

0.03

2.236,00

2235,07

0.03

4, Εκτακτα απ οθεματω

Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώμστ£ς ®ινη-οττοιήσΕΐς
δ.Μ ετογορκά p m
β.ΕπυιΑα & λοπιός εξσπλισρός
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΠΙ)
ΙΙΙ.Συρμετοχές και λ μακροτιρώ ν αττστ/ων

1.Υπόλοιπο κερδών χρήσ'ς ε ς νέον
11,136,14

11.480,12

οχ

11.486,14

11.336,13

150,01

369 033 39

352.501.77

36 4 4 1 6 2

32 88 65 45

323.670 07

519533

400.519,53

364.077,89

36.441,64

340.351,59

33 5 .0 0 6 Χ

5.345.39

7, Δοσμένας εγγυήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π Ι) + |ΓΙΙΙ)

1 .9 5 0 Χ
38.391,84

3,ΕπιχΥηαες εττεν ια γιου εξ'σμου
ΣΥΝΟΛΟ ΙΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.95 0.Χ
7.295,39

213246,67

192.805,82

3α Επ ταγές ε ο τ ρ α τ έ ε ς μεταχ/ες

49.565,64

73.704,99

11.Χρεώστες&άοορΟ'

14.557,37

IV. Διοθέαμα
1.Ταμείο
3.Κσταθέσεις όψεως& προθεσμίας

226600,34

■3
275576,85

5912,51
273006,74

125780,19
9928,51

80691,32
9940724

8462,79

δ,υτοχρεώσεις α τό φόρους τέλη
δΑσφαλιστικοί οργον/μά
11 ,Π στωτές διάφορο

16589.36
12430,36

8X 121
11762,81
384.51

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)

17319121

200297,09

448768,06

473303,83

ΟΧ

ΙΙΑ π ατήσιις
Ι.ΠεΑάτες

235682.Χ

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II,Βραχυπρόθεσμες υτπχ/εις
1.Προμηθευτές
2α.Εππαγες πληρ μετ.

ΟΧ

232.360.63

23.893,12

XX
16493,89

(ΑΗ Αΐν+Αν)

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΑτιοθέματα
1. Εμπορεύματα

XX
16493,89

2Χ .403.93

ΓΕΝ ΙΚ Ο ΣΥΝ Ο Λ Ο Π ΑΘ ΗΤΙΚ Ο Υ
\

16.857,43
97.367.78

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΙΣ ΕΝΕΡΓιΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙ ΙΙ+Δΐν)

\

53.856,57
11422521
396.594,89

121.747.91

175.604.48
466.008,41

\
Ν ν

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. έσοδσ χρήσεως εσπρσκτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

\

13.781.50
13.781,50

\
ΓΕΝ ΙΚ Ο ΣΥΝ Ο Λ Ο Ε Ν ΕΡ ΓΗΤΙΚΟ Υ (Β +Γ+Δ)

448.768,06

4 7 3 X 3 ,8 3

ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗ Λ Ο ΓΑΡ ΙΑ ΣΜ Ω Ν Α Π Ο ΤΕ ΛΕΣΜ Α ΤΩ Ν Χ Ρ Η ΣΕ Ω Σ 1.1.13 Ε Ω Σ 31 .1 21 3

Μ εον: κόστος πυΑηθέντων
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ άλλα έσοδα εκμετ/ης
ΜΕΚ)Ν: 1 Εξοδα διοικητικής Αετουργίας
2, Εξοδα χρημστοιοης Αειτ/ιας
Μ ΕΡΚ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜιΣΗΣ
Πλέον 1. Εσοδα συμμετοχών
4, πιστωτικοί τόκα
μ ώ ϊ 3 χρεωστικοί τόκοι και σ ινομή έξοδα

ΠΟΣΑ Κ ΛΕ ΙΟ ΙΗ ΣΧ Ρ 12
Καθαρά ατοτιΤα κέρδη χρήσεως

15675,72

80262,59

505.164.37

Υπόλοιπο κερδών πρ χο

226.600,34

163.840,54

141.004,54

διοφ φορ ελένχου
σύνολο:

ΟΧ
242276.06

ΟΧ
244403.13

0.00
61.385,98
•34.88721

Μ

μείον φόρος εσοδ>ος
61 .3 85 .Χ

1 7 X 2 .7 9
226.Χ 0.34

Η διάθεση υ ν κερδών γίνεται ω ς έξης:
Ι.Τ α κτκό αποθεματικό

οχ

οχ

2-κέρδη αε πίστωση λογ ετοίμων

οχ

οχ

235.082,96
235 082,96

226.Χ 0.34
2 2 6 X 0 ,3 4

79.518,58

-868.65

644,01
ΟΧ

15.655,34

64401
80.262,59

β.υπόλοιπο κερδών εις νέον
Σύνολο
80,33
60, X

Οργανκό 3 έκτβττα αποτελέσματα (κέρδη I
Μ Ε Ο Ν :Ιύνολο αποσβέσεων παγίων στογείων

23.150,18

μειον: οι από αυτές ενσΛιες στο λεττ.κόστος

23.150.18

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) Χ Ρ /Ω Ι ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

7.193.10
235.082.96

κέρδη προς δάθεαη

ΟΧ

ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΕΟΝ Εκτακτα κα ανόργανα έσοδα
μεοντί Εκτακτα 3 ανόργανα έξοδα

Π ο ο ά ιο \γ ρ 1 2

646.168,91

16.523.S9

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ

Ποσά ιοί ϊ ο 13

563.200.46
51.41120

0,00
631,35
1.500.Χ

4 7 3 X 3 ,8 3

620.611,66

17.306,50
52.103,71
m

448.768,06

ΠΙΝ ΑΚ Α Σ ΔΙΑ Θ Ε ΣΕ Ο Σ Α ΠΟ ΤΕ ΛΕΣΜ Α ΤΩ Ν

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ 2013
1ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιώνίπωλήσεις)

ΓΕΝ ΙΚ Ο ΣΎΝΟΛΟ Π ΑΘ ΗΤΙΚ Ο Υ

20,38

ΟΧ
ΟΧ

15.675,72

ΟΧ
80.262.59

14.561,85
ΟΧ
15.675.72

14.56185

ΟΧ
80.262,59
ΑΘΗΝΑ 31.3.2014

οΔαχακπής
ΤΒΝΤΖΨΔΝΗΣ'εΩΡΠΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΉΣΘΟΜΣ
11650 ΑΤΑΞΗΣ

(Από http://media-enews.gr)
70

(Από http://pcv-films.blogspot.gr)
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Βιβλιογραφία
Βιβλία
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχείρησης Δημήτρης Παπαδόπουλος - παρατηρητής - θεσσ/κη 1986 - ΤΟΜΟΣ
Α, Β
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κατάστασης - Κων/νος Κάντζος Εκδοτικός Οίκος ΊNTERBOOKS" - Αθήνα 1994
• Γενικό λογιστικό σχέδιο -Εμμανουήλ Ι.Σακελη - εκδόσεις Ε. Σακελητόμος Δ
• Γενική λογιστική - Αδρεα Μ. Ρεβακογλου, Ιωάννης Δ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ιστοσελίδες
• από την ιστοσελίδα της επιχειρήσεις Καλούδης ΑΕ
(http://kaloudisae.clonode.com)
• από την ιστοσελίδα της επιχείρησης Αφοί Χατζή ΑΕ
(http://www.chatzisbros.gr)

• από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ ολυμπιακός
(http://www.olympiacos.org)
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από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ π.α.ο.κ. (http://www.paokfc.gr )
• από την ιστοσελίδα της επιχείρησης intelligent
(http://www.intelligentmedia.gr)
• από την ιστοσελίδα της επιχείρησης Καρατζοπούλου (http://pcvfilms.blogspot.gr )
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