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ς η

θέλω να αναφέρω τιως (5ταν ξεκίνησα την εργασία αυτή δεν μπόρεσα
να βρώ Ισολογισμό και στοιχεία για το έτος 1^87. Γι’αυτό θεώρησα
σωστό να αναπληρώσω το κενό αυτό παραθέτοντας Ισολογισμούς και
στοιχεία δύο ακόμη ετών 1980,1990,
Κατά την πορεία όμως της εργασίας αυτής ανακάλυψα στο βιβλίο
ECONOMIC & MARKET RESEARCH BUSINESS της ICAR HELLAS S.A. κάποια
στοιχεία από Ισολογισμό του 1987 τα οποία στάθηκαν κατάλληλα για
τη διεξαγωγή των αριθμοδεικτών.

'Ετσι ανέλυσα και αυτό το έτος.
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θέμα της εργασίας αυτής, είναι η διερεύνηση της αποδοτικίτητας,
ρευστότητας και μακροχρόνιας ισορροπίας της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
προκειμένου να αξιολογηθεί, η σημερινή της οικονομική κατάσταση και
να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και στοιχεία για τη μελλοντική της
πορεία.
Η εξέταση των παραμέτρων αυτών γίνεται διαχρονικά και διεπιχειρησιακά χρησιμοποιώντας κατάλληλους αριθμοδείκτες. Επίσης αναφέρονται στοιχεία τριών επιχειρήσεων του κλάδου ΕΛΛΑ Α.Ε, ΕΚΟ, POTOR OIL
για τα έτη 1984-85-86.
Από την διεπιχειρησιακή ανάλυση, συνάγονται συμπεράσματα για τα
αδύνατα σημεία της επιχείρησης και προγραμματίζονται οι απαραίτητες
μεταβολές που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της θέσης της.
Η διαδικασία της αναλύσεως περιλαμβάνει δύο βασικές φάσεις ;
α) Την τυπική ανάλυση και β) Την ουσιαστική ανάλυση.
Πιο αναλυτικά συμπληρώνονται οι ισολογισμοί με πρόσθετα στοιχεία που
θα ενισχύσουν κατά ένα τρόπο την αξιοπιστία αυτής της μελέτης- έρευ
νας. Συγκεντρώθηκε επίσης πρόσθετο πληροφοριακό υλικό για την επιχ/ση·
Στη δεύτερη φάση αναλύονται τα επιμέρους κονδύλια των ισολογισμών της.
Υπολογίζονται οι σχετικοί αριθμοδείκτες και συνάγονται τα απαραίτητα
συμπεράσματα.
Τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία είναι:
α) Οι ισολογισμοί και οι λογαριασμοί "Κέρδη και Ζημίες" των ετών;
iy80, 1981 , 1982, 1983, 1984, 1"^85. 1986, 1987, 19^8, 1989, 1990 της
ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
β) Οι ισολογισμοί και οι λογαριασμοί "Κέρδη και Ζημίες" των ετών:
1984,1985,1986 της ομοειδούς— αντιπροσωπευτικής του κλάδου ΕΛΛΑ Α.Ε.
γ) Άλλα συμπληρωματικά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν
από την μελέτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
(α) Ιστορική αναδρομή.
Από

το

1958

και

ύστερα,

ο

τομέας

αυτός

λειτούργησε

κάτω από τη βασική αρχή της εκχωρήσεως δικαιωμάτων προμή
θειας αργού, διολύσεως, και διαθεσεως προϊόντων στην ελλη
νική αγορά,
λαγμα

την

από το Ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώτες με αντάλ
πραγματοποίηση

μεγάλων

παράλληλων

επενδύσεων

;(Συμβάοεις Νιάρχου, Ωνάση, Ανδρεάδη, ESSO).
Μετεπειτα όμως και κυρίως λόγω των συνθηκών που επεβαλε
η

πετρελαϊκή

όΤαδιακά

να

του

1973

το

αναλαμβάνει

κρίση

πέρα

από

Ελληνικό
του

Δημόσιο

εποπτικό

μέχρι τότε είχε και την ευθύνη της προμήθειας
αργού

πετρελαίου,

της

διυλίοεως

και

της

άρχισε

ρόλο

που

(μεταφοράς)

διαθεσεως

των

προϊόντων από τα διυλιστήρια.
Η

μορφή

του

κρατικού

μονοπωλίου

ενιοχύθηκε

μετά

την

εξαγορά από το Δημόσιό των ΕΛΔΑ Α.Ε. το 1976 και της ESSO
το 1984.
Ετσι
το

δημιουργήθηκε

μοναδικά

απ" ευθείας

φαινόμενο
αναληψεως

τα

τελευταία

στην
από

Ευρώπη
Κρατικές

χρόνια
της

στην

Ελλάδα

διαχειρίσεως

υπηρεσίες

του

και

έργου

της καλύψεως των αναγκών της χώρας σε πετρελαιοειδή.
(β) Το Νομικό πλαίσιο.
Σε μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας η λειτουρ
γία είναι ακόμη και μέχρι σήμερα εξαρτημένη από την απρό
σκοπτη

ροή

σημαντικός
καθεστώς

του μαύρου
αυτός

χρυσού

τομέας

είναι

είναι

παράξενο ότι

νομοθετικά

ο τόσο

ακάλυπτος.

Το

καλύψεως των αναγκών της χώρας σε πετρελαιοειδή

δεν είναι αποτέλεσμα μιας ηθελημένης και νομοθετικά πλαι
σιωμένης

Κρατικής

Πολιτικής.

Δημιουργήθηκε

ένα

καθεστώς

- 3 χωρίς προγραμματιομό χαι κάτω από τηυ ίιΙεαη της αντιμετώπταης των προβλημάτων που υπήρχαν για την κάλυψη της αγοράς
σε πετρελαιοειδή.
Εδώ

θα

πρεπει

να

σημειώσουμε

τον

βασικά

νόμο

σ’ άτι

αφορά το καθεστώς των πετρελαιοειδών που είναι ο 1571/85:
"περί

ρυθμίσεως θεμάτων

πετρελα’
ίκής πολιτικής",

ο οποίος

παρατίθεται στη συν’
εχεια της παρούσας μελέτης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Με
των

τον

άρο

διατάξεων

εμπορία
χώρα

σε

του αργού

μας.

.καθαρά

πετρελαϊκή
που

Μέχρι

και

την

που

την

των

εννοείται

προμήθεια,

προ’
ΐάντων

1.1.86

κρατικομονοπωλ.ιακά,

προ’
ιάντα

πολι-τική

διέπουν

το
για

του

καθεστώς
την

καταναλίσκονται

πλέγμα
και

πετρελαίου

στη

που

κάλυψη

στην

το

παραγωγή

ίσχυε
των

ήταν

αναγκών

εσωτερική

αγορά.

Το κράτος διατηρούσε του πλήρη έλεγχο της προμήθειας αργού
πετρελςίιου^ της διύλισής του και της διάθεσης των ελεγχόμε
νων -προϊόντων

(Βενζίνες,

DIESEL,

Μαζούτ) στις

δημόσιες

υπηρεσίες, και στις εταιρείες εμπορίας και διανομής.
Ετην Ελλάδα ο ρόλος των εταίρε ιών τιεριορίζεται στη διακί
νηση και όχι στην παραγωγή των καυσίμων και των λιπαντικώυ
με συνέπεια ο ανταγωνισμός μεταξύ τους να είναι μεγάλος,
σκληρός.

Οι

σημερινές

συνθήκες

ανταγωνισμού

που

έχουν

αναπτυχθεί έχουν δημιουργήσει έντονα προβλήματα στον κλάδο,
τα οποία γίνονται ακόμη πιο έντονα με τηυ πλήρη απελευθέ
ρωση της αγοράς, λόγω της πλήρους ένταξής μας στην ΕΟΚ.
Επειδή ακριβώς με την πλήρη ένταξη της στην ΕΟΚ η Ελλάδα
έχει
τα

υποχρέωση να εναρμονίσει
πετρελαιοειδή

με

τα

το καθεστώς που ισχύει για

ισχύουτα

στην

ΕΟΚ,

ψηφίστηκε

ο

νόμος 1571/85 ο οποίος προβλεπόταν ότι θα ισχυε από 1.1.86

•4 KOt συνοδεύτηκε από μι,α σεερό ΠΔ και υπουργικών αποφάσεων
με

τις οποίες ρυθμίζονταν διάφορα θέματα. ϊ<5σα

. χρόνια

απο τη δημοσίευση του νόμου υπάρχουν ακόμα κενά τα οποία
συνοψίζονται
πολλές

από

στα
τις

προβλήματα
αποφάσεις

που

που

προαναφέρθηκαν.

εκδόθηκαν

Επίσης

βρίσκονται

ήδη

υπό αναθεώρηση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι συγκε
χυμένη .
Σύμφωνα

με

πρόσφατα

δημοσιεύματα

του

τύπου

(ΜΑΡΤΙΟΣ

88) τροποποιείται ο Ν.Ί 571 /85 σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης
Ευνοϊκών

συνθηκών

ολοκληρωτικής

κατάργησης

του

κρατικού

μονοπωλίου στον τομέα των πετρελαιοειδών.
Συγκεκριμένα με τροπολογία που θα ενσωματωθεί
ψήφιση νομοσχέδιο για τις σχέσεις

στο υπό

του Ελλ. Δημοσίου

και

της Κοινοπραξίας που εκμεταλλεύεται του Πρίνο θα πραγματο
ποιηθούν οι εξής αλλαγές στο Ν.Ι571/85:
(1) Οι τιμές βάσης των υγρών καυσίμων θα αναπροσαρμόζονται
με υπουργική απόφαση ανά 15υθήμερο, ενώ για τη διαμόρφωσή
τους θα λαμβάνονται υπ' όψη οι τιμές φόρτωοης που

ισχύουν

στην Ιταλία και το Ρότερυταμ της Ολλανδίας.
Σήμερα η προσαρμογή γίνεται κάθε 3 μήνες, ενώ ο καθορισμός
των

τιμών

τελευταίο

γίνεται
είχε

με

βάση

αποτελέοει

μόνο

τις

τιμές
από

Ιταλίας.

Το

θέματα

της

και

ένα

τα

για

διαφοροποίηση

διένεξης μας με την ΕΟΚ.
(2)

Παρέχεται

η δυνατότητα

των

τιμών

διάθεσης των υγρών καυσίμων (από τις εταιρείες στους κατα
ναλωτές)

ανάλογα

με

το

με στόχο να δημιουργηθεί

γεωγραφικό

διαμέρισμα

της

χώρας

κίνητρο επέκτασης των εταιρειών

σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
(3) Προστίθενται νέοι παράγοντες οτη διαμόρφωση των τιμών

- iJ -

έ,πως το χόατος όταχίνηοης και το εμαορτνό_ κέρδος των εται
ρειών, το ΟΠΟΙΟ ενδεχεται να αυζηθει, με απόφαση του Υπουρ
γείου Εμπορίου.
(4)

Υποχρεώνονται

των

προϊόντων τους στην αγορά και

οι

εταιρείες

δότηση των εγκαταατάσεών

τους.

για

την

ομαλή

κάθε

προϊόν.

Τα

αποθέματα

τροφο

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουν

την υποχρέωση να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας
για

προώθηση

την απρόσκοπτη

μπορούν

90 ημερών

ν' αυξομειώνονται

με απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ.

- -

(5) Απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση οι εταιρείες
που ‘
έχουν υπογράψει συμβάσεις 2ετούς διάρκειας με διυλιστή
ρια

τα οπο'ια ε'ιναι εγκατεστημ'ενα στον

Ελληνικό

χώρο.

Ως

τ'ετοια θεωρούνται πλ'εον και τα ιδιωτικά επαγωγικά τα οπο'ια
αποκτούν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά.
(6) Οι συμβάσεις των εταιρειών με τα διυλιστήρια παρατε'ινονται

επ' αόριστου εφόσον δεν καταγγελθούν από τις Εται-

ρε'ιες με- τη λή^η της 2ετ'ιας. Στην περ'ιπτωση που θα υπάρξει
καταγγελ'ια, αρχ'ιζει η υποχρέωση για διατήρηση των αποθεμά
των.

Τα

αποθέματα

ασφαλείας

των

ετα'ιρων θα

καθορ'ιζονται

ανάλογα με τον μέσο όρο των πωλήσεων τους στον περασμένο
χρόνο.
(7) Στην περ'ιπτωση που διαπιστωθε'ι
τήρηση

μη τήρηση ή ελλειπής

της υποχρέωσης διατήρησης των αποθεμάτων

εταιρε'ιες, θα επιβάλλεται με απόφαση των

Υ.Οικ.

από τις
και ΥΒΕΤ

πρόστιμο ανάλογο του μεγέθους της παράβασης.
Η

ισχύς

ισχύος
νέες

του

των παραπάνω αρχ'ιζει 2 μήνες μετά την
νόμου.

προϋποθέσεις

Στην

τροπολογ'ια

έναρξη

περιλαμβάνονται

για την λειτουργία των εταιρειών

και
εμπο-

ρ'ιας-αυαηροσαρμογ'ης του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλα'ιου,
καθώς και νέοι όροι για την δημιουργ'ια αποθηκευτικών χώρων.

- 6
γ)-ΕΟΚ
Η

προσαρμογή

του

Κρατικού

μονοπωλίου

στους

κανόνες

της ΕΟΚ σημαίνει δύο πράγματα:
Πρώτα

απ' όλα

προϊόντων

ότι

εξασφαλ'ιζεται

πετρελα'ιου,

η

ελεύθερη

όιακ'ινηση

καθώς και ‘
ιση μεταχε'ιρηση όλων των

διϋλ ιοτηρ'ιων που λειτουργούν στην ΕΟΚ ε'ιτε ε'ιναι τοπικό,
ε’
ιτε

αε άλλες

τις

χώρες μ'ελη. Εημα’
ινει

αυμφων'ιες

εισαγωγής,

επ'ιοης συμμόρφωση με

διακινήσεως

που

εχει

συνάψει

η ΈΟΚ με τρ'ιτες χώρες. Με τη σταδιακή συμμόρφωση της στους
κανόνες
και

ΕΟΚ

η Ελλάδα θα μπε'ι στο

ανταγωνιστικής

επιλογής

κύκλωμα της

προμήθειας

ελεύθερης

πετρελαιοειδών

αε χαμηλ'ες τιμ'ες.
Εγγύηση
τιμές

του

ε'ιναι

ύπαρξη
καθώς

κρατικών
και

μεν

το

η προμήθεια σε χαμηλές

ο ανταγωνισμός

διυλιστηρ'ιων

ιδιωτικών

επιτυγχάνεται
ξένο

ότι θα επιδιωχθε'ι

αφενός

Κρατικής

διυλιστηρ'ιων

χαμηλότερο

στον

δυνατό

και

αφ' ετέρου

η

Εταιρε'ιας Εμπορ'ιας
'ιιδιο χώρο.

κόστος

Ετοι

εισαγωγών

σε

συνάλλαγμα και η δυνατότητα προσφοράς των προ'ΐόντων

στις εκάστστε χαμηλότερες τιμές στον τελικό καταναλωτή.
Εκτός
προ'ΐόντων
επιφέρει

των
θα

άλλων

επ'ισης

βελτιωθε'ι

ευθυγράμμιση

η

ποιότητα

σημαντικά.
των

βασικών

με αυτές της Ευρωπα'ικής αγοράς.

Η

των

προσφερομένων

προσαρμογή
τιμών

των

αυτή

θα

προϊόντων

Οι συνθήκες ανταγωνισμού

που θα δημιουργηθούν μεταξύ των τοπικών διυλιστηρ'ιων δεν
θα επιφέρουν μόνο μείωση στις τιμές διαθέσεως των προϊόντων
αλλά

και βελτ'ιωοη των συνθηκών εξυπηρέτησης εξαιτ'ιας της

εξυγ'ιανσης τους.

Επ'ισης ουσιαστικές μεταβολές θα επέλθουν

και στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Δημόσιο.

Πιο

συγκεκριμένα θα εξαναγκαστούν ν' αυξηθούν στην αποδοτικότητα,

την

ευελιξ'ια

και

την

ανταγωνιστικότητά

τους,

γιατ'ι

- 7 αυτό λεττουργεί οαυ μέσο συγχρΙοεως μετα^ίΰ αυτών κατ
ιότωτικών

ομοειδών

εη τχε ι,ρήσεων.

Επιπλέον

η

των

προσαρμογή

αυτή θα δώσει τη δυνατότητα για εναλλακτικές πηγές προμη
θειών

οπότε

παρέχεται

αυξημένη

εξασφάλιση

εφοδιασμού

σε

περιόδους πετρελαϊκών κρίσεων.
θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα
θα

εξασφαλιστούν

χωρίς

το

Δημόσιο

να

χόοει

κανένα

από

τα δικαιώματα ελέγχου παρεμβάσεων και αγορανομικής ρυθμίοεως των ανωτότων τιμών που έχει σήμερα.
Ετη σημείο
ΕΟΚ-Ελλόδας

αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις

στο

θέμα

αυτό_,

Πέρασαν

κατά

καιρούς

κρίση

και κυρίως με την ψήφιση του νόμου 1571/85 "περί ρυθμίσεως
θεμάτων πετρελαϊκής Πολιτικής" Και αυτό λόγω της δημιουρ
γίας

από

σ' ότι

την

πλευρό

της

Ελλάδας

εσφαλμένων

εντυπώσεων

αφορά την υιοθέτηση από την ΕΟΚ του συγκεκριμένου

νόμου προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς.
Εύμφωνα

με

ίηρόσφατα

στοιχεία

(ΝΟΕ' 87)

σ' ότι

αφορά

το θέμα της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς πετρελαίου
συμφωνήθηκε
θα

να συγκροτηθεί

αποτελείται

από

άτυπη μεικτή

κοινοτικούς

επιτροπή η οποία

παράγοντες

και

Ελληνες

Εμπειρογνώμονες αρμόδιους σε θέματα ανταγωνισμού. Η επιτρο
πή αυτή σε (2) - δύο - μήνες από την ημερομηνία συγκρότη
σής της πρέπει να υποβάλλει έκθεση "σχετικά με τις συνθήκες
διαμόρφωσης
επίσης
κής

των

τιμών

να σταματήσει

Δημοκρατίας

αγορά

πετρελαίου.

ΔΕΠ

πετρελαιοειδών".

Ευμφωνήθηκe

Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενατίον

νικής

το

των

η διαδικασία προσφυγής της Ευρωπαϊ

δικαίωμα
(γίνεται

σε

γιατί

η

Ελλάδα δεν

Πράγμα

που

κοινοτικές

παρουσίασή

οημαίενι

επιχειρήσεις

της

της Ελλη

απελευθερώνει

παρακάτω)

ότι

δεν

ομοειδής
να

την

παρέχει
με

την

εμπορεύονται

- 8 Koc να διακινούν πετρέλαιο στον Ελληνικό χώρο.
Παρ
35%

όλα

αυτό

η

αγορά

εχει

απελευθερωθεί

οε

ποσοστό

(ΝΟΕ 87) αλλά στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται

και οι ποσότητες που διακινούν τα δύο ιδωτικά διυλιστήρια
(MOTOR

OIL)

(PETROLA).

To

ενδιαφέρον

συγκεντρώνεται

στο

χαρακτηρισμό των "2" - δύο - αυτών ιδιωτικών διυλιστηρίων
από τον οποίο εζαρτάται ο ρόλος που θα παίξουν στην ελλη
νική αγορά και φυσικά το ποσοστό της αληθινά απελευθερωμέ
νης

αγοράς

που

θα

δεχθεί

στον

το

κεφάλαιο

ανταγωνισμό

των

εταιριών

πετρελαιοειδών.
Τελειώνοντας
στις

αλλαγές

καθεστώτος

που θα επιφέρει

πετρελαιοειδών στα

σκόιπιμο να ξεκαθαριστεί

"ΕΟΚ"

και

την

η προσαρμογή

αναφορά
του

ισχύοντα στην ΕΟΚ

μας

ελληνικού
κρίνεται

ένα σημαντικό σημείο-κλειδί

που

αφορά την προσαρμογή αυτή:
Η υποχρέωοη προσαρμογής

των κρατικών

μονοπωλίων

αφορά

μόνο τον εμπορικό τομέα και όχι τον τομέα της παραγωγής.
Εχουμε κάθε δικαίωμα να διατηρήσουμε όποιας μορφής κρατικό
μονοπώλιο θέλουμε στην παραγωγή, είμαστε όμως υποχρεωμένοι
να διαρρυθμίσουμε το κρατικό μονοπώλιο στην εμπορία έτσι
ώστε
ων

"να αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υπηκό

των

κρατών

διαθέοεως".

μελών

ως

προς

τους

όρους

εφοδιασμού

και

ΰί·-ΤΡΟΛΑ A.K.E.K.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Φ.Μ.; 94026107).
ΙΔΡΥΣΗ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1969 με διάρκεια 50 ύτη (ΦΕΚ No.: 1287/1969).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Διύληση αργού πετρελαίου και διάθεση πετρελαιοειδών.
Εισάγει αργά πετρέλαιο απύ τη Μέση Ανατολή, τη Σοβιετική Ένωση
και τη Ρουμανία.
ΠΡΟ "ΙΌΝΤΑ:

(Ε= Εξαγωγές)

Υγραέρια (βουτάνιο, προπάνιο)

(Ε)

Καύσιμα αεριωθουμένων

(Ε)

Πετρέλαιο, φωτιστικό

(Ε)

Πετρέλαιο, εσωτερικής καύσης (ντήζελ)

(Ε)

Πετρέλαιο, εξωτερικής καύσης (μαζούτ)

(Ε)

Νάφθα

(Ε)

ΑΚΙΝΗΤΑ:
Διατηρεί κεντρικά γραφεία στην διεύθυνση: Δεληγιάννη 59
κεφαλάρι, Κηφισιά
145 62 Αθήνα.
Επίσης, ιδιύκτητα διυλιστήρια βρίσκονται στην Ελευσίνα
(277.000τμ.).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Απασχολεί

850-900 άτομα,

ΜΕΤΟΧΟΙ:
Η τιτλούχος ανήκει στο γκρούπ εταιρειών Λάτση και ελέγχεται
πλήρως από τον κ. Ιωάννη Λάτση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;
Νικόλαος Γρηγοριάδης
Ευάγγελος Χρόνης
Ιωάννης Γιαννόπουλος
Οεόδυρος-Αχιλλέας Βάρδος
Αγγελικη-Ηρύ Παπσ3ασιλείου
Παναγιώτης Μενούνος
Γεώργιος Μπουτόπουλος
Ευτυχία Παπακωνσταντίνου

-

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Διευθύνυν Σύμ3ουλος
Αναπλ. Λ/vuv Σύμ3ουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Το μετοχικό κεφάλαιο, μετά από διαδοχικές αυξήσεις, με τελευταία
στις 19.9.1989, ανέρχεται πλέον σε 4.200.000.000 δρχ., διαιρούμενο
σε 210.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ. η- καθεμιά (ΦΕΚ
No.: 3387/1989).
Επισυνάπτεται ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της 31.12.1990.
Οι πωλήσεις για το 1990 ανήλθαν σε 32.280.650.000 δρχ.
Οι προ3λεπόμενες πωλήσεις για το 1991 δεν είναι διαθέσιμες.
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
Εμπορικές:
- ΒΕΙΣΑΝΕΞ ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1952 και σσχολείται
με εξαγωγές καπνών σε φύλλα.
Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδια κεφάλαια
Πωλήσεις
Ζημιές

5.032.000
δρχ. (στοιχεία 1990)
30.399.000 δρχ.
37.466.000 δρχ.
10.006.000 δρχ.

■ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το
1936 και ασχολείτο με τη διανομή πετρελαιοειδών σε όλη την Ελλάδα.
Μετοχικό κεφάλαιο

347.320.000 δρχ.

Η παραπάνω εταιρεία αδρανεί από το 1988.
■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1960 και
σσχολείται με γενικό εμπόριο.
Μετοχικό κεφάλακ
Ίδ ια κεφάλαια
Πωλήσεις
Ζημιές

155.700.000
δρχ. (στοιχεία 1990)
34.850.000 δρχ.
73.652.000 δρχ.
1.246.000
δρχ.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (συνέχεια) :
Κατασκευαστικές:
-

ΛΑΜΔΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, π οποία ιδρύθηκε το
1969 και ασχολειται με οικοδομικές και ναυτιλιακές εργασίες.
Μετοχικό κεφάλαιο

241.344.000

δρχ.

PETR0LA INTERNATIONAL S.A., η οποία εδρεύει στο LIECHTENSTEIN και^
ασχολείται με επενδυτικές δραστηριότητες καθώς και με κατασκευές έργυν
στην Σαουδική Αραθία.
Η παραπάνω εταιρεία σταμάτησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1983.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1963 και ασχολείται με-κτηματικές
και τεχνικές εργασίες.
Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδια κεφάλαια
Πυλησεις
Ζημιές
-

-

512.500.000 δρχ. (στοιχεία 1989)
484.155.000 δρχ.
2.926.000
δρχ.
17.452.000
δρχ.

TRANSWORLD HEAVY CONSTRUCTION Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε στο LIECHTENSTEIN
και ασχολείται με διυλιστήρια και κατασκευαστικές εργασίες στην
Σαουδική Αραβία.
S.E.T.E. S.A., πρόκειται για ξένη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1980
και ασχολείται με τεχνικές μελέτες και κατασκευές.
Σημειώνεται ότι, το 1984 ο κος Ιωάννης Λάτσης αγόρασε το ξενοδοχείο
"ΑΠΕΡΓΗΣ" στην Κηφισιά.

Ναυτιλιακές:
-

BILINDER MARINE C0RP., πρόκειται για Παναμέζικη εταιρεία, η οποίο
άνοιξε γραφεία στην Ελλάδα το 1983 με βάση τον Νόμο 89/1967 και
ασχολείται με τη διαχείριση πλοίων.

- ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1977 και ασχολείται με την ιδιοκτησία
και διαχείριση τάνκερ.
Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδια κεφάλαια
Έσοδα
Καθαρά κέρδη

150.000.000 δρχ. (στοιχεία 1990)
103.029.000
δρχ.
1.003.514.000 δρχ.
19.620.000 δρχ.

JUi
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (συνέχεια) :
Τραπεζικές:
-

BANQUE DE DEPOTS, η οποία ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1921 και ελέγχεται
από τον κ. Ιυάννη Λάτση από το 1984.

-

PRIVATE BANK & TRUST CO., η οποία ιδρύθηκε στην Αγγλία τον Ιούλιο
του 19Θ9.

-

ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε στις 12.12.1990 και
ασχολείται με τραπεζικές εργασίες.
Μετοχικό κεφάλαιο

4.000.000.000 δρχ.

Τέλος σημειυνεται ότι, ο κος Ιυάννης Λάτσης έχει αντιπροσώπους στο
εξυτερικό και στις παρακάτω χώρες :
Λονδίνο :
Νέα Υόρκη :
Παρίσι :
Γενεύη :
Κάιρο :
Ουάσινγκτον :
Τόκιο :
Τρίπολη (Λιβύη)
Γιοχάνεσμπουργκ

:
:

JOHN LATSIS (LONDON) LTD
JOHN LATSIS (U.S.A.) INC
JOHN S. LATSIS (FRANCE) S.A.
JOHN S. LATSIS S.A.
JOHN S. LATSIS
LATSIS GROUP OF COMPANIES
JOHN S. LATSIS OVERSEAS (JAPAN) LTD
JOHN S. LATSIS & CO(LIBYA) LTD
JOHN S. LATSIS AFRICAPTY. LTD.

ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Δεν έχουν σημειωθεί δυσμενή στοιχεία σε βάρος της τιτλούχου μέχρι
τον Οκτώβριο 1991.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Πρόκειται για μεγάλου μεγέθους οικονομική μονάδα, η οποία ανήκει
στο γκρούπ εταιρειών Λάτση.
0 κος Ιωάννης Λάτσης (γεν. 1910) ξεκίνησε τις εμπορικές του δραστηριό
τητες στον Πύργο Ηλείας όπου και έχει γεννηθεί με το εμπόριο
κορινθιακής σταφίδας.
Το 1938 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου ασχολείται με ναυτιλιακές
εργασίες παράλληλα με το εμπόριο σταφίδας.
Το 1945 ο κος I. Λάτσης ξεκινάει το εμπόριο πετρελαιοειδών, ζάχαρης
και ειδών διατροφής σε διεθνή βάση.

ΚΡΙ5ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (συνέχεια) :
Το 1983 μεγάλο μέρος tuv εμπορικών δραοΐηριοτήτυν χου κου I. Λάχση
μεχαφέρεχαι σχη Σαουδική Αρα3ια.
Η χιχλούχος καχαχάσσεχαι 10η ανάμεσα σχις 200 μεγαλύχερες Ελληνικές
3ιομηχανιες με 3άση χο σύνολο χου ενεργηχικού χο 1989 και 14η με
3άση χις καθαρές αυλήσεις.
Επίσης, καχαχάσσεχαι 3η ανάμεσα σχις 15 μεγαλύχερες 3ιομηχανίες
πεχρελαιου και προιόνχυν άνθρακα χο 1989 με 3άση χο σύνολο χου
ενεργηχικού.
Από χην ανάλυση χυν σχοιχειυν χου ισολογισμού χης 31.12.1990 προκύπχουν
περιορισμένες συνθήκες γενικής ρευσχόχηχας (0,52).
Η σχέση Ξένυν προς'Ιδια κεφάλαια είναι υφηλή (5,06:1) υποδηλώνονχας
εξάρχηση χης χιχλούχου από χα Ξένα κεφάλαια.
Επίσης σημειύνεχαι όχι, η χιχλούχος εργόζεχαι κάχυ χου κόσχους
(αρνηχικό μικχό περιθώριο).
Τέλος σημειώνεχοι όχι, η χιχλούχος εμφάνισε κέρδη χο 1990 σε σχέση
με χο 1989 όπου παρουσίαζε ζημιές, γεγονός που οφείλεχαι κυρίυς (πην
ανχίσχοιχη αύξηση χυν πυλήσευν καθώς και χυν προμηθειών και λοιπών
λειχουργικών εσόδυν καχά χο παραπάνυ χρονικό διάσχημα.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
Εθνική Τράπεζα χης Ελλάδος
CITIBANK
Εθνική Τράπεζα χης Ελλάδος

- Κενχρικά (Αιόλου 86)
- Κενχρικά (Όθυνος 8)
- Υποκ/μα Ελευσίνας (Πλ. Ηρώυν).-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΕΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΛΟΥ
Γεν ίΗ0■
σήμερα
Η

Ο

κλάδος

της

δτϋλιοης

πετρελαίου

περτλαμβάνετ

4 δτυλτστήρι,α αργού κατ 2 δτϋλτστήρτα λιπανττκών.

εγκατεστημένη

δυναμικότητα

παραγωγής

φτάνει

στα

19,2

εκ. χάννους το χρόνο.
Η

διύλιση

γνώρισε

γρήγορη

ανάπτυξη

τα

τελευταία

25

χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 1966. Καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος

της ντόπιας κατανάλωσης σε διυλισμένα προϊόντα που

αποτελούν την κυρτότερη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα.
Από τα 4 διυλιστήρια αργού που λειτουργούν στην Ελλάδα
τα

2 ελέγχονται

από " Ελληνες Εφοπλιστές

και

τ' άλλα δύο

από το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΛΛΑ από το 1976), και (ΔΙΥΛΙΣΤΗ
ΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΟ ΑΕ μέσω της ΕΛΕΠΕΧ από το 1984).
1.

Το

διυλιστήριο

Ασπροπύργου

(ΕΛΛΑ

ΑΕ)

δυναμικότητας

παραγωγής 4,5 εκ. μετρικο'ι τόννοι ελέγχεται όπως προαναφέρθηκε από το 1976 από το Ελληνικό Δημόσιο.
ανήκε
μια

οτο

κράτος

Μέχρι το 1970

από

το

εταιρεία στην οποία συμμετείχαν ο Νιάρχος,

MOBIL OIL
θεια

που το ε'ιχε νοικιάσει

1958

σε

ο SOCONY

και η HYDROCARBON. Την περ'ιοδο αυτή η προμή

του αργού γινόταν κατά το μεγαλύτερο μέρος από τις

εταιρε'ιες MOBIL, Β.Ρ. SHELL, CLATEX, PETROFINA και η μετα
φορά από το Νιάρχο.

Μετά το 1970, σύμφωνα με τους όρους

της

νέας

σύμβασης ο Νιάρχος αναλάμβανε

του

διϋλιοτηρ'ιου και τη μεταφορά του αργού κατά το μεγαλύ

την

εκμετάλλευση

τερο μέρος. Απόκτησε ακόμα δικαίωμα προμήθειας ενός μεγάλου
μέρους του αναγκαίου αργού για τη λειτουργία του διϋλιστηρ'ιου

που

όπως

διευκριν'ιζονταν

στους

όρους

της

σύμβασης

θα προμηθευόταν από τις ΠΕΠ (Πολυεθνικές Εταιρε'ιες Πετρελα'ιου).

Από

το

1976 όπως προαναφέρθηκε

και

στα

πλα'ισια

15 της

αναθεώρησης

ηολλών

συμβάσεων

ηερυήλΟε

εζ' ολοκλήρου

υαό Κρατικό 'Ελεγχο.
2, Το διυλιστήριο MOTOR OIL ελ'εγχεται από τον Ομιλο Οαρδινογιόννη.

Δυναμικότητα παραγωγής

7 εκ,

τόννοι

το χρόνο.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγή
i80-85'i).
την

Η MOTOR OIL

εσωτερική

αγορά.

παράγει

επίσης

λιπαντικά

Η προμήθεια αργού

γ’ινεται

και

για

από

τις

Π.Ε.Π. και η μεταφορά από το στόλο του Εαρδινογιάννη.
3. Το διυλιστήριο της ΕΚΟ ΑΕ ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
μέσω

της

ΕΛΕΠΕΧ ΑΕ από το Μάρτιο του 198·4. Δυναμικότητα

παραγωγής 3,2-3,5 εκ. τόννοι το χρόνο με προοπτική αύξησης
λόγω

επενδύσεων.

Το

συγκρότημα

εξαγοράστηκε

στην

τιμή

των 15 εκ. $ από τα ρπο'ια 3 εκ. $ διατέθηκαν από την EXXON
για

χρήοη-επ ιοκευές

πλο'ιων

εντός

Ελλάδος.

Απαρτ'ιζεται

από:
- Διυλιστήριο δυναμικότητας 3,2-3,5 εκ. μετρικούς τόννους
το" χρόνο.
- Μονάδα παραγωγής αμμωνίας (115.000 τόννοι το χρόνο).
-

Μονάδα

παραγωγής

οόδας/χλωρ'ιου

(35000/30000

τόννοι

το

χρόνο).
- Μονάδα αιθυλεν'ιου (1 5.000 τόννοι το χρόνο)
- Μονάδα P.V.C. (50.000 τόννοι το χρόνο).
Παράλληλα,

διαθέτει όλες τις απαρα'ιτητες βοηθητικές μονά

δες (π.χ. παραγωγής ατμού) για την εξυπηρέτηση των μονάδων
του

και άλλων βιομηχανικών μονάδων της περιοχής θεσααλο-

ν'ιηης ενώ σε ορισμένα από τα προϊόντα αυτά έχει το μονοπώ
λιο.

Ετο τ'ιμημα βέβαια της εξαγοράς θα πρέπει να προστε

θούν 4,5 εκ, $ που σύμφωνα με έγκυρες πηγές αντιπροσωπεύ
ουν

το

τίμημα

αποφευχθε'ι

εξαγοράς

τεχνολογ'ιας,

ενώ

προκειμένου

να

η μετατροπή του συγκροτήματος σε προβληματικό
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ηυαγχη

εγ)ΐαταοτηοε^)ν,

;πευ6ίιοεων

εκουγχρονιομού,

βελχεΰοεως

;<οι αυζήσευς της 5υναμ l κότ ητος των μονάδων

ώατε η λειτουργία του να είναι οικονομικά ουμφέρουσα.
Οι επενόϋοείΓ
ία) Για ειτέκτααη της μονάδας P.V.C. απά 50.000 οε 75.000
χάννους οε πρώτη φάοη και αε 110.000 τάννους οε δεύτερη
'Κόστος 25 εκ. $).
(β) Για τη δημιουργία μονάδας αποθειώοεως Μ Ο εκ.$).
(γ) -Για εκσογχρονισμά και βελτ’
κοοη των εγκαταστάσεων

του

διυλιστηρίου ',10 εκ.5) Σύνολο 45 εκ.$.
■1 . Το

διυλιστήριο

της

"ΠΕΤΡΟΛΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕ

ΛΑΙΩΝ" Α.Ε.
Etoc ιδρύοεως: 1935, Δραστηριότητα: Εμπόριο Πετρελαιοειδών
και

λιπαντικών.Διευδύνων

Σύμβουλοε:

Π.Κ"ΔΕΠΣ.

Προσωπικό:

900 άτομα. Εδρα: Οθωνος 3 105 57 Αθήναι Εγκ-'σειc-Αποθήκες:
Τουρκολιμανο

Ελευσίνας.

δυναμικότητα

5

Λάτση.

εκ.

Το διυλιστήριο Πετρόλα-παραγωγική

τόννοι

το

χρόνο-ανήκει

στον

όμαο

Είναι γνωστό ότι αραβικά Κεφάλαια συμμετείχαν στη

χρηματοδότησή του αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία
ως προς τη χώρα προέλευσης των κεφαλαίων ή τη μορφή της
συνεργασίας. Σύμφωνα με τους ήορους της σύμβασης ο όμιλός
Λάτση είχε την ευθύνη για τη μεταφορά του αργού με εξαίρεση
μια

μικρή

ποσότητα

που

τη

μεταφορά

της

την

αναλάμβανε

το κράτος. Απόκτησε ακόμα το δικαίωμα συμμετοχής στη διανο
μή των διυλισμένων
του

αργού

προϊόντων. Σε ότι

σε αντίθεση

με όλες

αφορά την προ)τήθεια

τις άλλες συμβάσεις,

δεν

προβλεπόταν ότι θα το αγόραζε από τις πολυεθνικές εταιρίες
ιιετρελαίου. Φαίνεται ότι το αργό θα το προμηθευόταν κατευ
θείαν

από

την

πετρελαιοπαραγωγό

χρηματοδότηση του διυλιστηρίου.

χώρα

που

συμμετείχε

στη

17 Παρακαχω ααρατίΟεται ουγχεντρωτl κός πίνακας που 6είχνεε
χην αξεα της επενόυοης που απαετήΟηκε για κπΟε δεϋλεατήρεο,
to ποσό απο την αςία της κάθε επενόυοης που αιρορό επένδυοη
σε

ξ’
ενο συνάλλαγμα καε το αντ’
εατοεχο σε δραχμές.

Επίσης

τους όρους δανεεσμοΰ.
ΔΕΠ Λ.Ε.
Η

ΔΕΠ

Α.Ε.

εδρΰθηκε

το

1975

με

μοναδεκό

μέτοχό

της

το Ελληνεκό Δημόσεο. Εκοπός της εεναε η ανάπτυξη της Βεομηρχανεας Πετρελαίου στην Ελλάδα,
ρευνα,

παραγωγή,

μετα(?ορά

με

σ’ όλες -τες φάσεες,

πετρελαεαγωγό,

ή

{έ

θαλάσσεα

μεταφορά, δευλεση καε δεανομή!.
Ασχολεεταε

- έχεε

την ευθύνη

- γεα την

παρακολούθηση

καε του έλεγχο των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνεκού Δημοσίου
καε

των

ξένων

Εταερεεών.

πενταετή προγράμματα έχεε

Πεο συγκεκρεμέυα
προγραμμάτισεε

η ΔΕΠ

σε δύο

να κάυεε

αποτί

μηση του πετρελα'εκού δυυαμεκού της χώρας μας, καε να καταβάλλεε

συντουεομένες

προοπάθεεες

γεα

την

ανακάλυψη

καε

την παραγωγή υδρογονανθράκων μέσα καε έξω απο την Ελλάδα.
Τα ευρήματα συνηγορούν γεα το συνεχώς αυΓαυόμευο πετρελα’εκό ευδεαφέρου

της χώρας μας. Τα κοετάαματα του Πρίνου

καε

του Κατάκωλου είυαε παραδείγματα που μας πείθουν γεα

την

ύπαηξη

αυαλόγωυ

κοετασμάτων

καε

σε

άλλες

περεοχές

της Ελληυεκής Επεκράτεεας. Μ συατηματεκή έρευνα του Ελληυεκού
γεα

χώρου

να είναε

δεν

είναε

μόνο δαπανηρή

καε

καε αποτελεσματική θα πρέπει

χρονοβόρα

καε οε εξής παράγοντες:
- Βελτιωμένη πετρελαϊκή νομοθεσία.
- Καλύτερη δυνατή οργάνωση.
- άρτια επαγγελματική εξεδίκευαη
- χρήση καε εκμετάλλευση της πεσ προηγμένης τεχνολο
γίας.

αλλά

να συντρέχουν
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tuv

αιυιτουμενων

:ιε·?αλαίων γεα

να οιευκολυνθεί

,, )ΐαλΰτερη ε:'π\iipuo.i των τεΟεντων στόχων.
ηε στοχο

τη σταδιακή ;ιό.\υι;)η των σαπανόν

ερευνάς από

ι5ια κεφάλαια η Δ2Π Οα σρέπει να επιΰοΟεί σε ειτιχειρηματική
δραστηριότητα για να υλοαοιηοει τους σκοπούς της".
π Κάλυψη μέρους των δαπανών ερευνών με την τεχνολογική
αυτοδυναμία της ΔΕΠ είναι ειρικτή και αν ,αλαμβάνοντας εργα
σία τρίτων θα μειωθεί το κόστος των ερευνών αυτών.

ΟΙ ΕΠΕΜΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 1973
ΔΙΥΛ .

ΙΔΙΟ Κ Τ.Κ ΑΙ ΑΞΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

MOTOR OIL
Κ όρινθος

ΟΜΙ.ΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΛΝΝΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝ.ΣΥΝΑΛΛΑΠΙΑ
ΙΔ ΙΑ ΚΕΦ.

53 εκ. S

ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦ.
ε κ α τ. ί

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ
ΙΔ ΙΑ ΚΕΦ. ΔΑΝΕΙΑΚΑ
2 0,8 εκ .
Δ ά ν ε ια από τ η ν FIRST NATIONAL CITY
BANK,BANK OF AMERICA

Ε/ΑΔΑ

Π ιστώ σεις.Κ Κ ΙΙΡ Ρ & W S S E N με ε π ιτ ό κ ιο

1958-70

Αεηρόπΐ'ΡΝος

που συμίρωνάθηκε σύμίρωνα με τ ι ς τ ό τ ε

Κρ&τος επενδ.21 ,4 εκ.5

ε π ικ ρ α το ύ σ ες συνθήκες
Τα δ ά ν ε ια συμφωνήθηκαν από τ ο Ν ιά ρ χο ,
τηνΡΝΟΒ,Chase Manhattan Banlc

ΝΤάρχος (2/3)
Κράτος (1 /3)
3 5 ε κ .$
Μετά τ ο H976
Κ ρ 'α το ς

30,6

ESSO*

Ε π ιτό κ ιο 7,5% γ ι α τ α δ ά ν ε ια που θα δ ι

θεά/νίκη

λΛ^ταν από τ ρ ί τ ο υ ς κ αι 53% γ ι 'ο ί υ τ ά που
θα σ υ νά π το ντα ν από τη μ η τρικ ή ε τ α ι ρ ε ιι
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΏΙΗ κ αι
ορτ43ικά κεψ. 55-55,5 εκ.$

6 ,5 -7
33-33,5
από τ α οπ ο ία 1 ,5 -2
από τα ο π ο ία 8 -8,5
γ ι α ε ξα γω γ ικ ό δ ι ϋ λ ι - γ ι α ε ξα γω γ ικ ό δ ιϋ λ ισ τ ά σ τά ρ ιο (1971)
ρ ιο

' Τώρα ΕΚΟ , α ρχικά επένδυση

KAnOTAMAJ-TI - ΣΗΦΛΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Η Δΐη_Κ!ΟΓΚ)ΙΙΓΓ.Η TOY νΟίΦΛΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
11 περΤπτωσιι των όιϋλιοτηρίων
ΠΑΠΑΖΙΕΗ 1985.

3,5

η .5
Ε π ιτό κ ιο 7,5-9%

-

20

-

ΓΞΠΙΚΛ ΓΙ.Λ ΤΜ 3!::)?ΙΛ Τ:1Σ ΛΙΙΛΛΥ!',"" ΤΠ·; Ι"θΛϋΓΙ^::ΩΝ
;ΐε τον

ορο αναλυοη

ιοολογ ίΟμόν

εννοούμε

τιι σύγ'.ίρεοη

- ο" ότι οίρορά την αζια - των 6ι,α.ρόρων ομαόοηοτημένων στοτχείων

του

ισολογισμού

προς

το σύνολό

τους,

ή προς

την

αξύα ορισμένης ομόΰας στοιχείων και ακόμη προς τα στοιχεία
άλλου ή άλλων ισολογισμών της ιΰιας η ομοει5ούς επιχειρήσεως.
H

διαδικασία

αναλυτικών

της

μεθόδων

αναλύσεως

επεξεργασίας

συνισταται
των

στην

ε(ραρμογή

διαφόρων, αριθμητικών

στοιχείων των ισολογισμών και απο,ΐλ’
επει στην εξαγωγή χρή
σιμων πληροφοριών, κατάλληλων για τη λήι^η αποφάσεων. Επίσης
συνάγονται

συμπεράσματα για την οικονομική

επιχείρησης

και

τις

τάσεις

που

κατάσταση

διαμορφώνονται

κατά

της
την

εξελιξή της.
Πρεπε ι να σημειωθεί ακόμη ότι μια ορισμένη μόνο ομαδο
ποίηση και συγκριτική μελέτη των στοιχείων του ισολογισμού
οδηγ-εί σε λογικά και χρήσιμα συμπεράσματα.

Π.χ.

η υποδι

αίρεση του Ε και Π σε υποομάδες υπαγορεύεται από την ανάγκη
συλλογής ορισμένων στοιχείων και μόνο.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ανάλογα
με τον σκοπό που επιδιώκεται και τις πληροφορίες που απαι
τούνται γίνεται και αντίστοιχη επεξεργασία των διαθέσιμων
στοιχείων

του

ισολογισμού

έτσι

ώστε

να

εξάγονται

σωστά

και χρήσιμα συμπεράσματα.
Οσον αφορά ειδικότερα τι ερευνάται με την ανάλυση των
ισολογισμών αναφέρουμε τα εξής:
ι)

αποδοτικότατα:

τα

κεφάλαια

κέρδη.

που

δηλ.
έχουν

η

ικανότητα

των

στη

διάθεσή

τους,

επιχειρήσεων

με

να δημιουργούν

- 21 I.L ) ρευΰτότητα: 6ηλ. η ικανότητα των επuχείρήοεων να ανταπορΰίνονταε στες τρεχουοες υποχρεέ>οεες τους.
i l l

) μακροχρόνια ίοορροπεα .5ηλαόη η ε;(θνότητα των επεχεειίή-

αεων

να

ανταποκρίνονταε

οχις

υποχρεωθείς

που

πηγάζουν

από μακροπρόθεσμο δανεεομό.
εΐ6η αναλΰσείιΐς ισολογισμών.
Ανάλογα

με

το

ποιος

ενδιαφέρεται

για

την

οικονομική

κατάσταση της επιχείρησης, οι διευΟΰνοντες και άλλα στελέ
χη

τηζ

επιχείρησης

επιχείρηση τράπεζες,

ή

άλλοι

εφορία,

ενδιαίρερόμενοι

έζω

από

διάφοροι επενδυτες κλπ,

την
δια

κρίνουμε δύο είδη αναλϋοεως ισολογισμών.
-εσωτ.ανάλυση: όταν

ο

επιχειρηματίας

κάνει

ανάλυση

μ'εσω

των υπαλλήλων της επιχείρησης.
- εζωτ.

ανάλυση:

όταν

η ανάλυση

ενεργείται

που βρίσκονται έζω από την επιχείρηοη.

από

τρίτους

22
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ε το τ χρ ι λ toy κλάδου

Με 6e5o|ikvo το πρόβλημα της ανομοιομορ<?'ΐ-ας, ανομοιογέ
νειας
τον

ίων

ποίΗίλον

κλάδο,

πινάκων

οτοιχείων

που

έχουν

συγκεντρωθεί

θα παρουοιάοω συνοπτικά και όχι

ορισμένα

γενικά

οικονομικά

για

με την μορφή

στοιχεία

του

κλάδου

τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τα ειδικότερα
προβλήματα

που

αντιμετωπίζει

ο

κλάδος,

και

να

εζάγουμε

τα απαιτούμενα συμπεράσματα.
- Εξετάζοντας

τα οικονομικά

αποτελέσματα

των

τελευταίων

10 ετών περίπου συμπεραίνουμε πως αυτά δεν είναι ικανοποιη
τικά. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας 4 λόγων:
α) Τησ κρατικής παρέμβασης στο κλάδο και
τιμές.

Πιο

το Υ3ΕΤ,

συγκεκριμένα:

οι φόροι

Οικονομικών),
(Υπουργείο

καθορίζονται

η λιανική

Εμπορίου).

ειδικότερα στις

η τιμή αγοράς, καθορίζεται
από

το Υ.Ο.Κ.

τιμή καθορίζεται

Με άλλα λόγια οι

από

(Υπουργείο

από το Υ.Ε.Μ.Π.
κανόνες

εμπορίας

επιβ"άλλονται με νόμους του κράτους που δεν αφήνουν περιθώ
ριο καταοτρατήγησης χωρίς δηλαδή να λειτουργούν οι νόμοι
της αγοράς.
β)

Της

αλλαγής

στον

τρόπο

παράδοσης

των

βενζινών-χρέωοη

σε ορισμένη Θερμοκρασίαγ) Της υη αναγνώρισης του <1>ΠΑ ως στοιχείο κόστους,
δ) Της αγορανομικής καθήλωσης των τιμών των ορυ)ΐτελαίων.
Η πτώση των κερδών στα τελευταία χρόνια όπως απεικονίζε
ται στον ΠΙΝΑΚΑ

(7) αποδίδεται κυρίως στην σχέση εξόδων/

περιθωρίων. Στο τέλος της περιόδου που αναφέρεται ο Πίνακας
η σχέση αυτή επιδεινώνεται:
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Α) ΔΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στις επιχειρτ^σεις πρέπει να υφέστανται ορισμένες αρμονικές
αναλογίες, α φ ’ ενές μεταζύ των περιουσιακών μέσων και αφετέρου
μεταΕύ των κατηγοριών χρηματοδέτησης.
Τις αναλογίες αυτές θα τις μελετήσουμε με την εζαγωγή των
παρακατω αριθμοδεικτών r
α) Αριθμοδείκτης βαθμού παγιοποίησης της περιουσία,ς ή δείκ
της επενδύσεως.
ϋ®Υ·:2_εγεογητικ6
Σύνολο ενεργητικού
Ο δείκτης αυτύς σε συνδιασμύ με τύ δείκτη :
Κυκλοφορούν ενε2γητικύ
β)

Σύνολο ενεργητικού

Απεικονίζει την αναλογία των κεταλαίων που έχουν διατεθεί
στις στις δύο αυτές κατηγορίες δεσμεύσεως τους.
Για την κατάρτιση αυτών των αριθμοδεικτών από τις οικονομι
κές μονάδες και την αΣιολύγησή τους, λαμβανονταί υπόψη οι ακόλου
θες αρχές r
- Το αριστο σημείο ισορροπίας μεταξύ κυκλοφορούντος και πα
γίου εζαρταται από τον τομέα δραστηριότητας της οικονομικής μον
άδας.
- Οι οικονομικές μονάδες εντάσεως κεφαλαίου είναι υποχρεωμ
ένες να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για τεχνολογικούς
λόγους.
- Οι βιομηχανικές μονάδες δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια σε
πάγιες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ οι εαπορικές δεσυεύουν μεγάλα κεφάλαια σε αποθέματα.
- Οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των οικονομικών μο
νάδων του ίδιου κλάδου αποκαλύπτουν τη διαφορετική πολιτική που
ακολουθεί κάθε μία από τις μονάδες αυτές και εντοπίζουν την ορθ
ότητα ή μη των επιχειρηματικών αποφάσεοιν στον τομέα των επενδύσ
εων.
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Β) A O M H E _ K m M I O Y _ _ H ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι σριθμοδείκτες της κατηγορίας αυτής επιτρέπουν την εξέτα
ση της δομής του παθητικοί.

Μια ισορροπία πρέπει να αναζητηθεί

μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης.

Τα ίδια κεφάλαια απο

τελούν ένα περιθώριο ασφαλείας για τους πιστωτές της επιχείρησης.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των κεφαλαίων αυτών, οι διευθύνοντες αναλαυθάνουν το Ράρος των κινδύνων.

Όταν τα ίδια κεηάλαια

είναι ανεπαρκή για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις υποχρεώσεις
της, οι πιστωτές

είναι δυνατόν να εκμεταλλευτούν τη θέση αυτή

και να τη θέσουν σε κατάσταση πτώχευσης ή να αναλάθουν οι ίδιοι
την ευθύνη να. συνεχίσουν τις εργασίες, νεγονός που οδηγεί στην
απώλεια της ανεξαρτησίας της επιχείρησης.
α) A ριθαοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα :

_
Ξένα κεφάλαιο
0 δείκτης αυτός επιτρέπει τον προσδιορισμό του επιπέδου αυτονουίας χρηματοδοτήσεως, δείχνει δηλαδή αν υπάρχει υπερδανεισμός και την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της.
Όταν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας δείχνει ότι
οι επιχειρηματίες εισφέρουν στηνεπιχείρηση περισσότερα κεφάλαια
από τους πιστωτές της.
- Αποτέλεσμα δείκτη
-

30 %

Ζώνη επικύνδινη

"

"

""

30 - 50 % Ζώνη επαγρύπνησης

"

"

""

50 - 65 % Κατάσταση καλή

Ά ν ω του 65 9^ η επιχείρηση έχει όλες τις προοπτικές επεκτάσεως και άριστες προϋποθέσεις δανεισμού.
Στις περιπτώσεις αυτές σπουδαιότατο ρόλο

ασκεί η κυκλοΦορ-

ιακή ταχύτητα των αποθεμάτων.
Ό σο η ταχύτητα κυκλοφορίας των
αποθεμάτων^μειώνεται, τόσο οι δείκτες αυτοί πρέπει να αυξάνονται
και το αντίθετο.
Δυστυχώς όμως δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τον
προσδιορισμό αυτό που θα έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στα συμπεοάσματά μας.
Το ανεκτό όριο δανειακής επιβάρυνσης διαφέρει ανάλογα με
τη φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης, την σταθεοότητα του
κύκλου εργασιών, την αποδοτικότητα των γενικών οικονομικών συνθ

- i6 -

ηκών, του νομισματικού συσττ^ματος της χώρας στην οποία ασκείται
η επιχορηματική δράση.
β) Αριθμοδείκτης ιδίων κε(τ>αλσίων προς σύνολο παθητικού.

_
Σύνολο παθητικού
Όπως και ο προηγούμενος δείχνει τον βαθμύ οικονομικής αυτ
ά ρκειας της οικονομικής μονάδας στο σύνολο 6μως των υποχρεώσεών
της.
Για την κατάρτιση του αριθμοδείκτη απύ τις επιχειρήσεις και
την αξιολόγησή του λαμβάνονται υπόφη οι ακόλουθες αρχές r
- Η άριστη σχέση είναι δυνατό να διαφέρει από μονάδα σε μο
νάδα όχι μόνο επειδή ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότ
ητας αλλά και επειδή διαφέρουν ως προς το μέγεθος και την περι
ουσιακή τους διάρθρωση.
- Η τάση των οικονομικών μονάδων να επεκτείνονται σε διάφο
ρους κλάδους δραστηριότητας, σε συνδιασμό με την προσπάθεια να
διαφοροποιούν τα

προϊόντα τους επαυξάνει τις δυσκολίες εκτιμήσ-

εως της οικονομικής συτάρκειας.
Γ) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

Η

ΕΠΗίΔΥΣΕΩΣ

α) Αριθμοδείκτπς διαρκούς χρηματοδότησης
Διαοκή_κε®άλαια
Πάγιο ενεργητικό
0 δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό καλύΦεως των ακινητοποιήσεων από τα διαρκή κεφάλαια.

.. . ---

Αν ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας τούτο σημαίνει ό
τι η επιχείρηση χρηματοδοτεί ένα μέρος των παγίων στοιχείων με
βραχυπρόθεσμα κεφάλαια.

Η φυσιολογική κατάσταση πάντως είναι ε

κείνη στην οποία ο αριθμοδείκτης υπερβαίνει τη υονάδα, χωρίς να
αποκλείεται όταν ο δείκτης είναι υώηλός, ανεπαρκής χρησιμοποίηση
κεφαλαίων με επιπτώσεις στην αποδοτικότατα.
Η μελέτη του αριθμοδείκτη αυτού συμπληρώνεται από την παρα
κάτω σχέση r
?)

Πάγιο ενεργητικό

Η σχέση αυτή απεικονίζει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδας από τα ίδια κεσντλαιά της.
Διαπιστώνεται δηλαδή ο τρόπος χρηματοδότησης των παγίων επ

-

ενδύσεων.

'Ετσι δταν τα ίδια κεφαλαία είναι μεγαλύτερα απύ τα

παγία τύτε ένα μέρος του κεφαλαίου κίνησης χρηματοδοτείται ακ6
ίδια, ενώ αν είναι μικρύτερος της μονάδας σημαίνει <5τι ένα ποσοστ<5 των πανίων χρηματοδοτείται από ίένα κεφάλαια.
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθμοδείκτη από τις οικονο
μικές μονάδες και την αξιολόγησή του λαμθάνεται υπόψη ότι

η στ-

σ.·9ερότητα που χαρακτηρίζει τα ίδια κεφάλαια προσδίδει στον τρόπο
αυτό χρηματοδότησης των μέσων δράσης αναμφισβήτητη ασcDάλεια, ότ
αν ο λόγος του κλάσματος είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα.
Δ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Οι δείκτες ρευστότητας ανασέρονται στο ύΨος και τις σχέσεις
των Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων που επίκειται

η λήξη τους

και

στα κυκλοφορισκά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία υποτίθεται
ότι αποτελούν την πηγή από την οποία θα ικανοποιηθούν οι υποχρε
ώσεις αυτές.
Οι κατωτέρω δείκτες οι οποίοι προσδιορίζουν τη ρευστότητα.
Βοηθούν ακόμη στο να δοθεί απάντηση στο ερώτημα: "θα είναι η επ
ιχείρηση σε θέση να ονταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά τη
λήξη τους".
Τη ρευστότητα τη δισκοίνουμε σε στατική

και δυναμική.

Για τον προσδιορισυό της στατικής ρευστότητας λαμ^άνονται
τα στοιχεία όπως ακριΒώς εμφανίζονται στον ισολογισμό,

ενώ η

δυναμική ρευστότητα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρ
ησης και εξάνεται από εσωλογιστικά δεδομένα.
Εμείς όπω.·’ προκύπτει από τα όσα αναφέρσμε πιο πάνω θα ασχο
ληθούμε με τη στατική ρευστότητα.
α^ ΕυκλοΦοριακή ή γενική ρευστότητα
ΚυκλοΦοριακή ή γενική ρευστότητα είναι ησχέση των στοιχείων
του κυκλοφορούντος ενεργητικού ποος τις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσ
εις.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
0 δείκτης αυτός δεν απεικονίζει μόνο τη γενική ρευστότητα
της οικονομικής μονάδας αλλά είναι επίσης'και το μέτρο του περι
θωρίου ασφάλειας που πρέπει να διατηρεί η διοίκηση της επιχείοησης για να καλύψει την αναπόφευκτη ανισότητα στη ροή των κεφαλαί—

•

Id -

ων μέσω των λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων.
Κατά τη διερεύνηση του δείκτη είναι απαραίτητο να δίνεται
προσοχή στις διάφορες καττγγορίες των στοιχείων του κυκλοφορούντ
ος ενεργητικού.

ΡΓια επιχείρηση για παράδειγμα που διαθέτει μια

μεγάλη αναλογία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της σε μετρητά έ
χει μεγαλύτερη ρευστύτηφα απύ μία άλλη, που διαθέτει μεγαλύτερη
αναλογία σε αποθέματα, έστω αν και οι δύο επιχειρήσεις εμφανίζο
υν τον ίδιο βαθμέ ρευστέτητας.
Μια σχέση της τάξης του 2 θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποι
ητική πάνω απέ 2 πολύ ικανοποιητική, αλλά αυτό δεν σημαίνει έτι
πρέπει να είναι πολύ υψηλές γιατί μια τέτοια κατάσταση μπορεί να
εξηγηθεί σαν αδυναμία της επιχείρησης να αξιοποιήσει με κερδοφέρο τρέπο τα διαθέσιμά της.
β) Ειδική ή πραγματική ρευστέτητα
Η ειδική ρευστέτητα περιλαμβάνει τα ρευστά και ευχέρως ρευ
στοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δηλαδή κυκ
λοφορούν - αποθέματα.
Κυκλοφορούν - Αποθέματα
Βραχυπρέθεσμες υποχρεώσεις
Υποτίθεται έτι αυτά τα στοιχεία είναι δυνατέ να μετστ·ραπούν
σε μετρητά ταχέως και κατά προσέγγιση στην ονομαστική τους αξία,
σε αντίθεση με τα αποθέματα, τα οποία, ενώ συνιστούν το κυριέτερο στοιχείο του ενεργητικού, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία
για τον υπολογισμέ το» δείκτη.
Όταν ο δείκτης είναι ίσος με τη μονάδα είναι κατά κανένα
ικανοποιητικές.

Αντίθετα έταν το αποτέλεσμα της σχέσης είναι

κατώτερο της μονάδας σημαίνει έτι τα. αποθέμα,τα χρηματοδοτούνται
μερικώς απέ.δάνεια βραχυπρέθεσμης λύ>^ης.
Δεν πρέκειται για επικύνδινη κατάσταση απέ την στιγμή κατά
την οποία η επιχείρηση πετυχαίνει υψηλέ βαθμέ ανακύκλωσης.

■

f ) ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες αποδοτικίτητας r
α) Αποδοτικδτητα ιδίου κεοραΑαίου ή αποδοτικδτητας της επιχ
είρησης
Η σποδοτικδτητα αυτί^ μας δείχνει το τι κεοδίζει ο επιχειρη
ματίας σε σχέση με το κεcpάλαιo που έχει καταθάλλει.
A ποδοτικδτητα ιδίου κεφαλαίου

Καθαοά_κέρδη_
Ιδια κεφάλαια

Ως κα^^ϊpά κέρδη νοούνται τα κέρδη της επιχείρησης πριν απύ
την , αφαίρεση του φόρου εισοδήματος.
Ενώ ως ίδια κεφάλαια λαμΡάνονται :
- Το καταΡεθλημένο μετοχικό κεοάλαιο
- Τα αποθεματικά τακτικά και έκτακτα
--Το υπόλοιπο κερδών εις νέον
Η αποδοτικότητα

των ιδίων κεφαλαίων έχει τεράστια σημασία

για τον επιχειρηματία γιατί αυτή απεικονίζει το βαθμό επιτυχίας
και αμοιβής των κεφαλαίων που διακινδυνεύει στην επιχείρηση.
Ό σ ο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, σε σύγκριση με προ
ηγούμενες χρήσεις τόσο ο βασικός στόχος του επιχειρηαατία - η
αύδηση των κεοδών - έχει επιτευχθεί.
0 δείκτης όμως αυτός εΕαρτάται από την δομή των κεφαλαίων
της επιχείρησης, δηλαδή από το 6αθαό δανειακής επιβάρυνσης, για
τί είναι ενδεχόυενο τα κέοδη της επιχείρησης να διατίθενται σε
σημαντικό βαθμό για την πληρωυή τόκων στα δ.ένα κεφάλαια και να
μη μένουν κέρδη για διανομή στους μετόχους.
Δεν προδικάζει δηλαδή αυτός ο δείκτης

την αποδοτικότητα

της επιχείρησης υπό την ευρύτεοη έννοια αυτής ωο ανεξάρτητης ον
τότητας, ως ιδιαίτερης οικονομικής μονάδας. · Έχει συνεπώς ο δεί
κτης αυτόε περιοοισμίνη αδία.
β) Αποδοτικότητα του συνολικού κεφαλαίου ή αποδοτικότητα
της επιχείρησης
Η αποδοτικότητα αυτή Φανερώνει τι απέδωσε η επιχείρηση ως
αυτοτελής οικονομική μονάδα.

-
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Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων
Ιδια .+ Ξένα κεφάλαια
Ο A ριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχεί
ρησης χωρίς να εξετάζονται οι πηγές από όπου προέρχονται τα κεφ
άλαιά της, εξετάζει επίσης την ικανότητα της διοίκησης της επιχ
είρησης να πραγματοποιεί κέρδη, δηλαδή υετρά την κερδοφόρα δυνα
μικότητα
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων,
Η αποδοτικότητα της επιχείρησης έχει σημαντικότερο ενδιαφέ
ρον σε

σχέση με την αποδοτικότητα του επιχειρηματία, γιατί με

βάση την αποδοτικότητα αυτή :
- μετρούμε την κερδοοόρο δυναμικότητα της επιχείρησης
- οι πιστωτές σταθαίίουν την εξασφάλιση των κεφαλαίων τους
- προσδιορίζεται το τίμημα της αγοραπωλησίας της επιχείρησ
ης σε περίπτωση πώλησης αυτής
- διαφωτίζεται η οικονομική πολιτική του κράτους, η δασμολ
ογική προστασία του κλάδου κ.λ.π.
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ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ = Αρχική αξία παγίων μείον αποσβέσεις.

Α110ΣΒΕΣΕ1Σ

= Συνολικές αποσβέσεις που έγιναν μέχρι

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

= Άθροισμα των αποθεμάτων, συν τα διαθέσιμα.

Α110ΘΕΜΑΤΑ

= Περιέχονται στο σύνολο του κυκλοφορού-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

= Καταβεβλημένο κεφάλαιο που ορίζει το

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

='Αθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου συν τα

ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

= 'Αθροισμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

την τελευταία χρονιά.

ντος ενεργητικού.

καταστατικό.

αποθεματικά + κέρδη ή ζημίες.

Για την εφαρμογή των αριθμοδεικτών έχουμε τις εξής παρατηρήσεις;

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

:Αναπόσβεστη αξία παγίων.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

;Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.(Ξ.Κ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

;Αναπόσβεστη αξία παγίων + κυκλοφ.

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

:Μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά + Κέρδη ή Ζημιές, '

ενεργητικό.

ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

;'ΐδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

: Κυκλοφορούν ενεργητικό - Βραχ. υποχρεώσεις

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

: Υπόλοιπο του λογ/σμού Γενική εκμ/ση ή

ή Διαρκή κεφάλαια - Πάγιο ενεργητικό.

το συνολικό αποτέλεσμα λογ/σμος Αποτελέσμα
τα Χρήσης,

_ΜΜΥΣΗ__ΤΩΝ__ΣΥΝΤΜΣΕΩΝ__ΤΩΝ__0

__ ΤΩΜ_

ΑΙΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΚΑΘ. ΑΠΟΤ.

=

ΙΔ.

= 'Ιδια

ΚΈΦ.

Καθαρά

Αποτελέσματα
Κεφάλαια

ΚΥΚΛ/ΝΤΑ

=

ΔΙΑΘ.

=

Διαθέσιμα

Κ.Ε.

=

Κυκλοφορούν Ενεργητικού

=

Βραχυπρύθεσμες υποχρεώσεις

Αποθέματα

ΑΙΙΟΘ.
ΒΡΑΑ.ΥΠΟΧΡ.ή Β.Υ

Κυκλοφορούντα

ΜΑΚΡ/ΣΜΟ ΚΒΦ.

=

Μαχροπρύθεσμο κεφάλαιο

Ξ.Κ.

=

Ξένο Κεφάλαιο

ΣΥΝ.ΠΑΘ.

=

Σύνολο Παθητικού

ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓ. ή Π.Ε

=

Πάγιο Ενεργητικού

ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ

=

Καθαρά Πάγια

ΚΑΘ. ΚΕΦ. ΚΙΝ.

=

Καθαρά Κεφάλαια Κίνησης

ΣΥΝ.ΕΝΈΡΓ.

= Σύνολο Ενεργητικού

ί
i

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ "ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΗΙ\ΙΚΗ !
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

(1980)

1)

α)

Ανάλυση της αποδοτικάτητας:

Αρίθμοδείκτης αποδοτικάτητας ιδίου κεφαλαίου:
ΚΑΘ.ΑΠΟΪ.

_2Q27632

ΙΔΙΟ ΚΒΦ.

1119750

__

,

(1981)
1)

Αριθμοδείκτης αποδοτικάτητας οδίου κεφαλαίου
ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.
ΙΔΙΟ ΚΜ>.

4204275
1232528

1>Α%

(1982)

1)

Αριθμοδεικτης αποδοτικδτητας ιδίου κεφαλαίου

_ΚΑΘ.^ΟΤ. = 353191981__ __ 2
ΙΔΙΟ ΚΕΦ.
1255015

(1983)

1)

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου

ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.
ΙΔΙΟ ΚΒΦ.

3896246
1291890

^

uyeo;
2;

Αριθμοδεικτης αποδοτικίτητας Συνολικού κεφαλαίου

_κΑβ.ΑΠΟΤ._ _ _^ΑΘ^^ΟΤ.___ ____ _____________________
ΣΥΝ.ΚΒΦ.

lAiO+SEiJU Κ±)$.

111973ϋ+214υ9^ί+56ε&81;5

(1981)
2)

Αριθμοδείκτης αποδοτικύτητας Συνολικού κεφαλαίου

ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.
ΣΥΝ.ΚΙΦ.

ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.
_
420427557
ΙΔΙΟ+ΞΕΝΟ ΚΒΦ. 1232528+2067325+9361786

(1982)
2)

Αριθμοδείκτης αποδοτικύτητας Συνολικού κεφαλαίου

ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.___ ΚΑΘ.^ΟΤ.________ 153191981 _
1255015+1282890+6468580
ΣΥΝ.ΚΒΦ.
ΙΔΙΟ+ΞΕΝΟ ]

= 3,92?ί

(1983)

2)

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Συνολικού κεφαλαίου

_ΚΑΘ.^0Τ._ ^ _KA0j.^OT._
ΣΥΝ. ΚΕΦ.
ΙΔΙΟ+ΞΕΝΟ ΚΒΦ.

,_3§962^2_
1291890+1119107+5958293

=

4,65?έ

- 37 -

β) _ΜΜΪ5Η_ΤΗΣ_ΡΕΥΣΤ0ΤΗΤΑΣ________ίΐ9802___

Αριθμοδείκτης Γενικτ^ς Ρευστότητας

_1ΪΜΖίίϊΑ+ΔΙΑΘ._ ^ .5879348+72004_______= 1 01?έ
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

3888813

Αριθμοδέίκτης Άμεσης Ρευστότητας
_ΚΕ.ΐ:Μ0θ._ ^ 3951353052;2287740897_ ^

ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

q

^^2%

3888813

Μακροπρόθεσμη Ρευστότητα

__ΪΔΙ0+ΞΕΝ0_ΜΜΡ^ΣΜ0_ΚΕΦ._ ^ 1119750+2140923_____ _
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ.

3193640

___________ L19§il____

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
_1ϊ5ΔΖίίϊΑ+ΔΙΑΘ._ ^ .9456746+104615______ __ ^
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

9361786

Αριθμοδείκτης 'Αμεσης Ρευστότητας
_ΚΕ.γ ΑΠΟΘ._^ _9561362-2072365_ =
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

q

799έ

9361786

Μακροπρόθεσμη Ρευστότητα
_ΪΔΙ0+ΞΕΝ0_ΜΜΡ/ΣΜ0_ΚΕΦ._ ^ ΐ232528+2067325___ ^ ^
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ.

3100278

- 38 -ΜΜϊΣΗ.ΤΗΣ.ΡΕΥΣΤϋΤΗΤΑΣ___________Ll9§22_

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστίτητας
_ΚΥ^ΖίίϊΑ+ΔΙΑΘ^__^ _§Π9244+224804___ __ 1,005%
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

6468580

Αριθμοδείκτης 'Αμεσης Ρευστότητας
= _§504048-403068__ ^
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

q

6468580

Μακροπρόθεσμη Ρευστότητα
_ΙΔΙΟ+ΞΕΝΟ_ΜΜΡΖΣΜΟ_Κ^._ ^ _1255015+ 1282690__ ^ ^
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ.

2502438

Αί1ΜΪ?ίί_ϊ5?_?5ϊ?ϊ9??ϊ^?______________ ll983i__

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
_5ϊξΛΖΝΤΑ+ΔΙΑΘ._ ^ 3556667+2476900___ ^ ^
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

5958295

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας
= _8Q33587r22l8589_ ^ ο,64?ί
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.

5958293

Μακροπρόθεσμη Ρευστότητα
_ίΔίΟ+ΞΕΝΟ_Μ^Ζ?ΝΟ_ΚΕΦ._ ^ _1291 §90+1119107^ 1 ,032?έ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ.

2335703

- 59 r) _ Μ Μ

ϊ ς η _κ ^

ο )φ ο ν ι α ς _ι ς ο ρ ρ ο π ι α ς __

Η μακροχρόνια ισορροπία αναλύεται μύσω των εξύς αριθμοδεικτών;
Πιύσεως Ξύνου Κεφαλαίου, Δανειακές Επιβάρυνσης, Κακροπρύθεσμου/Ιδίου
Κεφαλαίου, Καλύψεως Παγίων στοιχείων με ίδια κεφάλαια. Σχάσης
Μακροπρίθεσμου Κεφαλαίου προς Κεφάλαιο Κίνησης.
Αναλυτικύτερα;

_Il2§Ql_
1)

Αριθμοδείκτης Πιάσεως

_ΞΕΝΟ_Κ^. ^ 2140923+3§8813___ __
ΣΥΝ.ΠΑΘ.

2)

7149487

Αριθμοδείκτης Δανειακι^ς Επιβάρυνσης

_ΞΕΝ0_ΚΕΦ._ = 2140923+388813__ =
ΙΔΙΟ ΚΒΦ.

3)

1119750

Αριθμοδείκτης σχέσης Μακρ/σμου/ 'ίδιο Κεφάλαιο

= 2140923_____________ = 1 9ΐ?έ
ΙΔΙΟ ΚΙΦ.

4)

1119750

Αριξμοδείκτης καλύψεως Παγίων με 'ίδια Κεφάλαια
_ίΔΙ0_ΚΜ^ ^ __1Ι19750__ ^
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ

5)

3193640

Αριθμοδείκτης σχέσης Μακρ/σμου Ξένου Κεφ. και ΚΑΘ. ΚΕΦ. Κίνησης
^ ί?Μ?ί.ΞΕΝ0_Κ]^.^_______ 2140923__________________

ΚΑΘ.ΚΓΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

ΙΔ.+ΜΑΚ.ΚΕΦ.-ΠΕ.

1119750+2140923-3193640

- 40 b)

Αρι'^μοδείκτης βαθμού Παγιοποίησης

_KMiUAriA_ ^ _3198134_
ΣΥΝ.ΚΝΕΡΓ.

ΐ)

7149487

Αριθμοδείκτης Πιύσεως
^ 2067325+9561786___ _ ^
ΣΥΝ.ΠΑΘ.

2)

12661641

Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης
ΞΕΝΟ ΚΕΦ. _ 206/325+9361786

3)

Αριθμοδείκτης σχέσης Μακρ/σμου/'ίδιο Κεφάλαιο
_2067325.-----1232528

ΙΔΙΟ ΚΐΦ.

4)

Αριθμοδεέκτης καλύψεως Παγίων με έδια Κεάλαια
_ίΔΙ0_ΚΕΦ^ ^ 1232528___
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ

5)

^ ^

3100278

Αριθμοδεέκτης σχέσης Μακρ/σμου Ξένου Κεφ. και ΚΑΘ. Κεφ. Κένησης
____ _ — 2Q67325______________

ΚΑΘ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

ΙΔΙΟ+ΜΑΚΡ.Κ

= .2067325____ __ 10,3?έ
199575

Φ.-ΠΑΓΙΟ Ε.

1232528+2067325-3100278

- 41 S)

Αριθμοδείκτης βαθμού Παγιοποίησης

_ΚΑΘ^ΠΑΓΙΑ
ΣΥΤί.ΕΝΕΡΓ.

_

3100278

= 0,24%

12661641

.Limi.

ΐ)

Αριθμοδείκτης Πιύσεως
= 1282890+6468580___ __ ο , 86%
ΣΥΝ.ΠΑΘ.

2)

9006486

Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης
= 12§2890+6468580__ = g
ΙΔΙΟ ΚΕΦ.

3)

1255015

Αριθμοδείκτης σχέσης Μακρ/σμου/'ΐδιο Κεφάλαια
_ΞΕΝ0_ΜΑΚΡ/ΣΜ0_Κ^._ ^ 1282890_____ __ ^
ΙΔΙΟ ΚΕΦ.

4)

q 2%

1255015

Αριθμοδείκτης καλύψεως Παγίων με Ίδια Κεφάλαια
_ ΙΔ Ι0 _ Κ ^ . ^ _1255015------------0^50%
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ

5)

2502438

Αριθμοδείκτης σχέσης Μακρ/σμου Ξένου Κεφ. και ΚΑΘ.ΚΕΦ.Κίνησης
_ΞΕΝ0_ΜΜΡ/'ΣΜ0_Κ^. ^ Ξ Ε Ν 0 _ Μ ^ ^ Σ Μ 0 _ Κ ^ . _____
ΚΑΘ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

ΙΔΙΟ+ΜΑΚΡ.ΚΕΦ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝ.

___ 1282890__________________

1255015+1282890-2502438

_

1282890 _

35467

■ = 36,1%

- 42 6)

Αριθμοδείκτης βαθμού Παγιοποίησης
_ΚΑ«.πΑΓΙΑ_ ^ _2502438___ = ο 27
ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ.

9006486

ΙΙ2§31_

1)

Αριθμοδείκτης Πιέσεως
_ΞΕΝ0_ΚΕΦ._ ^ 11191Q7+5958293_ ^ ο,84?ί
ΣΥΝ.ΠΑΘ.

2)

8369291

Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης
= 1119107+5958293 =
ΙΔΙΟ Κ ^ .

3)

5 4?ί

1291890

Αριθμοδείκτης σχέσης Κακρ/σμου/Ίδιο Κεφάλαιο
_ΞΕΝΟ-ί?^ΖΣΓ?0_ΚΒΦ^ ^ __11ΐ9ΐθ7_^_ ^
ΙΔΙΟ ΚΒΦ.

4)

q

1291890

Αριθμοδείκτης καλύψεως Ιίαγίων με Ίδια Κεφάλαια
_ΙΔΙ0_Κ^._ ^ _1291890___ __ 0,55?έ
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ
2335703

5)

Αριθμοδείκτηςσχέσης Μακρ.Ξένου Κεφ. και Καθ.Κεφ. Κίνησης

ΜΑΚΡ.ΕΕΝΟ_ΚΒΦ. _ _MAKPj.EENO_KE$.___________ __ _______
ΚΑΘ.ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣ.

ΙΔΙΟ+ΜΑΚΡ.ΚΕΦ.-ΠΑΓΙΟ !

_1119107__„ ^ 14,8^
75294
6)

Αριθμοδείκτης βαθμού Παγιοποίησης
_ΚΑΘ^ΠΑΓΙΑ_
ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ.

1119107___

1291890+1119107-2335703

ΠΕΤΡΙ^ΛΛΙΩ·'!

(1934)

ΐ)

NOriEMQfi

τη:ι

αμλλυςπ

α.

Τ : ΐΕ

" Π ΕΤ ΡΟΛΛ ”

Γ.ΛΛϋΜΙΚίΙ

Ε ^.Μ ΡΠ ΐΛ

λ.'
Λνάλυοπ τ η ς α α ο ό ο τ l χ ό τ η τ α ς

ΑρτθμοδεΙκτης αηοΡ.οτ l ΐιότητας τδίου κείροΛαίου
ΚΑΘΑΠΟΤ ^ '830963)
ΙΔΙΟ ΚΠ·ί.
1291 759

' 0,68?^

(1935)
Αριθμοδετκτης αποδοτl κότητας τδίου κεφαλαίο

F.A3 ΛΠΟΤ _ (1 904326)
-= - 1,475^
ΙΔΙΟ ΚΕΦ. 1291759

(1986)
ΑρτθμοδεΙκτης αποδοτικότητας τδίου ·ιε<,5αλαΙου=

ΚΑ3 ΑΠΟΤ

1207177

ΙΔΙΟ ΚΕΟ.

1291759

Ο αντίστοιχος αριθμοδείκτης

= 93,45% ι1 0,93%

για τον κλαδο-ετος σύγκρισης

1986 - είναι: 20,543 ή 0,20%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα κονδύλια για την εύρεση των αριθμοδεικτών για τον κλάδο
εληφθηοαν απάτ ον πίνακα με τα στοιχεία του ενοποιημένου
συνοπτικού ισολογισμού του κλάδου.

Τα κονδύλια "Κεφάλαιο"

και "Ιδιο Κεφάλαιο" λαμβάνονται σαν σύνολο (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
Τα ποσά σε χιλιάδες δραχμές.

- 44 (1984)

2)

Αριθμοδείκτης αποδοτικύτητας Συνολικού κεφαλαίου

_5ΑΘ^^0Τ. ^
ΣΤΜ.ΚΜ-,

__ ________ Ι§§09§5__________
ΙΔΙΟ+ΞΕΝΟ ΚΚ&.

=-0,12?έ

1291759+671005+4942053

(1985)

2)

Αριθμοδείκτης αποδοτικύτητας Συνολικού κεφαλαίου

ΚΑΘ.ΑΠΟΤ. _
ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.
_
-1904326
„
"Σΰν:ζΕφ7“· - ΪΔΐο+ΞΕΝδ"κΜ." “T2gT759+5555i59T9?36 = ~

(1986)

2)

Αριθμοδείκτης αποδοτικύτητας Συνολικού κεφαλαίου

_ΚΑ0.^ΟΤ._ _____________________ 1207177________
ΣΥΚ.ΚΒί.
ΙΔΙΟ+ΞΕΝΟ ΚΕΦ.
1291759+2440076+0

= 0,32?έ

ρ. Ανάλυση της ρευοτότητας
Λρι - θμ.

=

_

„

.

_

::ΥΚΛ /ΓίΤΛ+ΛΤΛ:')

Γε ν .?ευ ο το τη τ α ς= ·

-

3 105080 +706-105

0,77%

. ΚΕ-ΛΠΟΟ.
Αρεθμ. Αμεσης Ρευοτοτητας=—
-----

3811494-277736 ^
4942053

ή 0,72%

ΙΔΙΟ +ΞΕΝΟ ΜΛΓνΡ,'ΜΟ :;ΕΦ'.

Μακροπρόθεσμη Ρευστάτητα=

1291 759 +Ο71 005 ,
2^12359

ο,88%

Γεν Ρενο,ί>,η,ο. !=ΪΜ±ίΙΑΟ . iU ,3 771 >1 O n 92 .

Α μ εσ η

ΚΕ-ΛΠ03.

ρευστότητα

Μακ ρο πρ όθ εσ μη

ρευοτότητα=

ή ο,48ϋ

2379963-305251 ^ ^3 % ή 0,43%

ΙΔΙΟ +ΞΕΝΟ ΜΛΓ,Ρ/ΕΜΟ ΚΕΑ,.
ΠΑΓΙΟ Ε

. 33,6% ή 0,83%
1551278

Γεν.Ρευστότητα=

i<X><A/riTA + A I A e .

Αμεση ρ ε υ σ τ ό τ η τ α =

^ 1 052954 + 588 54 =

4 5, 56 ? ^ ^ 0 . 4 5 %

8 ° ° - 3 2 9 0 1 ^ = 32% ή 0 , 3 2 %

ΒΡΛΧΥΠ.

2440076

«poiipbOeuMr-i i-)cuoTOTnTa =

ΐΛτο·>·"·::!θ --ι λ '

u-r. i 1,25*

Ot avTuoxoLXOL αρχΟμοδεΙκτες για τον κλαΛο είναι:
Ετος ούγκριοης (1986) ΓΡ.=94,26%, ΛΡ =69,53'ΐ;, ΜΡ =23%.
Υπολογισμός ΚαΟ.Κεφ.Κίνησης ΠΕΤΡΟΛΛ ΛΕ-ΚΛΛΔΟΥ:

ΠΕΤΡΟΛΑ

1904

1985

(1130559)

(3039973)

1936

1986

(1323268)

(3198533)

γ) Ανάλυση μακροχρόνιας ισάρροπίας.
Η μακροχρόνια ισορροπία αναλύεται μεσω των εζής αριθμο«ι.ικτίϋν:
σχέσης

Πιεόεως

Ξένου

Κεφαλαίου,

Μακροπρόθεσμου/Ιδιου

δανειακής

Κεφαλαίου,

επιβάρυνσης,

ΚαλυΟιεως

Παγίων

στοιχείων με ίδια κεφάλαια, οχέοης Μακροπρόθεσμου Κεφαλαίου
Προς Κεφάλαιο Κίνησης.

(1934)

Αναλυτικότερα:
1)

ΕΚ= Ikv=_S£lL· . 671005.49»0 53 .
ΕΥΝ ΠΑΘ
6904S16

3,4 „ ο,θ1ϋ

434, 5%

αριθμ.δανειακής επιμάρυνσης= — —
= -^-^^^^^'*'^^‘*-^^^ =
ΙΔΙΟ ΚΕΦ.
1291759

III) αριθμ.σχέσης μακρ/σμου/ίδιο κεφάλαιο=
Ξένο Μακρ/σμο Κεφ.
ΙΔΙΟ Κεφ.

_ 671005 _ 51,9% V) 0,5ΐ?έ
1291759

tV) αριθμ. καλΰψεως παγίων με Ι5ι.α κεφάλαια =
ΙΔΙΟ ΚΕΦ. = 1.291 759 ^ 58,4%τ^ 0,58%
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ

2212359

V) αριθμ.σχέσης μακρ/σμου ΗΚ και ΚΑΘ Κεφ. Κεν.=
Μακρ/σμο ΞΚ ^ Μακρ/σμο ΞΚ
ΚΑΘ Κεφ.Κιν.

ΙΔΙΟ+ΜακρΚεφ-Παγι,ο Ε

1291759+671005-2212759

Vt) Αριθμ.βαθμού παγuonoΙησης= -221 2359—
5304816

L) Αριθμ. πιέσεως Ξ.Κ.=
ί-ϊΝΠΑΘ

_ ^2% ι1 0,32%

= 1 335 +591 9436 _
721 6529

Lt) δανειακής επιβάρυνσης= —
= — 35 + 591 9436,
ΙΔΙΟ ΚΕΦ.
1291759

ή 0,82%

453 ,7 %

ι) Αριθμ.σχέσης μακρ/σμου/Ιδιος κεφάλαιο=
^ Ξ.,Μακο/σμο Κ. _ . 5335
= 0,41%
ΙΔΙΟ Κεφ.
1291759

LV) Αριθμ.καλύφεως πάγιων στοιχείων με ίδια κεφάλαια+

I A I O J < ^ ^ 129,759. 83,27% ή 0,83%
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ 1551270

V-) Α ρ ι - θ μ . σχέσης Μακρ/σμου Ξ.Κ. καε ΚΑΘ Κ.Κ.
:=:.Γ1αΗθ/σμοΚ _

_

Ι<ΑΘΚΕί>Κ

___ ΞΜακρ/ρμο Κεφ.____
ΙΛΙΟ +^Ίοκρ/σμοΚειρ. -ΠάγιοΕ

•

0 ,02 %

1291759+5335-1551273

VI) Αρεθμ. βα3μοΰ ΠαγεοπσΙησης= —

= 21,5%^ 0,2^%ΕΥΝΕ

7216530

(1936)
2440075

ι ) Αρεθμ.Γΐίεσεως ΞΚ= -

= 65,4%^ 0,65%

ι) Αρεθ.δανειακής επιβάρυνσης
ΙΔΙΟΚΕΦ '

.

1291759

Ill) Αριθμ.σχέσης μακρ/σμου/ίδιο Ηειρ.=
Ξένο Μακρ/σμο Κε(ρ.
Ιδιο Κεφ.

____0____
1291759

iV) Αριθμ.Καλάυι’
ρεως πάγιων στοιχείων με ίδια Μεφ.=

ΙΔΙΟΚΕΦ =
ΚΑΘΠΑΓΙΑ

-lgjL759
1041913

^ ^24%^ 1,23%

V) Αριθμ.σχέσης ΜακρΞΚεφ και ΚΑ9 ΚΚέ ----- ^
1291759+0-1041913

Vi) Αριθμ.βαθμού παγιοποιησης= -ΠΔ£ίΑ__ 1041 91 3, 2 3 % ή 0 ,28^.’
ΣΥΝΕ-3731 333

Ot αντίστοιχοι αριθμοδεικτες του κλά6ου
οτο έτος σϋγ:ιριοης 1936 είναι;
55782359τ5743Π37
13099106^

u) ΑριΟμ.πιεαεως ΞΙ'.= -

ΞΚ__^ 113263546

III) Εχέσης μαρκ/σμού /ίδιο ;ιεφαλ.=
ΙΔΙΟΤ(

= 57481 187_ 29.7"^
19344061°°

iV) αριθμ.χαλΰψεως παγίων στοιχείων με ίδια Ηεφάλαια=
ΙΔΙΟΚΕΦ =
ΚΑΘΠΑΓΙΑ

1934406U 23%
84122821°°°

V) Αριθμ.σχέσης μακρ/σμου ΞΧ και καθ ΚΚ= Ι1!α'·φ^Ο'μοΚεφ________
Ιδι+ΜαΜρ/σμοΚ-Παγιο3

19344061+57481137-34122821

Vi) Αριθμ. βαθμού παγιοποίησης

Οι

αριθμοδείκτες

ΠΔ£ίά= — ^ 1 2 2821___ _ g^,22%

συγκεντρώνονται

και

ομαδοποιούνται

πίνακα για καλύτερη επεξεργασία και. σύγκριση που μας διε
κολύνει στην εξαγωγή συμπερασμάτων.’ ·'

- 5σ ΕΥΝΟΠΤΙΚΟΕ

πίνα κ α ς ; α ρ ι ο μ ο δ ε ι κ τ ω ν

ΚΑΙ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

κινης :εως;

ΠΕΤΡΟΛΑ - "ΚΛΑΔΟΕ"

1935

. Αρί»μο6ευΗτες .

4986

(ΰχοδοτιχότητας u6tou κεφ
.Γεν.Ρευστότητας

77%

48%

/μέσης ρευστότητας

72%

43%

(1130559)

(3039473)

^ΐίεση Ξένου κεφ.

81%

82%

Δανειακής Επιβάρυνσης

434,5%

458,7%

1

> α)<ρ/σμης ρευστότητας
)(αθ. Κεφ. Κίνησης

1986
20,54%

93,45%
45,56%

94,26%

32%

83,6%

69,63%

124%

23%

(1328268)

(3198533)

65,4%
188,9%

86,5%
585,52%

Γχβσης Μακρ/σμου/ιδ.κεφαλ.

51,9%

0,41%

0

297%

)ζαλΰψεως Παγίων με Ιδ.κεψ.

58,4%

83,27%

124%

23%

iIχέσης Μακρ/σμοό Ξ.Κ.και ΚΚλ
I’^μι.θμ. βαθμ. παγ ιοποίησης

f ΗΜ; ε ' ότι αφορά τους αριθμοδείκτες ταχότητος ρευστοποιήσεως
Δπαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και τους αριθμοδείκτες περιθωρί
ων Μ.Κ. και Κ.Κ., ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων αντιμετωπίσαμε
ϋοβαρό πρόβλημα
Itev

στάθηκε

εξαιτίας

δυνατό

να

της

έλλειψης

εξαχθούν

χρήσιμων

επιπλέον

στοιχείων.

χρήσιμα

Ετσι

συμπεράσματα

ϊιου θα βοηθούσαν για μια περισσότερο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμέ
νη μελέτη.
ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ 5-επειδή ΕΕ=1 30.992.065 = ΕΠ
ΠΙΝΑΚΑΕ 3 ■ ΚΕΦΑΛΑΙΟ+ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
θεωρώ ότι το κονδύλι αντιπροσωπεύει τα ΚΑΘΠΑΓΙΑ του κλάδου.

Λ(5γο του 6τι στα έτη 1984,1985,1986 δεν εμφανίζονται χαθαρί τα
στοιχεία στους Ισολογισμούς, τα παραθέτω αναλυτικέ αμέσως παρακέτωτ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΜ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (000 ΔΡΧ) ΠΕΤΡΟΛΑ

1984

1985

1986

frine^

599510

599510

614320

Εχηρια-Βίομ/σι,α

162470

135079

125338

74302

64178

54682

296167

206062

120375

■ηχανίΊματα

19310

17064

17560

ϊλωχά μέσα

11366

8245

11449

179

148

1615

14583

11329

7903

ΌΓ/ΣΜΟΙ_

ΙΡγκαταατάσεχς
δεξαμενές

^ΡργαλεΙα κας Οργανα
Τίεταφορικά μέσα
ίπιπλα και Σκεύη
Συναλλαγματικές Διαφ.
Σγγυησεις Παροχών
Επενδύσεις υπό εκτ.

2528

161 2

2131

973534

446786

3156

4968

4492

4512

41057

44386

65988

Ιιάγια υ> αποθήκες

12385

12385

12385

Ιτοιμα προϊόντα

66639

4401 8

36274

211117

261233

292742

2656139

2339889

571950

ΙΙπϊδικες αποαιτήσεις

10944

4794

-

Προκαταβολές φόρου

2^805

-

-

1375

-

-

,'ϊπιοτρεπτέος φόρος

71795

71795

54137

βοηθητικές ύλες
Ιελότες Εξωτ.εσωτ.
Ελληνικό Δημόσιό

,βξοδα διαιτησίας

\1κύρωση αγ/σιας γηπ

18686

18686

-

ιΛοιπές απαιτήσεις

37899

25458

96576

ιΕζοδα επομ.χρήσης

7245

540

496

445

12357

780

5317448

4330046

2094869

Προβλέψεις δεδ/νων εσ.
Ε ε ΜΕΤΑΦΟΡΑ

^ΟΓ/ΕΜΟΙ
J^nO ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1984

1935

1986

5317443

4330046

2094369

1597

,0.0

ο685

iataSEoetg Οψεως

704808

99357

55169

'^μΐες παρελθ.χρ.

ΪΓαμε to

880963

880963

-

ΙημΙες 1985

-

1904326

-

φερδτ] 1986

-

-

1573111

6904816

7216527

3731834

2069942

•Ίυ ν ο λ α ΕΝΕΡΓ.
Λ ---- -------5|ΟΓ/ε ΜΟΙ ταξ ε π ς

709078

957919

)|γγυήσεις προς τρίτους

Ιργό πετρ'ελ.πρ.τρίτ.

65672

61218

3305

ΤΙηεστροφή φόρου ΑΝ 843/4ο

54263

3781 7

50302

Σ ύνολα

829013

1056954

2123549

Μετοχικό κεφ.

862500

862500

862500

ϊακττκό αποθ/κό

6581 1

6581 1

6581 1

J^φopoλ.Aπoθ

48921

48921

48921

3191

3191

3191

311336

311336

311336

Ιποθ/κό από εκπ.φόρου
]ίπολ.κερδ.εις νεο
J^CIυεtα πιοτ.εξ/Μοό
>■»
,Κποχρ.σε πρ.τέλη

671005

5335

-

1212136

3053695

1729151

ΪΦόσεις δαυ.από ΜΥ

999270

769826

501 0

ίοτποί Προμ/τ'ες

465035

1561900

59144

ΐίλλην.Δημ.αποφ.χ/μα

Ο2705

65820

86150

ϊΙρφ/ΗοΙ Οργ/σμοΙ

71255

67604

71 701

■ρ/λές Πελατών

41546

47537

646

192209

253358

381729
23687

^ΐέιτπες υποχρ.
Ιΐί^οδα πλ/τεα
από 6ιόλ.πετρ.3ω
^ ρ ί σ μ .πληρ, παρ.χρησ
Ϊ ^ Ο Λ Α ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

6192

16840

1788798

-

-

82856

82856

32856

6904816

7216530

3731833

_

^ΟΓ/ΕΜΟΙ ΤΑΞΕΩε

1984

1985

.986
2069942

j^tKOLOUXOt αργ.πετρ.

709078

957919

/tKOtoOxot εγγυήσεων

65672

-ι218

3305

>ορος ΑΝ 843/48

54263

3781 7

50302

1056954

2123549

829013 -

feyNOAA

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ"
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
1984

1985

1986

J^uotgfec xat λοιπά εξ.προσ. 1320336

1427364

1396741

831885

750040

972770

44113

4721 0

46852

260139

165427

75305

3961 7

89551

141998
579343

^ΟΓ/ΕΜΟΙ

^ξο6α Λειτ.Ευντήρ.
J*ev.Εξοδα Δκοης
^^ρημ/κά Εξοδα
^^ιδικές Δαπ.Εξ/γών

546706

767071

3ευυ/κές διαφορές

-

218034

-

ΑοΙπά έξοδα

-

38238

-

Αποσβέσεις

jjnp.πωλ.προϊοντ.

-

-

-

ζημίες από πραγ.ετ.πρ.

-

79564

-

,Ιυ ν ο λ α

3092796

3582499

4420186

Βΐσοδα λειτ.διϋλιστ.

1100854

1046751

3097450

556260

464213

820610

ϋΙέρδη χρήσης

Τΐοοδα αποθ.αργού

1207177

Jj.K.πωλ.αργού (ΖΗΜ)

65499

Λ.Κ.πωλ.προϊον.(ΖΗΜ)

51286

Ϊ Κ Πωλ.Παγ.Μαι υλικών

31438

21736

^^βοοδα από επιστ.φόρων

7609

54080

-

*Μλ)ν/κές διαφορές

216755

-

191087

Λίοκοι πιστωτικοί

102872

42241

79258

48151

^«•ΐά έξοδα

138033
8706

164300

-

Jtor/EMOI ΤΑΞΕΩ!:
Ι ε ΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

(330963)

(1904326)

3092794

3582498

4420136

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛ.ΚΛΑΑΟΥ°

31.12 1986 (000) ΔΡΧ.
^Κεφάλαιο
Κδιο Κεφάλαιο

4103126
15235935
55782359
57481187

)·άγια

84122821°°

!λποοβέσεις

18636936

Κυκλοφορούν Ε

52583326

^|ποθέματα

13741056
130992065
19101191

Ίκ

3973644

,β Περιλαμβάνει στοιχεία από τις εταιρείες ΕΛΛΑ, ΕΚΟ MOTOR OIL ΑΕ
Αηγή; Δημοσιευμένοι ισολογισμοί στον ΟΙΚ TAX σε συνδυασμό με ουνοϋτικά στοιχεία από ICAP 86, 88 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.
'.A^Jpu άτι αντιτχροανπεΰει τα καθ.τιάγια του κλάδου.
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ΠΙΝΛΚΑΕ 4
ΕΥΓν ΡΙΤΙΚΟΣ:

πίνακας :

(»;)

ετοι:<ΕΐΩΝ ΐΣθΛθηε:·:ογ

ςυνθξςεως

(οοο)

δρχ.

ΠΕΤίΌΛΛ
1984
Ποσά

1935
%

Ποσά

1986
%

Ποσά

%

--JIatia

2212359

32

1551273

21,5 104191

28

,lYKΛ/^rΓA

3105089

45

2773771

38,5 105295

28

706405

10

101192

|ΙΐΑΘΕί:ΐ>Λ
ΙζΜ-αίΕ)

(830963)

,ΙΥΝΟΛΑ Ε

6904816

κ ----------|;β»ΑΛΑΙΑ

1291-758

^=οβλεμέ:ις

671005

if

4942053

pncvuv ΠΑΘ

6904816

13 (2735230 )
100,0

7216530

18,7 1291759
9,8

5335

71,5 5919436
100

7216530

58854

1,4

38,6( 1578111 )
100

■

100

17,91 1291759
-

-

0,07

-

82,0 2440076
100

1,6
42,3

3731833

34,6
65,4
100

- ί)6 ΠΙΝΑΚΑΣ .

5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ® (1936)
Ποαά αε (000) ΔΡΧ.

ΕΚΟ
mm---^^>άλαιο

6io

j

Κεφάλαιο

{Ι^οοβέσεις
1^
^ ο θ έμ α τα

2502000

3309302

7254937°

4671696

1201112

6210770

38370477

-

382*1 491 0

19266277

1663631

49966221°°

32492969

892430

6980332

10764174

2139213

9865108

40579505

13347

2103131°°°

11624578

4510414

64172201

62308450

2243654

6503787

10353750

1921745

1407359

644540

{|^______________

1

; ΐΓΗ ; ΟΔΗΓΟΣ ICAP 1988
ΛΓΗ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑ ( ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
8085832-830895=7254937
ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ
000

\

MOTOR OIL

830895

*
^ γ ια

ΕΛΛΑ

775231

Υλικά, Ανταλλακτικά+Πμοκαταβολές για υλικά.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑί ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1987)
όπως βρέθηκαν σε βιβλέο της ICAP ; ECONOMIC & MARKET
RESEARCH BUSINESS.
19 8 7
Κεφάλαιο

862500

'Ιδιο κεφάλαιο

559208

Βραχ.υποχρ.

Μακρ/σμες υποχρ.

17948091

167215

Πάγιο

11850997

Αποσβέσεις

10267471

Κυκλ.ενεργ,

17090986

Αποθέματα

Σύνολο ενεργ.

Καθαρά κέρδη

328470

18674512

351209

Συμcpωvα με τα προηγούμενα στοιχεία του (1987), η ανάλυση των
αριθμοδεικτών είναι η εξής :

(1987)

_ΤΗΣ _ ^ Ο Δ Ο Τ Κ ^

(α)

-ί2ΐ-i§i.
Αριθμοδείκτης αποδοτικάτητας ιδίου κεφαλαίου και συνολικού κεφ.

α)

-ΚΑΘ^^ΟΤ. ^ __351209--------- ο,62?έ
ΙΔΙΟ ΚΒί.

559208

.5ΑΘ.^0Τ._ ^ _ _ Κ ^ . ^ 0 Τ . ___ _ ___351209_______________ = 0 Ι3?ί
ΣΥΗ.
ΙΔΙΟ+ΞΈΝΟ ΚίΦ.
559208+ΐ794809ΐ + ΐ672ΐ3
(β)

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστάτητας

_5Ϊ5·Α^ΝΤΑ_ ^ _17090986_______ _ 0,95%
Βραχ.υποχρ. 17948091
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

_ΚΕγ ΑΠ0Θ._ ^ _17090986-328470_ ^ _1§7625ΐ6_____ ^
ΒΡΑΧ.ΥΠ.

17948091

17948091

Μακροπρόθεσμη Ρευστότητα

_ΙΔίΟ+ΞΕΝΟ_Μ^/ΣΜΟ_ΚΕΦ.__ ^ 559208+167213---- -- 0,45%
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ο

Αποσβέσεις

11850997-10267471°

i7)

1)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Αριθμοδείκτης Πι-έσεως

ΣΥΝ.ΠΑΘ.
2)

(γ;

^ _1Ζ948091 + 167^1^_ ^ ^
18674512
'
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Αποόοτικότητας Ιδίοσ Κεφαλαίου

Παρατηρούμε δτι η αποδοτικύτητα Ιδίου Κεφαλαίου,ξεκινώντας από
το 1980 πως είναι θετική μύχρι το 1984,1985 που εμφανίζεται αρ
νητική αποδοτικύτητα λύγο ζημιών. Απύ το 1986 αρχίζει πίλι η θε
τική αποδοτικύτητα πράγμα που σημαίνει ύτι τα ίδια κεφάλαια θα
επανεισρεύσουν με τη μορφή κερδών. Αυτό φανερώνει την οικονομιΗή ανάκαμψη μια και η τάση διαγράφεται θετική.
Η συνεχής αυξομείωση του δείκτη δεν μπορεί να επηρεάζεται απύ
τα ίδια κεφάλαια τα οποία χαρακτηρίζονται απύ μια ανοδική τάση.
Την αυξομείωση αυτή θα πρέπει να την αποδώσουμε στην μη ικανύτητα της διοίκησης της επιχείρησης η οποία θα πρέπει να πετυ
χαίνει τουλάχιστο κάθε χρονιά κάποια σταθερά κέρδη.

_^52§°ϋϋ^ΙΙ]Ι2ζ_?υνολικού Κεφαλαίου

Παρατηροτ3με γεα τα έτη 80,81,82,83 ότι υπάρχει αυξομείωση του
δείκτη ο οποίος δείκτης είναι μεγαλύτερος απύ το δείκτη των
ιδίων κεφαλαίων, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρόνια αυτά τα
ξένα κεφάλαια δεν επττρέασαν το δείκτη των συνολικών κεφαλαίων
γι’αυτό και ο δείκτης είναι υψηλότερος από το δείκτη των Ιδίων.
Κατά τα έτη 84,85 η πτώση του δείκτη εμφανίζεται αρνητική. Γε
γονός που οφείλεται σε ζημιές της επιχ/σης με αποτέλεσμα ο δείνα είναι υπό το μηδέν.
Από το 1986 ο δείκτης αρχίζει να ανεβαίνει και να αυξομειώνεται
δετικά μέχρι που τα έτη 88,89,90 εμφανίζει σταθερή θετική πτώπυ οφείλεται στη συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων, που επηρε-

Παρατηρούμε τιως η γενική ρευστότητα εξελίσσεται δυσμενώς κατά
τα ύτη 84,85,86,90 αφού ο δείκτης φθίνει.
Απύ τα ύτη 80,81,82,83 ο δείκτης εμφανίζει άνοδο σε κάποιο
σχετικό

σταθερό επίπεδο. Πράγμα που οφείλεται στην σχεδόν

ίση μεταβολή του κυκλοφορούντος και των βραχυπρόθεσμων υπο
χρεώσεων, Ικανοποιητικός δείκτης κρίνεται ο δείκτης που εί
ναι ίσος με δύο.Σύμφωνα μ ’αυτό ό δείχτής μας δεν είναι ικα
νοποιητικός, αντίθετα απύχει σημαντικά. Η επιχ/ση θα πρέπει
να προσπαθήσει να τον βελτιώσει. Είτε με την αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, είτε με την μείωση των βραχυπρό
θεσμων κεφαλαίων.

Ως ev6eixTtx^ τιμί^ για το άρςστο επίπεδο του αριθμοδείκτη για
τη ρευστότητα είναι η αναλογία 1;1 που σημαίνει ολική κάλυψη
των βραχ/σμων υποχρεώσεων απδ τα ρευστά διαθέσιμα και τις α
παιτήσεις, Εδώ ο δείκτης αυξομειώνεται συνεχώς. 'Οπου υπάρχει
ανοδική πορεία σημαίνει πως το κυκλοφορούν αυξάνει απύ τα βραχ/σμα κεφάλαια ενώ ταυτύχρονα τα αποθύματα αυξάνονται κατά πο
σοστά μικρύτερο απ<5 άτι αυτά του κυκλοφορούν.
Όπου υπάρχει πτώση οφείλεται στην αύξηση των αποθεμάτων με
μεγαλύτερο ποσοστά απά το κυκλοφορούν. Με αποτύλεσμα να το επη
ρεάζουν αφού αφαιρούνται απά αυτά για την εξαγωγή του δείκτη
και να αυξάνονται τα βραχυπράθεσμα

κατά ποσοστά μαγαλύτερο

απά το κυκλοφορούν και να προκαλούν αυτή την πτώση. Στην αντί
θετη περίπτωση ύχουμε άνοδο.

Παρατηρούμε τΐως ο δείκτης παρουσιάζει ένα επίπεδο περίπου
σταθερά θετικά με κάποιες διακυμάνσεις.
“ Ό σ ο τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια είναι περισσότερα, τόσο
μικρότερη είναι η πίεση του ξένου κεφαλαίου, που προέρχεται
από την άμεση ληκτάτητα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η χρησιμοποίηση ξένου κεφαλαίου είναι αναπόφευκτη στην επιχ/ση, διότι υπάρχει ανεπάρκεια ιδίων καφαλαίων.
Εδώ βλέπουμε πως οδείκτης μόνο το έτος 1980 είναι χαμηλός.
Ενώ τα επόμενα έτη παρουσιάζει άνοδο με μεγαλύτερη τάση
τα έτη 87,88,89.
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Παρατηρούμε6τι ο δείκτης κάτω από τη μονάδα βρίσκεται στα
€τη 87,88,89. Αυτά σημαίνει άτι ο δείκτης ορθίνει διάτι ο
επιχ/τίας εισφέρει στην επιχ/ση λιγάτερα απά τους πιστω
τές. Τις άλλες χρονιές οι εξελίξεις είναι ανοδικές.
Ο δείκτης αυτάς έχει σημασία ως προς τη δυνατάτητα εξάφλησης των ξένων υποχρεώσεων και την αποδοτικάτητα των κεφα
λαίων. Απά το μέγεθος του ιδίου κεφαλαίου προς το ξένο εξαρτάται η ασφάλεια της επιχ/σης απά οικονομικές κρίσεις.
Ό σ ο μεγαλύτερο το ίδιο κεφάλαιο τάσο ευκολότερη

η λήψη

ξένων δανείων και οι όροι δανεισμού. Με τη χρησιμοποίηση
ξένων κεφαλαίων αυξάνεται η αποδοτικάτητα των ιδίων κεφ.,
εφόσον η αποδοτικάτητα του συνολικού κεφ. είναι μεγαλύτε
ρη απά τα έξοδα των δανείων.

_Σχέστ]ζ___________ Ζ_ί§ί°2__^£ϊ2^2ί°2_

Παρατηρούμε εδώ πως οδείκτης συνεχώς φθίνει απύ το 81 μέχρι
και το 87. Απύ το 88 ύμως ο δείκτης ανεβαίνει με αποτέλεσμα
το έτος 1989 να ψτ&σει ψηλά και το 1990 να κατέβει όχι ύμως
επικίνδυνα.
'Οταν το ξένο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο απύ το ίδιο κεφάλαιο
σημαίνει πως η επιχ/ση έχει εκρεμμύτητες.
Η επιχ/ση μας παρουσιάζει μεγαλύτερα ξένα κεφάλαια απύ τα ί
δια,σε μερικά έτη ενώ το 1986 δεν παρουσιάζει καθόλου ξένα
κεφάλαια.

Υποστηρίζεται (5τι η σχέση ίδια κεφάλαια προς πάγια μείον αποσβέσθέντα, πρέπει να είναι 1:1. Στη περίπτο^ση αυτή αυξάνει
η δυνατότητα μακροπρόθεσμου δανεισμού της επιχ/σης με ενυπόθηκα
δάνεια. Σε περίπτα>ση υποκάλυψης των παγίων από ίδια κεφάλαια
λαμβάνει μεγαλύτερη αξία η σχέση μεταξύ μακρ/σμων και βραχ/σμων
ξένων κεφαλαίων.
Εδώ ο δείκτης ακολουθεί μια ανοδική πορεία από το έτος 80 έως
το 86,που από κεί αρχίζει και υπάρχει πτώση μέχρι και το 90.
Η πτώση αυτή οφείλεται στην μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των
παγίων από τσ ίδιο κεφάλαιο ενώ στις χρονιές που ο δείκτης
ανεβαίνει συμβαίνει το αντίθετο. Δηλ. το ίδιο κεφάλαιο έχει
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από το πάγιο, δηλ. ο δείκτης
δείχνει το ποσοστό χρηματοδότησης των παγίων από τα ίδια κεφ.
Τα έτη 84,85^86 τα κεφάλαια παραμένουν σταθερά λόγο ζημιών.

0 δείκτης αυτ<5ς μας επιτρέπει να εξετάσουμε το ποσοστό κά
λυψης του κυκλοφορούντος ενεργητικού απύ το κεφάλαιο κίνη
σης, Παρατηρούμε μια ανοδική πορεία του δείκτη από το 80 ως
το 83. Μετά ο δείκτης πέφτει με αρητική τάση μέχρι και το 90.
Η συνεχής αρνητική εξέλιξη του κεφ. κίνησης εξηγείται ως εξής:
Με δεδομένο ότι το κεφ. κίνησης βρίσκεται με το αλγεβρικό ά
θροισμα (ΚΥΚΛ.+ΔΙΑΘ.)-Β.Υ. Στην περίπτωσή μας στα έτη 84,85,
86,87, 88,89,90 είναι (ΚΥΚΛ.+ΔΙΑΘ.) < Β.Υ με συνέπεια να εμφαv i U a t αρνητικό αποτέλεσμα. Η σοβαρή επιδείνωση το 1985 ο
φείλεται αφ.^νός στην

Εν.
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0 αριρμοδείκτης αυτδς απεικονίζει σε συνδιασμ6 με το δείκτη
Κ.Ε

την αναλογία των κεφαλαίων που ίχουν διατεθεί στις δύο

αυτές κατηγορίες των στοιχείων του Ισολογισμού.
Τα πάγια αποτελούν μέρος του ενεργητικού συνύλου. Και όσο
γίνονται μεγαλύτερες αποσβέσεις τύσο μικραίνει το βάρος των
παγίων στο σύνολο του ενεργητικού.
Παρατηρούμε πως ο δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις άλλοτε α
νοδικές και άλλοτε καθοδικές, πράγμα που σημβαίνει εξαιτίας
της μικρότερης αυξητικής τάσης των παγίων από το κυκλοφορούν,
και αντιθέτως. Έτσι βλέπουμε μια σοβαρή πτώση του δείκτη το
έτος 1987, παι μια σημαντική άνοδο που πλησιάζει τη μονάδα
το έτος 1990.
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Βλέποντας συνολικί τις επιδόσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
παρατηρούμε τα έξης γενικί συμπερίσματα:

Αρχίζει και σημειώνει θετικά αποτελέσματα σ'ορισμένους το
μείς (αποδοτικότητα, δανειακή επιβάρυνση, γενική ρευστότητα).
Η σχέση Ξένων προς 'Ιδια κεφάλαια είναι υψηλή υποδηλώνοντας εξά
ρτηση της επιχ/σης από τα Ξένα κεφάλαια.
Σημειώνεται ότι η επιχ/ση εμφάνισε κέρδη το 1990 σε σχέση με το
1989 όπου παρουσίαζε ζημιές, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων καθώς και των προμηθειών και λοι
πών λειτουργικών εσόδων κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση σ ’ότι αφορά το Κεφάλαιο Κί
νησης. Με τα στοιχεία που επεξεργάστηκα και με δεδομένο ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής ανάλυσης (θέματα Μάρκετινκ της επιχ/σης, μακροχρόνιος προγραμματισμός και στόχοι αυτής) η λύση
των προβλημάτων θα μπορούσε να είναι:
Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου για να αντιμετωπιστούν τα προ
βλήματα του Κεφαλαίου Κίνησης και για να μπεί η επιχ/ση σε μια
αναπτυξιακή πορεία αν κάνει επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των ε
γκαταστάσεων και δημιουργία Αποθεματικών για την ενίσχυση της
ρευστότητας.

-81ϊΠ I Λ Ο Γ Ο Σ

Δεν ·9α πρέπει έμως να μας διαφεύγει ύτι το πετρέλαιο είναι
ύλη μη ανανεώδιμη, οπότε είναι φυσικό κάποτε τα αποθέματα να ε
ξαντληθούν, Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι τα αποθέματα του
πλανήτη σε πετρέλαιο θα έχουν εξαντληθεί μέσα στα επόμενα 30
περίπου χρόνια. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή του ** Μαύρου
Χρυσού " ν ’ανεβαίνει συνεχώς.
κάτω από την επίδραση των δεδομένων αυτών και των αποτελε
σμάτων, της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε στις αρχές της περα
σμένης δεκαετίας εμφανίστηκαν περισσότερο επιτακτικά πια οι λε
γάμενες εναλλακτικές ή ήπιες μορφές ενέργειας.
Αυτές είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμία,
η ενέργεια της βιομάζας ή των αποριμμάτων και η θαλάσσια ενέργεια.
Το μέλλον λοιπόν ανήκει στις ήπιες μορφές ενέργειας, μιας
και μετά το πρόσφατο πυρινικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ, ακόμα και
οι πλέον φανατικοί υποστηρικτές της ατομικής ενέργειας άρχισαν
να προβληματίζονται.
'Εχοντας υπ’όψη τα προηγούμενα, σ'ότι αφορά το μέλλον των ε
ταιρειών πετρελαιοειδών και ειδικότερα της ιιΕΤΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε,
θα μπορούσαμε,-με βάση τα περιορισμένα στοιχεία που διαθέτουμε
και αφού δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να κάνει η εταιρεία— να υποθέ
σουμε κάποιο παράδειγμα. Για παράδειγμα οι επενδύσεις με τις ο
ποίες στρέφεται στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή οι επενδύ
σεις εκσυγχρονισμού του εξοπλισμό της να γίνεται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε από την ίδια ποσότητα αργού να βγάζει περισσότερη
ποσότητα DIESEL, βενζίνης και παραγώγων.
Επίσης να γίνονται επενδύσεις με σκοπό την εξακρίβωση της ενερ
γειακής χρησιμότητας και της συμφέρουσας χρησιμοποίησης νέων

ουσιών.

Ετσι μπαίνοντας σε μια φάση εξυγίανσης μέχρι το k!000

σταδιακά θα έχει αποσβέσει τα κεφάλαιά της, θα έχει δημιουργί^σει κέρδη, με αποτέλεσμα να έχει εκπληρώσει τον σκοπέ της οπέτε
να μην συντρέχει λέγος ύπαρξής της.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου εκείνους που με
βοήθησαν να βρω στοιχεία για την συγγραφή της εργασίας και ι
διαίτερα τον καθηγητή του Τ.Ε.Ι Καβάλας κο Αρβανιτίδη που συ
νέβαλε μέοο των σημειώσεών του, ώστε να επιτευχθεί μία όσο το
δυνατό καλύτερη εργασία.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

I. ICAP HELLAS S.A. Παρουσίαση, Στοιχεία και Ισολογισμοί της
11ΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για τα ίτη; 1980,81,62,83,87,88,89,90

II. ΟΙΚ. ΤΥ110Σ: Οικονομικ(5ς Ταχυδρόμος
- Ο.Τ. Φ(1563) 19 ΑΠΡ.1984; Αφιέρωμα το Ελληνικέ πετρελαϊκέ
κύκλωμα,
- Ο.Τ. Φ(ΐ676) 19 ΙΟΥΝ, 1986: Ισολογισμοί Εταιρείων.
- Ο.Τ, Φ(1677) 26 ΙΟΥΗ. 1986: θα αποχωρήσουν κι άλλες εται
ρείες απέ την Ελλάδα Γ.ΠΑΠΑΚΓΚΟΛα ΟΥ,
- Ο.Τ.

Φ(1729) 25ΙΟΥΗ. 1987: Ισολογισμοί Εταιρειών.

- Ο.Τ.

Φ(1730) 2 ΙΟΥΛ. 1987: Ισολογισμοί Εταιρειών.

III.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
- ΚΕΡΔΟΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988.
- ΚΕΡΔΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988.

IV.

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IV ΕΚΔ. ΟΕΔΒ 1983
- ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΗΙΤΙΔΗΣ: Ανάλυση Ισολογισμών (Σημειώσεις).
- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΜΑΜΗΣ : Ανάλυση Ισολογισμών (Σημειώσεις).
- ΚΑΠΕΤΑΚΑΚΗ- ΣΗΦΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ :
Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Η περίπτωση των διΟλιστηρίων ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ 1985.
- ECONOMIC & MARKET RESEARCH BUSINESS (στόχεία του Ισολογισμού(1987))
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ΕΥΝΟΠΤΙΚΟΕ ΙΕΟΛΟΓΙΕΗΠΕ
USER
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 7832000 ΠΕΤΡΟΛΛ ΕΛΛΑΕ Α.Ε.8.Ε.
ΗΕΤηΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4,200,000 ΕΕ (000) ΛΡΑΧΜΕΕ
31/12/90

31/12/89

31/12/88

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΕΕΙΕ
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΕΕΙΕ
ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

11,252,124
724,267
3,514,729
518,319
16.009.439

8,687,086
512,804
27,509,462
531,361
37.240.713

3,673,062
ί,510,781
22,255,392
873,022
28.312.257

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΗΑΚΡΟ. Λ ΗΕΕΟ. ΥΠΟΧ. ΕΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΕ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΕΜΕΕ ΥΠΟΧΡΕΩΕΕΙΕ
ΕΥΚΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2,641,957
4,255,803
9,111,679
16.009.439

1,963,501
4,025,948
31,251,264
37.240.713

946,129
1,025,262
26,340,866
28.312.257

ΠΠΛΗΕΕΙΕ (ΑΠΟ Φ.Γ.Κ.)
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΕ S< ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΕΟΔΑ
ΜΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΕ ΛΑΠΛΝΕΕ
ΚΕΡΔΟΕ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΕΟΔΗΜΑΤΟΕ

32,280,650
-1,231,287
1,292,184
2,308
678,455

25,861,726
-651,993
503,110
4,722
-1,18^,627

30,207,283
-829,513
220,979
1,470
-750,578

ΤΕΟΛΟΓΙΕΜΟΕ

Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Αργού Πετρελαίου και^
Φυσικού Αερίου
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