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Πρόλογος
Αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων μιας
επιχείρησης. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς αναλυτές (ανάλογα με
τη θέση αυτού ο οποίος τη διενεργεί), θα χρησιμοποιηθούν όλες οι γνωστές μέθοδοι
ανάλυσης, ενώ η σύγκριση θα πραγματοποιηθεί διαχρονικά (μια σειρά παλαιοτέρων
ετών της επιχείρησης).
Στην παρούσα εργασία,

αναλύονται τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που

προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «BACARDI
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», στις οποίες εφαρμόζονται οι διεθνώς αποδεκτές
απόψεις του εργαλείου που καλείται χρηματοοικονομική ανάλυση όπως αυτές
περιγράφονται από τη βιβλιογραφία, καθώς και οι προσωπικές απόψεις των
συντακτών της.
Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση χρησιμοποίησης των μεθόδων ανάλυσης και
ειδικότερα της μεθόδου χρηματοοικονομικής ανάλυσης με αριθμοδείκτες, καθώς
επίσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω συγκροτημένης και αναλυτικής
εργασίας, τα οποία θα αντανακλούν όσο το δυνατό περισσότερο την πραγματική
οικονομική εικόνα της επιχείρησης.

{
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οικονομική πορεία, οι δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα μιας
επιχείρησης αντικατοπτρίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Οι
πληροφορίες όμως αυτές, δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματική τρέχουσα εικόνα
της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους που έχουν σχέση
με τη φορολογία, την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, τις σχέσεις της, τις
συναλλαγές της με τους αρμόδιους φορείς του κράτους, καθώς επίσης και για άλλους
τυχόν τακτικούς και στρατηγικούς επιχειρηματικούς λόγους. Αποτέλεσμα αυτού
είναι, οι ενδιαφερόμενοι (μέτοχοι, ευρύτερο επενδυτικό κοινό, τράπεζες, εποπτικές
αρχές) να μην έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της δράσης της επιχείρησης στο
πεδίο που καλείται αγορά. Έτσι προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης τεχνικών μεθοδολογίας για την αξιοποίηση και ανάλυση των επιμέρους οικονομικών
δεδομένων και τη περαιτέρω διερεύνηση τους, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης
(διαχρονικής σύγκρισης τους), όσο και διαχρονικής σύγκρισης τους στο επίπεδο του
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, το οποίο συνολικώς συνθέτει την
έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
Το τελικό στάδιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης οδηγεί στην εξαγωγή
συμπερασμάτων που έχουν άμεση σχέση με τις δυνατότητες και αδυναμίες
χρηματοοικονομικής φύσεως των επιχειρήσεων. Μέσα από τις δυνατότητες και τις
αδυναμίες αυτές, εντοπίζονται αντίστοιχα οι ευκαιρίες ή απειλές για επενδυτικά
επιχειρηματικά σχέδια. Επομένως, η όλη διαδικασία η οποία οδηγεί από τα απλά
οικονομικά δεδομένα σε επεξεργασμένες οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες
βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων καθιστούν αυτή αναγκαίο εργαλείο και
ισχυρό

«όπλο»

λήψης

ορθών

επιχειρηματικών

επενδυτικών

αποφάσεων,

χρηματοδοτήσεων και γενικώς επιχειρηματικών ενεργειών.
Για τους παραπάνω λόγους, και για ευκολότερη και προοδευτικότερη κατανόηση της
εκπονηθείσας εργασίας από τον οποιοδήποτε μελετητή, κρίθηκε σκόπιμο κατ’ αρχάς
να γίνει παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου της χρηματοοικονομικής ανάλυσης,
και κατόπιν εφαρμογή του στην καταδεικνυόμενη επιχείρηση «BACARDI ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία να
παρουσιάσουν τις δυνατότητες ή αδυναμίες της επιχείρησης και να φωτίσουν το
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δρόμο που οδηγεί σε μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις (επιτυχίες ή αποτυχίες)
της επιχείρησης.
Η εκπονηθείσα εργασία στο πρώτο μέρος της, θα παρουσιάσει το θεωρητικό
υπόβαθρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αρχικώς παρουσιάζοντας τις σχετικές
με το αντικείμενο έννοιες και στη συνέχεια παρουσιάζοντας αναλυτικά όλους τους
γνωστούς αριθμοδείκτες (αποτυπώνοντας το τύπο, τη περιγραφή της συμπεριφορά
τους και τα συμπεράσματα που είναι δυνατόν να εξάγει ο κάθε αναλυτής).
Στο δεύτερο μέρος, θα πραγματοποιηθεί μια γνωριμία με την καθορισθείσα προς
μελέτη επιχείρηση «BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε».
Το τρίτο μέρος της εργασίας, θα είναι το ερευνητικό - πρακτικό μέρος αυτής, όπου θα
πραγματοποιηθεί επεξεργασία, ανάλυση των πληροφοριών οι οποίες αντλούνται από
τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για μια πενταετία, με τη χρήση των
αριθμοδεικτών, έτσι ώστε να εμφανιστεί μια αντικειμενικότερη εικόνα της πορείας
της

συγκεκριμένης

εταιρείας,

μιας

μεγάλης

εμβέλειας

εταιρίας,

η

οποία

δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα ως αντιπρόσωπος, αποκλειστικός εισαγωγέας και
χονδρέμπορος οινοπνευματωδών ποτών. Για τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Office Excel Worksheet.
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ΜΕΡΟΣ Ι - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Κεφάλαιο 1ο: Έννοια και Σκοπός της Ανάλυσης

1.1 Έννοια της ανάλυσης
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη
απεικόνιση της οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας
οικονομικής μονάδας. Οι οικονομικές καταστάσεις
έχουν σαν σκοπό τη παροχή πληροφοριών στους
χρήστες,

ικανών

να

κατανοήσουν

τη

χρηματοοικονομική θέση και τις μεταβολές που επέρχονται σ’ αυτήν καθώς και την
αποδοτικότητα της επιχείρησης, προκειμένου να πάρουν σωστές οικονομικές
αποφάσεις.
Επομένως είναι η κύρια πηγή πρωτογενών δεδομένων, τα οποία μεμονωμένα δεν
είναι απαραίτητα σημαντικά, αλλά μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα,
όταν μελετώνται, αναλύονται και επεξεργάζονται. Συνεπώς, οι οικονομικές
καταστάσεις παρέχουν ένα σημαντικό αριθμό δεδομένων, τα οποία παρέχουν
χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν μόνο μετά από επεξεργασία των
δεδομένων αυτών, με τη βοήθεια ορισμένων τεχνικών ή μέσων ανάλυσης. Ο κάθε
χρήστης ή αναλυτής, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, προσπαθεί με τη βοήθεια των
τεχνικών αυτών να εξάγει τις αναγκαίουσες για αυτόν πληροφορίες.
Με τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τερματίζεται ο ρόλος της
λογιστικής από τεχνική άποψη και αρχίζει ένας άλλος ρόλος, πολύ σημαντικός, που
αποσκοπεί στη διερεύνηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των στοιχείων που περιέχονται
σε αυτές, ώστε να μπορούν οι χρήστες να σχηματίζουν γνώμη για την επιχειρησιακή
επίδοση και χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. Ο πιο πάνω ρόλος ή σκοπός
της

λογιστικής

εξυπηρετείται

με την

«ανάλυση

των

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων», η οποία κατά τον Leopold A. Bernstein, είναι «μια διαδικασία
ευθυκρισίας που αποβλέπει στην αξιολόγηση της τρέχουσας και παρελθούσας
χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων των εργασιών μιας
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επιχείρησης, με πρωταρχικό αντικειμενικό στόχο τον καθορισμό των καλύτερων
δυνατών εκτιμήσεων και προβλέψεων, για τη μελλοντική κατάσταση και απόδοση
της επιχείρησης».
Επομένως, ο όρος «ανάλυση ισολογισμών» ή «ανάλυση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων» σημαίνει τη σύγκριση κατά αξία των διαφόρων ομαδοποιημένων
στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή τη σύγκριση με στοιχεία άλλου
ή άλλων ισολογισμών ομοειδούς ή ομοειδών επιχειρήσεων, με σκοπό τη μελέτη της
οικονομικής της κατάστασης.
Η διαδικασία της ανάλυσης συνίσταται στην εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων
επεξεργασίας των διαφόρων αριθμητικών στοιχείων των ισολογισμών και εξυπηρετεί
τη μετατροπή απλών δεδομένων (στοιχείων) σε χρήσιμες πληροφορίες. Στον πιο
πάνω ορισμό, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:
^ Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι μηχανιστική εργασία, δε
τελειώνει με τον απλό υπολογισμό κάποιων σχέσεων με τη μορφή ποσοστών,
δεικτών, κτλ. Η ορθή αξιολόγηση και ερμηνεία αυτών των σχέσεων απαιτεί
ευθυκρισία από την πλευρά του αναλυτή, δηλαδή ορθή κρίση που
προϋποθέτει προσοχή, σύνεση, γνώσεις, ευφυΐα, εμπειρία και οξυδέρκεια.
^ Η οποιαδήποτε ανάλυση, ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο λήψης μιας
απόφασης, έχει μελλοντικό προσανατολισμό. Αναλύεται και αξιολογείται το
παρελθόν και το παρόν, αλλά πρωταρχικός αντικειμενικός στόχος της
ανάλυσης είναι, ο καθορισμός των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων και
προβλέψεων για τη μελλοντική κατάσταση και απόδοση της επιχείρησης.
(Αβραμάκης Νικόλαος και Σπύρου Σπυρίδωνας, 2011, 18-19)

1.2 Σκοποί της ανάλυσης
1.2.1 Βασικοί σκοποί
Πιο συγκεκριμένα, με την ανάλυση ερευνώνται η ρευστότητα, η σταθερότητα, η
αποδοτικότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης μιας επιχείρησης.
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1.2.1.1 Ρευστότητα
Εκφράζεται η ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της,
όταν αυτές τείνουν ή γίνονται ληξιπρόθεσμες. Στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους
αξιολόγησης, ο αναλυτής προσπαθεί με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών, να
προσδιορίσει τη ρευστότητα της επιχείρησης, ποσοτικά και ποιοτικά, και να κρίνει αν
η επιχείρηση έχει επαρκή ρευστότητα και αν μπορεί να τη διατηρήσει σε μια περίοδο
δύσκολων οικονομικών συνθηκών, όπως π.χ. σε μια κάμψη της δραστηριότητάς της,
σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων του προσωπικού, κλπ. Μια σε βάθος
ανάλυση των διαφόρων πτυχών της ρευστότητας απαιτεί τη μελέτη και διερεύνηση:
^ Των

σχέσεων

μεταξύ

των

κυκλοφοριακών

στοιχείων

και

των

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
^ Της φύσης και του μεγέθους των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους
δανειστές και τους μετόχους της.
^ Της προστασίας που παρέχεται στους δανειστές της και ιδιαίτερα στους
μακροπρόθεσμους δανειστές της, με τη μορφή υποθηκών, ενεχύρων, ρητρών
στα δανειστικά συμβόλαια, κλπ.
^ Της ιστορικής εξέλιξης των κερδών, του ύψους αυτών στην τρέχουσα χρήση
και της διαγραφόμενης τάσης αυτών στο μέλλον.
1.2.1.2 Σταθερότητα
Εκφράζεται η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται, γενικά, στις τρέχουσες
υποχρεώσεις της από μακροχρόνια σκοπιά. Έτσι, σταθερότητα σημαίνει η ικανότητα
της επιχείρησης να καταβάλλει τους τόκους και τα χρεολύσια των μακροπρόθεσμων
δανείων, καθώς και η ικανότητά της να καταβάλλει κανονικά τα μερίσματα, τόσο
στους προνομιούχους, όσο και στους κοινούς μετόχους. Αυτή εξαρτάται από τη
γενικότερη ισορροπία στη δομή των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως των
στοιχείων του παθητικού, κατά τη διάρκεια μιας σχετικά μακράς χρονικής περιόδου.
Για μια σε βάθος ανάλυση, για τη μέτρηση και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής
σταθερότητας της επιχείρησης, απαιτείται η μελέτη και διερεύνηση στοιχείων και
σχέσεων που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση του κύκλου εργασιών, των μικτών
κερδών και της χρηματοοικονομικής θέσης ή κατάστασης της επιχείρησης. Γενικά, η
σταθερότητα εκφράζεται όταν από τη χρηματοοικονομική ανάλυση προκύψουν
πληροφορίες ότι:

^ Με βάση την υπάρχουσα και τη μελλοντική ζήτηση των προϊόντων ή των
υπηρεσιών της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, σε σταθερές τιμές, είναι
ικανοποιητικός και θα παραμείνει σταθερός ή καλύτερα θα παρουσιάσει
ανοδική πορεία.
^ Το μικτό κέρδος είναι ικανοποιητικό, αφού καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα,
τους τόκους και τα μερίσματα και προβλέπεται η διατήρησή του ή καλύτερα η
παραπέρα ευνοϊκή εξέλιξή του, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης
παρουσιάζουν ικανοποιητική ταχύτητα κυκλοφορίας.

Γενικά όλοι οι

οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά και τα λειτουργικά έξοδα
ελέγχονται αποτελεσματικά.
^ Ο δανεισμός της επιχείρησης έχει γίνει με καλούς όρους και γενικά δε
θεωρείται υψηλός, δηλαδή η δανειακή της επιβάρυνση βρίσκεται μέσα σε
λογικά πλαίσια, τότε μπορεί, γενικά, να υποστηριχθεί ότι η επιχείρηση
παρουσιάζει χρηματοοικονομική σταθερότητα και ότι ενδεχομένως, κάποιες
δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιαστούν στο μέλλον, είναι δυνατόν, με
κατάλληλους χειρισμούς, να ξεπερασθούν.
1.2.1.3 Αποδοτικότητα
Υποδηλώνεται η διατήρηση και η επαύξηση της καθαρής θέσης της επιχείρησης. Η
αποδοτικότητα, ως κριτήριο μέτρησης της επιτυχούς λειτουργίας της επιχείρησης
είναι η σχέση ανάμεσα στα «κέρδη» που πραγματοποιούνται μέσα σε μια λογιστική
χρήση και στο «κεφάλαιο» που χρησιμοποιήθηκε μέσα σε αυτήν για την
πραγματοποίησή τους. Για μια σε βάθος ανάλυση, για τη μέτρηση και αξιολόγηση
της αποδοτικότητας, απαιτείται, σε πρώτη φάση, η μελέτη της φύσης και του ύψους
των κερδών, η κανονικότητά τους και η τάση της εξέλιξής τους. Σε δεύτερη φάση,
πιο λεπτομερειακή και ιδίως αν τα ευρήματα της πρώτης δεν είναι ικανοποιητικά,
απαιτείται η μελέτη του βαθμού χρησιμοποίησης και διαχείρισης των περιουσιακών
στοιχείων (ταχύτητες κυκλοφορίας), του ποσοστού μικτού κέρδους, του ποσοστού
καθαρού κέρδους, κτλ.
1.2.1.4Δυνατότητα ανάπτυξης
Ένα από τα βασικά καθήκοντα της διοίκησης είναι η διατήρηση ή και βελτίωση της
ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, τόσο στο πλαίσιο του κλάδου που ανήκει,
όσο και γενικότερα στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης οικονομίας. Η
δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησης μπορεί να μετρηθεί με την επέκταση και
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ανάπτυξη σε νέες αγορές, το ποσοστό ανάπτυξης στις ήδη υπάρχουσες αγορές, το
ποσοστό αύξησης των πωλήσεων, των καθαρών κερδών, των κερδών ανά μετοχή, του
μερίσματος ανά μετοχή, της μέσης αγοραίας τιμής της μετοχής, της λογιστικής αξίας
ανά μετοχή, κτλ. Πρόκειται για μια ζωτικής σημασίας στρατηγική παράμετρο της
επιχείρησης, γιατί στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει η θέση της στην αγορά με
συνέπειες περιθωριοποίησής της (Αβραμάκης Νικόλαος και Σπύρου Σπυρίδωνας,
2011, 20 - 22).
1.2.2 Αναλυτικοί σκοποί
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιολόγηση των τεσσάρων βασικών πλευρών της
επιχείρησης (ρευστότητα - σταθερότητα - αποδοτικότητα - ρυθμός ανάπτυξης)
ολοκληρώνεται μετά από διερεύνηση των ειδικότερων πτυχών που αποτελούν τους
ειδικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, γενικά παραδεκτοί αναλυτικοί σκοποί της διερεύνησης οικονομικών
καταστάσεων είναι οι παρακάτω:
^ Η ανάλυση της δομής της περιουσίας και των κεφαλαίων της επιχείρησης.
^ Η αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής θέσης της επιχείρησης (σχέση των
διαφόρων ειδών και μορφών κεφαλαίων μεταξύ τους και προς το σύνολο των
κεφαλαίων, σχέση κεφαλαίων και περιουσίας, τρόπος χρηματοδότησης του
πάγιου

ενεργητικού,

υπολογισμός

του

καθαρού

κεφαλαίου

κίνησης,

προσδιορισμός της λογιστικής και πραγματικής καθαρής θέσης, κτλ).
^ Η εκτίμηση της ρευστότητας και της δανειακής επιβάρυνσης.
^ Η ανάλυση της επάρκειας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, της ποιότητάς του,
καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισής του.
^ Η διερεύνηση του κύκλου εργασιών, της σύνθεσης των εξόδων και εσόδων,
των ετήσιων αποτελεσμάτων, καθώς και της διάθεσης αυτών.
^ Η ανάλυση της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων
(παγίων και κυκλοφοριακών), του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, καθώς και του
ιδίου κεφαλαίου και των απασχολούμενων κεφαλαίων (ταχύτητα κυκλοφορίας
της συνολικής περιουσίας, ταχύτητες κυκλοφορίας των επιμέρους κατηγοριών
ή στοιχείων, όπως π.χ. του παγίου ενεργητικού, των αποθεμάτων, των
απαιτήσεων, των χρηματικών διαθεσίμων, του ιδίου κεφαλαίου, των
απασχολούμενων κεφαλαίων, κτλ).
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^ Η διερεύνηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων σε μικτά κέρδη, κέρδη
εκμετάλλευσης και καθαρά κέρδη.
^ Ο προσδιορισμός οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή σχέσης που μπορεί να
δώσει πληροφορίες για τη δραστηριότητα και την πορεία των εργασιών της
επιχείρησης
(Αβραμάκης Νικόλαος και Σπύρου Σπυρίδωνας, 2011, 22 - 23).

Κεφάλαιο 2ο: Είδη Ανάλυσης - Μέθοδοι Ανάλυσης
2.1 Είδη ανάλυσης
Οι αναλύσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διακρίνονται:
^ Ανάλογα με τη θέση εκείνου, ο οποίος τη διενεργεί σε εσωτερική και
εξωτερική ανάλυση.
> Εσωτερική ανάλυση η οποία αναλαμβάνεται από πρόσωπα που έχουν
άμεση σχέση με την επιχείρηση και έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να
αντλήσουν οποιαδήποτε πληροφορία η οποία περιέχεται στα λογιστικά
βιβλία και σε άλλες πηγές παροχής πληροφοριών στο εσωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης, όπως στατιστικές για χρόνους απασχόλησης
μηχανημάτων, εργατών, κλπ., πληροφορίες από αρμόδια όργανα και
ανώτερα στελέχη της επιχείρησης. Εσωτερικοί, λοιπόν, αναλυτές είναι
κυρίως στελέχη της επιχείρησης, ορκωτοί ελεγκτές, κλπ.
> Εξωτερική ανάλυση η οποία διεξάγεται από πρόσωπα που βρίσκονται
έξω από την επιχείρηση και έχουν στη διάθεσή τους, κατά κανόνα, τις
δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, τις εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, την έκθεση των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και το
πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών (εφόσον η Α.Ε. ελέγχεται
υποχρεωτικά ή προαιρετικά).
^ Ανάλογα με το είδος των συγκρίσεων σε διαχρονική και διεπιχειρησιακή
ανάλυση.
> Διαχρονική ανάλυση ή διαχρονικές συγκρίσεις. Συμπεράσματα για τη
δραστηριότητα μιας επιχείρησης μπορεί να συναχθούν από τη σύγκριση
δύο ή περισσοτέρων διαδοχικών ισολογισμών της. Αυτοί θα πρέπει να
έχουν συνταχθεί κατά ομοιόμορφο τρόπο, δηλαδή να έχουν ομοιόμορφη
κατάταξη των στοιχείων, να έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος
αποτίμησης και να έχει αποπληθωρισθεί η αξία των στοιχείων, ώστε να
καθίστανται συγκρίσιμοι οι ισολογισμοί.
> Διεπιχειρησιακή ανάλυση ή διεπιχειρησιακές συγκρίσεις. Στην ανάλυση
αυτή συγκρίνονται τα στοιχεία του ισολογισμού μιας επιχείρησης:
•

Με τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων ομοειδών επιχειρήσεων.
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•

Με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ενοποίηση ισολογισμών
επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.

•

Με έναν αντιπροσωπευτικό ισολογισμό του κλάδου.

•

Με έναν θεωρητικά καταρτιζόμενο ισολογισμό, που θεωρείται ο
ιδανικός του κλάδου.

^ Ανάλογα με τα στάδια της ανάλυσης σε τυπική και ουσιαστική ανάλυση.
> Τυπική ανάλυση ή και στάδιο προεργασίας της ανάλυσης. Καθήκον της
τυπικής ανάλυσης είναι να προετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις,
έτσι ώστε να εκφράζουν, ο μεν ισολογισμός την πραγματική οικονομική
κατάσταση, τα δε αποτελέσματα χρήσης τα πραγματικά οικονομικά
αποτελέσματα.
> Ουσιαστική ανάλυση. Μετά τον έλεγχο και την ταξινόμηση των στοιχείων του
ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης των κερδών,
ακολουθεί το στάδιο της ουσιαστικής ανάλυσης που προϋποθέτει ότι ο αναλυτής
έχει γνώση των ιδιομορφιών του κλάδου, έχει λογιστικές, οικονομικές και
στατιστικές γνώσεις,
αριθμοδείκτες

της

εμπειρία και
περιουσίας

και

οξυδέρκεια.
του

Αφού

κεφαλαίου,

υπολογισθούν
οι

οι

αριθμοδείκτες

αποδοτικότητας, ρευστότητας, κλπ., αρχίζει μια εργασία συγκρίσεων των
διαφόρων μεγεθών που αποβλέπει στον εντοπισμό των τάσεων, αλλά και των πιο
σημαντικών αποκλίσεων (Μαρκάκης Εμμανουήλ, 2010, 45 - 46

2.2 Μέθοδοι ανάλυσης
Οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης είναι οι παρακάτω:
^ Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση ή καταστάσεις κοινών μεγεθών.
^ Διαχρονική ή οριζόντια ανάλυση ή συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
^ Ανάλυση

χρονολογικών

σειρών

με

αριθμοδείκτες

τάσης

ή

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης.
^ Ανάλυση με αριθμοδείκτες.
^ Εξειδικευμένες μέθοδοι (ανάλυση των μεταβολών της οικονομικής θέσεως
μιας επιχείρησης, ανάλυση του νεκρού σημείου κλπ).
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Η κάθε μέθοδος ανάλυσης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της,
επομένως οι αναλυτές επιλέγουν μια μέθοδο ανάλυσης ως κύρια, ενώ παράλληλα,
μπορούν να χρησιμοποιούν επικουρικά κάποια άλλη ή συνδυασμούς άλλων μεθόδων.
με αριθμοδείκτες, γιατί θεωρείται ότι, η τεχνική αυτή προσφέρεται περισσότερο από
τις άλλες μεθόδους στην ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Προτού ξεκινήσει η οποιαδήποτε μέθοδος ανάλυσης, πρέπει να ακολουθηθούν
συστηματικά τα παρακάτω στάδια:
^ Η κατανόηση του επιδιωκόμενου σκοπού, η επιλογή μεθόδου και ο
προσδιορισμός των χρήσιμων σχέσεων από τα λογιστικά στοιχεία των
καταστάσεων.
^ Η ταξινόμηση των καταστάσεων, με τρόπο ώστε να μπορούν να υπολογιστούν
οι μεταξύ τους σημαντικές σχέσεις.
^ Η αξιολόγηση, μελέτη και ερμηνεία των πιο πάνω σχέσεων.
2.2.1 Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση ή καταστάσεις κοινών μεθόδων
Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα σημαντικό μέγεθος ή
στοιχείο μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης (π.χ. για τον ισολογισμό το
άθροισμά του, για τα αποτελέσματα χρήσης οι πωλήσεις), χρησιμοποιείται ως βάση
υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται
προς αυτό. Αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής, είναι ότι όλα τα στοιχεία της
χρηματοοικονομικής κατάστασης εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του
μεγέθους που λήφθηκε ως βάση υπολογισμού και το οποίο παριστάνεται με το 100%.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε
απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά ή μόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε καταστάσεις
«κοινού μεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε κοινή βάση, είτε
καταστάσεις του «100%», είτε ακόμα και καταστάσεις «συστατικού ποσοστού», γιατί
κάθε κατάσταση ανάγεται στο σύνολο του 100 και κάθε στοιχείο της εκφράζεται ως
ποσοστό στο σύνολο του 100.
Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού μεγέθους» μπορούν να περιγραφούν ως
μέσα ανάλυσης της εσωτερικής δομής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η
μέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι
εφαρμόζεται σε οικονομικές καταστάσεις κάθετης παράθεσης (μορφής) και η μελέτη,
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συνεπώς, των ποσοστών που εμφανίζονται σ’ αυτές γίνεται κατά κάθετο τρόπο
(Λυμπερόπουλος Αντώνιος, 2009, 25).
2.2.2 Διαχρονική ή οριζόντια ανάλυση ή συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και αξιολογούνται
οι μεταβολές των διαφόρων ομάδων - στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και
των

μεταβολών της χρηματοοικονομικής

περισσοτέρων

ετών.

Σ’ αυτήν,

θέσης

μιας επιχείρησης,

αντιπαρατίθενται τα κονδύλια

δύο ή

διαδοχικών

ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή περισσοτέρων χρήσεων και
παρακολουθείται και μελετάται η διαχρονική εξέλιξή τους, διότι έτσι οι πληροφορίες
που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο αποκαλυπτικές για τον αναλυτή.
Η ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι οριζόντιες
μεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι
διαδοχικές δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις (comperative statements). Έτσι, ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και
μηνιαία στοιχεία, μπορούν εύκολα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα προηγουμένων
χρήσεων και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, σχετικά με την τάση και το ρυθμό
τους διαχρονικά.
Για να είναι όμως δυνατή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων διαχρονικά, πρέπει
οι συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
^ Η ταξινόμηση των στοιχείων να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιόδους, στις
οποίες αναφέρονται.
^ Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επί μέρους ομάδες στοιχείων.
^ Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε
περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να σημειώνεται,
ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τον αναλυτή.
^ Να σημειώνονται τυχόν μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων.

Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις μπορεί να
δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα
(Λυμπερόπουλος Αντώνιος, 2009, 25 - 26).
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2.2.3

Ανάλυση

χρονολογικών

σειρών

με

αριθμοδείκτες

τάσης

ή

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης
Η εφαρμογή της οριζόντιας ανάλυσης σε συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που
καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο για την παρακολούθηση των διαχρονικών
μεταβολών των οικονομικών στοιχείων, καθίσταται πιο κοπιαστική. Αυτό συμβαίνει
γιατί, ο υπολογισμός της ποσοστιαίας μεταβολής ενός οικονομικού στοιχείου, από
έτος σε έτος, απαιτεί κάθε φορά αλλαγή της βάσης υπολογισμού, με συνέπεια η
σύγκριση των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών του να γίνεται πραγματικά πιο
δύσκολη. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στην περίπτωση της σύγκρισης
των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών δύο ή περισσότερων οικονομικών στοιχείων.
Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ένα άλλο μέσο ανάλυσης οι αριθμοδείκτες
τάσης.
Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών τάσης, από τεχνική άποψη, δεν παρουσιάζει
καμία δυσκολία. Επιλέγεται ένα έτος (ή κάποιο άλλο χρονικό σημείο) ως βάση των
υπολογισμών, το οποίο λέγεται και έτος βάσης. Στη συνέχεια, τα ποσά των
επιλεγμένων στοιχείων των επόμενων ετών υπολογίζονται ως ποσοστά πάνω στο
ποσό του έτους βάσης (το έτος βάσης είναι ίσο με 100% ή απλά με το 100).
Για τον υπολογισμό της σειράς των αριθμοδεικτών τάσης ενός οικονομικού
στοιχείου, για καθένα από τα επόμενα έτη της υπό εξέταση χρονικής περιόδου,
χρησιμοποιείται ο τύπος:
Αριθμοδείκτης τάσης έτους (ν)

Αξία μεγέθους έτους (ν) X 100
Αξία μεγέθους έτους βάσης

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι επειδή το έτος βάσης αποτελεί την αφετηρία για
όλους τους υπολογισμούς και όλες τις μετέπειτα συγκρίσεις, θα πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν πιο τυπικό ή κανονικό, από την άποψη των συνθηκών λειτουργίας και των
αποτελεσμάτων της επιχείρησης ή αλλιώς να αντιπροσωπεύει την καλούμενη
«τυπική» ή «ομαλή» δραστηριότητα της επιχείρησης. Γενικά, κατά την ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες τάσης, ως έτος βάσης λαμβάνεται το
πρώτο έτος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και αν το έτος
αυτό δεν εκπληρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους βάσης, οπότε θα πρέπει να
επιλεγεί από τον αναλυτή ένα άλλο, πιο αντιπροσωπευτικό έτος (Λυμπερόπουλος
Αντώνιος 2009, 26-27).
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2.2.4 Ανάλυση με αριθμοδείκτες
Βασικός σκοπός κάθε επιχείρησης, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι η επίτευξη
κερδών ή καλού επιπέδου αποδοτικότητας, ενώ βραχυχρόνια η διατήρηση
ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας. Οι δυο αυτές βασικές πλευρές της λειτουργίας
μιας επιχείρησης, απασχολούν ιδιαίτερα τη διοίκησή της στην προσπάθειά που
καταβάλλει αυτή για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης (υγιής χρηματοοικονομική θέση), καθώς και της μελλοντικής της
επιβίωσης.
Με τον όρο αποδοτικότητα γενικά εννοείται, η ικανότητα διατήρησης και επαύξησης
της καθαρής θέσης της επιχείρησης, ενώ με τον όρο ρευστότητα εννοείται η
ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Οι δύο αυτές θεμελιώδεις έννοιες, αν και
σχετίζονται, εντούτοις δεν ταυτίζονται. Μακροχρόνια, η ρευστότητα προϋποθέτει την
ύπαρξη αποδοτικότητας, γιατί χωρίς πραγματοποίηση κερδών για μεγάλη χρονική
περίοδο, η επιχείρηση δε θα μπορέσει να βρει πηγή άντλησης των αναγκαίων
κεφαλαίων για την εξόφληση των υποχρεώσεών της. Βραχυχρόνια, όμως, η
ρευστότητα και η αποδοτικότητα αποτελούν δύο τελείως ανεξάρτητα θέματα και
μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ανταγωνιστικούς στόχους για τη
διοίκηση της επιχείρησης. Πραγματικά, βραχυχρόνια, μια επιχείρηση είναι δυνατό,
χωρίς να πραγματοποιεί κέρδη, να διατηρεί ικανοποιητικό βαθμό ρευστότητας που να
της επιτρέψει να ξεπεράσει τα εμπόδια και να επιβιώσει στις δύσκολες καταστάσεις.
Αντίθετα, μια επιχείρηση που πραγματοποιεί κέρδη, μπορεί να αντιμετωπίσει
πρόβλημα ρευστότητας (έλλειψη μετρητών), με συνέπεια να περιορίσει τη
δραστηριότητά της και τελικά να οδηγηθεί σε χρεοκοπία. Είναι λοιπόν φανερό ότι σε
βραχυχρόνιο ορίζοντα, προτεραιότητα για επίλυση έχει το πρόβλημα της ρευστότητας
παρά της αποδοτικότητας. Βέβαια η διοίκηση της επιχείρησης προσπαθεί να διατηρεί
μια ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη ρευστότητα προς όφελος όλων
εκείνων που ενδιαφέρονται για την ομαλή λειτουργία και επιβίωση της επιχείρησης.
Είναι, λοιπόν, σαφής η σημασία της ανάλυσης της βραχυχρόνιας ρευστότητας, η
οποία αποτελεί μια από τις πτυχές της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.
Ενδελεχή θεωρητική προσέγγιση στην ανάλυση με αριθμοδείκτες, θα ακολουθήσει σε
ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσης εργασίας (Κεφαλαίο 4ο) (Λυμπερόπουλος
Αντώνιος 2009, 28 - 29).
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2.3 Διαδικασία ανάλυσης
Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα σύστημα που δημιουργεί
πληροφόρηση με τη μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία των σχέσεων και τάσεων
μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων που γίνεται με ποιοτικά και
ποσοτικά μέσα.
Κατά τη δημιουργία της πληροφόρησης, ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που
έχει να αντιμετωπίσει ο αναλυτής είναι, η μεγάλη ποικιλία σχέσεων που μπορούν να
υπολογισθούν από τα δεδομένα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Θα πρέπει
να αποφευχθεί το «λάθος» που γίνεται τις περισσότερες φορές ότι, ανάλυση
χρηματοοικονομικών

καταστάσεων

είναι

απλώς

ο

υπολογισμός

μερικών

αριθμοδεικτών. Αντίθετα η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι μια
πολύ πιο ευρύτερη διαδικασία από αυτήν του υπολογισμού των αριθμοδεικτών.
Αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία που αποβλέπει στη σταχυολόγηση από το
σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων δεδομένων σχετικά με
τη λήψη αποφάσεων της ανάλυσης.
Τα σημαντικά στάδια στην αξιολόγηση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων είναι τα παρακάτω:
^ Εξέταση του πιστοποιητικού ελέγχου των ορκωτών λογιστών.
^ Ανάλυση των λογιστικών αρχών και παραδοχών που περιλαμβάνονται είτε σε
ξεχωριστή κατάσταση είτε στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
^ Συνολική

εξέταση

των

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων

περιλαμβανόμενων των σημειώσεων και συμπληρωματικών καταστάσεων.
^ Εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών και μεθόδων.
^ Αναζήτηση σημαντικής συμπληρωματικής πληροφόρησης η οποία δε
παρέχεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, είναι καθοριστικά για το επίπεδο ποιότητας της
πληροφόρησης που χρησιμοποιεί η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εάν
το επίπεδο ποιότητας δεν είναι υψηλό τότε, ανεξάρτητα από το βαθμό τελειότητας
των αναλυτικών τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την επεξεργασία της, η
πληροφόρηση που θα παρέχει η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στους
λαμβάνοντες αποφάσεις δεν θα είναι ικανοποιητική. Γι’ αυτό θα πρέπει ο αναλυτής
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καταστάσεων να αφιερώσει ενα σημαντικό μέρος του χρονου του προκειμενου να
επιτύχει την υψηλού επιπέδου πληροφόρηση που θα χρησιμοποιήσει στην ανάλυση.
(Νικόλαος Τότσης, 1992, 35).

Κεφάλαιο 3ο: Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
3.1 Είδη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης είναι οι παρακάτω:
^

Ισολογισμός
Αποτελέσματα χρήσης
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^ Διάθεση αποτελεσμάτων
^ Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης
^ Τελικό ισοζύγιο
^ Προσάρτημα

3.1.1 Ισολογισμός
Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης εκφρασμένα σε χρηματικές μονάδες (στη χώρα
μας σε ευρώ), και οι πηγές προέλευσης και χρηματοδότησης τους, σε ορισμένη
χρονική στιγμή. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται στατική και όχι δυναμική. Η
κατάσταση του ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσεως.
Καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και
δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του
ισολογισμού απεικονίζονται, σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους
αντίστοιχους λογαριασμούς κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο
ισολογισμός, και κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως. Τα αποσβεστέα στοιχεία
του ενεργητικού απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα
ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι το τέλος της χρήσεως
στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά.
Σκοπός του είναι, να προσδιορίσει:
^ Τη πραγματική αξία της επιχειρηματικής περιουσίας στο τέλος της χρήσης.
^ Το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα, που προέκυψε από τη δράση της
επιχείρησης τη χρήση που κλείνει.
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Ο ισολογισμός μιας επιχείρησης απεικονίζει την περιουσία σε δύο τμήματα: το
Ενεργητικό (Ε) και το Παθητικό (Π):
^ Το Ενεργητικό αποτελείται από το σύνολο των οικονομικών αγαθών των
οποίων την κυριότητα κατέχει η επιχείρηση και από το σύνολο δικαιωμάτων
και απαιτήσεων, δηλαδή τα μέσα δράσης με τα οποία η επιχείρηση επιδιώκει
να πετύχει το σκοπό της.
^ Το Παθητικό αποτελείται από το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης
προς τρίτους. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης διακρίνονται σε υποχρεώσεις
προς τους φορείς της επιχείρησης (επιχειρηματία, μετόχους κ.α.) και σε
υποχρεώσεις προς τους τρίτους (δανειστές, πιστωτές κ.α.).
Οι υποχρεώσεις προς τους φορείς της επιχείρησης αποτελούν την Καθαρή Θέση
(Κ.Θ) και οι υποχρεώσεις προς τους τρίτους (ξένα κεφάλαια), εκτός των φορέων της
επιχείρησης,

αποτελούν το Πραγματικό Παθητικό

(Π.Π.).

Ο ισολογισμός

συντάσσεται μετά την απογραφή και στηρίζεται στην ισότητα:
Ε = Π.Π + Κ.Θ ή Ε = Π
(ΜαρκάκηςΕμμανουήλ, 2010, 29 - 37).
3.1.2 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι μια λογιστική κατάσταση που εμφανίζει
το αποτέλεσμα που πραγματοποίησε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας
συγκεκριμένης περιόδου (συνήθως 1/1/ - 31/12/), καθώς και τους προσδιοριστικούς
παράγοντες αυτού του αποτελέσματος. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της περιόδου χρήσης και καταχωρείται στο
βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της επιχείρησης. Το λογιστικό αποτέλεσμα
προκύπτει ως διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. Ως έξοδο ορίζεται κάθε εθελούσια ανάλωση
υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής την οποία πραγματοποιεί η επιχείρηση στα
πλαίσια επιδίωξης του σκοπού της. Το έξοδο (ή δαπάνη) δεν ταυτίζονται με τη ζημία.
Ως έσοδο ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εισρέουν στην επιχείρηση από
τη διάθεση των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών. Το έσοδο δεν
ταυτίζεται με το κέρδος. Όταν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα, η θετική
διαφορά που προκύπτει καλείται κέρδος. Το κέρδος αυτό αυξάνει την καθαρή θέση
της επιχείρησης. Αντίθετα, όταν τα έσοδα είναι μικρότερα από τα έξοδα, η αρνητική

διαφορά που προκύπτει καλείται ζημία. Η ζημία αυτή μειώνει την καθαρή θέση της
επιχείρησης. Στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» μεταφέρεται, το οργανικό
αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης της επιχείρησης (κέρδος ή ζημία).
Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης μπορεί να παρουσιαστεί με δύο μορφές,
οριζόντια ή κάθετα.
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. όμως η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καταρτίζεται σε
κάθετη διάταξη. Επίσης, όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται
στους οικείους υπολογαριασμούς του 86 κατά το τέλος της χρήσης στην οποία
αναφέρονται τα αποτελέσματα και κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως
(Μαρκάκης Εμμανουήλ, 2010, 20 - 21).
3.1.3 Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αν πρόκειται για Α.Ε.) ή άλλου αρμόδιου
οργάνου (Γενική Συνέλευσή για Ε.Π.Ε.) εγκρίνεται ο τρόπος διάθεσης των
αποτελεσμάτων χρήσεως. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί μέχρι την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας για τη σύνταξη του ισολογισμού (τέσσερις μήνες από τη λήξη
της διαχειριστικής περιόδου για Α.Ε. και τρεις μήνες για λοιπές επιχειρήσεις), ώστε
και οι σχετικές εγγραφές να γίνουν εμπρόθεσμα και τα απαραίτητα για τη σύνταξη
δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος στοιχεία να υπάρχουν στη διάθεση των
υπευθύνων

προσώπων.

Ο πίνακας

διαθέσεως

αποτελεσμάτων καταρτίζεται

υποχρεωτικά και καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της
επιχείρησης και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως. Τα στοιχεία του
πίνακα απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα και στην
προηγούμενη χρήση (Μαρκάκης Εμμανουήλ, 2010, 23).
3.1.4 Κατάσταση λογαριασμού (Πάγιων και Χρήσεων Κεφαλαίου) Γενικής
Εκμετάλλευσης
Ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Ε.Γ.Λ.Σ. στο τέλος κάθε χρήσης και στην ουσία είναι ο λογαριασμός 80.00
«Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης» στον οποίο συγκεντρώνονται όλα τα
αποθέματα (αρχής - αγορές - τελικά αποθέματα) καθώς και τα έξοδά και τα έσοδα
των ομάδων 6 και 7. Με τη μόνη διαφορά ότι τα αποθέματα τέλους χρήσης
εμφανίζονται αφαιρετικά στη χρέωση. Γράφεται στο βιβλίο απογραφών και
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ισολογισμών μετά τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων. Επίσης όλα τα στοιχεία
της κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως απεικονίζονται σε δύο
στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη
αυτού χρήση. Ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης δεν δημοσιεύεται σε καμία
περίπτωση (Μαρκάκης Εμμανουήλ, 2010, 26).
3.1.5 Προσάρτημα ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης
Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης είναι απαραίτητο
συμπλήρωμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με το οποίο παρέχονται
πρόσθετες και επεξηγηματικές πληροφορίες και το οποίο δημοσιεύεται. Οι
πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους χρήστες να κατανοήσουν το
περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και να προσδιορίσουν την πραγματική
οικονομική κατάσταση και το ακριβές αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) μιας
επιχείρησης. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως
καταρτίζεται υποχρεωτικά μόνο από τις οικονομικές εκείνες μονάδες για τις οποίες η
νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά προβλέπει αντίστοιχη υποχρέωση. Στο προσάρτημα
πρέπει να περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, τα παρακάτω:
^ Πληροφορίες που αφορούν τις μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων και των
προβλέψεων, όπως και το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγματικών
διαφορών.
^ Πληροφορίες που αφορούν τις συμμετοχές της εταιρίας στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων, όταν η συμμετοχή υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου τους,
τόσο στην περίπτωση που η συμμετοχή γίνεται απευθείας όσο και στην
περίπτωση που αυτή γίνεται μέσω τρίτου, ο οποίος ενεργεί στο όνομα του
αλλά για λογαριασμό της οικονομικής μονάδας.
^ Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της οικονομικής
μονάδας εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της
οικονομικής τους καταστάσεως.
^ Πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό και την ονομαστική αξία των μετοχών
που εκδόθηκαν μέσα στη χρήσης για την κάλυψη αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, καθώς και την αξία έκδοσης των μετοχών αυτών.
^ Πληροφορίες που αφορούν προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμες ομολογίες,
μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους.
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^ Πληροφορίες που αφορούν τις υποχρεώσεις με λήξη άνω των πέντε ετών από
την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού και τις υποχρεώσεις για τις οποίες η
εταιρία χορήγησε εμπράγματες ασφάλειες.
^ Πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον οι
πληροφορίες είναι χρήσιμες για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης
της επιχείρησης.
^ Πληροφορίες που αφορούν την ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά
κατηγορία δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, όταν οι κατηγορίες
ή οι αγορές διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους.
^ Πληροφορίες που αφορούν το μέσο όρο του αριθμού του προσωπικού που
απασχολήθηκε κατά κατηγορίες, π.χ. διοίκησης, εργατών κλπ. Με ανάλυση
της επιβάρυνσής της χρήσης από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κλπ.
^ Πληροφορίες που αφορούν τις διαφορές από υποτίμηση κυκλοφοριακών
στοιχείων του ενεργητικού και τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι
διαφορές και τη φορολογική μεταχείριση τους.
^ Πληροφορίες που αφορούν τα ποσά των φορέων που οφείλονται καθώς και
εκείνα που αναμένεται να προκύψουν σε βάρος της τρέχουσας αλλά και των
προηγούμενων χρήσεων, εφόσον τα ποσά αυτά είναι σημαντικά και δεν
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή προβλέψεις της εταιρίας.
^ Πληροφορίες που αφορούν τα ποσά που βάρυναν τη χρήση για αμοιβές σε
μέλη οργάνων διοίκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή
αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα μέλη των οργάνων αυτών
ανά κατηγορία.
^ Πληροφορίες που αφορούν την επωνυμία και την έδρα των επιχειρήσεων που
συντάσσουν

ενοποιημένες

οικονομικές

καταστάσεις,

στις

οποίες

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν και οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας, καθώς και ο τόπος όπου οι ενοποιημένες
καταστάσεις είναι διαθέσιμες.
^ Πληροφορίες που αφορούν την τυχόν απόκτηση από την εταιρία δικών της
μετοχών.
^ Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία ή κρίνονται
αναγκαίες για την καλύτερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων για
την

παρουσίαση

μιας

ακριβούς

εικόνας
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της

περιουσίας,

της

χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης της
εταιρίας (ΜαρκάκηςΕμμανουήλ, 2010, 37 - 39).
3.1.6 Τελικό (οριστικό) ισοζύγιο
Μετά τις παραπάνω ενέργειες (προσδιορισμού και διανομής των αποτελεσμάτων) της
κατάστασης γενικής εκμετάλλευσης, συντάσσεται το οριστικό ισοζύγιο χρήσης
(συνήθως Δεκεμβρίου), όπου όλοι οι λογαριασμοί έχουν πάρει την οριστική τους
μορφή. Είναι δηλαδή όλοι οι λογαριασμοί εξισωμένοι, εκτός από τους λογαριασμούς
του ισολογισμού. Με βάση το τελικό ισοζύγιο συντάσσεται ο ισολογισμός τέλους
χρήσης (Μαρκάκης Εμμανουήλ, 2010, 29).
3.1.7 Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών
Μετά το τέλος της γενικής απογραφής, οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός,
γενική

εκμετάλλευση,

αποτελέσματα

χρήσης,

διάθεση

αποτελεσμάτων)

καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών (που συνοδεύει τον
ισολογισμό) όπου ισχύουν τα παρακάτω:
^ Πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε
χρησιμοποίηση του.
^ Μπορεί να τηρηθεί ως δεμένο βιβλίο ή με χρήση κινητών φύλλων. Όταν
τηρείται σε κινητά φύλλα πρέπει να φέρει ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον για
μια διαχειριστική περίοδο.
^ Τηρείται στην έδρα του επιτηδευματία [εξαίρεση το βιβλίο απογραφών του
υποκαταστήματος (σε περίπτωση αυτοτελούς λογιστικής)].
^ Πρέπει να φυλάσσεται για 6 χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου
που αφορά κ.α.
Με βάση τη νομοθεσία περί απογραφών, ο Κ.Β.Σ. καθιερώνει δύο τρόπους
καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στο βιβλίο απογραφών,
την αναλυτική καταχώρηση και τη συνοπτική καταχώρηση.
^ Αναλυτική καταχώρηση: Τα στοιχεία της επαγγελματικής περιουσίας
καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά κατά ομοειδείς κατηγορίες
στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις προθεσμίες κατάρτισης
του ισολογισμού, ύστερα από ποσοτική καταμέτρηση τους ή ύστερα από την
πραγματική επαλήθευση του υπολοίπου κάθε λογαριασμού. Αυτός ο τρόπος
ταιριάζει στις μικρές επιχειρήσεις και γενικά σε εκείνα τα περιουσιακά

στοιχεία που δεν παρακολουθούνται με πολλούς δευτεροβάθμιους ή
τριτοβάθμιους κλπ λογαριασμούς.
^ Συνοπτική καταχώρηση: Τα στοιχεία της επαγγελματικής περιουσίας εκτός
από τα εμπορεύσιμα, καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών με το υπόλοιπο
μόνο του σχετικού λογαριασμού του γενικού καθολικού, με την προϋπόθεση,
όμως, ότι η αναλυτική καταχώρηση τους θα έχει γίνει προηγούμενα σε
θεωρημένες καταστάσεις, ή σε ισοζύγια ή σε βιβλία. Αυτός ο τρόπος ταιριάζει
στις μεγάλες επιχειρήσεις και γενικά σε περιουσιακά στοιχεία που
παρακολουθούνται με πολλούς δευτεροβάθμιους ή τριτοβάθμιούς κλπ
λογαριασμούς. Η καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στο βιβλίο
απογραφών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
> Εμπορεύσιμα στοιχεία,
> Πάγια περιουσιακά στοιχεία,
> Μετοχές, Ομολογίες και λοιπά Χρεόγραφα,
> Λοιπά περιουσιακά στοιχεία,
> Περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων.
(Μαρκάκης Εμμανουήλ, 2010, 39 - 40)

Κεφάλαιο 4ο: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες
4.1 Έννοια Αριθμοδεικτών
4.1.1 Γενικά
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η επιχείρηση παραμένει πάντοτε ως το κεντρικό
υποκείμενο έρευνας, δίνοντας παράλληλα μεγάλη σημασία στις σχέσεις τις οποίες η
επιχείρηση διατηρεί με τις ομάδες οι οποίες την περιβάλλουν. Επίσης, η επιχείρηση
αποτελεί το μηχανισμό εκείνο του οποίου τα ζωτικά εξαρτήματα είναι τόσο
πολυάριθμα και λεπτά που δεν αφήνουν περιθώρια στους χειριστές του (διοικούντες)
για αυτοσχεδιασμούς. Έτσι, κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να διαθέτει όργανα
μέτρησης και ελέγχου για να διατηρήσει ισορροπία στη λειτουργία της και να
επιτύχει βιωσιμότητα και ανάπτυξη.
Ανάμεσα στα διάφορα μέσα ελέγχου και μετρήσεως της λειτουργίας μιας σύγχρονης
επιχείρησης σημαντική θέση κατέχουν οι αριθμοδείκτες, οι οποίοι εκφράζουν λογικές
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σχέσεις, ενδεικτικές της αξίας δύο βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν τη
λειτουργία της, πρώτον τη διαχείριση και δεύτερον την εκμετάλλευση της. Η
σύγκριση μεγεθών εκφράζεται με τη λατινική λέξη ratio η οποία σημαίνει σχέση λόγος.
Σκοπός των αριθμοδεικτών είναι να τροφοδοτούν τη σύγχρονη επιχείρηση με
πολύτιμες πληροφορίες για την εν γένει πορεία της.
Η πρακτική αξία των αριθμοδεικτών έγκειται στο γεγονός ότι δύο δεδομένα, τα οποία
είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, αλλά κάθε ένα διατηρεί την εσωτερική του
αξία, μπορεί να αποκτήσουν σημαντικό ενδιαφέρον, όταν ερευνηθούν όχι
μεμονωμένα αλλά με τη μορφή κάποιας συγκρίσεως ή άλλως κάποιας σχέσεως
(Λυμπερόπουλος, 2009, 29-30).
4.1.2 Ορισμός
Αριθμοδείκτης είναι η απλή μαθηματική έκφραση της σχέσεως ενός μεγέθους
(κονδυλίου) του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα
άλλο και μπορεί να εκφραστεί είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος, είτε τέλος ως ποσοστό
επί τοις εκατό.
Κατά την επίλυση των σχέσεων για τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών θέτουμε ως
παρονομαστή το αριθμητικό μέγεθος του είδους εκείνου του οποίου επιθυμούμε να
προσδιορίσουμε τη σχέση της μονάδας του προς το αριθμητικό μέγεθος άλλου είδους,
το οποίο θέτουμε ως αριθμητή.
Πολλές φορές όμως πολλοί πρακτικοί λόγοι επιβάλλουν την αντιστροφή του τύπου.
Π χ.:
Δαπάνη

Απόδοση
αντί

Απόδοση

Δαπάνη

Με την αντιστροφή των όρων δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στη σχέση αυτή
καθ’ αυτή, μεταβάλλεται όμως η αριθμητική έκφραση.
Π.χ.: Η ρευστότητα απαντάται άλλοτε ως:
Ρευστότητα =

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μέσα πληρωμής
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και άλλοτε ως:
Μέσα πληρωμής

Ρευστότητα = Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Γενικότερα, η μέθοδος διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοοικονομικών των
επιχειρήσεων μέσω των αριθμοδεικτών, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από τις
τράπεζες των Η.Π.Α. ύστερα από τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και το
οικονομικό κραχ του 1929. Έκτοτε, η εμπειρία παραχώρησε τη θέση της στην
αναλυτική μέθοδο έρευνας με τη χρήση των αριθμοδεικτών. Με τους αριθμοδείκτες
προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η
επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή.
Αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον εξωτερικό αναλυτή του
ισολογισμού μιας επιχείρησης, αλλά πρώτιστα για τη διοίκησή της. Οι αποφάσεις της
διοίκησης της επιχείρησης λαμβάνονται ύστερα από λεπτομερειακές αναλύσεις,
μετρήσεις και συγκρίσεις όλων των στοιχείων που συνθέτουν τη δραστηριότητά της
με τη βοήθεια ενός οργανωμένου συστήματος αριθμοδεικτών.
Στην επιτυχημένη απόδοση ενός τέτοιου συστήματος συμβάλλουν σημαντικά τα
τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα καλούμενα «πληροφοριακά
συστήματα διοίκησης» (Management Information Systems), τα οποία στην ουσία
είναι μηχανισμοί επεξεργασίας, συσχέτισης και αποθήκευσης πληροφοριών. Άλλα
σχετικά βοηθητικά μέσα που παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι οι βάσεις
δεδομένων και οι τράπεζες πληροφοριών που είναι εξειδικευμένες στην ανάλυση
ισολογισμών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να
μελετούνται με προσοχή, γιατί παρά το σχετικά εύκολο υπολογισμό τους η ερμηνεία
τους παρουσιάζει προβλήματα και είναι δυνατό να οδηγήσει σε εσφαλμένα
συμπεράσματα. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την
επιδείνωση άλλων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από
οποιαδήποτε ερμηνεία. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι ανάγκη να εξετάζονται όλοι οι
διαθέσιμοι αριθμοδείκτες,

δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς επηρεάζονται

ομοιόμορφα από τους ίδιους παράγοντες και επομένως η μελέτη ορισμένων μόνο από
αυτούς είναι αρκετή. Επίσης, η κρίση, η πρωτοβουλία και οι γνώσεις του αναλυτή σε
θέματα που αφορούν στην επιχείρηση, όπως το ιστορικό της, τη θέση της στον κλάδο,
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την πολιτική της διοίκησής της, οι τρέχουσες εμπορικές συνθήκες κλπ., συμβάλλουν
αποφασιστικά στη σωστή ερμηνεία των αριθμοδεικτών.
Τέλος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η συσχέτιση βασικών μεγεθών από τη
θέση και τη δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων και ο προσδιορισμός των
αριθμοδεικτών που γίνεται με βάση τα μεγέθη αυτά, οδηγεί στη δημιουργία μιας
«πυραμίδας», στην κορυφή της οποίας θα μπορούσε κάλλιστα να τοποθετηθεί ο
δείκτης:

Αποτελέσματα χρήσης
Ίδια κεφάλαια
Με την περαιτέρω ανάλυση του κορυφαίου αυτού δείκτη προχωράει η διερεύνηση
στην οικονομική μονάδα προς τρεις βασικές κατευθύνσεις:
^ Την ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης αυτής.
^ Την ανάλυση της αποδοτικότητας αυτής.
^ Την ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής αυτής.
(Λυμπερόπουλος, 2009, 30-33)

4.1.3 Σχηματισμός αριθμοδεικτών
Σχετικά με το σχηματισμό των αριθμοδεικτών, υποστηρίζεται ότι, μεταξύ των
μεγεθών του αριθμητή και του παρανομαστή θα πρέπει να υπάρχει κάποια λογική
σχέση.
Προτείνονται δε τα εξής τρία είδη λογικών σχέσεων:
^

Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να συσχετίζουν μεγέθη που σχετίζονται μεταξύ
τους, όπως π.χ. τα καθαρά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. Υποστηρίζεται δε ότι
δύο μεγέθη σχετίζονται, μόνο αν από τη συσχέτισή τους προκύπτει μια
οικονομική σχέση.

^

Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από στοιχεία που
βασίζονται σε κοινές αξίες. Έτσι, π.χ. στο δείκτη της ταχύτητας κυκλοφορίας
των αποθεμάτων, στον αριθμητή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κόστος
πωληθέντων,

αφού στον παρονομαστή χρησιμοποιείται η αξία των

αποθεμάτων που υπολογίζεται σε τιμές κόστους.
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^ Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από μεγέθη που τελούν σε
άμεση συνάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή από μεγέθη που μεταβάλλονται κατά
κάποιο ευπροσδιόριστο τρόπο. Έτσι, η χρησιμότητα του αριθμοδείκτη των
καθαρών κερδών πάνω στις πωλήσεις έχει αμφισβητηθεί, αφού τα σταθερά
έξοδα δε μεταβάλλονται με τις πωλήσεις.
Ορισμένοι όμως συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα πιο πάνω κριτήρια σχετικά με το
σχηματισμό των αριθμοδεικτών είναι ανεπαρκή. Η απαίτηση για την ύπαρξη μιας
οικονομικής σχέσης μεταξύ των όρων του αριθμοδείκτη θεωρείται αυτονόητη. Η
ανάγκη για τη χρησιμοποίηση μεγεθών, στους όρους του αριθμοδείκτη που
βασίζονται σε κοινές αξίες δεν μπορεί να υποστηριχθεί λογικά, π.χ. στον
αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων, όταν έχει στον αριθμητή τις
πωλήσεις αντί το κόστος πωληθέντων, αποτελεί το καλύτερο μέτρο της ικανότητας
της επιχείρησης να επανακτήσει τα μετρητά (Λυμπερόπουλος, 2009, 33-34).
4.1.4 Χρήση αριθμοδεικτών
Με βάση όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι
αριθμοδείκτες είναι για την επιχείρηση το αναλυτικό μέσο και ο γνώμονας για τη
λήψη

οποιασδήποτε

αποφάσεως.

Επίσης,

πέραν

τούτου

οι

αριθμοδείκτες

προειδοποιούν για τυχόν ανωμαλίες σχετικά με τη διαχείριση και γενικά για όλα τα
σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Αυτό είναι αναμενόμενο διότι η επιτυχία μιας επιχείρησης και συνεπώς η
βιωσιμότητά της και η αναπτυξιακή της πορεία μακροχρόνια εξαρτάται από τη γνώση
της αγοράς, την πορεία των ανταγωνιστών, την τιμολογιακή πολιτική, το χαρακτήρα
των προϊόντων και άλλα πολλά.
Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών πρέπει να γίνεται με σύνεση και πνεύμα
κριτικό

και

δεν πρέπει να

επιδιώκεται η

εξαγωγή

αποτελεσμάτων και

συμπερασμάτων πέραν εκείνων που μπορούν να μας δώσουν με ασφάλεια, ούτε
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκείνοι που τυχόν εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες
αγνοώντας κάποιους άλλους.
Συνήθως, η επιλογή μιας ομάδας αριθμοδεικτών εξαρτάται και από τα στοιχεία τα
οποία διαθέτει η επιχείρηση, αλλά βασικά εξαρτάται από τον επιδιωκόμενο σκοπό
εκείνου που θα τους χρησιμοποιήσει.
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Επιπρόσθετα, θα πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές για την κατάρτιση των
αριθμοδεικτών τα λογιστικά μεγέθη λαμβάνονται από:
^ Τον ισολογισμό,
^ Το λογαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως,
^ Το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,
^ Τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής,
^ Τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής,
^ Τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της
οικονομικής μονάδας.
Για να παρέχει ένας δείκτης μια νέα και σημαντική πληροφορία ή αλλιώς, για να έχει
έννοια και χρησιμότητα, ώστε να είναι σημαντικός, θα πρέπει να εκφράζει μια
σημαντική σχέση που να παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον (π.χ. ίδια προς ξένα
κεφάλαια).
Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά σχέση, για παράδειγμα, ανάμεσα στα χρεόγραφα και
στις πωλήσεις εμπορευμάτων και συνεπώς ο δείκτης ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη
δεν έχει καμιά σημασία και δε νοείται ο υπολογισμός του.
Με τον αποκλεισμό τέτοιων ασήμαντων δεικτών, είναι δυνατόν ο μεγάλος αριθμός
δεικτών που θα μπορούσε να υπολογιστεί από τις οικονομικές καταστάσεις, να
περιοριστεί σε ένα «μικρό» και εύχρηστο αριθμό σημαντικό δεικτών.
Από τα πιο πάνω, γίνεται φανερό ότι η σπουδαιότητα της χρησιμοποίησης των
αριθμοδεικτών ως μεθόδου ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων οφείλεται:
^ Πρώτον στο ότι, από τη μια μεριά παρακάμπτεται η δυσκολία ανάλυσης και
ερμηνείας των απόλυτων δεδομένων τους με την καθιέρωση των μεταξύ τους
σχέσεων (δεικτών).
^ Δεύτερον στο ότι, με τον υπολογισμό μόνο των σημαντικών σχέσεων
επιτυγχάνεται

ο περιορισμός

του

μεγάλου πλήθους

στοιχείων που

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε ένα μικρό σύνολο
δεικτών, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο της ανάλυσης των
οικονομικών καταστάσεων (Λυμπερόπουλος, 2009, 34-35).

4.1.5 Αξία σύγκρισης - Πρότυπα ανάλυσης
Η ανάλυση με αριθμοδείκτες, όπως και οι άλλες μέθοδοι, έχει κυρίως συγκριτική
αξία. Οι αριθμοδείκτες απομονωμένοι δε δίνουν σχεδόν καμία αξιόπιστη πληροφορία
και για αυτό η χρήση τους πρέπει να γίνεται κατά κανόνα με συνδυασμό πολλών εξ’
αυτών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πόσο αποπροσανατολιστικό είναι το να
χρησιμοποιεί κανείς ένα μόνο αριθμοδείκτη, φαινόμενο δυστυχώς που παρατηρείται
στην Ελλάδα ακόμη και από επίσημους φορείς, εφημερίδες και περιοδικά. Χειρότερη
πληροφόρηση δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο εντοπισμός ενός προβλήματος από τη
χρησιμοποίηση ενός μεμονωμένου δείκτη αντιστοιχεί αποσπασματικά σε ένα μικρό
μέρος της συνολικής εικόνας μιας επιχείρησης, με συνέπεια να αντιστρέφει μια
μεταβολή από έναν άλλο δείκτη.
Π.χ.: Αν απομονώσουμε την αύξηση των μικτών κερδών, δε σημαίνει υποχρεωτικά
αύξηση της αποδοτικότητας, αν συνοδεύεται π.χ. από ελάττωση των πωλήσεων ή
αύξηση των επενδύσεων. Επομένως, στο συνολικό πλαίσιο της ανάλυσης, πρέπει ο
αναλυτής να λαμβάνει υπόψη του το σωστό συνδυασμό διαφόρων αριθμοδεικτών για
να περιορίζεται η πιθανότητα αποπροσανατολισμού. Έτσι, ο αναλυτής στη
προσπάθειά του να εξάγει ορθά συμπεράσματα για την τρέχουσα και μελλοντική
χρηματοοικονομική κατάσταση και γενικότερα την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης,
έχει ανάγκη από κάποια πρότυπα σύγκρισης που θα του επιτρέψουν να κρίνει κατά
πόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσής του κρίνονται ευνοϊκά ή δυσμενή. Μόνο με
αυτό τον τρόπο η ανάλυση θα αποκτήσει πληροφοριακή αξία και θα καταστεί ένα
δυναμικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του αναλυτή.
Πρότυπα συγκρίσεων μπορούν να αποτελέσουν:
^ Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές
καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων της αναλυόμενης επιχείρησης.
^ Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις προϋπολογισμένες
οικονομικές καταστάσεις - δηλαδή μελλοντικών χρήσεων.
^ Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές
καταστάσεις

μιας

επίλεκτης

ομάδας

ανταγωνιστικών

επιχειρήσεων,

ειδικότερα των πιο προοδευτικών και επιτυχημένων του κλάδου, στον οποίο
ανήκει η επιχείρηση.
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^ Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές
καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων που συγκροτούν τον κλάδο της
επιχείρησης.
Ο πιο εύκολος τρόπος για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης είναι η
σύγκριση των δεικτών της για την τρέχουσα περίοδο με τους όμοιους δείκτες
προηγούμενων χρήσεων. Μια τέτοια διαχρονική σύγκριση των χρηματοοικονομικών
δεικτών, παρέχει μια ένδειξη της κατεύθυνσης της μεταβολής και δείχνει κατά πόσο η
χρηματοοικονομική

κατάσταση

και

απόδοση

της

επιχείρησης

βελτιώθηκε,

χειροτέρεψε ή παρέμεινε σταθερή διαχρονικά. Βασικός περιορισμός ή μειονέκτημα
της διαχρονικής σύγκρισης, είναι η έλλειψη μέτρου σύγκρισης για να κρίνει ο
αναλυτής, αν τελικά οι τιμές των δεικτών της επιχείρησης είναι καλές ή όχι.
Π.χ.: Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης «Α & Λ Α.Β.Ε.Ε.»
παρουσίασε την περίοδο 2008 - 2011 την εξής εξέλιξη: 9%, 12%, 16%, 19%. Είναι
φανερό ότι η εξέλιξη ήταν πολύ ευνοϊκή, πλην όμως δεν μπορεί να γνωρίζει ο
αναλυτής αν τελικά η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι καλή ή όχι. Υποθέτοντας
τώρα ότι, ο δείκτης για τον κλάδο είναι στο επίπεδο των είκοσι έξι ποσοστιαίων
μονάδων (26%), αμέσως θα αντιληφθεί ότι παρά τη σημαντική βελτίωση του δείκτη,
η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι αρκετά χαμηλή σε σύγκριση με εκείνη του
κλάδου και επομένως δεν είναι αρκετά ικανοποιητική. Αντίθετα, αν ο δείκτης του
κλάδου είχε διαμορφωθεί στο επίπεδο των δεκαεπτά ποσοστιαίων μονάδων (17%),
τότε η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης «Α & Λ Α.Β.Ε.Ε.» θα
χαρακτηριζόταν ως καλή, αφού θα υπερτερούσε του κλάδου.
Η διαχρονική σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει η επιχείρηση να εφαρμόζει
με συνέπεια τις ίδιες μεθόδους, κανόνες και αρχές σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων

της

(π.χ.

κανόνες

αποτίμησης,

λογαριασμού

αποσβέσεων,

προβλέψεων, κλπ), σε ολόκληρη την αναλυόμενη χρονική περίοδο. Ο δε ρυθμός του
πληθωρισμού να είναι χαμηλός, διαφορετικά θα πρέπει να αποπληθωρίζονται τα
λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις του.
Μερικές

φορές

χρησιμοποιούνται

ως πρότυπα συγκρίσεων

μελλοντικοί ή

προϋπολογιστικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται από τις προϋπολογισμένες
οικονομικές καταστάσεις. Η σύγκριση των δεικτών προηγούμενων χρήσεων με τους
μελλοντικούς δείκτες δείχνει τα σχετικά «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία της
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επιχείρησης στο παρελθόν και στο μέλλον. Εφόσον, οι μελλοντικοί δείκτες δείχνουν
ισχνή χρηματοοικονομική κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.
Ένας άλλος τρόπος σύγκρισης, είναι να συγκρίνουμε τους δείκτες της αναλυόμενης
επιχείρησης με τους δείκτες μιας ομάδας επίλεκτων επιχειρήσεων του κλάδου στον
οποίο ανήκει αυτή, για την ίδια χρονική στιγμή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πολύ πιο χρήσιμο να συγκρίνουμε τους δείκτες
της επιχείρησης με τους όμοιους μέσους δείκτες μερικών προσεκτικά επιλεγμένων
ανταγωνιστριών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν παρόμοια δραστηριότητα. Αυτή η
διεπιχειρησιακή σύγκριση δείχνει τη σχετική χρηματοοικονομική θέση και
αποδοτικότητα της αναλυόμενης επιχείρησης. Μια τέτοια σύγκριση είναι πρακτικά
εφικτή και σχετικά εύκολη, γιατί δεν είναι δύσκολο στον αναλυτή να συγκεντρώσει
τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομοειδών επιχειρήσεων από
άποψη δραστηριότητας.
Τέλος, για να αξιολογήσουμε τη χρηματοοικονομική κατάσταση και αποδοτικότητα
μιας επιχείρησης, μπορούμε να συγκρίνουμε τους δείκτες της με τους όμοιους μέσους
δείκτες του παραγωγικού κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή. Οι δείκτες του κλάδου
αποτελούν σπουδαία πρότυπα, γιατί κάθε κλάδος έχει τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

που

επηρεάζουν

τη

χρηματοοικονομική

διάρθρωση

των

επιχειρήσεων, τη δομή των αποτελεσμάτων, κ.λπ.
Η διεπιχειρησιακή σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει:
^ Όλες οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους, τους ίδιους κανόνες
και τις ίδιες αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, έτσι ώστε οι
οικονομικές καταστάσεις να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμες.
^ Ο κλάδος να συγκροτείται από συγκρινόμενες επιχειρήσεις, ώστε οι
υπολογιζόμενοι δείκτες του κλάδου να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμοι.
^ Ο ρυθμός του πληθωρισμού να είναι χαμηλός, αλλιώς, θα πρέπει να
αποπληθωρίζονται τα λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη οι
επιδράσεις του.
(Λυμπερόπουλος, 2009, 35-39)
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4.2 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
Τα διάφορα είδη αριθμοδεικτών αλληλοσυνδέονται, επομένως είναι απαραίτητη μια
συνολική παρουσίαση αυτών. Η ταξινόμηση των αριθμοδεικτών κατά κατηγορίες
είναι επίσης χρήσιμη, διότι βοηθά στην επικέντρωση της ανάλυσης σε ορισμένα
σημεία που ενδιαφέρουν τον αναλυτή.
Οι κυριότερες κατηγορίες αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη
χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι οι εξής:
^ Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios), καθορίζουν τη βραχυχρόνια
οικονομική θέση και την ικανότητα μιας οικονομικής μονάδας να
ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.
^

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity / Turnover ratios), μετρούν το
βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μιας
επιχείρησης.

Αποτελεσματικότητα είναι η σχέση

μεταξύ χρηματικού

αποτελέσματος (πωλήσεις) και χρησιμοποιηθέντων περιουσιακών στοιχείων.
^ Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios), μετρούν το βαθμό
επιτυχίας ή αποτυχίας μιας οικονομικής μονάδας στην πραγματοποίηση
κερδών. Αποδοτικότητα είναι η σχέση μεταξύ χρηματικού αποτελέσματος
(κέρδη) και χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου.
^

Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expense ratios), παρέχουν
ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση μιας επιχείρησης έναντι των
διαφόρων δαπανών λειτουργίας της και της αποτελεσματικότητας έναντι των
επιμέρους δαπανών.

^ Αριθμοδείκτες οικονομικής ή κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας
(Financial structure and viability ratios), εκτιμούν τη μακροχρόνια ικανότητα
μιας οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και το
βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της.
^ Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment ratios),
συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών και τη χρηματιστηριακή τους τιμή με τα
κέρδη, τα μερίσματα και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης.
(Κοσμίδης, 2012, σημειώσεις 2ου μαθήματος e class)

4.2.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios)
4.2.1.1 Εισαγωγικά
Με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζεται η βραχυχρόνια οικονομική θέση
μιας οικονομικής μονάδας, καθώς επίσης και η ικανότητα αυτής να ανταποκρίνεται
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αυτές που η προθεσμία εξόφλησης, λήγει μέχρι
το τέλος της επόμενης χρήσης.
Η ρευστότητα επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων σε
πωλήσεις, τις πωλήσεις με πίστωση σε απαιτήσεις κα τις απαιτήσεις σε μετρητά.
Η επιθυμία κάθε διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας είναι να επιτύχει τον άριστο
συνδυασμό ύψους κυκλοφοριακών στοιχείων και τρεχουσών υποχρεώσεων, αφού η
μελέτη υπολογισμού του κεφαλαίου κίνησης ενδιαφέρει όλους και επιπλέον γιατί
αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες αιτίες πτώχευσης.
Επιθυμητό είναι να υπάρχει ισορροπία και να αποφευχθούν οι ακρότητες των
υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων ή και ανεπάρκειας αυτών.
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Γενικά οι αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζουν την τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της οικονομικής μονάδας, που ενδιαφέρει τη διοίκηση, τους πιστωτές και
τους μετόχους της.
4.2.1.2 Είδη αριθμοδεικτών ρευστότητας
Οι πιο αντιπροσωπευτικοί και σημαντικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για
τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας οικονομικής μονάδας
και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της είναι
οι εξής:
^ Αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας (Current ratio).
^ Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Αcid - test ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio).
^ Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive interval ratio).

4.2.1.3 Σκοποί ανάλυσης αριθμοδεικτών ρευστότητας
Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας
επιδιώκεται να εξακριβωθεί εάν:
^ Υπάρχει επάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων (αποθέματα, απαιτήσεις,
χρεόγραφα, διαθέσιμα).
^ Υπάρχει συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
^ Υπάρχει επάρκεια διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της και την
εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζομένων ευκαιριών.
^ Υπάρχουν υπερβολικά αποθέματα.
^ Χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις στους πελάτες της.
^ Οι απαιτήσεις είναι υπέρογκες.
4.2.1.4 Ανάλυση - Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών ρευστότητας
4.2.1.4.1 Αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας ή κεφαλαίου
κίνησης (Current ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, υπολογίζεται από τη σχέση:
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Αρΐθμοδεΐκτης Γενΐκης Ρευστοτητας =

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού +
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
Σύνολο ΒραχυπρόθεσμωνΥποχρεώσεων +
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, θα θεωρηθεί το άθροισμα των κονδυλιών:
«Δ (I) Αποθέματα + Δ (II) Απαιτήσεις + Δ (III) Χρεόγραφα + Δ (IV) Διαθέσιμα».
Για το κυκλοφορούν ενεργητικό, λαμβάνονται υπόψη και τα μη εμπορεύσιμα
αποθέματα, καθώς επίσης και οι επισφαλείς απαιτήσεις.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, θεωρείται το σύνολο των «Υποχρεώσεων» μιας
οικονομικής μονάδας, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης, λήγει μέχρι το τέλος της
επόμενης χρήσης.

Αποτελούνται

από τους πληρωτέους

λογαριασμούς,

τα

βραχυπρόθεσμα πληρωτέα γραμμάτια, τις τρέχουσες δόσεις των μακροπρόθεσμων
δανείων, τους φόρους που οφείλονται και τις λοιπές δεδουλευμένες δαπάνες (κυρίως
μισθούς).
Σημασία:
Είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης και απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της
οικονομικής μονάδας.
Αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο μέτρησης της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας
της επιχείρησης, διότι δείχνει το βαθμό κάλυψης των υποχρεώσεων της επιχείρησης
με περιουσιακά στοιχεία που κανονικά μπορούν να ρευστοποιηθούν μέσα σε μία
περίοδο που αντιστοιχεί περίπου με την περίοδο λήξης των υποχρεώσεων.
Δείχνει το περιθώριο ασφάλειας που διατηρεί η διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας,
για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των
κεφαλαίων κίνησης.
Το κεφάλαιο κίνησης δείχνει το βαθμό (όριο) ασφάλειας των βραχυχρόνιων
πιστωτών (δανειστών).
Πρότυπο:
Το επιθυμητό γενικά πρότυπο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 2 ( > 2), για όλες
τις οικονομικές μονάδες (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών).
Ειδικότερα, λαμβάνεται σαν αντιπροσωπευτικό:

^

1,7 - 2,2 για τις βιομηχανικές, οικονομικές μονάδες.

^

1,2 - 2 για τις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, οικονομικές μονάδες.

Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.

4.2.1.4.2 Αριθμοδείκτης άμεσης ή ταχείας ή ειδικής ρευστότητας (Acid test
ratio)
Υπολογισμός:
Ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη ειδικής ρευστότητας είναι παρόμοιος με τον
υπολογισμό του δείκτη γενικής ρευστότητας, χωρίς να περιλαμβάνει τα αποθέματα,
που μετατρέπονται δυσκολότερα σε μετρητά.
Επομένως χρησιμοποιείται η σχέση:
Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού - Αποθέματα +
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων +
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, θα θεωρηθεί το άθροισμα των κονδυλιών:
«Δ (I) Αποθέματα + Δ (II) Απαιτήσεις + Δ (III) Χρεόγραφα + Δ (IV) Διαθέσιμα».
Για το κυκλοφορούν ενεργητικό, λαμβάνονται υπόψη και τα μη εμπορεύσιμα
αποθέματα, καθώς επίσης και οι επισφαλείς απαιτήσεις.

Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται και τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο χρεόγραφα και
γενικά τα ισοδύναμα με μετρητά στοιχεία.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, θεωρείται το σύνολο των «Υποχρεώσεων» μιας
οικονομικής μονάδας, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης, λήγει μέχρι το τέλος της
επόμενης χρήσης.

Αποτελούνται

από τους πληρωτέους

λογαριασμούς,

τα

βραχυπρόθεσμα πληρωτέα γραμμάτια, τις τρέχουσες δόσεις των μακροπρόθεσμων
δανείων, τους φόρους που οφείλονται και τις λοιπές δεδουλευμένες δαπάνες (κυρίως
μισθούς).
Από τις απαιτήσεις θα μπορούσαν να αφαιρεθούν τα κονδύλια των λογαριασμών
επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες, γραμμάτια σε καθυστέρηση, επιταγές σε
καθυστέρηση, έτσι ώστε το αποτέλεσμα και η αξιολόγηση του δείκτη να έχει
μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα.

Σημασία:
Αποτελεί ένδειξη της ικανότητας μιας οικονομικής μονάδας να εξοφλεί τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της.
Δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της οικονομικής μονάδας,
καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Πρότυπο:
Το επιθυμητό γενικά πρότυπο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας ( > 1),
για να θεωρείται ο αριθμοδείκτης ικανοποιητικός.
Αριθμοδείκτης μικρότερος της μονάδας ( < 1), δείχνει ότι, τα αμέσως
ρευστοποιήσιμα στοιχεία της οικονομικής μονάδας, είναι ανεπαρκή για να καλύψουν
τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτής, με αποτέλεσμα η μονάδα αυτή να εξαρτάται από
τις μελλοντικές πωλήσεις της, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.

4.2.1.4.3 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio)
Υπολογισμός:
Οι οικονομικές μονάδες, εκτός από τους παραπάνω δύο αριθμοδείκτες ρευστότητας,
γενικής και ειδικής, προσδιορίζουν και το δείκτη «ταμειακής ρευστότητας»:
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Χρεόγραφα + Διαθέσιμα

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = —-—
—--------------;----Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται τα «Μετρητά στο ταμείο», οι «Καταθέσεις Όψεως»,
οι «Επιταγές», και τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο «Χρεόγραφα» και γενικά τα
ισοδύναμα με μετρητά στοιχεία.
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικά, θεωρούνται αυτές, που είναι πληρωτέες στον
αμέσως επόμενο μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Οι
πληροφορίες όμως αυτές είναι διαθέσιμες μόνο στον εσωτερικό αναλυτή.
Ο εξωτερικός μελετητής, δε γνωρίζει τις σε ένα μήνα ληκτές υποχρεώσεις μιας
οικονομικής μονάδας, για αυτό, εκλαμβάνει μόνο τα κονδύλια του παθητικού του
ισολογισμού:
^ Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη.
^ Ασφαλιστικοί οργανισμοί.
Σημασία:
Εκφράζει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να εκπληρώσει τις τρέχουσες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει ή αλλιώς δίνει μια
εικόνα επάρκειας μετρητών της οικονομικής μονάδας σε σχέση με τις τρέχουσες
λειτουργικές της ανάγκες.
Εκτιμάται αν και κατά πόσο οι ληκτές υποχρεώσεις καλύπτονται, σε δεδομένη
στιγμή, από τα χρεόγραφα της κατηγορίας Δ (ΙΙΙ) και τα διαθέσιμα της κατηγορίας Δ
(IV) του ενεργητικού του ισολογισμού.
Δείχνει πόσες φορές τα αμέσως διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, καλύπτουν τις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Πρότυπο:

Το επιθυμητό γενικά πρότυπο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο της μονάδας ( > 1).
Το άριστο όμως ύψος του δείκτη πρέπει να κυμαίνεται σ' ένα σημείο, το οποίο θα
επιτρέπει την οικονομική μονάδα να ανταποκρίνεται στις ληκτές υποχρεώσεις της με
σχετική άνεση, χωρίς όμως ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων της να μένει
αδρανές στο ταμείο της ή και στις τράπεζες.
Πρακτικά το επίπεδο του αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας μπορεί να είναι και
μικρότερο της μονάδας ( < 1), χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, ειδικά όταν
στην οικονομική μονάδα υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση.
Δε συγκρίνεται με άλλους αριθμοδείκτες.
4.2.1.4.4

Αριθμοδείκτης

αμυντικού

χρονικού

διαστήματος

ή

χρονικής

προστασίας (Defensive interval ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος υπολογίζεται από τη σχέση:

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος

Σύνολο Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού - Αποθέματα
Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες

εκφράζεται σε ημέρες.

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Σαν σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού λαμβάνονται υπόψη, τα αμέσως
ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας, όπως απαιτήσεις, χρεόγραφα,
διαθέσιμα. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία χαρακτηρίζονται και σαν αμυντικά
περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.
Για τον υπολογισμό των ημερήσιων λειτουργικών δαπανών, από την κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, αθροίζεται το σύνολο των λειτουργικών
δαπανών, που απαιτούνται για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της οικονομικής
μονάδας και διαιρείται με τον αριθμό ημερών του έτους (365 ημέρες).
Σημειώνεται ότι, στις λειτουργικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες που δεν
συνεπάγονται

εκροή

προκαταβολές κ.α.

μετρητών,

όπως

αποσβέσεις,

προπληρωθέντα

έξοδα,

Επομένως οι ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες είναι:
(Κόστος πωλήσεων - οι ενσωματωμένες αποσβέσεις) + Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας + Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης + Έξοδα λειτουργίας
διάθεσης + Χρηματοοικονομικά έξοδα (Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα) δια 365
= ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες.
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (βασικό διάστημα βιωσιμότητας)
θεωρείται από πολλούς αναλυτές ότι είναι ο καλύτερος δείκτης του βαθμού
ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας.
Εκφράζει μια πιο δυναμική εικόνα του βαθμού ικανότητας μιας οικονομικής μονάδας
να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, σε αντίθεση με τους
προηγούμενους δείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας.
Αποτελεί μέτρο του βαθμού ικανότητας μιας οικονομικής μονάδας να καταβάλλει τις
λειτουργικές της δαπάνες (από τα αμυντικά της στοιχεία), χωρίς να βασίζεται στα
λειτουργικά της έσοδα.
Δείχνει σε αριθμό ημερών το χρονικό διάστημα που μια οικονομική μονάδα μπορεί
να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των στην κατοχή της αμυντικών περιουσιακών
στοιχείων, χωρίς να καταφεύγει στη χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται
από τις λειτουργικές δραστηριότητες της.
Λειτουργικά έσοδα ή έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητές θεωρούνται:
^ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις).
^ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
^ Χρηματοοικονομικά έσοδα (συμμετοχών, χρεογράφων, πιστωτικοί τόκοι και
συναφή έσοδα).
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Θεωρείται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που μια οικονομική μονάδα
μπορεί να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών της περιουσιακών
στοιχείων, τόσο το καλύτερο, με την παραδοχή ότι το πλεόνασμα των αμυντικών

στοιχείων χρησιμοποιείται αποδοτικά και η ποιότητα των στοιχείων αυτών είναι
ικανοποιητική (καλή).
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντιστοίχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.

4.2.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios)
4.2.2.1 Έννοια
Αριθμοδείκτες δραστηριότητας είναι εκείνοι που η διοίκηση μιας οικονομικής
μονάδας χρησιμοποιεί για την αποτελεσματικότερη απασχόληση των μέσων δράσης
(περιουσιακών στοιχείων) της.
4.2.2.2 Είδη αριθμοδεικτών δραστηριότητας
Τα βασικότερα είδη της κατηγορίας αυτής αριθμοδεικτών είναι:
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων (Accounts receivable
(Debtor) turnover ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
(Accounts payable (Creditor) turnover ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventory (Stock)
turnover ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης (Net
working capital turnover ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Total assets turnover
ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed assets turnover ratio).
^ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owners' equity
turnover ratio).

4.2.2.3 Σκοποί ανάλυσης αριθμοδεικτών δραστηριότητας
Με τη μελέτη των δεικτών αυτών προσδιορίζεται ο βαθμός μετατροπής ορισμένων
περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, απαιτήσεων) σε ρευστά.
Οι

δείκτες

δραστηριότητας

μετρούν την

παραγωγικότητα

και το

βαθμό

χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας.
Με τη βοήθεια των δεικτών δραστηριότητας εξετάζεται αν υπάρχει μεγάλο ποσοστό
αποθεμάτων. Γενικά το ποσοστό των αποθεμάτων που διατηρεί μια οικονομική
μονάδα πρέπει να συσχετίζεται πάντοτε με το ύψος των πωλήσεων της. Χαράζεται
μια χρηματοοικονομική πολιτική

διατήρησης του

δυνατόν άριστου ύψους

χρηματικών διαθεσίμων και χρεογράφων (μετοχές, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια,
έντοκα γραμμάτια, λοιπά χρεόγραφα). Αυτό επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα
της οικονομικής μονάδας.
Προσδιορίζεται επίσης το ποσοστό απαιτήσεων, που εξετάζεται σε συνδυασμό με την
πιστωτική πολιτική (χρόνος παροχής πίστωσης στους πελάτες, χρονικό διάστημα
εξόφλησης της οφειλής τους, τρόπος διακανονισμού εξόφλησης του λογαριασμού
των πελατών) της οικονομικής μονάδας.

4.2.2.4 Ανάλυση - Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών δραστηριότητας
4.2.2.4.1 Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων ή κυκλοφορικής
ταχύτητας απαιτήσεων (Accounts receivable (Debtor) turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) +

Αριθμοδείκτης
Απαιτήσεων = ----;------------- ;----ι · Ταχύτητας
= / ν ι · = Εισπραξεως
1- - = · =
Μέσος
Όρος Απαιτήσεων
---

—

Εκφράζεται σε φορές το χρόνο ή 365 / φορές το χρόνο = ημέρες το χρόνο.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Η σχέση αυτή υπολογισμού κατ αρχήν χρησιμοποιείται από εξωτερικό αναλυτή.
Ο εσωτερικός αναλυτής θα μπορούσε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει και την
παρακάτω σχέση, λόγω πρόσβασης στα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία:

Γπ. ·

τ-ι

.

r.,

,·

Αριθμοδεικτες Ταχυτητας Εισπραξεως Απαιτησεων =

Πωλήσεις Αποθεμάτων και
Υπηρεσιών με πίστωση
Μέσος ΌροςΑπαιτήσεων
από Πελάτες

Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προσδιορίζονται από το άθροισμα του
κύκλου εργασιών (πωλήσεις) συν άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το άθροισμα των υπολοίπων των
λογαριασμών:
70

«Πωλήσεις εμπορευμάτων».

71

«Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών».

72

«Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού».

73

«Πωλήσεις υπηρεσιών».

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης προσδιορίζονται από το άθροισμα των υπολοίπων
των λογαριασμών:
74

«Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων»

75

«Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών»

μειωμένα με το υπόλοιπο του λογαριασμού:
78.05 «Χρησιμοποιημένες

προβλέψεις

προς

κάλυψη

εξόδων

εκμετάλλευσης».
Ο μέσος όρος απαιτήσεων προσδιορίζεται αν στο σύνολο των απαιτήσεων κατά την
έναρξη της χρήσης (προηγούμενη χρήση), προστεθεί το σύνολο των απαιτήσεων
κατά τη λήξη της χρήσης (κλειόμενη χρήση) και το αποτέλεσμα να διαιρεθεί δια δύο.

Μέσος Όρος Απαιτήσεων

Απαιτήσεις προηγούμενης χρήσης +
Απαιτήσεις κλειόμενης χρήσης
2

Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε φορές ή και σε ημέρες το μέσο όρο
προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων της οικονομικής μονάδας από τους πελάτες
της, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού ή κατά οποιαδήποτε άλλη
ημερομηνία λήξης δωδεκάμηνης περιόδου.

Δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι
απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας.
Μετρά την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της οικονομικής μονάδας στην
είσπραξη των λειτουργικών της απαιτήσεων και εκφράζει την πιστωτική της
πολιτική.
Παρέχει ένδειξη της ποιότητας και του βαθμού ρευστότητας των απαιτήσεων μιας
οικονομικής μονάδας.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων μιας οικονομικής
μονάδας τόσο καλύτερη είναι η θέση της, αφού ανάλογα μειώνεται ο αριθμός ημερών
παροχής πιστώσεων στους πελάτες.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
4.2.2.4.2 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών (Accounts payable (Creditor) turnover
ratio)
Υπολογισμός:
Κατά την εξωτερική μελέτη του αριθμοδείκτη χρησιμοποιείται η σχέση:
Αριθμοδείκτης
,

_

,

κόστος Πωλήσεων - Ενσωματωμένες Αποσβέσεις

Ταχύτητας Βραχυχρόνιων = ---;----- ;-------------—--------------- ;-------Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Υποχρεώσεων
Ο εσωτερικός οικονομικός αναλυτής θα μπορούσε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει
και την παρακάτω σχέση, λόγω πρόσβασης στα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία:
Αριθμοδείκτης

^
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)

Αγορές

Ταχύτητας Βραχυχρόνιων = Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Υποχρεώσεων
Εκφράζεται σε φορές το χρόνο ή 365 / φορές το χρόνο = ημέρες το χρόνο.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Στο κόστος πωλήσεων οπωσδήποτε περιλαμβάνονται οι αγορές, του αντικειμένου
απασχόλησης της οικονομικής μονάδας, οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
αποσβέσεις, επίσης όμως περικλείονται και άλλες σημαντικές δαπάνες (αμοιβές και
έξοδα προσωπικού, ενέργεια, κ.α.), γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην
αξιολόγηση του δείκτη.
Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται αυτές που αφορούν αγορές,
καθώς επίσης και λογαριασμοί που αφορούν γενικότερα την οικονομική μονάδα
(τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ασφαλιστικοί οργανισμοί),
γεγονός που επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του
αριθμοδείκτη.
Το μέσο ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προσδιορίζεται αν στο σύνολο
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την έναρξη της χρήσης (προηγούμενη
χρήση) προστεθεί το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τη λήξη της
χρήσης (κλειόμενη χρήση) και το αποτέλεσμα να διαιρεθεί δια δυο.
Μέσο ύψος
Βραχυπρόθεσμων =

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης +
υποχρεώσεις κλειόμενης χρήσης

Υποχρεώσεων
Σημασία:
Δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από τους
προμηθευτές πιστώσεις ή πόσες φορές το κόστος πωλήσεων καλύπτει τις αγορές με
πίστωση.
Διαχρονικά δείχνει την πολιτική της οικονομικής μονάδας, ως προς τον τρόπο
χρηματοδότησης των αγορών της.

^ >
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε φορές ή και ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας
εξόφλησης των οφειλών της οικονομικής μονάδας, προς τους προμηθευτές της, κατά
την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
Συγκρίνεται με το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη και του
αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων.
4.2.2.4.3 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ή κυκλοφοριακής
ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory (Stock) turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
κόστος Πωλήσεων

Ταχύτητας Κυκλοφορίας = Μέσος Όρος Αποθεμάτων Περιόδου
Αποθεμάτων
Εκφράζεται σε φορές το χρόνο ή σε αριθμό ημερών (χρόνο παραμονής των
αποθεμάτων έως πωλήσεως ή ανανέωσης τους), 365 / φορές το χρόνο = ημέρες το
χρόνο.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Το κόστος πωλήσεων, ανάλογα με τη μορφή της οικονομικής μονάδας, διακρίνεται
σε:
^ Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών (προσδιορίζεται αθροίζοντας
τα υπόλοιπα των λογαριασμών 70 έως 73 και από το άθροισμα που προκύπτει
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αφαιρείται το υπόλοιπο του λογαριασμού 86.00.00 «μικτά αποτελέσματα
(κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης»).
^ Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων.
^ Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών.
Εδώ σαν κόστος πωλήσεων θα εκλαμβάνεται αυτό που απεικονίζεται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, και το οποίο είναι το κόστος
πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών. Προσαρμόζεται ανάλογα με την κάθε
περίπτωση.
Για τον προσδιορισμό του μέσου όρου αποθεμάτων περιόδου αθροίζονται τα
αποθέματα έναρξης (σύνολο αποθεμάτων προηγούμενης χρήσης) και λήξης (σύνολο
αποθεμάτων κλειόμενης χρήσης) της περιόδου και το άθροισμα διαιρείται με τον
αριθμό 2.
Στα αποθέματα περιλαμβάνονται, τόσο τα έτοιμα προϊόντα, όσο και οι πρώτες ύλες
και τα ημικατεργασμένα προϊόντα.
Περισσότερο ακριβής τρόπος υπολογισμού είναι εκείνος όπου λαμβάνονται υπόψη τα
μηνιαία αποθέματα.
Σημασία:
Αποτελεί ένα ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
της οικονομικής μονάδας.
Η μεγάλη σημασία του αριθμοδείκτη για τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας
συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:
^ Δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας,
μέσα στη χρήση.
^ Δείχνει το χρόνο που παρέμειναν τα αποθέματα στην οικονομική μονάδα
μέχρι να πουληθούν.
^ Απεικονίζει το βαθμό ανακύκλωσης των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της
χρήσης, δηλαδή δείχνει τον αριθμό ημερών που απαιτούνται προκείμενου να
ανανεωθούν τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας.
^ Παρακολουθείται ο ορθός προγραμματισμός των παραγγελιών αποθεμάτων
και

ελέγχεται

αν

υπάρχει

τυχόν
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υπεραποθεματοποίηση.

Επίσης,

παρακολουθείται η υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης, σχετικά με τη
δέσμευση του απασχολούμενου κεφαλαίου.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα και ανάλογα με τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προμήθειες ή η παραγωγή των
αποθεμάτων, επιθυμητό είναι ένα μέσο πρότυπο γύρω στο 10.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.2.4.4 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης (Net working capital turnover
ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης, υπολογίζεται
από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ.Κ)

Κεφαλαίου Κίνησης
Εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών, προσδιορίζονται από το άθροισμα του
κύκλου εργασιών (πωλήσεις), συν τα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, προσδιορίζεται εάν από το μικτό κεφάλαιο κίνησης
αφαιρεθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού.
Το μικτό κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο με το σύνολο του κυκλοφορούντος
ενεργητικού συν τους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού.
Σημασία:
Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των πωλήσεων και του κεφαλαίου κίνησης μιας
οικονομικής μονάδας, διότι όσο αυξάνουν οι πωλήσεις, τόσο περισσότερα κεφάλαια
κίνησης απαιτούνται για αποθέματα και για αυξημένες ενδεχομένως πιστώσεις προς
τους πελάτες της.
Δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών που
επιτεύχθηκε από κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης.
Ελέγχεται η επαρκής ή όχι χρησιμοποίηση των κεφαλαίων κίνησης.
Επίσης δείχνει αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης, σε σχέση με τις
πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών.
Δίνει μια σαφή εικόνα της σχέσης του όγκου των πωλήσεων προς το
χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο κίνησης.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.2.4.5 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνόλου ενεργητικού ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας συνόλου ενεργητικού (Total assets tunrover ratio)
Υπολογισμός:
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Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας =

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Σύνολο Ενεργητικού

Ενεργητικού
Εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών, προσδιορίζονται από το άθροισμα του
κύκλου εργασιών (πωλήσεις), συν τα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης.
Σαν σύνολο ενεργητικού εκλαμβάνεται το γενικό σύνολο ενεργητικού (Β + Γ + Δ +
Ε) της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης, το οποίο προκύπτει από το
άθροισμα των κονδυλιών των κατηφοριών του ενεργητικού:
Β «Έξοδα Εγκατάστασης» + Γ «Πάγιο Ενεργητικό» + Δ «Κυκλοφορούν
Ενεργητικό» + Ε «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού».
Σημασία:
Εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού
της οικονομικής μονάδας, σε σχέση με τις πωλήσεις.
Δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων στην οικονομική μονάδα σε
σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί.
Δείχνει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της οικονομικής μονάδας να
χρησιμοποιεί μικρή ή μεγάλη αξία περιουσιακών στοιχείων (χρησιμοποίηση πάγιων
στοιχείων) και να επιτυγχάνει ορισμένο όγκο πωλήσεων.
Πρότυπο:
Διαφέρει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.
Στις οικονομικές μονάδες εντάσεως κεφαλαίων, συνήθως, είναι κατώτερος από τη
μονάδα ( < 1).
Στις οικονομικές μονάδες εντάσεως κυκλοφορούντων στοιχείων είναι ανώτερος από
τη μονάδα ( > 1).
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Η αξιοπιστία του δείκτη είναι μεγαλύτερη όταν συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντιστοίχου αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του

αντίστοιχου

αριθμοδείκτη

άλλων αντιπροσωπευτικών

ομοειδών

οικονομικών μονάδων.

4.2.2.4.6 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ή κυκλοφοριακής
ταχύτητας παγίου ενεργητικού (Fixed assets turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας =

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Πάγιο Ενεργητικό

Παγίων
Εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών, προσδιορίζονται από το άθροισμα του
κύκλου εργασιών (πωλήσεις), συν τα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης.
Σαν πάγιο ενεργητικό εκλαμβάνεται το σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ
ΙΙΙ) της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης, το οποίο

προκύπτει από το

άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών:
Γ Ι: «Ασώματες Ακινητοποιήσεις» + Γ ΙΙ: «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» + Γ ΙΙΙ:
«Συμμετοχές και άλλες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις»
Σημασία:
Προσδιορίζει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας
οικονομικής μονάδας σε σχέση με τις πωλήσεις.
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Παρέχει ένδειξη για το αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με το ύψος
πωλήσεων.
Δείχνει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας να χρησιμοποιεί μικρή ή
μεγάλη αξία παγίων και να επιτυγχάνει ορισμένο όγκο πωλήσεων.
Επιτρέπει την εκτίμηση τον τρόπου με τον οποίο η οικονομική μονάδα αξιοποιεί τα
πάγια περιουσιακά της στοιχεία.

Πρότυπο:
Δεν υπάρχει, κατ' αρχήν, άμεση σχέση μεταξύ πωλήσεων και παγίων, που θα
μπορούσε να αξιολογηθεί με αυτόν τον δείκτη.
Για πληρέστερη πληροφόρηση και μεγαλύτερη αξιοπιστία του αριθμοδείκτη
ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων συσχετίζεται με τους αντίστοιχους προηγούμενων
χρήσεων και άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.2.4.7

Αριθμοδείκτης

ταχύτητας

κυκλοφορίας

ιδίων

κεφαλαίων

ή

κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων (Owners equity turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Ίδια Κεφάλαια

Ιδίων Κεφαλαίων
Εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών, προσδιορίζονται από το άθροισμα του
κύκλου εργασιών (πωλήσεις), συν τα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης.

Τα ίδια κεφάλαια είναι ίσα με τα αναφερόμενα σαν σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +
Α ΙΙ + Α ΙΙΙ + A IV + Α V + A VΙ) του παθητικού της κατάστασης ισολογισμού
τέλους χρήσης.
Προκύπτει από το άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών:
Α Ι «Κεφαλαίο (μετοχικό, κλπ)» + A ΙΙ «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» + Α ΙΙΙ «Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» + A IV
«Αποθεματικά Κεφάλαια» + A V «Αποτελέσματα σε Νέο» + A VI «Ποσά
Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου».

Σημασία:
Δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας, σε
σχέση με το ύψος των πωλήσεων της.
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
Η σχέση αυτή δείχνει πόσες φορές κυκλοφορούν (ρευστοποιούνται) τα ίδια κεφάλαια
μέσα σε μια χρήση.
Δίνει την ταχύτητα ανακύκλωσης (περιστροφής) των ιδίων κεφαλαίων ή τον αριθμό
των χρησιμοποιήσεών τους μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων αντιπροσωπευτικών ομοειδών
οικονομικών μονάδων.
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4.2.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios)
4.2.3.1 Έννοια
Είναι οι αριθμοδείκτες εκείνοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της
αποδοτικότητας της οικονομικής μονάδας, από άποψη κερδών, και την προοπτική της
για το μέλλον.
4.2.3.2 Εισαγωγικά
Η συγκριτική οικονομική ανάλυση και ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών
αποδοτικότητας, βασικά στηρίζεται στα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και στο παθητικό της
κατάστασης ισολογισμού μιας οικονομικής μονάδας. Από αυτά υπολογίζονται οι
σχέσεις κερδών προς απασχολούμενα κεφάλαια, και κερδών προς πωλήσεις.
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας υπολογίζονται είτε με βάση τις πωλήσεις, είτε με
βάση τις επενδύσεις.
Αποτελούν τους πλέον χρησιμοποιούμενους δείκτες μέτρησης απόδοσης μιας
οικονομικής μονάδας.
4.2.3.3 Είδη αριθμοδεικτών αποδοτικότητας
Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας είναι οι εξής:
^ Αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους (Gross profit ratio).
^ Αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους (Net profit ratio).
^ Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων (Return on
capital employed).
^ Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return to total assets).
^ Συνδυασμένος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (The Du Pont
equation).
^ Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on net worth).
^ Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης (Financial leverage ratio).
^ Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (Number of time interest earned).
4.2.3.4 Σκοποί ανάλυσης αριθμοδεικτών αποδοτικότητας
Μετράται η αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας που αντανακλάται στην
ικανότητά της να πραγματοποιεί κέρδη και έτσι να ανταμείβει τους επενδυτές -
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μετόχους και πιστωτές, για τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει και για τους
κινδύνους που έχουν αναλάβει αντίστοιχα.
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά λειτούργησε η
οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Με τη μελέτη τους δίνεται απάντηση στα ερωτήματα:
^ Αν το ύψος των πραγματοποιηθέντων κερδών ήταν ικανοποιητικό.
^ Ποια είναι η απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων.
^ Ποια είναι η απόδοση από τις λειτουργικές δραστηριότητες της οικονομικής
μονάδας.
^ Μετράται η πορεία του όγκου των πωλήσεων, των κερδών, παραγωγής
(κόστους), κλπ.
4.2.3.5 Ανάλυση - Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας
4.2.3.5.1 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους ή μικτού κέρδους (Gross
profit ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης

Μικτού Περιθωρίου = Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών * 100
Κέρδους

Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 86.00.00
«μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης», το οποίο απεικονίζεται και
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών, είναι το άθροισμα του κύκλου εργασιών
συν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Σημασία:
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Δείχνει το μικτό κέρδος που παραμένει στην οικονομική μονάδα από την πώληση
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αξίας 100€.
Η οικονομική

ανάλυση του δείκτη παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της

αποδοτικότητας των βιομηχανικών και εμπορικών ιδίως οικονομικών μονάδων, γιατί
το κόστος πωλήσεων σε αυτές αποτελεί το σημαντικότερο μέγεθος.
Δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, καθώς και την πολιτική τιμών που
ακολουθεί η οικονομική μονάδα.
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί
των συνολικών πωλήσεων. Το μικτό κέρδος είναι το οικονομικό εκείνο περιθώριο
(μέγεθος) με το οποίο κάθε οικονομική μονάδα καλύπτει:
^ Το λειτουργικό της κόστος που δεν απορροφάται από το κόστος παραγωγής.
^ Τους τόκους των δανειακών κεφαλαίων.
^ Τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων.
^ Την αυτοχρηματοδότηση νέων επενδύσεων, αναγκαίων για τη συνέχιση της
δραστηριότητάς της.
^ Την πληρωμή των φόρων που αναλογούν στα αποτελέσματά της.
^ Τη διάθεση κερδών.
Πρότυπο:
Επιθυμητό είναι ο δείκτης να είναι γενικά μεγαλύτερος ή ίσος ( > ) του 40%.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου μέσου όρου του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.3.5.2 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ή καθαρού κέρδους (Net
profit ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους, υπολογίζεται από τη σχέση:
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Αριθμοδείκτης
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

Περιθωρίου Καθαρού = Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών * 100
Κέρδους
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 80, το
οποίο απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης (κέρδη ή
ζημίες εκμετάλλευσης) και στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ως
«ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης».
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών είναι το άθροισμα του κύκλου εργασιών συν
τα αλλά έσοδα εκμετάλλευσης.

Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονομικής μονάδας, χωρίς το
συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων της ομάδας 8.
Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια οικονομική μονάδα
από τις λειτουργικές της δραστηριότητες.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους τόσο πιο επικερδής είναι η
οικονομική μονάδα.
Είναι ένας σημαντικός δείκτης υπολογισμού των μελλοντικών καθαρών κερδών
εκμετάλλευσης, στηριζόμενοι στις προβλέψεις πωλήσεων.
Πρότυπο:
Επιθυμητό θα ήταν ο δείκτης να είναι γενικά μεγαλύτερος ή ίσος ( > ) με το 10%.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
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Συγκρίνεται επίσης με τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.
Σαν σημείο αναφοράς συνήθως εκλαμβάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών
καταθέσεων προθεσμίας ενός έτους, για τη χρήση που αναφέρεται, επαυξημένο κατά
2 έως 8 πρόσθετες μονάδες (για τον επιχειρηματικό κίνδυνο που έχει αναληφθεί).

4.2.3.5.3

Αριθμοδείκτης

αποδοτικότητας

απασχολούμενων

κεφαλαίων

ή

αποδοτικότητας συνολικού κεφαλαίου (Return on capital employed)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Κ α θ α ρ ά Α π ο τελέσ μ α τα Ε κ μ ετά λλευσ η ς
(π ρ ο τόκω ν)

Αποδοτικότητας Απασχολούμενων = ■ Σ ν ο λ ικ ά Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν α Κ ε φ ά λ α ια

*

100

Κεφαλαίων
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ τόκων είναι το υπόλοιπο που
απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ως «ολικά
αποτελέσματα

(κέρδη

ή

ζημίες)

εκμετάλλευσης»,

προσαυξημένο

με

τα

χρηματοοικονομικά έξοδα:
^

Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων.

^ Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων.
^

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων είναι το άθροισμα των ιδίων και ξένων
κεφαλαίων.
Ίδια κεφάλαια είναι το σύνολο ιδίων κεφαλαίων που απεικονίζεται στο παθητικό της
κατάστασης ισολογισμού.
Ξένα κεφάλαια είναι το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους τρίτους.
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Το σύνολο υποχρεώσεων αποτελείται από το άθροισμα των κονδυλιών

των

κατηγοριών:
^ Γ (Ι) «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις».
^ Γ (ΙΙ) «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του παθητικού της κατάστασης
ισολογισμού τέλους χρήσης.
Στην προκειμένη περίπτωση ο εξωτερικός μελετητής σαν σύνολο απασχολούμενων
κεφαλαίων, μπορεί να χρησιμοποιήσει και το γενικό σύνολο παθητικού (Α + Β + Γ +
Δ). Οι οποιεσδήποτε τυχόν αποκλίσεις θα είναι πολύ μικρές.
Σημασία:
Μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων στην
οικονομική μονάδα κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) και μπορεί να προσδιοριστεί είτε
για το σύνολο αυτής ή για τμήματα της.
Προσδιορίζει την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων στην
οικονομική μονάδα κεφαλαίων.
Ο δείκτης είναι το επιτόκιο του ετήσιου τοκισμού του συνολικού κεφαλαίου.
Δείχνει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να πραγματοποιεί κέρδη.
Δείχνει το βαθμό επιτυχίας της διοίκησης στη χρησιμοποίηση των ιδίων και ξένων
κεφαλαίων.
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων είναι σημαντικός
δείκτης μέτρησης της αποδοτικότητας μια οικονομικής μονάδας, γιατί:
^ Όταν είναι χαμηλός, σε μια κρίσιμη περίοδο (πτώση πωλήσεων), μπορεί
εύκολα να μηδενιστεί.
^ Όταν είναι χαμηλότερος από το κόστος δανειακών κεφαλαίων, έχει σαν
συνέπεια τη μείωση των κατά μετοχή κερδών της οικονομικής μονάδας.
^ Ένας μόνιμα χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας, ενός ή περισσοτέρων
τμημάτων, της οικονομικής μονάδας παρέχει ένδειξη για διακοπή της
δραστηριότητας.
^ Είναι ένας οδηγός σε περίπτωση εξαγοράς μιας οικονομικής μονάδας ή
ανάληψης νέων δραστηριοτήτων.
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^ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (βασικά οι τόκοι των δανειακών κεφαλαίων)
προστίθενται στα καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης γιατί αποτελούν την
αμοιβή των πιστωτών της οικονομικής μονάδας, για την προσφορά των
κεφαλαίων τους, όπως ακριβώς τα μερίσματα αποτελούν την αμοιβή των
φορέων της, για την προσφορά των ιδίων κεφαλαίων τους.
^ Από την πορεία της διαχρονικής ανάλυσης παρέχεται ένδειξη για τη
μελλοντική εξέλιξη, τηρουμένων των αναλογιών.
^ Παρακολουθείται η πορεία αποδοτικότητας της οικονομικής μονάδας λόγω
ενδεχομένων μεταβολών στη διάρθρωση των κεφαλαίων της.
^ Παρακολουθείται τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και των σχετικών επιπτώσεων στο σύνολο των απασχολούμενων
κεφαλαίων (αύξηση ιδίων κεφαλαίων) και μείωση κερδών λόγω αύξησης
καταλογισμού των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων.

Πρότυπο:
Ο δείκτης πρέπει να είναι μεγαλύτερος ( > ) του ποσοστού του κόστους των
δανειακών (ξένων) κεφαλαίων.
Το ποσοστό του κόστους των δανειακών (ξένων) κεφαλαίων προσδιορίζεται από τη
σχέση:
100 *

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Σύνολο Υποχρεώσεων

η

100 *

τόκοι
ΐένα Κεφάλαια

Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.3.5.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, υπολογίζεται από τη σχέση:
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Αριθμοδείκτης
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Σύνολο Ενεργητικού

Αποδοτικότητας

* 100

Ενεργητικού
ή και κατ' άλλους συγγραφείς πριν την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων,
εφόσον αυτά αποτελούν την αμοιβή των ξένων κεφαλαίων, όπως τα μερίσματα
αποτελούν την αμοιβή των ιδίων κεφαλαίων, οπότε χρησιμοποιείται η σχέση:
Αριθμοδείκτης
_ Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ τόκων
Σύνολο Ενεργητικού

Αποδοτικότητας =

* 100

Ενεργητικού
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης είναι το υπόλοιπο που απεικονίζεται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης σαν «ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή
ζημίες) εκμετάλλευσης».
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ τόκων είναι το υπόλοιπο που
απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης σαν «ολικά
αποτελέσματα

(κέρδη

ή

ζημίες)

εκμετάλλευσης»

προσαυξημένο

με

τα

χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία είναι το άθροισμα των κονδυλίων:
^ Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων.
^ Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων.
^ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.
Σύνολο ενεργητικού είναι το γενικό σύνολο ενεργητικού (Β + Γ + Δ + Ε) της
κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των
κονδυλίων των κατηγοριών του ενεργητικού:
^ Β «έξοδα εγκατάστασης»
^ Γ «πάγιο ενεργητικό»
Δ «κυκλοφορούν ενεργητικό»
^ Ε «μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού»
Σημασία:
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Μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής
μονάδας, καθώς και των επί μέρους τμημάτων της.
Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας της οικονομικής μονάδας δείχνει την ικανότητά
της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύει κεφάλαια που προσφέρονται
για επένδυση, ανταμείβοντας τα ανάλογα.
Αποτελεί και δείκτη αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησης της οικονομικής
μονάδας.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
^ Σύγκριση του δείκτη με την αποδοτικότητα άλλων μορφών επενδύσεων,
καθώς και με την αποδοτικότητα άλλων οικονομικών μονάδων του ίδιου
περίπου βαθμού κινδύνου.
4.2.3.5.5 Συνδυασμένος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (The Du
Pontbl equation)
Υπολογισμός:
Κατ' αρχήν για τον προσδιορισμό χρησιμοποιήθηκε η σχέση:

Συνδυασμένος
Αριθμοδείκτης
Αποδοτικότητας
Ενεργητικού
Στη

Αριθμοδείκτης

Αριθμοδείκτη ταχύτητας

Περιθωρίου Καθαρού Χ Κυκλοφορίας
Κέρδους

συνέχεια ο συνδυασμένος

Ενεργητικού
αριθμοδείκτης αποδοτικότητας

τροποποιείτε εν μέρει, και προσδιορίζεται από τη σχέση:
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ενεργητικού,

Συνδυασμένος
.

Λ

- ,

Αρΐθμοδεΐκτης

Καθαρά Αποτελέσματα
Πωλήσεις Αποθεμάτων
Εκμετάλλευσηςπροτόκω^ ^
καιΥπηρεσιών
= πωλήσειςΑποθεμάτων Χ --------Μέσο Ύψος----- *
και Υπηρεσιών
Ενεργητικού

1°°

Αποδοτικότητας
Ενεργητικού
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Όπως, έχουν αναλυθεί παραπάνω οι σχετικοί αριθμοδείκτες.
Σημασία:
Ο συνδυασμένος αυτός δείκτης αποδοτικότητας εμφανίζει τη σπουδαιότητα της
ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού και του καθαρού κέρδους.
Βοηθά στον εντοπισμό των δυνατών τρόπων με τους οποίους μπορεί να αυξηθούν τα
λειτουργικά κέρδη της οικονομικής μονάδας, σε σχέση με το ύψος των
απασχολουμένων σε αυτήν περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η
απόδοσή της.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
Και ταυτόχρονα και με των δύο βασικών αριθμοδεικτών της σχέσης:
> Καθαρού κέρδους
> Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού
Σχολιασμός:
Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται ότι ένα μεγάλο περιθώριο καθαρού
κέρδους, συνοδεύεται από χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας περιουσιακών στοιχείων
(ενεργητικού). Αντίθετα μια μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας περιουσιακών στοιχείων
συνδέεται με σχετικά χαμηλό αριθμοδείκτη καθαρού κέρδους.
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Όταν η διαχρονική τάση του δείκτη της οικονομικής μονάδας είναι συνεχώς
αυξανόμενη, παρέχει, στον επενδυτή, μεγαλύτερη εξασφάλιση (εμπιστοσύνη). Αν
όμως, η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού αυξάνεται, αλλά το περιθώριο καθαρού
κέρδους παραμένει σχετικά στα ίδια επίπεδα, τότε ενδέχεται οι δυνατότητες για
βελτίωση του δείκτη να πλησιάζουν στο κατώτατό τους όριο. Αυτό συμβαίνει κυρίως
όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού της οικονομικής μονάδας πλησιάζει την
αντίστοιχη των ομοειδών οικονομικών μονάδων ή του μέσο όρο του κλάδου.

4.2.3.5.6 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on net worth)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

* 100

Ιδίων Κεφαλαίων
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Η αποδοτικότητα είναι το οικονομικό αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, από τις
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, και εκφράζεται με τη μορφή της σχέσης:

Οικονομικό Αποτέλεσμα
Κεφάλαιο
ή πιο συνηθισμένα:

Κέρδη
Κεφάλαιο
και στην περίπτωσή, αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων:

Κέρδη
Ίδια Κεφάλαια
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Τα κέρδη, τα οποία είναι και το οικονομικό αποτέλεσμα, προέρχονται:
^ Από τις κανονικές δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας και ονομάζονται
καθαρά

αποτελέσματα

εκμετάλλευσης,

και

είναι το

υπόλοιπο

του

λογαριασμού 80 (80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης»), και που
απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης σαν
ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης, δεν περιλαμβάνουν
δηλαδή έκτακτα αποτελέσματα.
^ Από όλες γενικά τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας (τακτικές και
έκτακτες, οργανικές και ανόργανες) και ονομάζονται καθαρά αποτελέσματα
χρήσης προ φόρων, που είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 86 (86.99
«καθαρά αποτελέσματα χρήσης»), και που απεικονίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης σαν καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή
ζημίες) χρήσης προ φόρων, περιλαμβάνουν δηλαδή έκτακτα αποτελέσματα.
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας σπουδαίος δείκτης, γιατί:
^ Απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής
μονάδας.
^ Μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της
οικονομικής μονάδας απασχολούνται σ' αυτήν.
^ Παρέχει ένδειξη κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός
ικανοποιητικού αποτελέσματος.
^ Απεικονίζει το βαθμό επιτυχίας και αμοιβής των ιδίων κεφαλαίων που
διακινδυνεύονται στην οικονομική μονάδα.
Πρότυπο:
Η αποδοτικότητα του ίδιου κεφαλαίου είναι επαρκής όταν, εκτός του ισχύοντος
κανονικού επιτοκίου κατά την υπό μελέτη χρήση, επιτυγχάνεται επιπλέον 2% έως 8%
(επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων - κάλυψη ρίσκου, κινδύνου επενδύσεων).
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
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^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.3.5.7 Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης (Financial leverage ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Οικονομικής ^ Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων
Μόχλευσης
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Η επεξήγηση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κεφαλαίων,
έγινε στις παραπάνω παραγράφους.
Σημασία:
Δείχνει την επίδραση που έχουν τα δανειακά κεφάλαια στα κέρδη μιας οικονομικής
μονάδας.
Δείχνει την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων στην
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας.
Πρότυπο:
Το επιθυμητό γενικά πρότυπο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ( > ) του 1, κατά
προτίμηση μεγαλύτερο ( > ) του 2, για να θεωρείται ικανοποιητικός.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων να είναι μεγαλύτερη ( > ) της αποδοτικότητας
του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων.
Συγκρίνεται με τον αντίστοιχο δείκτη των προηγούμενων ετών (διαχρονική μελέτη
της πορείας του δείκτη).
4.2.3.5.8 Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (Number of time interest earned)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων, υπολογίζεται από τη σχέση:
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Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων =

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ τόκων
Χρεωστικοί Τόκοι

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων είναι το ποσό που απεικονίζεται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ως «καθαρά αποτελέσματα
(κέρδη ή ζημίες) χρήσης προ φόρων».
Χρεωστικοί τόκοι αναφέρονται στη καταβολή τόκων, από την οικονομική μονάδα,
μέσα στη χρήση για τη χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων και απεικονίζονται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ως «χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα».
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων δείχνει το περιθώριο ασφαλείας που έχουν οι
πιστωτές και την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τους τόκους των ξένων
κεφαλαίων από τα κέρδη της.
Ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων γιατί
αποτελεί συνάρτηση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της επιχείρησης και της
κερδοφόρας δυναμικότητάς της.
4.2.4 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expenses ratios)
4.2.4.1 Έννοια
Οι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας θεωρούνται τμήμα των αριθμοδεικτών
αποδοτικότητας, γιατί επηρεάζουν το οικονομικό αποτέλεσμα.
Είναι οι αριθμοδείκτες εκείνοι που συνήθως εκφράζουν ποσοστιαίες σχέσεις
διαφόρων δαπανών προς πάγια περιουσιακά στοιχεία, πωλήσεις ή άλλα οικονομικά
μεγέθη.
Η οικονομική ανάλυση αρκετών από τους αριθμοδείκτες αυτούς, είναι δυνατή μόνο
από τους εσωτερικούς οικονομικούς αναλυτές, λόγω πρόσβασης στα απαραίτητα
πληροφοριακά δεδομένα.
4.2.4.2 Είδη αριθμοδεικτών δαπανών λειτουργίας
Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας, είναι:
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^ Αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων (Depreciation to fixed assets ratio).
^ Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις (Depreciation to sales ratio).
^ Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων (Operating expenses ratio).
^ Αριθμοδείκτης εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις (Operating expenses to
net sales ratio).
^ Αριθμοδείκτης κάλυψης επενδύσεων (Accumulated depreciation to new
investments ratio).
^ Λοιποί αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας.
4.2.4.3 Σκοποί ανάλυσης αριθμοδεικτών δαπανών λειτουργίας
Η μελέτη των αριθμοδεικτών δαπανών λειτουργίας πραγματοποιείται, γιατί:
^ Παρέχει ένδειξη της πολιτικής κατανομής των δαπανών λειτουργίας μιας
οικονομικής μονάδας από τη διοίκησή της.
^ Παρέχει ένδειξη της αποτελεσματικότητας της διοίκησης έναντι των δαπανών
αυτών.
^ Βοηθά τη σύγκριση με τα καθορισθέντα από τη διοίκηση πρότυπα και τη
διερεύνηση των αποκλίσεων τους.
4.2.4.4 Ανάλυση - Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών δαπανών λειτουργίας
4.2.4.4.1 Αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων (Depreciation to fixed assets ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων =

* ιοο

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Αποσβέσεις χρήσης είναι το άθροισμα των κονδυλίων των υπολοίπων των
λογαριασμών:
^ 66 «αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»
^

85 «αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»

το οποίο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσης, σαν σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.

Πάγια προ αποσβέσεων είναι το άθροισμα της αναπόσβεστης αξίας των κονδυλίων
των υπολοίπων των λογαριασμών κάθε αποσβέσιμου πάγιου στοιχείου, του οποίου
υπολογίσαμε το ποσό της απόσβεσής του στις αποσβέσεις χρήσης.
Επομένως δεν θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα στοιχεία που δεν υπόκειται ή δεν
έχουν υπαχθεί σε αποσβέσεις όπως:
^ Υπόλοιπο λογαριασμού 10.00: «γήπεδα - οικόπεδα»
^ Υπόλοιπο λογαριασμού 10.10: «γήπεδα - οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης»
^ Υυπόλοιπο

λογαριασμού

15:

«ακινητοποιήσεις

υπό

εκτέλεση

και

προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων»
^ Υπόλοιπο λογαριασμού 18: «συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις».
Τα παραπάνω πάγια ατομικά στοιχεία απεικονίζονται στο ενεργητικό της κατάστασης
ισολογισμού τέλους χρήσης της οικονομικής μονάδας.
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων δείχνει το ποσοστό των πάγιων στοιχείων το
οποίο αποσβένει μια οικονομική μονάδα από κάθε μονάδα παγίων μέσα σε μια
χρονική περίοδο.
Παρέχει ένδειξη αν μια οικονομική μονάδα ακολουθεί ομοιόμορφη πολιτική
αποσβέσεων διαχρονικά.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.4.4.2 Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις (Depreciation to sales ratio)
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Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων προς Πωλήσεις ^

Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις
Αποθεμάτων και Υπηρεσιών

* 100

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Αποσβέσεις χρήσης είναι το άθροισμα των κονδυλίων των υπολοίπων των
λογαριασμών:
^ 66 «αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»
^

85 «αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»

το οποίο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσης σαν σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών είναι το άθροισμα των κονδυλίων της
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης κύκλος εργασιών (πωλήσεις) συν
τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Σημασία:
Δείχνει το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που απορροφάται από τις αποσβέσεις.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
4.2.4.4.3 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων (Operating expenses ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων, υπολογίζεται από τη σχέση:
ί

.·

T-.i'.-c·

ΚόστοςΠωλήσεων+Αειτουρνικά Έξοδα .

Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων = —
----------—;------------------* 100
Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Κόστος πωλήσεων είναι το δεύτερο στοιχείο που απεικονίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, λογαριασμοί 70 έως και 73 μείον 86.00.00
(80.01). Περιλαμβάνει τις δαπάνες της παραγωγικής διαδικασίας για τις βιομηχανικές
μονάδες ή τα αντίστοιχα τμήματα των εμπορικών και παροχής υπηρεσιών
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οικονομικών μονάδων και τις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις,
λογαριασμός 66.
Λειτουργικά έξοδα είναι το σύνολο των κονδυλίων:
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας + Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης + Έξοδα
λειτουργίας διάθεσης + Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος
υποαπασχόλησης - αδράνειας) + Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος + Διαφορές
ενσωμάτωσης και καταλογισμού.
Δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών είναι το άθροισμα των κονδυλίων που
απεικονίζουν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης σαν κύκλος
εργασιών (πωλήσεις) συν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, δηλαδή οι λογαριασμοί 70,
71, 72, 73 συν 86.00.01 (74, 75 και 78.05) συν 86.00 06 (95) συν 86.00.07 (97).
Σημασία:
Είναι ένας σημαντικός αριθμοδείκτης που μετράει την αποτελεσματικότητα της
οικονομικής μονάδας.
Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που απορροφάται από το κόστος
πωλήσεων και τα άλλα λειτουργικά έξοδα, εκτός των χρηματοοικονομικών.
Μπορεί ο δείκτης να αποτελέσει, με ορισμένες προϋποθέσεις (χρηματοοικονομικά
έσοδα και έξοδα, έκτακτα αποτελέσματα), κριτήριο της οικονομικής κατάστασης μιας
οικονομικής μονάδας.
Πρότυπο:
Επιθυμητό είναι ο δείκτης να είναι γενικά μικρότερος ( < ) του 80%.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.

4.2.4.4.4 Αριθμοδείκτης εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις (Operating expenses
to sales ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Εξόδων Λειτουργίας

Λειτουργικά Έξοδα
Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών

* 100

προς Πωλήσεις
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολονισηού του δείκτη:
Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν τα έξοδα:
^ Διοικητικής λειτουργίας.
^ Λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης.
^ Λειτουργίας διάθεσης
Δεν περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών περιλαμβάνουν τον κύκλο εργασιών
(πωλήσεις) συν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Δεν περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά έσοδα.
Σημασία:
Παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας να προσαρμόζει τα
λειτουργικά έξοδα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Εκφράζει την ποσοστιαία σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα λειτουργικά έξοδα και τις
συνολικές πωλήσεις.
Παρέχει ένδειξη για τη θέση της οικονομικής μονάδας με βάση τα λειτουργικά της
έξοδα.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:

^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
Σχολιασμός - Συμπληρωματική ανάλυση:
Τα λειτουργικά έξοδα των οικονομικών μονάδων διαφέρουν μεταξύ τους, ανάλογα με
το είδος των εργασιών τους, τις λειτουργικές τους ανάγκες και της ιδιαίτερης
προσωπικότητάς τους.
Συνιστάται η διαχρονική παρακολούθηση των λειτουργικών εξόδων σε σχέση με του
συνολικό όγκο πωλήσεων.
Θεωρείται χρήσιμος ο υπολογισμός, όταν είναι προσιτά τα πληροφοριακά στοιχεία
και η συγκριτική μελέτη των παρακάτω αριθμοδεικτών:
^ Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προς τις αμοιβές και έξοδα
προσωπικού: Δείχνει την επίδραση που έχει μια αύξηση των απασχολουμένων
στα ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης».
^ Σύνολο πάγιου ενεργητικού προς μέσο αριθμό απασχολούμενων: Μετρά κατά
πόσο η οικονομική μονάδα είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εντάσεως εργασίας.
Επιθυμητό είναι ο δείκτης να εμφανίζει ανοδική πορεία συνοδευόμενη και
από αύξηση της αξίας των πωλήσεων.
^ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού προς μέσο αριθμό απασχολουμένων: Δείχνει
τη μέση αμοιβή που καταβάλει η οικονομική μονάδα στο προσωπικό της.
Παρακολουθείται η πορεία του δείκτη και μελετάται παράλληλα με τη σχέση
πωλήσεις προς αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
Ενέργειες - Προτάσεις:
Αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, στο σχολιασμό και συμπληρωματική ανάλυση,
θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικές για εφαρμογή από τη διοίκηση μιας οικονομικής
μονάδας.
4.2.4.4.4.1 Αριθμοδείκτης καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προς
αμοιβές απασχολουμένων ή καθαρών κερδών προς αμοιβές απασχολουμένων
Υπολογισμός:
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Ο αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς αμοιβές απασχολουμένων, υπολογίζεται από
τη σχέση:

Αριθμοδείκτης
Λ

Ο

Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης

Καθαρών Κερδών προς = -------—
--------- —-------ΑμοιβέςΑπασχολου μενών
Αμοιβές Απασχολουμένων
Σημασία:
Δείχνει την επίδραση που έχει μια αύξηση των απασχολουμένων στα ολικά
αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
4.2.4.4.4.2

Αριθμοδείκτης

πάγιου

ενεργητικού

προς

μέσο

αριθμό

απασχολούμενων
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης πάγιου ενεργητικού προς μέσο αριθμό απασχολουμένων,
υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Πάγιου
πάγιο Ενεργητικό

Ενεργητικού προς Μέσο = Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων
Αριθμό Απασχολουμένων
Σημασία:
Μετρά κατά πόσο η οικονομική μονάδα είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εντάσεως
εργασίας.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επιθυμητό είναι ο δείκτης να εμφανίζει ανοδική πορεία συνοδευόμενη και από
αύξηση της αξίας των πωλήσεων.
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4.2.4.4.4.3 Αριθμοδείκτης αμοιβών και εξόδων προσωπικού προς μέσο αριθμό
απασχολουμένων
Υπολογισμός:
Ο

αριθμοδείκτης

αμοιβών

και

εξόδων

προσωπικού

προς

μέσο

αριθμό

απασχολουμένων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Αμοιβών και
Εξόδων Προσωπικού προς Μέσο

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
Μέσος ΑριθμόςΑπασχολούμενων

Αριθμό Απασχολουμένων
Σημασία:
Δείχνει τη μέση αμοιβή που καταβάλλει η οικονομική μονάδα στο προσωπικό της.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Παρακολουθείται η πορεία του δείκτη και μελετάται παράλληλα με τη σχέση
πωλήσεις προς αμοιβές προσωπικού.
4.2.4.4.5 Αριθμοδείκτης κάλυψης επενδύσεων (Accumulated depreciation to new
investments ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης επενδύσεων, υπολογίζεται από τη σχέση:
. ο
,
^
,
Συνολικές Αποσβέσεις περιόδου
Αριθμ°δείκτης Κάλυψης Επενδύσεων = Μεταβολή ΑξίαςΑκαθάριστων * 1°°
Παγίων (Νέες Επενδύσεις)
2

2

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Συνολικές αποσβέσεις περιόδου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η διαφορά των
αποσβέσεων του συνόλου ακινητοποιήσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ) της κλειόμενης χρήσης μείον
οι αποσβέσεις της προηγούμενης χρήσης, του ενεργητικού του ισολογισμού τέλους
χρήσης της οικονομικής μονάδας. Δεν περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις των
λογαριασμών εξόδων εγκατάστασης (16.10 - 16.19).
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Μεταβολή αξίας ακαθάριστων παγίων (νέες επενδύσεις) είναι οι αυξήσεις του
πάγιου ενεργητικού που γίνονται μέσα στη χρήση. Για τον προσδιορισμό των νέων
επενδύσεων δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί 16.10 - 16.19 (Β. Έξοδα
Εγκατάστασης) και 18.02 - 18.14 (Γ ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις).
Ο προσδιορισμός των νέων επενδύσεων γίνεται αν από την αξία κτήσης του συνόλου
ακινητοποιήσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ) της κλειόμενης χρήσης αφαιρεθεί η αξία κτήσης της
προηγούμενης χρήσης. Από την αξία κτήσης, τόσο της κλειόμενης όσο και της
προηγούμενης, προηγουμένως αφαιρούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν
υπόκεινται σε αποσβέσεις, όπως γήπεδα - οικόπεδα και ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση και προκαταβολές.

Σημασία:
Δείχνει το ποσοστό των νέων επενδύσεων, όπως προσδιορίσθηκαν, της οικονομικής
μονάδας που χρηματοδοτήθηκε από τις αποσβέσεις.
Πρότυπο:
Επιθυμητό είναι ο δείκτης να βρίσκεται γύρω στο ( < ) 100%.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των
προηγούμενων ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
Σχολιασμός
Ένας ικανοποιητικός δείκτης κάλυψης επενδύσεων συνήθως κυμαίνεται κάτω από
100%. Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι τα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία της
οικονομικής μονάδας ανανεώνονται και την καθιστούν ανταγωνιστικότερη.
Ενδέχεται να υπάρξουν περίοδοι όπου ο δείκτης να είναι μεγαλύτερος του 100%.
4.2.4.4.6 Λοιποί αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας
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4.2.4.4.6.1 Αριθμοδείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών προς πάγια
(Ratio of maintenance and repairs to fixed assets)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών προς πάγια, υπολογίζεται από
τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Δαπανών
Συντήρησης και Επισκευών

Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευών
Πάγια προ Αποσβέσεων

* 100

προς Πάγια
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Τις δαπάνες επισκευών και συντήρησης βρίσκονται από τους σχετικούς
λογαριασμούς του 62.07 «Επισκευές και Συντηρήσεις».
Σαν πάγια προ αποσβέσεων εννοείται η αξία κτήσης εκείνων των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων στα οποία έγιναν οι επισκευές και συντηρήσεις, συνήθως
λογαριασμοί της ομάδας 1 του σχεδίου λογαριασμών.
Σημασία:
Διαχρονικά παρέχει ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση της οικονομικής
μονάδας, για τη συντήρηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου αυτά,
να βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Συνήθως ο δείκτης επιθυμητό είναι να κυμαίνεται, στο 1,5% για τα καινούργια πάγια
περιουσιακά στοιχεία και στο 2% για τα μεταχειρισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
4.2.4.4.6.2 Αριθμοδείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών προς πωλήσεις
(Ratio of repairs and maintenance to sales)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών προς πωλήσεις, υπολογίζεται
από τη σχέση:
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Αριθμοδείκτης Δαπανών
Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευών

Συντήρησης και Επισκευών = Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών * 100
προς Πωλήσεις
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Τις δαπάνες επισκευών και συντήρησης βρίσκονται από τους σχετικούς
λογαριασμούς του 62.07 «επισκευές και συντηρήσεις».
Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών περιλαμβάνουν του κύκλο εργασιών
(πωλήσεις) συν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Σημασία:
Δείχνει το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφάται από τις δαπάνες επισκευών και
συντήρησης.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Ο δείκτης ποικίλει ανάλογα εάν τα πάγια είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα, το
βαθμό χρησιμοποίησής τους και την πολιτική συντήρησης μιας οικονομικής μονάδας.
Συνήθως ο δείκτης επιθυμητό είναι να κυμαίνεται, στο 1% για τα καινούργια πάγια
περιουσιακά στοιχεία και 1,5% για τα μεταχειρισμένα περιουσιακά στοιχεία.
4.2.5 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης και Βιωσιμότητας (Financial
Structure and Viability Ratios)
4.2.5.1 Έννοια
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης είναι εκείνοι που αφορούν τη διάρθρωση, τα
είδη και τις μορφές κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της μια
οικονομική

μονάδα,

μακροπρόθεσμα

και

όπως

ίδια

κεφάλαια

βραχυπρόθεσμα,

καθώς

(μόνιμα)
και

και

την

ξένα

ικανότητά

(δανειακά)
της

να

ανταποκρίνεται στην κάλυψη των μακροχρόνιων αυτών υποχρεώσεών της.
4.2.5.2 Εισαγωγικά
Το τμήμα αυτό της οικονομικής ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων αφορά
τη μακροχρόνια οικονομική κατάσταση μιας οικονομικής μονάδας.

Μελετάται η αναλογία ίδια προς δανειακά κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερη είναι η
αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων, (ίδια
και ξένα), μιας οικονομικής μονάδας, τόσο περισσότερο χρεωμένη εμφανίζεται αυτή
και τόσο μεγαλύτερες είναι οι σταθερές επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις της για την
εξόφλησή τους.
4.2.5.3 Είδη αριθμοδεικτών οικονομικής διάρθρωσης
Για την ανάλυση και μελέτη της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης μιας
οικονομικής μονάδας χρησιμοποιούνται, συνήθως, οι εξής αριθμοδείκτες:
^ Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of owners'
equity to total assets).
^ Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of owners'
equity to liabilities).
^ Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owners’ equity to
fixed assets).
^ Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις
(Ratio of current assets to total liabilities).
^ Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ratio of fixed
assets to long - term liabilities).
^ Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (χρηματοοικονομικών εξόδων) (Number of
times interest earned).
4.2.5.4 Σκοποί ανάλυσης αριθμοδεικτών οικονομικής διάρθρωσης
Διερευνάται ποια είναι η ορθολογικότερη επιχειρησιακή απόφαση που πρέπει να
πάρει η διοίκηση της οικονομικής μονάδας, στο κατά πόσο συμφέρει ο δανεισμός ή η
έκδοση νέων μετοχών για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.
Οι παράγοντες που συνεξετάζονται είναι:
^ Η αναμενόμενη απόδοση των νέων επενδύσεων.
^ Το κόστος χρήματος (επιτόκιο δανεισμού).
^ Το επίπεδο του πληθωρισμού.
^ Οι φορολογικές συνέπειες.
Αναλύεται, ποια είναι η άριστη διάρθρωση κεφαλαίων για μια οικονομική μονάδα. Η
διάρθρωση αυτή βασικά εξαρτάται από:
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^ Τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου.
^ Την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων.
^ Τη δυναμικότητα των κερδών.
^ Το βαθμό σταθερότητας των κερδών.
^ Τη μελλοντική προοπτική.
Συνήθως οι βιομηχανικές οικονομικές μονάδες προτιμούν τα ίδια κεφάλαια σαν
βασικό στοιχείο της διάρθρωσης κεφαλαίων, ενώ οι παροχής υπηρεσιών τα ξένα
(δανειακά).
Η πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση κάθε οικονομικής μονάδα ως προς την άριστη
διάρθρωση των κεφαλαίων της είναι, η μεγιστοποίηση της αξίας της ή η
ελαχιστοποίηση του κόστους των κεφαλαίων της.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοίκησης μιας οικονομικής
μονάδας για τη διατήρηση μιας δεδομένης διάρθρωσης κεφαλαίων είναι:
^ Ο

επιχειρηματικός

κίνδυνος:

Υπάρχει

σε

όλες

τις

οικονομικές

δραστηριότητες. Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο χαμηλότερος πρέπει να είναι ο
δείκτης δανειακής επιβάρυνσης.
^ Η φορολογική άποψη: Οι τόκοι των δανείων που χρησιμοποιούνται στην
οικονομική μονάδα αφαιρούνται από τα κέρδη, με αποτέλεσμα τη μείωση του
φορολογητέου ποσού και τελικά του φόρου που θα καταβληθεί, με
αποτέλεσμα να υπάρχει όφελος ίσο όσο και ο συντελεστής του φόρου.
Παράδειγμα:
^ Φορολογητέο εισόδημα 100
^ Καταβληθέντες τόκοι 100
^ Συντελεστής φόρου 35%
Στην περίπτωση αυτή δε θα καταβληθεί καθόλου φόρος αφού το φορολογητέο
εισόδημα μηδενίζεται.
Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν τόκοι ο φόρος που θα καταβληθεί είναι 35 και το
καθαρό κέρδος της οικονομικής μονάδας 65.
Για τη λήψη τελικής απόφασης συνεξετάζονται και άλλοι δείκτες.
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^ Η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων με επωφελείς όρους.
Απαιτείται ανοδικός κύκλος εργασιών και υγιείς και δυναμικούς ισολογισμούς.

4.2.5.5 Ανάλυση - Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών οικονομικής διάρθρωσης
4.2.5.5.1 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of
owners' equity to total assets)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ιδίων Κεφαλαίων προς

Ίδια Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια

* 100

Συνολικά Κεφάλαια
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Ίδια κεφάλαια θεωρούνται το άθροισμα των κονδυλίων της κατηγορίας Α. «Ίδια
κεφάλαια» του παθητικού του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, δηλαδή το
σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι + Λ ΙΙ + Α ΙΙΙ + Λ IV + Λ V).
Συνολικά κεφάλαια υπολογίζεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων συν τα δανειακά
(ξένα) κεφάλαια. Σαν ξένα (δανειακά) κεφάλαια, λαμβάνεται το σύνολο των
υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας, ενώ σύνολο υποχρεώσεων είναι το άθροισμα
των κονδυλιών των κατηγοριών Γ (Ι) «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και Γ (ΙΙ)
«βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», του παθητικού της κατάστασης ισολογισμού
χρήσης, της οικονομικής μονάδας.
Σημασία:
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Δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων μιας οικονομικής
μονάδας, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της.
Δείχνει το βαθμό προστασίας των πιστωτών μιας οικονομικής μονάδας.
Απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας μιας οικονομικής μονάδας.
Δείχνει τη σύνθεση του παθητικού γενικά και το μέτρο της πιστωτικής επιφάνειας,
που διαθέτει η οικονομική μονάδα.

Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Δεν υπάρχει ένας γενικός
κανόνας ως προς την κανονική αναλογία (σύνθεση) του ίδιου προς το συνολικό
κεφάλαιο. Κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας έχει την αρμόζουσα γι' αυτόν
αναλογία.
Ένας δείκτης γύρω στο 50 %, θεωρείται ότι, βρίσκεται στη ζώνη επαγρύπνησης.
Ένας δείκτης μεταξύ 51% - 65%, θεωρείται ότι, η οικονομική μονάδα έχει σχετική
ευχέρεια δανεισμού. Είναι γενικά ικανοποιητικός.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.

4.2.5.5.2 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of
owners' equity to total debt)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης

Ιδίων Κεφαλαίων προς =

Ί^ιαΚεφάλαια— *

Σύνολο Υποχρεώσεων

Δανειακά Κεφάλαια
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Ίδια κεφάλαια θεωρούνται ως το άθροισμα των κονδυλίων της κατηγορίας Α «ίδια
κεφάλαια» του παθητικού του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, δηλαδή το
σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι + Λ ΙΙ + Α ΙΙΙ + Λ IV + Λ V).
Σύνολο υποχρεώσεων (δανειακά κεφάλαια) με την ευρεία έννοια του όρου,
λαμβάνεται το άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών Γ (Ι) «μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις» και Γ(ΙΙ) «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», του παθητικού της
κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης, της οικονομικής μονάδας.
Με τη στενή έννοια του όρου, σαν σύνολο υποχρεώσεων (δανειακά κεφάλαια), θα
μπορούσαμε να λάβουμε το άθροισμα των κονδυλίων της κατηγορίας Γ(Ι)
«μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και από την κατηγορία Γ(ΙΙ) «βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις»

τα

κονδύλια

των

λογαριασμών

52

«τράπεζες

λογαριασμοί

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και 53.17 - 53.18 «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση».
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της
οικονομικής μονάδας.
Δείχνει το βαθμό της δανειακής εξάρτησης της οικονομικής μονάδας.
Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπερδανεισμός σε μια οικονομική
μονάδα ή όχι.
Δείχνει το βαθμό ασφαλείας που παρέχει η οικονομική μονάδα στους δανειστές της.
Πρότυπο:
Το επιθυμητό γενικά πρότυπο, πρέπει να είναι στο 65%, για να θεωρείται ο
αριθμοδείκτης ικανοποιητικός. Όταν ο αριθμοδείκτης κυμαίνεται μεταξύ 50% έως
64%, τότε μπορεί να θεωρηθεί επίσης καλός.
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Όταν ο δείκτης της οικονομικής μονάδας είναι μικρότερος ( < ) του 30%, τότε υπό
προϋποθέσεις θεωρείται ότι η οικονομική μονάδα βρίσκεται σε επικίνδυνη ζώνη.
Σχολιασμός:
Όταν ο δείκτης είναι ίσος με τη μονάδα (100%), σημαίνει ότι οι φορείς της
οικονομικής μονάδας συμμετέχουν με κεφάλαια ίσης αξίας με τους πιστωτές, δηλαδή
1 προς 1 μονάδα, που σημαίνει πως οι όροι προσδιορισμού της σχέσης είναι ίδιοι.
Όταν ο δείκτης είναι χαμηλός, μικρότερος ( < ) του 30% τότε υπάρχει ένδειξη
υπερδανεισμού.
4.2.5.5.3 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owners’ equity to
fixed assets)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια =

κεφαλαία
Πάγιο Ενεργητικό

*

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
Ίδια κεφάλαια θεωρούνται το άθροισμα των κονδυλίων της κατηγορίας Α «ίδια
κεφάλαια» του παθητικού του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, δηλαδή το
σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α Ι + A ΙΙ + Α ΙΙΙ + A IV + A V).
Πάγιο ενεργητικό θεωρείται το άθροισμα των κονδυλιών των κατηγοριών Γ (Ι)
«ασώματες ακινητοποιήσεις», Γ (ΙΙ) «ενσώματες ακινητοποιήσεις» και Γ (ΙΙΙ)
«συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» του
ενεργητικού του ισολογισμού, δηλαδή το σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙ +
ΓΙΠ).
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της
οικονομικής μονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της.
Με τον αριθμοδείκτη ελέγχεται το ενδεχόμενο υπερεπένδυσης, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που ο αριθμοδείκτης είναι υψηλός.
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Διαχρονικά δείχνει την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της οικονομικής μονάδας
ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης των πάγιων στοιχείων της.
Πρότυπο:
Ένας δείκτης μεγαλύτερος ( > ) του 1 (σε ποσοστό, όταν υπερβαίνει το 100%)
προσδίδει αναμφισβήτητη ασφάλεια.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των
προηγούμενων ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη), ειδικά για το αν χαρακτηρίζεται
από σταθερότητα.
Σχολιασμός:
Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος ( < ) του 1, (σε ποσοστό, μικρότερος από 100%), ένα
μέρος των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδας χρηματοδοτείται από ξένα
(δανειακά) κεφάλαια.
Όταν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος ( > ) του 1, (σε ποσοστό, όταν υπερβαίνει το
100%), ένα μέρος των κεφαλαίων κίνησης της οικονομικής μονάδας προέρχεται από
τα ίδια κεφάλαια.
Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ενδέχεται να αντανακλά μια υπερεπένδυση με
επιπτώσεις στην αποδοτικότητα.
4.2.5.5.4

Αριθμοδείκτης

κυκλοφορούντος

ενεργητικού

προς

συνολικές

υποχρεώσεις (Ratio of current assets to total liabilities)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις,
υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Υποχρεώσεων

Συνολικές Υποχρεώσεις
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του δείκτη:
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Κυκλοφορούν ενεργητικό είναι το άθροισμα του συνόλου κυκλοφορούντος
ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ + Δ IV) και του συνόλου των μεταβατικών
λογαριασμών ενεργητικού (Ε), του ενεργητικού της κατάστασης ισολογισμού τέλους
χρήσης, της οικονομικής μονάδας.
Σύνολο υποχρεώσεων είναι το σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ) του παθητικού της
κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης, της οικονομικής μονάδας.
Σημασία:
Παρέχει ένδειξη αν από τη ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων της
οικονομικής μονάδας, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μπορούν, εν μέρει, να
εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης.
Δείχνει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεών της.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
4.2.5.5.5 Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ratio of
fixed assets to long - term liabilities)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
πάγιο Ενεργητικό

Παγίων προς Μακροπρόθεσμες = Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Πάγιο ενεργητικό θεωρείται ως το άθροισμα των κονδυλιών των κατηγοριών Γ (Ι)
«ασώματες ακινητοποιήσεις», Γ (ΙΙ) «ενσώματες ακινητοποιήσεις» και Γ (ΙΙΙ)
«συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» του
ενεργητικού του ισολογισμού, δηλαδή το σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙ +
ΓΙΠ).
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με την ευρεία έννοια του όρου, λαμβάνεται το
αποτέλεσμα της κατηγορίας Γ (Ι) «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», του παθητικού
της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης, της οικονομικής μονάδας.
Με τη στενή έννοια του όρου, σαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, θα μπορούσαμε να
λάβουμε το άθροισμα των κονδυλίων της κατηγορίας Γ(Ι) «μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις» και από την κατηγορία Γ(ΙΙ) «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» το
κονδύλιο του λογαριασμού «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση».

Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντανακλά το βαθμό
ασφάλειας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές της οικονομικής μονάδας.
Παρέχει ένδειξη αν μπορούν να αποκτηθούν επιπλέον δανειακά κεφάλαια.
Δείχνει την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της οικονομικής μονάδας για τον
τρόπο χρηματοδότησης των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων.
Πρότυπο:
Επιθυμητό είναι ο δείκτης να είναι γενικά μεγαλύτερος ( > ) του 2.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
Αύξηση του αριθμοδείκτη διαχρονικά σημαίνει:
^ Μεταβολή του περιθωρίου ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι
πιστωτές.
^ Τυχόν

επέκταση

των

πάγιων

περιουσιακών

χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια.
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στοιχείων πιθανώς να

Μείωση του αριθμοδείκτη διαχρονικά σημαίνει:
^ Μείωση του περιθωρίου ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι
πιστωτές.

4.2.5.5.6 Αριθμοδείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων (Number of
times interest earned)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
„

,·

Κάλυψης Χρηματοοικονομικών

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
προ Χρηματοοικονομικών Εξόδων
= — -—
---------- —,——-----Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Εξόδων
η
Αριθμοδείκτης
'

Κάλυψης Χρηματοοικονομικών =

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
προΦόρωνκαιΧρηματοοικονομικώνΕξόδων
—
---- ----------—τ—---------------- -----Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Εξόδων
εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του δείκτη:
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 80, το
οποίο απεικονίζεται και στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ως
«ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης».

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης πριν από την αφαίρεση των φόρων είναι το
υπόλοιπο του λογαριασμού 86, το οποίο απεικονίζεται και στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ως «Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες)
Χρήσης προ φόρων».
Χρηματοοικονομικά έξοδα, είναι το άθροισμα των κονδυλίων:
^ Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων.
^ Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων.
^ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.
Σημασία:
Δείχνει πόσες φορές οι τόκοι των δανείων καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη μιας
οικονομικής μονάδας.
Εκφράζει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας οικονομικής μονάδας και των
τόκων με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα
μακροπρόθεσμα κεφαλαία.
Αποτελεί ένα μέτρο δανειακής καταστάσεως της οικονομικής μονάδας σε σχέση με
τη κερδοφόρα δυναμικότητα της.
Παρέχει ένδειξη για το περιθώριο ασφάλειας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι
πιστωτές και παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για αυτούς, επειδή εμφανίζει την
ικανότητα της οικονομικής μονάδας να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων
από τα κέρδη της.
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο εν λόγω αριθμοδείκτη, διότι αποτελεί
συνάρτηση της διαρθρώσεως των κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας και της
κερδοφόρας δυναμικότητα της.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Το ιδανικό μέγεθος του αριθμοδείκτη εξαρτάται και από τη σταθερότητα των κερδών
και το είδος της οικονομικής μονάδας.
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Συνίσταται ο προσδιορισμός και ανάλυση του αριθμοδείκτη ιδίων προς συνολικά
κεφάλαια.
Συνιστάται στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, η συστηματική παρακολούθηση
του αριθμοδείκτη γιατί αποτελεί συνάρτηση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της και
της κερδοφόρας δυναμικότητάς της.
4.2.6 Αριθμοδείκτες επενδύσεων (Investment ratios)
4.2.6.1 Έννοια
Επενδυτικοί αριθμοδείκτες είναι εκείνοι που απεικονίζουν την πολιτική διανομής των
καθαρών κερδών, την αξία της μετοχής και το περιθώριο αυτοχρηματοδότησης μιας
οικονομικής μονάδας.
4.2.6.2 Είδη αριθμοδεικτών επενδύσεων
Τα βασικότερα είδη των επενδυτικών αριθμοδεικτών είναι:
^ Κέρδη κατά μετοχή (Earnings per share - EPS).
^ Μέρισμα κατά μετοχή (Dividend per share - DPS).
^ Μερισματική απόδοση μετοχής (Dividend yield).
^ Ποσοστό διανεμόμενων κερδών (Pay out ratio, Percentage of distributed
profits).
^ Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων [Dividend yield on net worth
(shareholders' funds)].
^ Κάλυψης καταβαλλομένων μερισμάτων (Dividend cover ratio).
^ Εσωτερική αξία μετοχής (Βbook value per share).
^ Λόγος χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής (Market
price to book value per share radio).
^ Χρηματιστηριακή τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) (Price earnings (Ρ/Ε)
ratio).
^ Ταμειακής ροής κατά μετοχή (Cash flow per share).
^ Απόδοσης μετοχής σε ταμειακή ροή (Share yield to cash flow ratio).
^ Ποσοστού αυτοχρηματοδότησης (Percentage of self finance).
^ Διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων (Investment pay out period ratio).
^ Απόσβεση κατά μετοχή (Depreciation per share).
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4.2.6.3 Σκοποί ανάλυσης αριθμοδεικτών επενδύσεων
Οι αριθμοδείκτες επενδύσεων χρησιμοποιούνται, εκτός από τη διοίκηση της
οικονομικής μονάδας και τους χρηματιστηριακούς οικονομικούς αναλυτές, και από
τους μετόχους και επενδυτές για να αποφασίσουν αν πρέπει να αγοράσουν, να
πουλήσουν ή να διατηρήσουν τους μετοχικούς τίτλους μιας οικονομικής μονάδας.
Κατά τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών γίνεται συσχετισμός της τρέχουσας τιμής
των μετοχών μιας οικονομικής μονάδας με τα κατά μετοχή μεγέθη της κατάστασης
του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και της
κατάστασης του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Η αναφορά σε κατά μετοχή σχέσεις είναι χρήσιμη από πρακτικής άποψης διότι, οι
τιμές που αναφέρονται στη χρηματιστηριακή αγορά αφορούν μια μετοχή και όχι
συνολικά μεγέθη της επιχείρησης.
4.2.6.4 Ανάλυση - Κριτική διερεύνηση αριθμοδεικτών επενδύσεων
4.2.6.4.1 Κέρδη κατά μετοχή (Earnings per share - EPS)
Υπολογισμός:
Τα κέρδη κατά μετοχή, υπολογίζονται από τη σχέση:
κέρδη προς διάθεση

Κέρδη κατά μετοχή = —
Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
σε €, ανά μετοχή.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Κέρδη προς διάθεση είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 88.99 «Κέρδη προς
Διάθεση» και απεικονίζεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Ο αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία είναι το σύνολο των μετοχών που διανεμήθηκε
στους μετόχους, τόσο κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και σε κάθε
μεταγενέστερη αύξηση. Ο αριθμός αυτός απεικονίζεται στο παθητικό του
ισολογισμού της εταιρίας ως Α. Ίδια Κεφαλαία, I. Κεφάλαιο μετοχικό, (...... μετοχές
τ ω ν ...... €). Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό της σχέσης, ενδιαφέρει ο αριθμός
των μετοχών και όχι η αξία που εκπροσωπούν.
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Ο μέσος αριθμός μετοχών υπολογίζεται όταν υπάρχει αύξηση των μετοχών σε σχέση
με προηγούμενη χρήση, αλλιώς χρησιμοποιείται ο αριθμός που αναφέρεται στην
κλειόμενη χρήση. Μέσος αριθμός μετοχών, για τον εξωτερικό οικονομικό αναλυτή,
είναι ο αριθμητικός μέσος του αριθμού μετοχών της προηγούμενης χρήσης συν τον
αριθμό μετοχών της κλειόμενης χρήσης δια δύο.

'

Αριθμός μετοχών στην αρχή της χρήσης +
Αριθμός μετοχών στο τέλος της χρήσης

Μέσος αριθμός μετοχών = —

^

— ---- ------ ^
---

---

(Εξωτερικό

αναλυτή)
Μέσος αριθμός μετοχών, για τον εσωτερικό οικονομικό αναλυτή, είναι ο μέσος
σταθμικός όρος του αριθμού μετοχών της προηγούμενης χρήσης συν τον αριθμό
μετοχών της κλειόμενης χρήσης επί των αριθμό των μηνών σε κυκλοφορία μέχρι το
τέλος της χρήσης δια του αριθμού των μηνών της χρήσης, που συνήθως είναι 12.

Μέσος αριθμός μετοχών

(Αριθμός μετοχών στην αρχή της χρήσης +
Αριθμός νέων μετοχώ) X Αριθμός μηνών
μέχρι το τέλος της χρήσης
Αριθμός μηνών χρήσης (12)

(Εσωτερικό Αναλυτή)
Σημασία:
Δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της
οικονομικής μονάδας.
Ο αριθμοδείκτης αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα της οικονομικής μονάδας.
Τα κατά μετοχή κέρδη αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας της
μετοχής και συνεπώς της ορθής αγοραίας τιμής της.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο, για τον πρόσθετο λόγο οτι κάθε οικονομική
μονάδα έχει και διαφορετικό αριθμό μετοχών.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, η κατά μετοχή κερδοφόρα
δυναμικότητα πρέπει να συγκρίνεται με τις αντίστοιχες, των προηγούμενων ετών
(διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
Σχολιασμός:

Σαν επένδυση, όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη κατά μετοχή τόσο καλύτερη θεωρείται
η τοποθέτηση χρημάτων των επενδυτών.
Είναι ένας σπουδαίος αριθμοδείκτης και χρησιμοποιείται ευρύτατα.
Διαφορές στα κέρδη κατά μετοχή μεταξύ οικονομικών μονάδων είναι δύσκολο να
ερμηνευθούν λόγω διαφορετικού αριθμού μετοχών που έχουν.
4.2.6.4.2 Μέρισμα κατά μετοχή (Dividend per share, DPS)
Υπολογισμός:
Το μέρισμα κατά μετοχή, υπολογίζεται από τη σχέση:
Σύνολο μερισμάτων

Μέρισμα κατά μετοχή = Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
σε €, ανά μετοχή.
Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Σύνολο μερισμάτων είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 53.01 «Μερίσματα
Πληρωτέα» τα οποία απεικονίζονται στον ισολογισμό χρήσης ή το άθροισμα των
κονδυλίων «Πρώτο Μέρισμα», «Πρόσθετο Μέρισμα», «Μερίσματα» τα οποία
απεικονίζονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Ο αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία είναι το σύνολο των μετοχών που διανεμήθηκε
στους μετόχους, τόσο κατά τη σύσταση της εταιρίας καθώς και σε κάθε
μεταγενέστερη αύξηση. Ο αριθμός αυτός απεικονίζεται στο παθητικό του
ισολογισμού της εταιρίας ως «Α. Ίδια Κεφάλαια, I. Κεφάλαιο Μετοχικό, (......
μετοχές τ ω ν ...... €)». Να σημειωθεί ότι, για τον υπολογισμό της σχέσης, ενδιαφέρει ο
αριθμός των μετοχών και όχι η αξία που εκπροσωπούν.
Σημασία:
Δείχνει το ποσοστό των κερδών που μοιράζονται στους μετόχους με μορφή
μερίσματος.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.

^ >
99

Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των
προηγούμενων ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
Σχολιασμός:
Πολλές οικονομικές μονάδες δίνουν σταθερό και ελαφρώς αυξανόμενο μέρισμα κάθε
χρόνο, για μεγαλύτερη ασφάλεια στους επενδυτές.
4.2.6.4.3 Μερισματική απόδοση μετοχής (Dividend yield)
Υπολογισμός:
Η μερισματική αποδοχή μετοχής, υπολογίζεται από τη σχέση:
,

,

Μέρισμακατά μετοχή

Μερισματική απόδοση μετοχής = ----------------;---- ;-------r * 100
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Μέρισμα κατά μετοχή, οι όροι υπολογισμού του μερίσματος ανά μετοχή έχουν
προσδιορισθεί παραπάνω.
Χρηματιστηριακή τιμή, είναι η τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής στη
χρηματιστηριακή αγορά (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών). Άλλως είναι γνωστή σαν
εξωτερική αξία ή τρέχουσα αξία μετοχής. Επηρεάζεται τόσο από τα κέρδη και
μέρισμα κατά μετοχή, όσο και από τη μερισματική πολιτική της οικονομικής
μονάδας, γενικότερα. Επειδή η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής έχει διακυμάνσεις
κατά τη διάρκεια της χρήσης ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των 52
εβδομάδων ή ο μέσος όρος της ανωτάτης + κατώτατης τιμής δια 2 στη συγκεκριμένη
χρήση, ή ακόμα η τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας. Οποιαδήποτε μέθοδος και
αν επιλέγει, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ομοιόμορφα σε κάθε διερευνητική περίπτωση.
Σημασία:
Δείχνει το πόσο συμφέρουσα είναι η επένδυση σε μετοχές μιας δεδομένης
οικονομικής μονάδας, με κριτήριο τον αριθμοδείκτη απόδοσης της μετοχής.
Χρησιμεύει σαν μέσο σύγκρισης με την αποδοτικότητα άλλων μετοχών ή άλλων
μορφών επενδύσεων.

{

100 }

Μετρά την απόδοση που είχαν οι επενδυτές - μέτοχοι από την επένδυσή τους σε
μετοχές, με βάση το μέρισμα που τους καταβλήθηκε.
Πρότυπο:
Κατά κανόνα όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο
ελκυστική είναι για τους επενδυτές.
Συγκρίνεται με τη μερισματική απόδοση των ανταγωνιστικών οικονομικών μονάδων
ή οικονομικών μονάδων διαφορετικού κλάδου.
4.2.6.4.4 Ποσοστό διανεμόμενων κερδών (Pay out ratio, Percentage of
distributed profits)
Υπολογισμός:
Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών, υπολογίζεται από τη σχέση:
_

,

.

,

C· ^

Σύνολο μερισμάτων .

Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών = —
-------- -— * 100
Κέρδη προς διάθεση

„

Επεξηγήσεις των όρων της σγέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Οι όροι της σχέσης έχουν προσδιορισθεί παραπάνω, στους δείκτες κέρδη κατά
μετοχή και μέρισμα κατά μετοχή.
Σημασία:
Δείχνει τη μερισματική πολιτική της διοίκησης της οικονομικής μονάδας.
Φανερώνει το ποσοστό των κερδών που διανέμεται σε μερίσματα.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Οι νέες και αναπτυσσόμενες οικονομικές μονάδες τείνουν να έχουν χαμηλό ποσοστό
διανεμόμενων κερδών.
4.2.6.4.5 Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων [Dividend yield on net worth
(shareholders' funds)]
Υπολογισμός:
Η μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
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Σύνολο μερισμάτων

* 100
Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων = —
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Σύνολο μερισμάτων είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 53.01 «Μερίσματα
πληρωτέα» τα οποία απεικονίζονται στον ισολογισμό χρήσης ή το άθροισμα των
κονδυλίων «Πρώτο Μέρισμα», «Πρόσθετο Μέρισμα», «Μερίσματα», τα οποία
απεικονίζονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Σαν σύνολο ιδίων κεφαλαίων (share capital), στην προκειμένη περίπτωση,
εκλαμβάνεται το άθροισμα των κονδυλιών του «Μετοχικού Κεφαλαίου» και της
διαφοράς από «Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο» (41.00), (A l + A ΙΙ), του παθητικού
του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας.
Σημασία:
Δείχνει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, όπως προσδιορίσθηκαν παραπάνω, μιας
οικονομικής μονάδας, με βάση τα καταβαλλόμενα από αυτή μερίσματα.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του μέσου όρου του αριθμοδείκτη του κλάδου.
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης μερισματικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι, συνήθως,
μεγαλύτερος από το αριθμοδείκτη απόδοσης μετοχής, γιατί η χρηματιστηριακή αξία
των μετοχών είναι, συνήθως, μεγαλύτερη από την εσωτερική τους αξία.
4.2.6.4.6 Αριθμοδείκτης κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων (Dividend cover
ratio)
Υπολογισμός:
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Ο αριθμοδείκτης κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων, υπολογίζεται από τη
σχέση:
. « £ - . ·

τ^.·Λ

ί ί ΛΛ. ·

.·

Κέρδη προς διάθεση

Αριθμοδεικτης Κάλυψης Καταβαλλόμενων Μερισμάτων = —
Σύνολο μερισμάτων
εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Κέρδη προς διάθεση είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 88.99 «Κέρδη προς
Διάθεση» που απεικονίζεται στο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Σύνολο μερισμάτων είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 53.01 «Μερίσματα
Πληρωτέα» τα οποία απεικονίζονται στον ισολογισμό χρήσης ή το άθροισμα των
κονδυλίων «Πρώτο Μέρισμα», «Πρόσθετο Μέρισμα», «Μερίσματα», τα οποία
απεικονίζονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

Σημασία:
Δείχνει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να συνεχίσει την καταβολή του
τρέχοντος μερίσματος και στο μέλλον.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Οι νέες και αναπτυσσόμενες οικονομικές μονάδες τείνουν να έχουν χαμηλό ποσοστό
κάλυψης μερισμάτων.
Σχολιασμός:
Σημαντικό ρόλο για την καταβολή μερισμάτων έχει το μέγεθος του περιθωρίου
καθαρών κερδών της οικονομικής μονάδας.
Στην περίπτωση που ο αριθμοδείκτης είναι μεγάλος, οι επενδυτές - μέτοχοι νοιώθουν
μεγαλύτερη ασφάλεια για τη συνέχιση λήψης τουλάχιστον του τρέχοντος μερίσματος.
Είναι συναφής με τον αριθμοδείκτη ποσοστού διανεμόμενων κερδών.
4.2.6.4.7 Εσωτερική αξία μετοχής (Book value per share)
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Υπολογισμός:
Η εσωτερική αξία μετοχής, υπολογίζεται από τη σχέση:
Εσωτερική Αξία Μετοχής

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

εκφράζεται σε €.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λαμβάνουμε το άθροισμα των κονδυλίων (Α Ι + A ΙΙ + Α
ΙΙΙ + A IV + A V), το οποίο απεικονίζεται στο παθητικό του ισολογισμού τέλους
χρήσης, της οικονομικής μονάδας.
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία είναι το σύνολο των μετοχών που διανεμήθηκε
στους μετόχους, κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη
αύξηση. Ο αριθμός αυτός απεικονίζεται στο παθητικό του ισολογισμού της εταιρίας
ως «Α. Ίδια Κεφάλαια, I. Κεφάλαιο μετοχικό, (...... μετοχές των ...... €)». Να
σημειωθεί ότι, για τον υπολογισμό της σχέσης, ενδιαφέρει ο αριθμός των μετοχών και
όχι η αξία που εκπροσωπούν.
Σημασία:
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει την εσωτερική αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας
οικονομικής μονάδας, όπως αυτά εμφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία.
Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σχέσης χρηματιστηριακή τιμή μετοχής προς
εσωτερική αξία μετοχής.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
4.2.6.4.8 Λόγος χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής (Market
price to book value per share ratio)
Υπολογισμός:
Ο λόγος χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής, υπολογίζεται από τη
σχέση:
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Χρηματ ιστη ρ ιακή

Χρηματιστηριακή Τιμή προς Εσωτερική Αξία Μετοχής =

Εσ1Ιίήερ!κή^ίήξΙα
μετοχής

εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής (εξωτερική αξία ή τρέχουσα αξία μετοχής) είναι η
τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής στο χρηματιστήριο.
Εσωτερική αξία μετοχής είναι αυτή που προσδιορίζεται βάση των περιουσιακών
στοιχείων της οικονομικής μονάδας, όπως αυτά εμφανίζονται στα λογιστικά της
βιβλία.
Σημασία:
Δείχνει πόσες φορές την εσωτερική της αξία διαπραγματεύεται η τιμή των μετοχών
μιας οικονομικής μονάδας στη χρηματιστηριακή αγορά.
Παρέχει ένδειξη περί του αν η μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη τη
χρηματιστηριακή αγορά, σε σχέση με την εσωτερική της αξία.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.

4.2.6.4.9 Λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) (Market price to book value
per share ratio)
Υπολογισμός:
Ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζεται από τη σχέση:
,

,

,

,

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής

Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή = --------Κέρδη
-- -----;
-------;------ανα μετοχή
εκφράζεται σε φορές.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής (εξωτερική αξία ή τρέχουσα αξία μετοχής) είναι η
τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής στο χρηματιστήριο.
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Κέρδη ανά μετοχή, προσδιορίζονται από τη σχέση:
Κέρδη ανά μετοχή

κέρδη προς Διάθεση
Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Σημασία:
Δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται μια μετοχή τα κέρδη του προηγούμενου έτους
του χρηματιστηρίου.
Επίσης δείχνει πόσες φορές ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να καταβάλλει
χρήματα, για κάθε € κέρδους μιας οικονομικής μονάδας.
Πληροφορεί τον αριθμό των ετών που απαιτούνται σε καθαρά κέρδη ανά μετοχή, για
να αγορασθεί η μετοχή.
Είναι ένα μέτρο της εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές ως προς τη μελλοντική
ικανότητα της οικονομικής μονάδας να πραγματοποιεί κέρδη.
Ο αριθμοδείκτης είναι ένα μέτρο του βαθμού κινδύνου που περικλείει κάθε επένδυση.
Δείχνει αν η τιμή μιας μετοχής είναι σχετικά φθηνή ή ακριβή, χαμηλή ή υψηλή.
Ο αριθμοδείκτης Ρ/Ε μας λέει «πόσες φορές τα κέρδη ανά μετοχή της τελευταίας
χρήσης αξίζει τη στιγμή αυτή η μετοχή».
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Είναι δύσκολο να τεθεί ένας βαθμός ικανοποιητικού ύψους του αριθμοδείκτη γιατί:
^ Το ιδανικό ύψος του αριθμοδείκτη είναι άλλο για το κλάδο, άλλο για
ολόκληρη την αγορά και άλλο για τη μεμονωμένη οικονομική μονάδα.
^ Ο βαθμός εμπιστοσύνης των επενδυτών, ως προς την ικανότητα των
οικονομικών μονάδων να πραγματοποιούν κέρδη, ποικίλουν από οικονομική
μονάδα σε οικονομική μονάδα.
^ Το ιδανικό ύψος του αριθμοδείκτη λόγου τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε),
μεταβάλλεται διαχρονικά ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες στη
χρηματιστηριακή αγορά. Όταν η αγορά βρίσκεται σε άνοδο και η ζήτηση
τίτλων υπερβαίνει την προσφορά, τότε ο λόγος τιμής προς κέρδη είναι
υψηλότερος από ό,τι όταν η αγορά βρίσκεται σε ύφεση.
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Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο εν λόγω δείκτης Ρ/Ε,
πρέπει να συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο δείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων ετών
(διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
Γενικά, όταν ο αριθμοδείκτης κυμαίνεται μεταξύ 6 - 10 φορές, η εικόνα θεωρείται ότι
είναι καλή.
Σχολιασμός:
Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που περικλείει μια επένδυση, τόσο μικρότερος
είναι ο λόγος τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) για να αντισταθμίσει τον αυξημένο κίνδυνο, με
την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες συνθήκες είναι ίδιες.
Για παράδειγμα, μια μετοχή με υψηλό λόγο τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) μεταξύ 25 - 30,
δείχνει ότι οι επενδυτές την αγοράζουν, διότι έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της
να διατηρήσει και να βελτιώσει τα κέρδη της,
Ο λόγος τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) δεν είναι το μοναδικό κριτήριο της κατάστασης των
μετοχών ούτε κατά συνέπεια και το μοναδικό για να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή
μετοχών.
Όσο χαμηλότερος είναι ο λόγο τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) μιας οικονομικής μονάδας
τόσο ευνοϊκότερο είναι για τη μετοχή της.
Εάν οι μελλοντικοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από τους κινδύνους που
εμφανίσθηκαν στο παρελθόν, τότε είναι απαραίτητο αν αυξηθεί το επιτόκιο
κεφαλαιοποίησης. Αντίθετα εάν οι κίνδυνοι στο μέλλον αναμένεται να είναι
χαμηλότεροι από τους κινδύνους του παρελθόντος τότε το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης
θα πρέπει να είναι χαμηλότερο.
Π.χ.: Μια μετοχική αξία αν δικαιολογεί 10% απόδοση, η αξία της μετοχής θα είναι 1
€, όταν τα κατά μετοχή κέρδη είναι 0,5 €, τότε 0,5 Χ 10 Ρ/Ε = 5€. Αν ο κίνδυνος
δικαιολογεί 5% απόδοση, τότε η αξία της μετοχής με κέρδη 0,5€ κατά μετοχή είναι,
0,5 Χ 20 Ρ/Ε = 10€.

^
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Όσο ο λόγος τιμής προς κέρδη, Ρ/Ε, και τα κέρδη ανά μετοχή μιας οικονομικής
μονάδας συγκλίνουν προς τα αντίστοιχα μεγέθη της αγοράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η
εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τις μετοχές της συγκεκριμένης μονάδας.
Ένας υψηλός Ρ/Ε σε σύγκριση του κλάδου ή της αγοράς υποδηλώνει ότι, είτε η
οικονομική μονάδα προτιμάται από τους επενδυτές γιατί είναι η καλύτερη μέσα στον
κλάδο, είτε είναι υπερτιμημένη διότι οι επενδυτές έχουν υπερεκτιμήσει τις
δυνατότητές της. Αντίθετα ένας χαμηλός Ρ/Ε υποδηλώνει ότι, είτε η οικονομική
μονάδα δεν προτιμάται από τους επενδυτές, είτε είναι υποτιμημένη.

4.2.6.4.10 Αριθμοδείκτης ταμειακής ροής κατά μετοχή (Cash flow per share
ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ροής κατά μετοχή, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αρΐθμός Ταμεΐακής
προς
^λρίθμός
ταμειακής Ροής
ροής Κατά
καίά Μετοχή
^Μειοχή = Κέρδη
^ δικΟεση+Αποσβέσειςχρήσης
^
/
Αριθμοςμετοχωνσεκυκλοφορια
εκφράζεται σε €.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Ταμειακή ροή (Cash flow) είναι το ύψος των κεφαλαίων που εισέρευσαν στην
οικονομική μονάδα σαν αποτέλεσμα της δραστηριότητάς της, μετά την αφαίρεση
όλων των καταβληθεισών δαπανών.
Παραστατικά θα λέγαμε ότι:
Ταμειακή Ροή = Εισροή κεφαλαίων - Εκροή κεφαλαίων
ή
Ταμειακή Ροή = Πωλήσεις - Δαπάνες
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Σύγκριση της ταμειακής ροής μιας οικονομικής μονάδας με τις νέες επενδύσεις
δείχνει το ύψος της αυτοχρηματοδότησής της μέσα μια χρήση. Έτσι, με την ευρεία
έννοια του όρου, η ταμειακή ροή ταυτίζεται με την αυτοχρηματοδότηση.
Διακρίνουμε τη μικτή και καθαρή ταμιακή ροή.
Μικτή ταμειακή ροή (gross cash flow) είναι το άθροισμα των κονδυλίων «Κέρδη
προς Διάθεση» συν «Αποσβέσεις Χρήσης».
Καθαρή ταμειακή ροή (net cash flow) είναι τα «Κέρδη Χρήσης που δε
διανέμονται», «Αποθεματικά» και «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον», που απεικονίζονται
στο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, συν οι «Αποσβέσεις Χρήσης».
Η καθαρή ταμειακή ροή προκύπτει επίσης αν από τη μικτή ταμειακή ροή
αφαιρέσουμε τα «Μερίσματα» και τις «Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου»,
που απεικονίζονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Κέρδη προς διάθεση είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 88.99 «Κέρδη προς
Διάθεση» και απεικονίζεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
Αποσβέσεις χρήσεις είναι το σύνολο «Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων» που
απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία είναι το σύνολο των μετοχών που διανεμήθηκε
στους μετόχους, κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη
αύξηση.

Απεικονίζεται στο παθητικό του ισολογισμού της εταιρίας ως «Α. Ίδια

Κεφάλαια, I. Κεφάλαιο μετοχικό, (...... μετοχές τ ω ν ...... €)».
Σημασία:
Δείχνει κατά πόσο οι τρέχουσες ανάγκες της οικονομικής μονάδας καλύπτονται από
τα ρευστά που προέρχονται από τη δραστηριότητά της.
Χρησιμοποιείται για συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών μονάδων.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
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Είναι περισσότερο συγκρίσιμος μεταξύ (ομοειδών) οικονομικών μονάδων ακόμη και
αν υπάρχουν διαφορές στις μεθόδους και την πολιτική αποσβέσεων που εφαρμόσει
κάθε μονάδα.
Χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα του αριθμοδείκτη κέρδη κατά μετοχή.
Μπορεί να συνδυασθεί επίσης με τον αριθμοδείκτη απόδοσης μετοχής σε ταμειακή
ροή, που θα εξεταστεί αμέσως παρακάτω.
4.2.6.4.11 Αριθμοδείκτης απόδοσης μετοχής σε ταμειακή ροή (Share yield to
cash flow ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ροής κατά μετοχή, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Απόδοσης Μετοχής σε

Ταμειακή ροή κατά μετοχή
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής

* 100

Ταμειακή Ροή
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Ταμειακή ροή κατά μετοχή, προσδιορίσθηκε στον προηγούμενο αριθμοδείκτη.
Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής (εξωτερική αξία ή τρέχουσα αξία μετοχής) είναι η
τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής στο χρηματιστήριο.
Σημασία:
Μαζί με τον αριθμοδείκτη Ρ/Ε χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μετοχών μιας
οικονομικής μονάδας.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο.
Επίσης, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αριθμοδείκτης πρέπει να
συγκρίνεται με:
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη της οικονομικής μονάδας, των προηγούμενων
ετών (διαχρονική ανάλυση - μελέτη).
^ Τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη του κλάδου.
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^ Του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων.
4.2.6.4.12 Αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης (Percentage of self
finance)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμ°δείκτης Ποσοστού Αυτ°χρηματοδότησης = ^πωλήίσ*^Γς’'αγ'^ήθ!^νή * 100
και υπηρεσιών

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Μικτή ταμειακή ροή είναι ίση με το άθροισμα των κονδυλίων «Καθαρά
Αποτελέσματα Χρήσης» (όπως αυτό απεικονίζεται από τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων) συν το «Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων» (όπως αυτό
απεικονίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας).
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προκύπτουν από το άθροισμα των
κονδυλίων του κύκλου εργασιών (πωλήσεις), συν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Η χρηματοδότηση, γενικά, αναφέρεται στον τρόπο κάλυψης των νέων επενδύσεων
της οικονομικής μονάδας σε κεφάλαια.
Αυτοχρηματοδότηση σημαίνει κάλυψη, μέρους ή ολόκληρων, των επενδύσεων
αυτών με τα κεφάλαια.
Σημασία:
Δείχνει το ποσοστό αυτοχρηματοδότησης των νέων επενδύσεων.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
4.2.6.4.13 Αριθμοδείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων (Investment pay out
period ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων, υπολογίζεται από τη σχέση:
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πάγιο ενεργητικό

Αριθμοδείκτης Διάρκειας Εξόφλησης Επενδύσεων = Μικτή ταμειακή ροή
εκφράζεται σε έτη.
Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Πάγιο ενεργητικό είναι το σύνολο «Πάγιου Ενεργητικού» (Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ), που
απεικονίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού, της οικονομικής μονάδας.
Μικτή ταμειακή ροή είναι ίση με το άθροισμα των κονδυλίων «Καθαρά
Αποτελέσματα Χρήσης» (όπως αυτό απεικονίζεται από τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων) συν το «Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων» (όπως αυτό
απεικονίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας).
Σημασία:
Δείχνει το σύνολο των επενδύσεων μιας οικονομικής μονάδας σε πάγια, που θα
αποδεσμευτεί με τη μορφή κερδών και αποσβέσεων.
Δείχνει την περίοδο αποπληρωμής της συνολικής επένδυσης από τα κέρδη και τις
αποσβέσεις της οικονομικής μονάδας.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.
Μια διάρκεια εξόφλησης των συνολικών επενδύσεων της οικονομικής μονάδας
μικρότερη ( < ) των 5 ετών, γενικά, θεωρείται ικανοποιητική.

4.2.6.4.14 Απόσβεση κατά μετοχή (Depreciation per share)
Υπολογισμός:
Η απόσβεση κατά μετοχή, υπολογίζεται από τη σχέση:
Απόσβεση κατά Μετοχή

Αποσβέσεις χρήσης
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

Επεξηγήσεις των όρων της σχέσης υπολογισμού του αριθμοδείκτη:
Αποσβέσεις χρήσεις είναι το «Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων» που
απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

{
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Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία είναι το σύνολο των μετοχών που διανεμήθηκε
στους μετόχους, τόσο κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και σε κάθε
μεταγενέστερη αύξηση. Ο αριθμός αυτός απεικονίζεται στο παθητικό του
ισολογισμού της εταιρίας ως «Α. Ίδια Κεφαλαία, I. Κεφάλαιο μετοχικό, (......
μετοχές των ...... €)». Να σημειωθεί ότι εδώ, για τον υπολογισμό της σχέσης, μας
ενδιαφέρει ο αριθμός των μετοχών και όχι η αξία που εκπροσωπούν.
Πρότυπο:
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος.

^
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 5ο
5.1 Γενικά

Η Bacardi Hellas ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 1998 και είναι θυγατρική εταιρία της
Bacardi Ltd, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρίας ποτών στον κόσμο. Χρονιές
σταθμοί στη ανάπτυξη της εταιρίας είναι το 1992, όταν τα προϊόντα Bacardi και
Martini & Rossi εντάσσονται στην ίδια επιχειρηματική δύναμη, και το 1998 όταν
προστίθενται στο δυναμικό της εταιρίας το Dewar's και το Bombay Sapphire. To
premium χαρτοφυλάκιο εμπλουτίστηκε το 2004 με τη Grey Goose βότκα και το 2006
με τη Cazadores τεκίλα και 42 Below βότκα. Η Bacardi Ltd είναι ένας δυναμικός και
μοντέρνος πολυεθνικός οργανισμός με πνεύμα και αρχές οικογενειακής επιχείρησης,
ο οποίος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η
φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στην ύψιστη ποιότητα & αξίες σε κάθε τομέα:
προϊόντα - εταιρία -άνθρωποι.

Η Bacardi Hellas είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αλκοολούχων ποτών στην
ελληνική αγορά. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται από εξαιρετικά δυναμικά
προϊόντα όπως τα ουίσκι Dewar's White Label, Dewar's Special Reserve 12 years
old, Dewar's Founders Reserve 18 years old, Dewar's Signature, the single Highland
malts Aberfeldy 12 & 21 years old, Bacardi Rum, Bombay Sapphire Gin, Grey
Goose, 42 Below και Eristoff vodka, Martini, Benedictine, Asti Martini, Cognac
Otard, Breezer's και άλλα. Περισσότερα από 1 στα 10 ποτά που καταναλώνονται
στην ελληνική αγορά ανήκουν στη Bacardi Hellas. Όραμα της Bacardi Hellas είναι να
αποτελέσει εταιρία-πρότυπο στο χώρο των ποτών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Κεφάλαιο 6ο: Παραδοχές εργασίας «Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων» Επιχείρησης «Βαοατάΐ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
6.1 Παραδοχές εργασίας
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2009 έως 2012, έχουν ληφθεί από τα
αρχεία της.
Λόγω της οικονομικής ύφεσης η οποία μαστίζει τη χώρα μας, στο σύνολο τους οι
εταιρίες για τις χρήσεις 2009-2010-2011-2012 έχουν ζημίες. Το καθαρό αποτέλεσμα
χρήσης επηρεάζει άμεσα τους αριθμοδείκτες επενδύσεων οι οποίοι με τη σειρά του δε
μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς έως καθόλου.
Εταιρίες οι οποίες έχουν εμφανώς μεγάλη απόκλιση από το σύνολο των εταιριών σε
κάποιο αριθμοδείκτη τους, αποκλείονται από το μέσο όρο του αριθμοδείκτη του
συγκεκριμένου κλάδου, όπως και ο αριθμοδείκτης εταιρίας (κάποιου έτους), ο οποίος
έχει μεγάλη απόκλιση άνευ σοβαρής αιτίας.
Η εργασία έχει εκπονηθεί από εξωτερικούς παρατηρητές με αποτέλεσμα
αριθμοδείκτες οι οποίοι βασίζονται σε στοιχεία όπου έχουν πρόσβαση μόνο
εσωτερικοί παρατηρητές ή που δεν εμφανίζονται στα υπάρχοντα έγγραφα της
εργασίας, να μην υπολογισθούν - μελετηθούν - αναλυθούν και σχολιαστούν.
Παρατηρήθηκε από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και του διαδικτύου ότι, υπάρχει ένα
ευρύ φάσμα υπολογισμού «ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ» αριθμοδεικτών. Οι περισσότεροι από
αυτούς είναι παραλλαγές μεταξύ τους, χωρίς να παρουσιάζουν σημαντική διάφορα
στο εξαγχθέν αποτέλεσμα τους. Ως εκ τούτου, «ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ» υπολογισμού των
αριθμοδεικτών θα ληφθεί το βασικό τυπολόγιο το οποίο αναλύθηκε στο πρώτο μέρος
(θεωρητική προσέγγιση της παρούσης εργασίας) και το οποίο βασίστηκε κατά κύριο
λόγο στις διανεμηθείσες σημειώσεις του κ. Μπαλτσή Ε. Κώστα («Ανάλυση
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Γ ’ Έκδοσης», ΤΕΙ Καβάλας, Καβάλα, 2003).
Οι σχολιασμοί κατά τη πρακτική προσέγγιση του θέματος με τη χρησιμοποίηση όλων
των μεθόδων ανάλυσης, συμπληρώνουν η μια την άλλη και δε δημιουργούν διαφορές
στην κύριο κορμό ανάλυσης τους. Επομένως για την αποφυγή άσκοπου

^
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«πλατειασμού» της εργασίας, αποφεύγεται η επανάληψη σχολίων «σκοπίμως», στις
μεθόδους ανάλυσης.
Κατόπιν όλων των παραπάνω παραδοχών και των εν γένει δυσκολιών οι οποίες
προέκυψαν κατά τη διάρκεια συλλογής, μελέτης, αξιολόγησης των απαραίτητων
στοιχείων, η πρακτική προσέγγιση της εργασίας (αποτέλεσμα) εμφανίζεται στις
παρακάτω παραγράφους.
Κεφάλαιο 7ο: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες
7.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios)
7.1.1 Συγκεντρωτική κατάσταση αριθμοδεικτών
Βλέπε στο Παράρτημα 1, σελίδα 169.
7.1.2 Αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας ή κεφαλαίου
κίνησης (Current ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, υπολογίζεται από τη σχέση:
τ-,

'

Αριθμ°δεικτης Γενικης Ρευστότητας =

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού +
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
σύνολο
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων- +
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού

Εκφράζεται σε φορές

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

32.624.596,63
29.019.080,31
30.591.212,11
2010
27.157.652,41
22.774.458,94
2011
20.325.053,79
16.368.357,4
2012
13.677.011,23
Μέσος Όρος 4 ετίας (2009- 2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

1,12
1,13
1,12
1,19
1,14φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

---------------------------- ( 116 )----------------------------

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της επιχείρησης,
δείχνει εάν η επιχείρηση μπορεί να καλύψει άμεσα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της, με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της. Δείχνει το περιθώριο
ασφάλειας που διατηρεί η διοίκηση, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια
ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης.
Ο αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυτής (λήξη αυτών μέχρι το τέλος της
επόμενης χρήσης).
Ο αριθμοδείκτης όλες τις χρονιές ήταν κάτω από το πρότυπο, με μέσο όρο 4ετίας
(2009-2012) τις 1,14 φορές.

^
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Η χαμηλότερη ένδειξη του δείκτη παρατηρείτε κατά τις χρονιές 2009 και 2011 (1,12
φορές) με μικρή άνοδο του ενδιάμεσα το 2010 (1,13 φορές) και 2012 αυξήθηκε
σημαντικά (1,19 φορές).
Επειδή το μέγεθος του αριθμοδείκτη εξαρτάται από πολλούς και διάφορους
παράγοντες, μεταξύ των οποίων το είδος της επιχείρησης, η ποιότητα των
κυκλοφοριακών στοιχείων της, η αμεσότητα των τρεχουσών υποχρεώσεων της και η
ευκαμψία σε αναγκαία κεφάλαια κίνησης, θα λέγαμε ότι το καθορισμένο πρότυπο
ίσως να μην είναι και πολύ ιδανικό. Για μια βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση όπως
η εξεταζόμενη, θα λέγαμε ότι ένας αριθμοδείκτης γύρω από το 2, είναι παρά πολύ
ικανοποιητικός. Συνεπώς η επιχείρηση, μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της . Η ικανοποιητική πορεία του δείκτη πιθανώς να οφείλεται και στη
συνεχή μείωση του βραχυχρόνιου δανεισμού της επιχείρησης.
Επίσης, η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να κάνει πιο εντατική χρήση των
κυκλοφορούντων στοιχείων της, δηλαδή να διατηρεί ελάχιστα διαθέσιμα ρευστά στο
ελάχιστο δυνατό επίπεδο ή η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων και
απαιτήσεων της να βρίσκεται στο ανώτερο δυνατό σημείο. Παρόλα αυτά, η διοίκηση
πρέπει να διατηρεί ισορροπημένο ύψος διαθέσιμων ρευστών, έτσι ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, τις τακτικές ή έκτακτες δαπάνες της
καθώς και να διατηρεί και ένα ποσό ασφαλείας για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε
έκτακτου περιστατικού.
7.1.3 Αριθμοδείκτης άμεσης ή ταχείας ή ειδικής ρευστότητας (Acid test ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας, υπολογίζεται από τη σχέση:

>·

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας

ΣΰνολοΚυκλοφοροΰντοςΕνεργητικοΰ-Αποθέματα +
ΜεταβατικοίλογαριασμοίΕνερνητικοΰ
— ΣΰνολοΒραχυπρόθεσμωνΥποχρεώσεων +
ΜεταβατικοίλογαριασμοίΠαθητικοΰ

Εκφράζεται σε φορές.
ΠΡΟΤΥΠΟ: > 1
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ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

27.722.829,68
29.019.080,31
28.995.683.41
27.157.652.41
21.090.231,76
20.325.053,79
14.864.087,97
13.677.001,23

0,95

2010
2011
2012

Μέσος όρος 4ετίας (2009-2012)

1,06
1,03
1,08
1,03 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ειδικής ρευστότητας 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της καθώς επίσης και πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία
αυτής, καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (λήξη αυτών μέχρι το τέλος
της επόμενης χρήσης).
Ο αριθμοδείκτης την πρώτη χρονιά κάτω από το πρότυπο όμως τις επόμενες χρονιές
παρατηρούμε σταδιακή αύξηση, με μέσο όρο της 4ετίας (2009-2012) τις 1,03 φορές.
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Κυμαίνονταν στα αυτά όρια, με χαμηλή ένδειξη το 2009, αλλά στη συνέχεια
παρατηρείται ανοδική τάση και σταθεροποίηση στο 1 για τις επόμενες χρονιές,
δηλαδή τα ταχέως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν
κατά 1:1 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυτής.
Η αφαίρεση του ποσού από επισφαλείς ή ανεπίδεκτες απαιτήσεις (στο γενικό σύνολο)
είναι μικρή και δεν μεταβάλλει τη γενική εικόνα του αριθμοδείκτη.
Επομένως η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της επιχείρησης στη 4ετια (2009 - 2012)
ήταν παρά πολύ ικανοποιητική. Θεωρητικά τουλάχιστον η επιχείρηση δείχνει καλή
τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ενώ η εικόνα αυτή, ενισχύεται και από το γεγονός
της μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της.
Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει συνεχώς να επαγρυπνεί διότι, μείωση του
αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει και εξάρτηση από μελλοντικές πωλήσεις,
προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. μείωση των πωλήσεων πιθανώς να
δημιουργήσει ανάγκη ευρέσεως νέων κεφαλαίων, είτε με έκδοση νέων μετοχών είτε
με προσφυγή σε δανεισμό.

7.1.4 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας, υπολογίζεται από τη σχέση:
Χρεόγραφα + Διαθέσιμα

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = ΛηξιπρόθεσμεςΥποχρεώσεις

Εκφράζεται σε φορές.
ΠΡΟΤΥΠΟ: > 1

{
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ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

65.459,86
7.234.168,7
585.679,51
2010
7.767.941,29
145.216,58
2011
6.507.701,23
895.411,73
2012
5.716.301,67
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)
2009

0,009
0,75
0,022
0,15
0,23φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας4ετίας

■Πορεία Αριθμοδείκτη
■Πρότυπος Αριθμοδείκτης

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σχολιασμός:
Δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις ληκτές της υποχρεώσεις της
με τα αμέσως διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της, δηλαδή πόσες φορές τα μετρητά
που διαθέτει καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Ο αριθμοδείκτης σε όλα τα έτη ήταν κατά παρά πολύ μικρότερος του προτύπου , με
χαμηλότερη ένδειξη το 2009,συνεχίζοντας όμως με ανοδική πορεία και μέσο όρο της
4ετιας (2009 - 2012) τις 0,23 φορές.
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Επομένως, η επιχείρηση δεν μπορεί να καλύψει της ληκτές υποχρεώσεις της με τα
υπάρχοντα μετρητά.

7.1.5 Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος ή χρονικής προστασίας
(Defensive interval ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος υπολογίζεται από τη σχέση:
. « e > ·

ί

' -%.7·

' ί

'

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος

Σύνολο Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού - Αποθέματα
= --------------------- γ -^—;—
Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπανες

Εκφράζεται σε ημέρες.

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

27.660.692,25
162.239,58
28.990.440,23
128.412,26
21.090.232,17
95.172,26
15.050.604,22
108.351,17

170,49

2010
2011
2012

Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

225,76
221,60
138,90
189,18 ημέρες

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Δείχνει το βαθμό ικανότητας της επιχείρησης (σε αριθμό ημερών) να ανταποκρίνεται
στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, να καταβάλλει τις λειτουργικές της δαπάνες (από τα
αμυντικά της στοιχεία), χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της έσοδα.
Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί
με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών της περιουσιακών στοιχείων, τόσο το καλύτερο.
Εφ' όσον δεν υπάρχει πρότυπο, δε μπορούμε να πούμε αν οι 189 ημέρες είναι ένα
ικανοποιητικό χρονικό διάστημα βιωσιμότητας.
Ο αριθμοδείκτης όλες τις χρονιές ήταν κοντά στις 220 ημέρες, με μέσο όρο 4ετιας
(2009 - 2012) τις 189,18 ημέρες.
Ο δείκτης αρχικά παρουσιάζει μια αρκετά ικανοποιητική πορεία από το 2009-2011 με
μέσο όρο της 3ετίας τις 205,95 ημέρες, στην συνέχεια όμως παρατηρείται μικρή
πτώση τους στις 138,90 ημέρες.
Η ανοδική πορεία του αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος, παρέχει
ένδειξη ευνοϊκής εξέλιξης στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

^
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7.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios)
7.2.1 Συγκεντρωτική κατάσταση αριθμοδεικτών
Βλέπε στο Παράρτημα 1, σελίδες 170 - 171.
7.2.2 Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων ή κυκλοφορικής
ταχύτητας απαιτήσεων (Accounts receivable (Debtor) turnover ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, υπολογίζεται από τη σχέση:

,-ι.
.
,·
Αριθμοδεικτης
Απαιτήσεων
ι · Ταχύτητας
= / ν ι · = Εισπραξεως
1- - = · =
'ΊΛ

r

^

=

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) +
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
----;------------ ---- ;
----- ^
Μέσος
Όρος Απαιτήσεων

Εκφράζεται σε φορές το χρόνο ή 365 / φορές το χρόνο = ημέρες το χρόνο

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

61.259.196,9
27.394.477,7
4.7641.331
2010
27.999.996. ,6
36.737.776,7
2011
24.674.888,4
32.220.454
2012
17.450.001.4
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

2,23
1,70
1,48
1,84
1,81 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει σε πόσες φορές ή και πόσες ημέρες, κατά μέσο όρο,
εισπράττονται από τους πελάτες οι απαιτήσεις της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
Από το 2009 έως το 2012, ο αριθμοδείκτης παρουσιάζει μια συνεχή ελαφρά καθοδική
πορεία, με μέσο όρο 4ετιας (2008 - 2012) το 1,81 ή 365/1,81 = 201,65 ημέρες.
Επομένως η επιχείρηση για την τετραετία (2009-2012) εισπράττει κατά μέσο όρο
κάθε 201 ημέρες ή 1,81 φορές το χρόνο. Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων
χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή.
Όσο μικρότερη και φθίνουσα είναι η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων από
πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις), η
επιχείρηση πιθανότατα να αναγκαστεί να προβεί βραχυπρόθεσμα σε δανεισμό.
Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να εντατικοποιήσει τις λειτουργίες και τους
μηχανισμούς είσπραξης των απαιτήσεων της, να γίνει αποτελεσματικότερη και
συγχρόνως να εκφράσει νέα πιστωτική οικονομικής.

^
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7.2.3 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών (Accounts payable (Creditor) turnover
ratio)

Υπολογισμός:
Κατά την εξωτερική μελέτη του αριθμοδείκτη χρησιμοποιείται η σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Βραχυχρόνιων

κόστος Πωλήσεων - Ενσωματωμένες Αποσβέσεις
Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Υποχρεώσεων

Εκφράζεται σε φορές το χρόνο ή 365 / φορές το χρόνο = ημέρες το χρόνο.

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

34.577.595,8
1,30
26.463.830,1
26.151.498,2
2010
1
26.036.113,4
19.296.012,5
2011
0,88
21.733.366,1
17.687.277,2
2012
1,17
15.058.966,6
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)
1,08 φορές
Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
2009
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη Ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων
υποχρεώσεων

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει σε φορές ή και ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας
εξόφλησης των οφειλών της οικονομικής μονάδας προς τους προμηθευτές της, κατά
την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.
Ο δείκτης παρουσιάζει πτώση τα 3 πρώτα έτη (2009-2011), ενώ πρέπει να αναφερθεί
ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Η υψηλότερη τιμή του ήταν το 2009 στο
1,30 , με μέσο όρο 4ετίας (2009 - 2011) τις 1,08 φορές το χρόνο ή τις 337,96 ημέρες.
Η μείωση που παρατηρείται κατά τα πρώτα έτη είναι αποτέλεσμα της σημαντικής και
συνεχόμενης μείωσης των προμηθευτών της οικονομικής μονάδας.
Συγκρινόμενος ο αριθμοδείκτης της ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων (1,81 φορές ή
201,65 ημέρες) με το αριθμοδείκτη της ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (1,08 φορές το χρόνο ή τις 337,96 ημέρες), δείχνει ότι οι υποχρεώσεις
της οικονομικής μονάδας εξοφλούνται με γρηγορότερο ρυθμό από ότι εισπράττονται
οι απαιτήσεις της. Αποτέλεσμα αυτού, είναι, η οικονομική μονάδα να χρειάζεται τη
διατήρηση μεγάλων ποσών σε κυκλοφοριακά στοιχεία. Γενικά, οι ημέρες είσπραξης
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των απαιτήσεων πρέπει να είναι λιγότερες, κατά ένα ασφαλές διάστημα, από τις
ημέρες εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

7.2.4 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ή κυκλοφοριακής
ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory (Stock) turnover ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Λ

.·

Κόστος Πωλήσεων

Ταχύτητας Κυκλοφορίας = —
;---------------—;---------——
Μέσος Όρος Αποθεμάτων Περιόδου
Αποθεμάτων
Εκφράζεται σε φορές το χρόνο ή σε αριθμό ημερών (χρόνος παραμονής των
αποθεμάτων έως πωλήσεως ή ανανέωσης τους) 365 / φορές το χρόνο = ημέρες το
χρόνο.

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

34.631.353,55
4.168.172,22
26.219.186,27
2010
3.175.475,3
19.370.580,56
2011
1.639.877,44
17.758.509,92
2012
154.27,84
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

8,30
8,25
11,8
11,14
9,87 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει τον αριθμό σε φορές ανανέωσης των αποθεμάτων της
επιχείρησης ή το χρόνο παραμονής τους έως τη πώληση τους σε αυτή ή το βαθμό
ανακύκλωσης τους, μέσα στη χρήση.
Ο δείκτης παρουσιάζει μια συνεχή ανοδική πορεία όλα τα έτη. Η υψηλότερη τιμή του
ήταν το 20012 με μέσο όρο 4ετιας (2009 - 2012) τις 9,87 φορές το χρόνο ή τις 37,97
ημέρες. Η τιμή του είναι στα όρια του προτύπου, γεγονός που φανερώνει ότι η
επιχείρηση λειτουργεί αποτελεσματικά.
Ο αριθμοδείκτης αυτός αφορά καθαρά τη διοίκηση της επιχείρησης και φανερώνει
μια καλά οργανωμένη επιχείρηση η οποία δεν προσπαθεί να διατηρεί το ελάχιστο
ποσό αποθεμάτων που χρειάζεται (ελεγχόμενη αποθεματοποίηση) και αυτό για να
ελαχιστοποιεί το ύψος των τόκων των κεφαλαίων που δεσμεύει για τα αποθέματα, να
εξοικονομεί δαπάνες αποθήκευσης και να μειώνει τους κίνδυνους από τη μη πώληση
τους λόγω αλλαγών στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
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7.2.5 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης (Net working capital turnover
ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης, υπολογίζεται
από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Λ

.·

r.

.·

Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού ^

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ.Κ)

Κεφαλαίου Κίνησης
Εκφράζεται σε φορές.

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

61.259.196,91
3.598.216,32
47.641.331,04
2010
3.433.599,7
36.737.776,7
2011
2.499.405,13
35.202.590,11
2012
2.681.357,17
Μέσος Όρος 4ετιάς (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

17,02
13,87
14,99
13,12
14,75 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας Κ.Κ.Κ 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης αυτός δίνει μια σαφή εικόνα της σχέσης του όγκου των πωλήσεων
προς το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο κίνησης.
Ο δείκτης παρουσιάζει μια ασταθή πορεία όλα τα έτη. Η υψηλότερη τιμή στην εν
λόγω χρήση σημειώθηκε το 2008,με μέσο όρο της 4ετίας τις 14,75 φορές.
Η υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης όμως δε σημαίνει
οπωσδήποτε και αποδοτική εκμετάλλευση του, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να
οφείλεται σε ανεπάρκεια του, την οποία η οικονομική μονάδα αντιμετωπίζει
αναγκαστικά με τη συχνή ανακύκλωσή του.
Επίσης από τη συνεκτίμηση των αριθμοδεικτών ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων
και είσπραξης απαιτήσεων, καθώς επίσης και της μη ύπαρξης αυξημένης
αποθεματοποίησης,

διαπιστώνεται

ότι

γενικά

ικανοποιητικός.
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ο

δείκτης

πρέπει να

είναι

7.2.6 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνόλου ενεργητικού ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας συνόλου ενεργητικού (Total assets turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας =

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Σύνολο Ενεργητικού

Ενεργητικού

Εκφράζεται σε φορές.

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

61.259.196,91
32.843.608,48
47.641.331.,04
2010
30.772.119,52
36.737.776,11
2011
23.005.614,73
35.202.590,11
2012
16.554.873,65
Μέσος Όρος 4είας(2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

1,86
1,55
1,41
2,13
1,73 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας Ενεργητικού 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού, σε σχέση με τις πωλήσεις, δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση
κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί, δείχνει την
αποτελεσματικότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί μικρή ή μεγάλη αξία
περιουσιακών στοιχείων (χρησιμοποίηση πάγιων στοιχείων) και να επιτυγχάνει
ορισμένο όγκο πωλήσεων.
Η BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ Ε.Π.Ε. χαρακτηρίζεται ως οικονομική
μονάδα εντάσεων κυκλοφορούντων στοιχείων με πρότυπο αριθμοδείκτη > 1.
Η τιμή του δείκτη για την 4ετία είναι 1,73 φορές, η οποία σε όλες τις χρονιές της
χρήσεις βρίσκονταν πάνω του προτύπου. Ο υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη
εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά την
πραγματοποίηση των πωλήσεων της επιχείρησης, μη ένδειξη υποαπασχόλησης, ή
ύπαρξης κάποιας υπερεπένδυσης κεφαλαίων στα στοιχεία του ενεργητικού.
Επομένως οι δείκτες χρήσεων θα χαρακτηριστούν ως ικανοποιητικοί.
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7.2.7 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ή κυκλοφοριακής
ταχύτητας παγίου ενεργητικού (Fixed assets turnover ratio),

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
πάγιο Ενεργητικό

Παγίων
Εκφράζεται σε φορές.
ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

61.259.196,91
151.188,36
47.641.331,04
2010
119.575,63
36.737.776,7
2011
191.321,59
35.202.590,11
2012
170.437,30
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)
2009

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
405,18
398,42
191,76
206,54
300,47 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης προσδιορίζει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις, ενώ παρέχει και την ένδειξη για
το αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με το ύψος πωλήσεων.
Κατ’ αρχήν, δεν υπάρχει, άμεση σχέση μεταξύ πωλήσεων και παγίων, που θα
μπορούσε να αξιολογηθεί με αυτόν τον δείκτη. Η πορεία του δείκτη με ελαφρά
σκαμπανεβάσματα είναι σταθερή, ισορροπημένη στη μέση τιμή της 4ετίας (20092012),η οποία κυμαίνεται στις 300,5 φορές.
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7.2.8 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ή κυκλοφοριακής
ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων (Owners equity turnover ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας Κυκλοφορίας

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών
Ίδια Κεφάλαια

Ιδίων Κεφαλαίων
Εκφράζεται σε φορές

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

61.259.196,91
3.040.769,37
47.641.331,04
2010
1.926.480,79
36.737.776,7
2011
2.116.951,02
35.202.590,11
2012
3.040.769,37
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

20,14
24,73
17,35
11,57
18,44 φορές

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων
4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της
επιχείρησης, σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων της. Δείχνει πόσες φορές
κυκλοφορούν (ρευστοποιούνται) τα ίδια κεφάλαια μέσα σε μια χρήση.
Ο δείκτης παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα καθ’ όλο το εξεταζόμενο χρονικό
διάστημα, με μέσο όρο 4ετίας (2009-2012) τις 19,32 φορές, δηλαδή με 1€ ιδίων
κεφαλαίων, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις, κατά μέσο όρο 4ετίας των 19,32€.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης
διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος ίδιων κεφαλαίων,
γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένα κέρδη.
Ο μικρός αριθμοδείκτης σημαίνει μη εντατική εκμετάλλευση των ιδίων κεφαλαίων,
αφού η οικονομική μονάδα πραγματοποιεί πωλήσεις με σχετικά μεγάλο ύψος ιδίων
κεφαλαίων, όπως και πιθανής ένδειξης υπάρξεως υπερεπενδύσεων σε πάγια σε σχέση
πάντα με τις πωλήσεις.. Όσο διαρκούν οι μειωμένες πωλήσεις το μέγιστο ύψος ιδίων
κεφαλαίων δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονικό. Αν όμως δεν αλλάξουν οι συνθήκες
πωλήσεων στην αγορά (λόγω οικονομικής ύφεσης), τότε το σχετικά μεγάλο ύψος
ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας θα απορροφήσει τις ζημίες, που ενδέχεται
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να προκύψουν από τη μείωση των πωλήσεων, επίσης δε θα υπάρχουν αρκετά
κεφάλαια κίνησης για να ανταποκριθεί η οικονομική μονάδα στις τρέχουσες
υποχρεώσεις της.

7.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios)
7.3.1 Συγκεντρωτική κατάσταση αριθμοδεικτών
Βλέπε στο Παράρτημα 1, σελίδες 172 - 173.
7.3.2 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους ή μικτού κέρδους (Gross profit
ratio)
Υπολογισμός:
O αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Μικτού Περιθωρίου =

Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών

*

1 0 0

Κέρδους
ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

1.550.321.317
61.259.196,91
1.188.496.515
2010
47.641.331,04
876.885.115
2011
36.737.776,7
872.204.014
2012
35.202.590,11
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)
2009

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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25,30
24,95
23,87
24,77
24,72

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη περιθωρίου μεικτού κέρδους 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός για τις βιομηχανικές και εμπορικές
επιχειρήσεις, μια εκ των οποίων είναι και η εξεταζόμενη γιατί παρέχει ένα μέτρο
αξιολόγησης της αποδοτικότητας της. Δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα
καθώς και τη πολιτική τιμών της. Πρακτικά φανερώνει το μικτό κέρδος που
παραμένει στην οικονομική μονάδα από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
αξίας 100€.
Ο αριθμοδείκτης όλες τις χρονιές ήταν κατά πολύ κάτω από το πρότυπο, με μέσο όρο
4ετίας (2009-2012) το 24,72%.
Η πορεία του δείκτη παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα με ανώτερη τιμή τη χρήση 2009
και κατώτερη τη χρήση 2011. Αυτό φανερώνει ότι από τα 100€ πώλησης αγαθών της
επιχείρησης το μικτό κέρδος που παραμένει στη μονάδα είναι της τάξεως του 24,72€
τη 4ετια (2009 - 2012). Από αυτά τα κέρδη δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός της
κάλυψης βασικών υποχρεώσεων όπως: τόκοι δανειακών κεφαλαίων, τόκοι ιδίων
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κεφαλαίων, αυτοχρηματοδότηση νέων επενδύσεων, πληρωμή φόρων που αναλογούν
στα αποτελέσματά χρήσης, διάθεση κερδών κλπ.
Επομένως, τα αποτελέσματα του δείκτη είναι μη ικανοποιητικά για τον όγκο και το
ειδικό βάρος της επιχείρησης στο χώρο της αγοράς.
Εάν η ύφεση παραταθεί και άλλο, η διοίκηση της επιχείρησης θα αντιμετωπίσει
προβλήματα, διότι χαμηλός δείκτης συνεπάγεται αρνητική επιρροή των πωλήσεων
και του κόστους πωλήσεων, δηλαδή των δύο στοιχείων που συμβάλλουν στη
διαμόρφωση του ύψους του μικτού αποτελέσματος. Επίσης, ο χαμηλός αριθμοδείκτης
δείχνει την αδυναμία της διοίκησης να επιτυγχάνει χαμηλές τιμές αγορών και υψηλές
τιμές πωλήσεων. Η κάλυψη των λειτουργικών και άλλων εξόδων θα γίνει με
δυσκολία και το καθαρό κέρδος που θα μένει δε θα είναι το αναμενόμενο. Μια
δυσμενής περίοδος στις πωλήσεις και το κόστος πωλήσεων θα αντιμετωπιστεί
δυσκολότερα, ενώ περιορίζει τη δυναμική της επιχείρησης στην αγορά λόγω της
απαγόρευσης ευνοϊκότερα προσφερομένων τιμών στα αγαθά (τιμές πώλησης
συμπιεσμένες).

7.3.3 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ή καθαρού κέρδους (Net
profit ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

Περιθωρίου Καθαρού = Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών * 100
Κέρδους

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

200.078.086
61.259.196,61
72.129.041
2010
47.641.331,04
173.590.492
2011
36.737.776,7
132.854.151
2012
35.202.590,11
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

3,26
1,51
4,72
3,77
3,31%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους 4ετίας

■Πορεία Αριθμοδείκτη

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της επιχείρησης, δείχνει το ποσοστό
του καθαρού κέρδους που πέτυχε από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους τόσο πιο επικερδής είναι η
οικονομική μονάδα.
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Ο αριθμοδείκτης όλες τις χρονιές, ήταν κατά πολύ κάτω από το πρότυπο, με μέσο όρο
4ετιας (2009 - 2012) το 1,43%.
Επομένως το αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη δεν είναι ικανοποιητικό, έτσι το ποσοστό
μικτού κέρδους δεν επιτρέπει στην οικονομική μονάδα να καλύπτει τα λειτουργικά
και άλλα έξοδά της και ταυτόχρονα να αφήνει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε
σχέση με τις συνολικές πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί.
Πρακτικά

από

την

εξέταση

του

αριθμοδείκτη

προκύπτει

ότι,

από

τις

πραγματοποιούμενες συνολικές πωλήσεις 100€, προκαλείται θετικό αποτέλεσμα
(κέρδη) 1,43€.
Επομένως το έργο της διοίκησης είναι παρά πολύ δύσκολο διότι σε περίοδο
οικονομικής ύφεσης και δυστοκίας του κρατικού μηχανισμού, η διοίκηση της
επιχείρησης καλείται να ξεπεράσει τα όρια της και να μεταστρέψει μια κατάσταση, η
οποία ενδεχομένως να οδηγήσει την επιχείρηση σε απρόσμενες καταστάσεις.

7.3.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων ή
αποδοτικότητας συνολικού κεφαλαίου (Return on capital employed)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Αποδοτικότητας Απασχολούμενων

Κ α θ α ρ ά Α π ο τελέσ μ α τα Ε κ μ ετά λλευσ η ς
(π ρ ο τόκω ν)
Σ ν ο λ ικ ά Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν α Κ ε φ ά λ α ια

Κεφαλαίων

Π ΡΟ ΤΥ Π Ο : > Τοτ ποσο(ττοΐ τ ο ΐ κ ό σ το ϊς τω ν
δανειακώ ν (ξένων) κεφ αλαίω ν
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* 100

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

217.824.174
29.940.696,20
932.456.18
2010
27.098.780,20
201.429.270
2011
20.411.383,20
144.504.203
2012
14.156.907,30
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)
2009

7,27
3,44
9,87
10,21
7,69%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη αποδοτικότητας απασχολούμενων
κεφαλαίων 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σχολιασμός:
Σημαντικός αριθμοδείκτης, ο οποίος μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του
συνόλου των απασχολούμενων (ίδιων και ξένων) κεφαλαίων και δείχνει το βαθμό
επιτυχίας ή αποτυχίας της διοίκησης στη χρησιμοποίηση τους.
Η πορεία του αριθμοδείκτη παρουσιάζει πτώση το 2010 όμως το 2011 παρουσιάζει
σημαντική ανάκαμψη, με μέσο όρο της 4ετίας το 7,69%.
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Το πρόβλημα για τη διοίκηση είναι πολλαπλό, γιατί, η διαχρονική πορεία και τιμή
του αριθμοδείκτη σε συνδυασμό με τη συνέχιση της οικονομικής ύφεσης, σημαίνει
ότι:
^ θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων.
^ θα παρατηρηθεί δυσκολία ανεύρεσης ξένων (δανειακών) κεφαλαίων όπως και
νέων μετόχων.
^ Θα προκαλέσει δυσφορία στους παλαιούς μέτοχους, λόγω μη διανομής
κερδών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
^ Ο αυξημένος δείκτης αποδοτικότητας, της επιχείρησης δεν δίνει ένδειξη για
διακοπή της δραστηριότητας της.
^ Ο αριθμοδείκτης θα γίνει θετικός οδηγός σε περίπτωση εξαγοράς της
επιχείρησης ή ανάληψης νέων δραστηριοτήτων.
^ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (βασικά οι τόκοι των δανειακών κεφαλαίων) θα
αποτελέσουν βαρίδια λειτουργίας της επιχείρησης.
Γενικώς, θα είναι θετική ένδειξη για τη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης.

7.3.5 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, υπολογίζεται από τη σχέση:

Αριθμοδείκτης
A

οδο

κ ό η ο[ς —

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ^
Σύνολο Ενεργητικού

Ενεργητικού
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ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

200.078.086
32.834.608,48
72.129.041
2010
30.722.199,52
173.590.492
2011
23.005.614,73
132.654.151
2012
16.554.873,65
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

6,14
2,35
7,61
8,01
6,03%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού 4ετίας

•Πορεία Αριθμοδείκτη

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σχολιασμός: ,
Ο αριθμοδείκτης αυτός, μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας της, δείχνει την ικανότητά της
επιχείρησης να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύει κεφάλαια που
προσφέρονται για επένδυση, ανταμείβοντας τα ανάλογα. Αποτελεί και δείκτη
αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησης της επιχείρησης.
Ο εν λόγω δείκτης ακολουθεί την ίδια πορεία με τους παραπάνω σχολιασθέντες
αριθμοδείκτες αποδοτικότητας της επιχείρησης.

^
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Παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία με θετικό πρόσημο τιμών σε όλες τις χρήσεις
της 4ετιας.
7.3.6 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on net worth)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης
^

^

'

—

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ^
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Ιδίων Κεφαλαίων

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

200.078.088
3.040.769,37
72.129.041
2010
1.926.480,19
132.654.151
2011
2.333.406,17
173.590.492
2012
2.116.951,02
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

65,79
37,44
82,00
58,85
67,77%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 4ετίας

■Πορεία Αριθμοδείκτη

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Σγολιασμός:
Η σημαντική σπουδαιότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι απεικονίζει την
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (αποτελεσματικότητα με την
οποία τα κεφάλαια των φορέων μονάδας απασχολούνται σ' αυτήν) και ως συνέπεια
δείχνει την επιτυχία και ανταμοιβή των ιδίων κεφαλαίων που διακινδυνεύονται σε
αυτήν.
Ο αριθμοδείκτης παρουσιάζει πτώση το 2010 όμως τις επόμενες χρονιές παρουσιάζει
σημαντική άνοδο , με μέσο όρο της 4ετίας (2009-2012) το 61,02%.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι αρκετά ικανοποιητική και αντάξια του
όγκου και της φήμης της επιχείρησης. Δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα (δεν πάσχει)
σε κάποιο τομέα ή στη λειτουργία της, που πιθανώς οφείλεται στη διοίκηση της, στη
χαμηλή παραγωγικότητα, στην υπερεπένδυση κεφαλαίων (περιουσιακά στοιχεία που
απασχολούνται πλήρως παραγωγικά), στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ή σε
άλλα προβλήματα.
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7.3.7 Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης (Financial leverage ratio)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται από τη σχέση:

Αριθμοδείκτης
Οικονομικής

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων

Μόχλευσης

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

65,80
7.27
37.44
2010
3.44
82,00
2011
9,87
58,85
2012
10,12
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

9,05
10,88
8,30
5,61
8,46%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη οικονομικής μόχλευσης 4ετίας
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Σχολιασμός:
Ο δείκτης αυτός δείχνει την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών
κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.
Η πορεία του δείκτη παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα, με ανοδική πορεία τα δύο
πρώτα έτη μικρή πτώση το 2011 και 2012. Η χαμηλότερη τιμή σημειώθηκε το 2012
(5,61%) και η υψηλότερη το 2010 (10,88%) και μέσο όρο 4ετιας το 8,46%. Η μέση
τιμή 4ετιας βρίσκεται εντός του πρότυπου ορίου ( > 1). Η ασταθής όμως πορεία του
δείκτη δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό του δείκτη ως ικανοποιητικού ή μη. Κρίνεται
σκόπιμη, η περαιτέρω παρακολούθηση του αριθμοδείκτη, σε ότι αφορά σταθερότητα
και διακύμανση αυτού εντός πρότυπου ορίου.

7.3.8. Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (Number of time interest earned)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων, υπολογίζεται από τη σχέση:
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ τόκων
Χρεωστικοί Τόκοι

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων = ■

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

1.265.738,19
187.246,18
19.473,33
2010
229.0297,65
420.433,47
2011
286.058,62
609.464,48
2012
121.960,50
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

6,75
0,08
1,47
4,99
3,32%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων δείχνει το περιθώριο ασφαλείας που έχουν οι
πιστωτές και την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τους τόκους των ξένων
κεφαλαίων από τα κέρδη της.
Η πορεία του είναι φθίνουσα με μεγάλες αποκλίσεις. Παρατηρείται διαχρονικά ότι, τα
καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων δε καλύπτουν την υποχρέωση της
οικονομικής μονάδας στη καταβολή των τόκων που προκύπτουν από τα ληφθέντα
ξένα κεφαλαία της, γεγονός αρνητικό για τη λειτουργία της επιχείρησης.

7.4 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης και Βιωσιμότητας (Financial
Structure and Viability Ratios)
7.4.1 Συγκεντρωτική κατάσταση αριθμοδεικτών
Βλέπε στο Παράρτημα 1, σελίδες 174 - 175.

{
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7.4.2 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of owners'
equity to total assets)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ιδίων Κεφαλαίων προς

Ίδια Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια

* 100

Συνολικά Κεφάλαια

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

304.076.937
29.940.696,21
192.648.019
2010
27.098.780,17
211.695.102
2011
20.411.383,21
233.340.617
2012
14.156.907,29
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

10,15
7,11
10,37
16,48
11,02%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

{

151

}

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια
4ετιας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Σγολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης είναι ένας σημαντικός αριθμοδείκτης γιατί εμφανίζει την
οικονομική δύναμη της επιχείρησης και αντανακλά τη μακροχρόνια ρευστότητά της.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό πρότυπο μέγεθος, αλλά ένας δείκτης
γύρω από το 50%, θεωρείται ότι, βρίσκεται στη ζώνη επαγρύπνησης. Δεν υπάρχει
γενικός κανόνας ως προς την κανονική αναλογία (σύνθεση) του ίδιου προς το
συνολικό κεφάλαιο.
Κατ’ αρχήν ο μέσο αριθμοδείκτης της 4ετιας είναι μη ικανοποιητικός. Όλες τις
χρονιές της χρήσης ο δείκτης ήταν πολύ κατώτερο του πρότυπου ,με μέσο όρο 4ετίας
(2009 - 2012) το 11,02%.
Ο χαμηλός μέσος αριθμοδείκτης, αποτελεί για τη διοίκηση της επιχείρησης ένδειξη
μιας πιθανής επικίνδυνης κατάστασης, που σε συνδυασμό με την υφισταμένη
οικονομική ύφεση (μειωμένες πωλήσεις), σηματοδοτεί τη συνέχιση εξαγωγής
αρνητικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (ζημίες), το βάρος της κάλυψης των
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οποίων θα φέρουν τα ίδια κεφάλαια (αποθεματικά), μέχρι και του σημείου να
χρειασθεί, ενδεχομένως, αναδιοργάνωση.

7.4.3 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of owners'
equity to total debt)
Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, υπολογίζεται από τη
σχέση:
Αριθμοδείκτης
Ιδίων Κεφαλαίων προς =

Ίδια κεφ άλαία — *
Σύνολο Υποχρεώσεων

1 0 0

Δανειακά Κεφάλαια
ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

304.046.937
26.899.926,84
192.648.019
2010
25.178.299,98
211.695.102
2011
18.294.432,19
23.340.617
2012
11.823.501,12
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

11,30
7,65
11,57
19,75
12,56%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς δανεικά κεφάλαια
4ετίας

Σχολιασμός:
Ένας επίσης σημαντικός αριθμοδείκτης ο οποίος απεικονίζει το βαθμό της
οικονομικής αυτάρκειας της επιχείρησης, φανερώνει το βαθμό της δανειακής
εξάρτησης της, ενώ δείχνει στους δανειστές το παρεχόμενο βαθμό ασφαλείας.
Κατ’ αρχήν ο μέσος αριθμοδείκτης της 4ετιας δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης
συμμετέχουν σχεδόν με κεφαλαία ίσης αξίας με τους πιστωτές της, που πρακτικά
σημαίνει ότι υπάρχουν προοπτικές επέκτασης και εξέλιξης όπως και αρκετές
προϋποθέσεις δανεισμού. Ο δανεισμός σε περίοδο ύφεσης είναι «δίκοπο μαχαίρι»,
διότι επέκταση και εξέλιξη χωρίς αύξηση πωλήσεων δημιουργεί επαυξημένες
υποχρεώσεις χωρίς τα αντίστοιχα αναμενόμενα αποτελέσματα (κέρδη).
Αναλυτικά, ο αριθμοδείκτης καθ’ όλη την περίοδο ήταν κάτω από 30%,με μέσο όρο
το 12,56%.Άρα η επιχείρηση αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερδανεισμού.
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7.4.4 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owners’ equity to
fixed assets)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια =

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

3.040.769,37
151.188,36
1.926.480,19
2010
119.575,63
2.116.951,02
2011
191.321,59
2.333.406,17
2012
170.437,30
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

Πάγιο Ενεργητικό

* jqq

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

20,11
16,11
11,06
13,69
15,24%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 4ετίας
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Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της
επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαιά της, ενώ ελέγχει το ενδεχόμενο υπερεπενδύσεων ή
μη.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο αξιολόγησης, με τη πορεία του μέσου
αριθμοδείκτη της 4ετιας (2009 - 2012) να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα με μεγίστη
τιμή το 2009 στο 20,11% και χαμηλότερη το 11,06% και μέσο όρο της 4ετίας το
15,24.
Γενικά, το καλό είναι ότι η χρηματοδότηση των ακινητοποιήσεων της επιχείρησης
πραγματοποιείται κατά βάση από τα ίδια κεφάλαια και όχι από ξένα (δανειακά)
κεφαλαία.
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7.5 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expenses ratios)
7.5.1 Συγκεντρωτική κατάσταση αριθμοδεικτών
Βλέπε στο Παράρτημα 1, σελίδες 176.
7.5.2 Αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων (Depreciation to fixed assets ratio)
Υπολογισμός:

Ο αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων, υπολογίζεται από τη σχέση:
τ-τ

Απόσβεσεις Χρήσης

r

Αριθμοδεικτης Απόσβεσης Παγίων = —
;--------------—------* 100
Παγια προ Αποσβέσεων

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

53.577,72
84.420,70
67.688,05
2010
52.807,97
74.566,11
2011
166.029,91
74.232,76
2012
150.087,30
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

63,67
128,17
44,91
47,46
71,05%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη απόσβεσης παγίων 4ετίας
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Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων δείχνει το ποσοστό των πάγιων στοιχείων το
οποίο αποσβένει μια επιχείρηση από κάθε μονάδα παγίων μέσα σε μια χρονική
περίοδο.
Η σημαντικότητα των αποσβέσεων είναι ότι αποτελούν σημαντικό μέρος του
λειτουργικού

κόστους,

τακτικές

αποσβέσεις,

και

ενσωματώνονται

(συμπεριλαμβάνονται) στο κόστος πωλήσεων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών και
παροχής υπηρεσιών οικονομικών μονάδων, ή και επηρεάζουν τα καθαρά
αποτελέσματα χρήσης, πρόσθετες αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος.
Η πορεία του μέσου όρου αριθμοδεικτών 4ετιας (2009-2012) ακολουθεί μια πορεία
με σκαμπανεβάσματα, με κατώτερη τιμή το 2011 στο 44,91% και ανώτερη τιμή το
2010 στο 128,17% με μέσο όρο διαχρονικής τιμής το 71,05%. Δηλαδή για τη 4ετια η
επιχείρηση αποσβένει περίπου το 70% των πάγιων στοιχείων της από τα υπάρχοντα.
Επίσης, η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων που ακολουθείται, επηρεάζει το
ύψος των κερδών μιας οικονομικής μονάδας.
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7.5.3 Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις (Depreciation to sales ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις, υπολογίζεται από τη σχέση:
Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων προς Πωλήσεις

ΈΤΟΣ

Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις
Αποθεμάτων και Υπηρεσιών

ΣΧΕΣΗ

* 100

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

5.375.572
61.259.196,91
6.768.805
2010
47.641.331,04
7.456.611
2011
36.737.776,11
7.123.276
2012
35.202.590,11
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)
2009

0,08
0,14
0,20
0,20
0,15

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη αποσβέσεων προς πωλήσεις 4ετίας
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Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που απορροφάται από
τις αποσβέσεις.
Η διαχρονική πορεία του αριθμοδείκτη είναι ανοδική με χαμηλότερη τιμή το 2009
στο 0,08 % και ανώτερη τιμή το 2011 και 2012 με 0,20%. Η διαχρονικά μέση τιμή
4ετιας (2009-2012) είναι στο 1,55%. Δηλαδή από τα 100€ συνολικές πωλήσεις τα
1,55€, παρά το γεγονός ότι αποτελούν κόστος λειτουργίας, παραμένουν στην
οικονομική μονάδα από τις πραγματοποιούμενες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων
της.

7.5.4 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων (Operating expenses ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων, υπολογίζεται από τη σχέση:
_ Κόστος Πωλήσεων+Λειτουργικά Έξοδα
Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών

Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων =

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

5.908.095.517
61.259.196,91
4.670.886.581
2010
47.641.331,04
1.964.696.834
2011
36.373.776,7
3.077.541.194
2012
35.202.590,11
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

96,44
98,04
54,01
87,42
196,95

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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* 100

Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Είναι ένας σημαντικός αριθμοδείκτης που μετράει την αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης. Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που απορροφάται από
το

κόστος

πωλήσεων

και

τα

άλλα

λειτουργικά

έξοδα,

εκτός

των

χρηματοοικονομικών. Υπό προϋποθέσεις, ο δείκτης μπορεί να αποτελέσει κριτήριο
της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
Ο αριθμοδείκτης παρουσιάζει ενώ αρχικά παρουσιάζει ανοδική πορεία με υψηλότερη
τιμή το 2010 στο 98,04%, το 2011 παρουσιάζει απότομη πτώση στο 54,01% έπειτα
όμως αυξάνεται και πάλι στο 87,42%. Ο μέσος όρος της 4ετίας διαμορφώνεται στο
84,97%.
Σύμφωνα με το πρότυπο χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητικός. Διαχρονικά στα 100€
πωλήσεων, μόνο τα 84,97€ καλύπτουν το κόστος παραγωγής ενώ δεν υπάρχει κάποιο
ποσοστό που να καλύψει τα χρηματοοικονομικά έξοδα (μετά την αφαίρεση των τυχόν
χρηματοοικονομικών εσόδων), τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
αποσβέσεις, ενώ δε συζητείται πλέον το κέρδος.
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7.5.5 Αριθμοδείκτης εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις (Operating expenses to
sales ratio)

Υπολογισμός:

Ο αριθμοδείκτης εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις, υπολογίζεται από τη σχέση:

Αριθμοδείκτης
Λειτουργικά Έξοδα

Εξόδων Λειτουργίας ^ Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών * 100
προς Πωλήσεις

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

2.444.960.462
61.259.196,91
2.048.967.959
2010
47.641.331.04
1.535.290.344
2011
36.373.776,7
1301690202
2012
35.202.590,11
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

39,91
43,00
41,79
36,97
40,41%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις 4ετίας

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
Σγολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει τη θέση της οικονομικής μονάδας με βάση τα λειτουργικά
της έξοδα. Εκφράζει την ποσοστιαία σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα λειτουργικά
έξοδα και τις συνολικές πωλήσεις.
ο αριθμοδείκτη στην πορεία του παρατηρείται ασταθής

με χαμηλότερη τιμή τη

χρήση 2012 στο 36,97% και υψηλότερη τιμή το 2010 στο 43,00%, με μέσο όρο
4ετίας το 40,16%. Το παραπάνω φανερώνει ότι από τα 100€ πωλήσεων το 40,16%
είναι το ποσό των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.
Από τη διαχρονική παρακολούθηση της πορείας του δείκτη διαπιστώνεται ότι
υπάρχει μια αυξητική τάση στα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων.
Με αλλά λόγια, η διοίκηση της επιχείρησης δεν προσαρμόζει καλώς τα λειτουργικά
της έξοδα σε σχέση πάντα με τα στοιχεία που παρέχονται στους ισολογισμούς
(μειωμένος όγκος πωλήσεων την εν λόγω περιόδου). Μείωση του όγκου πωλήσεων
έπρεπε να συνεπάγεται προσαρμογή των λειτουργικών εξόδων της δηλαδή μείωση
αυτών.
Για εσωτερικό αναλυτή χρήσιμο και πλέον κατατοπιστικό θα ήταν η ανάλυση των
παρακάτω αριθμοδεικτών:
^ Καθαρού κέρδους προς αμοιβές απασχολούμενων.
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^ Πάγιων προς το μέσο αριθμό απασχολούμενων.
^ Συνόλου αμοιβών απασχολούμενων προς το μέσο όρο του αριθμού των
απασχολούμενων
οι οποίοι δε θα αναλυθούν στη παρούσα εργασία, λόγω απουσίας των απαιτούμενων
στοιχείων.

7.5.6 Αριθμοδείκτης κάλυψης επενδύσεων (Accumulated depreciation to new
investments ratio)

Υπολογισμός:
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης επενδύσεων, υπολογίζεται από τη σχέση:
.
ο
2
^
2 .
Συνολικές Αποσβέσεις περιόδου
Α ρ ι θ μ ο δ ε ί κ τ η ς Κ ά λ υ ψ η ς Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν = Μεταβολή Αξίας Ακαθάριστων * 1 ° °
Παγίων (Νέες Επενδύσεις)

ΈΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ

-35.983,23
-20.536,93
-112.661,14
2010
-144.273,87
-1.109.591,25
2011
-1.006.369,31
44.633,61
2012
________28.691________
Μέσος Όρος 4ετίας (2009-2012)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

2009

1,75
0,78
1,10
1,55
1,29%

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων από τον συγγραφέα
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Γραφική παράσταση: Ροής αριθμοδείκτη εξόδων λειτουργίας προς πωλήσεις 4ετίας

Σχολιασμός:
Ο αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό των νέων επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν
από τις αποσβέσεις.
Η διαχρονική πορεία του αριθμοδείκτη είναι σχεδόν μηδενική. Χαρακτηρίζεται ως μη
ικανοποιητική διότι απέχει κατά πολύ από το πρότυπο που βρίσκεται γύρω από το
100 % ( < 100%).
Η επιχείρηση την 4ετίας 2009-2012 δε πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις το
οποίο σημαίνει ότι τα αποσβέσιμα περιουσιακά της στοιχεία δεν ανανεώνονται με
αποτέλεσμα αυτή να καταστεί μη ανταγωνιστική στο μέλλον.

7.5.7 Λοιποί αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας
7.5.7.1 Αριθμοδείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών προς πάγια (Ratio of
maintenance and repairs to fixed assets)
Ο αριθμοδείκτης δε θα αναλυθεί διότι τα δεδομένα της σχέσης δεν είναι διαθέσιμα σε
εξωτερικό αναλυτή.

{ }
165

7.5.7.2 Αριθμοδείκτης δαπανών συντήρησης και επισκευών προς πωλήσεις (Ratio
o f repairs and maintenance to sales)
Ο αριθμοδείκτης δεν θα αναλυθεί διότι τα δεδομένα της σχέσης δεν είναι διαθέσιμα
σε εξωτερικό αναλυτή.
7.6 Αριθμοδείκτες επενδύσεων (Investment ratios)
7.6.1 Συγκεντρωτική κατάσταση αριθμοδεικτών
Βλέπε στο Παράρτημα 1, σελίδες 177 - 180.
7.6.2 Συμπληρωματικός σχολιασμός
Οι αριθμοδείκτες επενδύσεων δε θα αναλυθούν, διότι:
•

Η επιχείρηση διαχρονικά δε δημιουργεί κέρδη, τα οποία θα μπορούσαν να
μεταφραστούν μερικώς σε διανομή μερισμάτων (απουσία αυτών).

•

Η μετοχή της επιχείρησης δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών (Χ.Α.Α).

βασικά στοιχεία υπολογισμού των σχέσεων τους, τα οποία δίνουν στο σύνολο τους
μηδενικά αποτελέσματα.
Η διοίκηση της επιχείρησης εκτός από τη εύρυθμη λειτουργία και αποκατάσταση της
κάμψης στο όγκο των πωλήσεων, λόγω της εμφανούς οικονομικής ύφεσης, καλείται
να διασφαλίσει και τα συμφέροντα των εταίρων της μεταστρέφοντας τα αρνητικά
αποτελέσματα χρήσης σε αντίστοιχα θετικά (κέρδη)
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Από την ανάλυση των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης
της BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε προκύπτουν τα παρακάτω:
Αρχικώς από τη μελέτη των πινάκων που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις μεθόδους
ανάλυσης, προκύπτει ότι σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές (αυξομειώσεις) σε όλα
σχεδόν τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, σε μεγάλο βαθμό και ίσως
αποκλειστικά λόγω της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στη χώρα.
Από

βραχυχρόνιας

πλευράς,

η

επιχείρηση

παρουσίασε

ικανοποιητικούς

αριθμοδείκτες ρευστότητας γεγονός που φανερώνει ότι δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα
στην εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2009-2012. Η
διατήρηση των αριθμοδεικτών ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα, δείχνει ότι η διοίκηση
της επιχείρησης, κατόρθωσε χάρη στο ορθό χρονικό προγραμματισμό των
εισπράξεων με αυτό των πληρωμών, να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις
της. Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος, η επιχείρηση
μπορεί να λειτουργεί με ικανοποιητική ασφάλεια κάνοντας χρήση των στην κατοχή
της αμυντικών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να καταφεύγει στη χρησιμοποίηση
των εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητες της.
Από μακροχρόνιας πλευράς παρατηρήθηκε βελτίωση στη διάρθρωση των κεφαλαίων.
Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με τη διενέργεια υψηλών αποσβέσεων. Σε ότι αφορά τη
διάρθρωση των κεφαλαίων, η συμμετοχή των ίδιων κεφαλαίων, έχει αυξηθεί
σημαντικά, ενώ δεν έχουμε συμμετοχή ξένων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν υποστεί μεγάλη μείωση
(περίπου 20%). Επίσης, παρατηρείται ένδειξη αποπληρωμής των βραχυχρόνιων
δανείων, πληρωμή των προμηθευτών που πιθανώς να οφείλεται στη αλλαγή της
πιστωτική τους πολιτικής,

μείωση των υποχρεώσεων προς

οργανισμούς.
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ασφαλιστικούς

Σχετικά με την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης (ίδιων ή ξένων ή
συνδυασμού αυτών), αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως
ικανοποιητική.
Στην εξεταζόμενη περίοδο, τα αποθέματα παρουσίασαν σημαντική μείωση που σε
συνδυασμό με τις μειωμένες πωλήσεις δεν δημιουργούν υπεραποθεματοποίηση. Μια
πιθανή αύξηση των αποθεμάτων στα επόμενα χρόνια μπορεί να γίνει επώδυνη για
την επιχείρηση η οποία δεσμεύει ποσά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ως
κεφαλαίο κίνησης, ειδικά σε περιόδους όπου η οικονομική ύφεση λειτουργεί
απαγορευτικά στην ανεύρεση ξένων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, η επιχείρηση
κατάφερε να χρησιμοποιήσει αρκετά καλά τα υφιστάμενα κεφάλαια κίνησης, έχοντας
παράλληλα μειώσει τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της, ενώ διαφαίνεται ότι υπάρχει
περιθώριο σημαντικής βελτίωσης, για τη διοίκηση της επιχείρησης σε ότι αφορά την
εντατικότερη χρήση των κυκλοφορούντων στοιχείων της επιχείρησης, δηλαδή
(διατήρησης των ελάχιστων ρευστών διαθέσιμων ή της μεγαλύτερης δυνατής
ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων και απαιτήσεων), γεγονός που ενισχύεται
από τη συσσώρευση διαθέσιμων και αποθεμάτων.
Κορωνίδα όλων των παρατηρήσεων είναι η διαχρονική εξαγωγή αρνητικών
αποτελεσμάτων χρήσης, η οποία διακυβεύει την ομαλή και μελλοντική λειτουργία
της επιχείρησης. Μεταφέρει σε όλες τις χρήσεις τις ζημίες της (στο λογαριασμό
«υπόλοιπο ζημίες εις νέον») που φτάνουν στα -2.291.876,75€. Και αυτό είναι
απόρροια της άσχημης κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, κομμάτι της οποίας
είναι η επιχείρηση.
Ως

«δούρειος ίππος»

αναστροφής της

αρνητικής κατάστασης

μπορεί να

χρησιμοποιηθεί η ξένη αγορά, μέσω της οποίας μπορούν να επιτευχθούν αυξημένες
πωλήσεις προϊόντων.
Εν κατακλείδι η εταιρία «BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» είναι μια
πρωτοπόρος και μεγάλη εταιρεία (σε όγκο και φήμη),με έδρα στην Αττική και η
οποία δραστηριοποιείται σε εσωτερική και εξωτερική αγορά, σε όλη την Ελλάδα.
Επιχείρηση αναγκαία και απαραίτητη για την οικονομική πολιτική, η οποία
ευχόμαστε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που θέτει η οικονομική ύφεση η οποία
μαστίζει την τελευταία 4ετια τη χώρα.

{

168 }

Κατάλογος Βιβλιογραφίας
Ελληνικά βιβλία
Κάντζας Κων/νος, (2006), Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (Τρίτη
έκδοση), Εκδόσεις Interbook, Αθήνα.
Μπαλτσής Ε. Κώστας, (2003), Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (Γ’
έκδοση), ΤΕΙ Καβάλας, Καβάλα.
Νικήτας Α. Νιάρχου, (2004), Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων,
(Εβδομη έκδοση), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.
Τότσης Χρ. Νικόλαος, (1992), Ισολογισμός Α.Ε και Ε.Π.Ε και ερμηνεία από νομική
και φορολογική άποψη, Εκδόσεις Πάνισος, Αθήνα.

Πηγές στο διαδίκτυο
http://www.kariera.gr/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%
ΕΕ%Β5%ΕΕ%82%ΕΕ%95%ΕΕ%81 %ΕΕ%Β3%ΕΕ%Β1%ΕΕ%83%ΕΕ%ΑΕ%ΕΕ%Β 1%ΕΕ%82/%ΕΕ
%95%ΕΕ%84%ΕΕ%Β1%ΕΕ%Β9%ΕΕ%81%ΕΕ%Β5%ΕΕ%ΑΕ%ΕΕ%Β1/Ε7Ε50Ο6
C9KKX25P2XDZ/Bacardi-Hellas/
Αβραμάκης Νικόλαος και Σπύρου Σπυρίδων, (2011-2012), «Διπλωματική εργασία με
θέμα: χρηματοοικονομική ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων
επιχειρήσεων εισηγμένες στο Χ.Α.Α», Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Σ.Δ.Ο, Λογιστικής, Ανακτήθηκε
στις 18-02-2013, από
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2011/AvramakisNikolaos,SpvrouSpvridon/
attached-document-1323163303-106208-11110/Avramakis Spvrou2011.pdf
Μαρκάκης Εμμανουήλ, (2010), «Πτυχιακή εργασία με θέμα: σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων τέλουςχρήσεως ανώνυμης ξενοδοχειακής επιχείρησης», Τ.Ε.Ι Κρήτης
Σ.Δ.Ο, Λογιστικής, Ανακτήθηκε στις 18-02-2013, από

169

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2010/MarkakisEmmanouil/attacheddocument-1297154723 -219332-27317/Markakis2011.pdf
Λυμπερόπουλος Αντώνιος, (2009), «Διπλωματική εργασία με θέμα:
χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των
εισηγμένων στο Χ.Α επιχειρήσεων, Vivartia A.B.E.E - Coca Cola H.B. C»,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανακτήθηκε στις 05-03-2013, από
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2781/1/teliko paradoteo.pdf
Κοσμίδης Κοσμάς (2012), «Σημειώσεις 2ου μαθήματος e class», ΤΕΙ Καβάλας, Σ.Δ.Ο,
Λογιστικής, Ανακτήθηκε στις 05-05-2012, από http://ad.teikav.edu.gr/
Κοτσιφάκης Αλέξανδρος Τουπάκη Αικατερίνη (2012j «Πτυχιακή εργασία με θέμα:
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων» Τ.Ε.Ι Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής,
Αναρτήθηκε από:
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse2/sdo/log/2012/KotsifakisAlexandros,ToupakiAikat
erini/attached-document-1331806195-275212-25153/Toupaki_Kotsifakis2012.pdf

{ }
170

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

^ }
171

Παράρτημα 1: Ισολογισμοί «BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»
(2009-2012)
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BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΕΜΠΟΡΙΟ ,ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΠΟΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 /4 /2 0 0 9 -3 1 /3 /2 0 1 0 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Π οσά κλειόμενης χρήσ εως
1 /4 /2 0 0 9 -3 1 /3 /2 0 1 0

Π οσά πρ οη γούμ ενη ς χρήεω ς
1 /4 /2 0 0 8 -3 1 /3 /2 0 0 9

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕί^ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ

Ι.Έξοδα ίδρυσης &πρώτης εγκατάστασεως

332427,17 332427,17

0.00

322427,17

322427,17

0.00

4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως

530952,24 456128,75

74823,49

467452,24

434126,99

33325,25

853379,41 778555,92

74823,49

789879,41

756554,16

33325,25

Σύνολο

Π οσά κλειόμενης χρήσ εως
1 /4 /2 0 0 9 -3 1 /3 /2 0 1 0

Π οσά π ρ οη γούμ ενης
1 /4 /2 0 0 8 -3 1 /3 /2 0 0 9

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Εταιρικό κ εφ άλα ιο

2934720

2934720

106049,37

65534,91

IV. Α ποθεματικά
1.Τακτικό αποθεμαυικό
V. Α ποτελέσματα εις ν έο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεω

0.00

-185352.82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+Αΐν+Α

3040769,37

2814902,09

Ν.Ενσωματές Α κινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων___________

794627,11
1076277,47
1870904,58

794622,05
991861,83
1786483,9

5,06
84415,64
84420,7

794627,11
1096814.4
1891411.5

794622,05
1027845,06
1822467,11

5,06
68969,34
68974,4

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Ι.Προβλέψεις για αποζημιώσεις π
2.Λοιπές προβλέψεις

637413,8
146345
783758,8

588804.8
125986
714790.8

1. Προμηθευτές
12231495,18
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχ. Υποχρι
6)792426,25
4. Προκαταβολές Πελατών
66282,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
7118425,49
6. Ασφαλιστικοί οργανσμοί
115743,21
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ επιχ
162474,72
10.Μερίσματα πληρωτέα
______ 413079,52
Σύνολο υποχρεώσεων
26899926,84

11991496,75
7623732,32
48222,11
6243686,99
72515,56
48079,6
________ 0.00
26027733,33

ΙΙΙ. Συμετοχές & λ ο ίπ α Μ ακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+ΠΙΙ)

66767,66
151181,36

69063,66
138038,06

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π οθέματα

1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο

4742736,67
39638,28
119392
4901766,95

3103360,17
17822,79
314492,52
3435675,48

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ν.Απαιτήσεις

1. Πελάτες
16822001,9
Μείον: Προβλέψεις
601296,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)
5. Βραχυπρόθεσμες απαιυήσεις κατά συνδ. Επιχ
10. Επισφάλειες -Επίδικοι πελάτες
1384298,7
Μείον: Προβλέψεις
1384298,7
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/μοι διαχειρήσεως προκατ. & πιστώσεων
Σύνολο

16220705,2
10153848,7
557236,05
0.00
643795,13
19547,3
27595232,4

20893437
746408,02

20147029,1
5733572,33
811119,95

1010071.6
1010071.6

0.00
492161,05
9840,61
27193723

IV. Δ ιαθέσ ιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΝ+ΔΙν)

1592,94
63866,92
65459,86
32562459,2

194,21
338281,5
338475,71
30967874,2

55137,43

778

32843608,5

31140015,5

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα έπομενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων
& εμπράγματων ασφαλίσεων
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

_____ 2119153,47

1582589,29

32843608,48

31140015,51

4457311,72
518937717,8
523395029,5

4461311,72
464806413,2
469267724,9

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ

4457311,72
518937718
523395029

4461311,72
464806413
469267725

i
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2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυμένων
& εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογ/μοί τάξεως

}

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010)
Ποσά κλειομ χρήσεως
1/4/2009-31/3/2010
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μειον:Κόστος Πωλήσεων
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργριας
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ ( Ή ΜΕΙΟΝ)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη

2894654,1
21554947,52

9785,3
187246,18

Ποσά προηνουμ χρήσεως
1/4/2008-31/3/2009

50134566,72
34631353,55
15503213,17
11124630,19
26627843,36

50626177,5
34739096,7
15887078,8
8279920,16
24166999

24449601,62
2178241,74

2966943,09
18900804,2 21867747,3
2299251,68
5861,82
354482,43

-177460,86
2000780,86

1803,31
1341,8
3145,11

-348620,61
1950631,07

23064,45
0
23064,45

ΜΕΙΟΝ:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκατακτες ζημίες
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχειων
ΜΕΙΟΝ:
Οι από αυτές εωσώματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

5114,8
53947,57
679125,41

738187,78

-735042,67
1265738,19

53755,72
53755,72

174

4830,62
93059,32
461727,37

559617,31

-536552,86
1414078,21

103628,65
0
1265738,19

103628,65

0
1414078,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρήσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. φόρος Εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΐνΓΕΟ
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα

Ποσά κλ. Χρήσ.
1/4/09-31/3/10

Ποσά πρ. χρήσ
1/4/08-31/3/09
1414078,21
-1118840,74
22512
272725,47
458078,29
-185352,82

1265738,19
-185352,82
___________ 0

10890385,37
626791,39
453593,98
40514,46
413079,52
453593,98

i
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BACARDI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΕΜΠΟΡΙΟ ,ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΠΟΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ20011, 12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/4/2010-31/3/2011)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ι.Εξοδα ίδρυσης &πρώτης εγκατάστασεως
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως
Σύνολο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
1/4/2010-31/3-2011
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
322427,17
550274,06
872701,23

322427,17
0
488862,28 61411,78
811289,45 61411,78

Ποσά προηγούμενης χρήεως
1/4/2009-31/3/2010

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. Εταιρικό κεφάλαιο
IV. Αποθεματικά
1.Τακτικό αποθεμαυικό

322427,17
0
456128,75 74823,49
778555,92 74823,49

794627,11 794622,05
5,06
932003,6 879200,69 52802,91
1726630,7 1673822,74 52807,97

749627,11
1076277.5
1870904.6

66767,66
119575,6

1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)
5. Βραχυπρόθεσμες απαιυήσεις κατά συνδ. Επιχ
10. Επισφάλειες -Επίδικοι πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λ ογ/μοι διαχειρήσεως π ρ ο κ ^ . & πιστώσεων
Σύνολο

1582740
40229

19792491
761217,8

1175308,2
1175308,2

1542511
2379283
29224,8
1595529
19031273
8026195
1008687
0
327076,9
11529,46
28404707

4742736,7
146345

0
3040769,37

5,06
84415,64
84420,7

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία____________

1688066,92

637413,8

66767,66
151188,4

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7054641,65
10250488,27
76351,15
7695776,43
72164,86
22877,62
_________0.00
25172299,98

12231495,18
6792426,28
68282,44
7118425,49
115743,21
162474,72
413079,52
26899926,84

1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/μ οί βραχ. Υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανσμοί
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ επιχ/σεις
10.Μερίσματα πλη ρωτέα
Σύνολο υποχρεώσεων

16220750
10153849
557236.1

1384298.7
1384298.7

0
643795.1
19647,3
27595232

5489,18
580190,3
585679,5

1592,94
63866,92
65459,86

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΝ+ΔΙν)

30585969

32697263

5423,23

55137,43

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεω ς δουλευμένα

30722200

32697263

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/μ οί εγγυήσεων
& εμπράγματων ασφαλίσεων
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως

106049,37

1926480,19

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Κ ^αθέσ εις όψ εω ς & προθεσμίας
Σύνολο

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα έπομενω ν χρήσεων

106049,37
1114298,18

4596392
39638,28
119392
4755422

16822002
601296,65

2934720

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+Αΐν+Αν)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο
ΙΙ,Απαιτήσεις

2934720

ν.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζη μιών/ κερδών χρήσεως ε ις νέο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσωματές Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων___________________
ΙΙΙ. Συμετοχές & λοίπα Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+ΠΙΙ)

Ποσά προηγούμενης χρή
1/4/2009-31/3/2010

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
322427,17
530952,24
853379,41

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
1/4/2010-31/3/2011

5083312
5,77E+08
5.82E+08

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογ/μο ί εγγυμένων
& εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογ/μοί τάξεως

4457312
5,19E+08
5.23E+08

i

176

}

1985352,43

2119153,47

30772199,52

32697263,48

5083311,72
576652759,3
581736071

4457311,72
518937717,8
523395029,5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010) - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011)
Ποσά κλειομ χρήσεως
1/4/2010-31/3/2011

Ποσά προηγουμ χρήσεως
1/4/2009-31/3/2010

Ι. Α ποτελέσματα εκμετάλλευσεω ς
Κύκλος εργασιώ ν (πωλήσεις)
Μ είον:Κόστος Πωλήσεων

38104151,5
26219186,27

50134566,72
34631353,55

Μεικτά α π ο τελ έσ μ α τα (κέρδη)

11884965,23

15503213,17

Πλέον: Αλλα έσ ο δα εκμεταλλεύσεω ς
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λ ειτουργρίας

9537179,54

11124630,19

21422144,77

26627843,36

3913592,52

3. Έξοδα Λ ειτουργίας Δ ιαθέσεω ς

16576087,07

Μ ερικά απ ο τελέσ μ ατα (κέρδη) εκμεταλλεύσεω ς

2894654,1
20489679,59

21554947,52

932465,18

24449601,62
2178241,74

ΠΛΕΟΝ ( Ή ΜΕΙΟΝ)
4. Πιστωτικοί τόκοι & σ υναφ ή έσ οδα

18122,88

ΜΕΙΟΝ:3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφ ή εξοδα

229297,65

Ολικά απ ο τελέσ μ ατα (κέρδη) εκμεταλλεύσεω ς
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα απ ο τελέσ μ ατα

9785,3
-211174,77

187246,18

721290,41

1. Έκτακτα & α νό ρ γανα έσ ο δα
2. Έκτακτα κέρδη
4. Έ σοδα από π ρ ο β λ έψ εις π ρ οηγ. Χρήσης

-177460,88
2000780,86

599,9

1803,31

0.00

1341,8

357323,87
357923,77

0
3145,11

ΜΕΙΟΝ:
1. Έκτακτα & ανό ρ γανα έξοδα
2. Έκατακτες ζημίες
3.Έξοδα π ρ ο ηγ. Χρήσης
4. Π ροβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

3175,73

5114,8

87288,89

53947,57

61,12
969215,11

1059740,85

Οργανικά και έκτακτα απ ο τελέσ μ ατα

-701817,08

0
679125,41

738187,78

19473,33

-735042,67
1265738,19

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο απ ο σ β έσ εω ν Παγίων στοιχειω ν
ΜΕΙΟΝ:

67688,05

Οι α π ό α υτές εω σ ώ μ α τω μ ένες στο λειτουργικό κόστος

67688,05

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

53755,72
0
19473,33

\
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53755,72

0
1265738,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρήσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. φόρος Εισοδήματος
2. Έκτακτη εισφορά Ν3845/2010
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα

Ποσά κλ. Χρήσ.
1/4/2010-31/3/2011
19473,33
0

-603677,6
-584204,27
359003,14
171081,77
-1114289,18
0
0

-ί

178

Ποσά πρ. χρήσ
31/3/2009-31/3/2010
1265738,19
-187352,82
0

1080385,37
626791,39
0

453593,98
40514,46
413079,52
453593,98

BACARDI ΕΛΛΑΣ Μ Ο ΝΟ ΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε
ΕΜ ΠΟΡΙΟ ,ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ,ΑΝ ΤΙΠΡΟ ΣΩΠΙΕΣ ΠΟΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΤΗΣ 31ης Μ ΑΡΤΙΟΥ 2012, 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/4/2011-31/3/2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
1/4/2011-31/3/2012

Β. ΕΞΟ ΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

Ι.Εξοδα ίδρυσης & πρώ της εγκατάστασεω ς
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασεω ς
Σύνολο

322427,17
561106,63
883533,8

Ποσά π ροηγούμενης χρήεως
1/4/2010-31/3/2011

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
322427,17
521272,43
843699,6

0
39834,2
39834,2

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
322427,17
550274,06
872701,23

322427,11
488862,28
811269,45

0
61411,78
61411,78

Ποσά κλειόμενης χρήοβοιςά π ροηγούμενης χρ
1/4/2011-31/3/2012
1/4/2010-31/3/201

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ
Ι. Εταιρικό κεφ άλαιο
IV. Α ποθεματικά
1.Τακτικό α π οθεμα υικ ό
ν.Α π ο τελέσ μα τα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιώ ν/κερδώ ν χρ ή σ εω ς εις νέο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίω ν (ΑΙ+Αΐν+Αν)
ΙΙ.Ενσωματές Α κινητοπ οιήσεις
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & λοιπ ός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεω ν

__

36069,86

1254,95

34817,91

794627,11

794622,05

5,06

694191,54
730261,4

562979,54
584231,49

131212
166029,91

932003,6
1726630,71

879200,69
1673822,7

52802,91
52807,97

ΙΙΙ. Συμετοχές & λοίπ α Μ ακροπρόθεσμες απαιτήσεις
7. Λ οιπές Μ ακροπρόθεσ μες Απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+ΠΙΙ)

25291,68
191321,59

66767,66
119575,63

Ι. Α ποθέματα
1. Εμπορεύματα
Μειον: Προβλέψεις
4. Πρώτες & β οηθητικές ύλες

1792438,71
122988,83

5. Προκαταβολές για αγορές απ οθ εμ ά τω ν
Σύνολο
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)
5. Β ραχυπρόθεσ μ ες απ αιυ ήσ εις κατά συνδ. Επιχ
10. Επισφάλειες -Επίδικοι πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διά φ ο ρ ο ι
12. Λ ογ/μ οι διαχειρήσ εω ς προκατ. & πισ τώ σ εω ν
Σύνολο
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις ό ψ εω ς & πρ οθ εσ μ ία ς
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+Δΐν)

15827440
40229

1669452,55
14773,69
___________ 0
1684226,24

14528826,99
916980,83

2266633.17
2266633.17

13611846.16
4418135,23
1480858,77
0
421518,1
12657,86

1542511,02
23792,83

2934720

106049,37

106049,37

-923818,35

-1114289,18

_ 2116951,02

1926480,19

563609,92

1688066,92

6517878,11
523900,31
31716,01
6451555,9

7054641,65
10250488,27
76351,15
7695776,43

551553,26
3228,53
18294432,19

72164,86
22877,62
25172299,98

Β. ΠΡΟ ΒΛΕΨ ΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Π ροβλέψεις για αποζημιώ σεις πρ οσ ω π ικού
λόγω εξόδου απ ό την υπηρεσία
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟ ΘΕΣΜ ΕΣ ΥΠΟ ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ
1.
3.
4.
5.

Δ. ΚΥΚΛΟΦ Ο ΡΟ ΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2934720

Π ρομηθευτές
Τράπεζες λ ο γ /μ ο ί βραχ. Υ ποχρεώ σεω ν
Προκαταβολές Πελατών
Υ ποχρεώσεις α π ό φ όρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί ορ γανσ μοί
8. Υ ποχρεώσεις π ρ ο ς σ υνδεδ επιχ/σ εις
Σύνολο υποχρ εώ σ εω ν

29224,8
1595528,65
19792490,8
761217,8

1175308.2
1175308.2

20945016,12

19031272,98
8026194,76
1008686,65
0
327076,87
11529,46
20404760,72

1083,88
144132,7
145216,58

5489,18
580190,33

22774458,94

585679,51
30585968,88

Ε. Μ ΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟ Γ/Μ Ο Ι ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα έπομ ενω ν χρή σεω ν
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Μ ΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ Ο Ι ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υ
0

5243,23

23005614,73

30772199,52

ΛΟ ΓΑΡΙΑΣΜ Ο Ι ΤΑΞΕΩ Σ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Ι
2. Χρεωστικοί λ ο γ /μ ο ί εγγυήσ εω ν
& εμ πράγμα τω ν ασφ αλίσεω ν
4. Λ οιποί λ ο γ /μ ο ί τάξεω ς

2. Έξοδα χρ ή σ εω ς δου λευ μ ένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υ (Α+Β+Γ+Δ)

2303621,6

1985352,43

23005614,73

30772199,52

5083311,72
624007424,4
629736,1

5083311,72
576652759,3
581736071

ΛΟ Γ/Μ Ο Ι ΤΑΞΕΩ Σ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ
2 .Π ιστωτ ικο ί λο γ / μο ί εγγ υ μένων
5083311,72
624077424,4
629090736,1

5083311,72
576652759,3
581736071

i
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}

& εμ πράγμα τω ν ασφ αλειώ ν
4.Λο ιποί λ ο γ /μ ο ί τάξεω ς

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος Πωλήσεων
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη)
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργρίας
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ ( Ή ΜΕΙΟΝ)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα από προβλέψεις από προηγ. Χρήσεων

Ποσά κλειομ χρήσεως
1/4/2011-31/3/2012

2716703,6
12636199,84

7670,84
286058,62

Ποσά προηγουμ χρήσ
1/4/2010-31/3/2011

28139431,71
19370580,56
8768851,15
8598344,99
17367196,14

38104152
26219186
11884965
9537180
21422145

15352903,44
2014292,7

3913593
16576087 20489680
932465,2

-278387,78
1735904,92

18122,88
229297,7 -211174,8
721290,4

147948,47
299,99
0
148248,46

599,9
0.00
357323,9
357923,8

ΜΕΙΟΝ:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
133755,09
2. Έκατακτες ζημίες
99,66
3/Εξοδα προηγ. χρήσεως
0
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
1329845,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχειων
ΜΕΙΟΝ:
Οι από αυτές εωσώματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1463719,91

-1315471,45
420433,47

74566,11
74566,11
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3175,73
87288,89
61,12
969215,11

1059741 -701817,1
19473,33
67688,05

0
420433,47

67688,05

0
19473,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ χρήσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος
Ζ.Έτακτη εισφορά Ν.3845/2010
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

Ποσά κλειομ χρήσεως
1/4/2011-31/3/2012

420433,47
-1114289,18

19473,33

0

-603677,6
-584204,27
359003,14
171081,77
-1114289,18

-693855,71
229962,64
0

-923818,35
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Ποσά προηγουμ χρήσεως
1/4/2010-31/3/2011

j-

0

BA CARD I ΕΛ Λ Α Σ Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο ΣΩ Π Η Ε.Π.Ε
Ε Μ Π Ο ΡΙΟ ,ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΕ Σ,Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π ΙΕΣ Π Ο ΤΩ Ν
ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ 31η ς Μ Α ΡΤ ΙΟ Υ 2013, 14η ΕΤΑ ΙΡΙΚΗ Χ ΡΗ ΣΗ (1 /4/2012-31/3/2013)
Ε Ν ΕΡ ΓΗ ΤΙΚ Ο

Π Α Θ Η ΤΙΚΟ
Π ο σά κλ ειό μ ενη ς χ ρ ή σ ε ω ς
1/4/2 0 12 -31 /3 /20 1 3

Β. Ε ΞΟ Δ Α ΕΓΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Σ

Π ο σά π ρ ο η γ ο ύ μ ε νη ς )
1 /4/2 0 12 -31 /3 /20 1

1/4/2 0 12 -31 /3 /20 1 3

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ,ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ

1.Εξοδα ίδρ υσ η ς & πρ ώ της εγκ α τά σ τα σ εω ς

332427,17

355427,17

0

322427,17

322427,17

0

4,Λ οιπά έ ξ ο δ α εγκ α τά σ τα σ εω ς

563950,53

547871,58

16078,95

561106,63

521272,43

39834,2

886377,7

870298,75

16078,95

883533,8

843699,6

39834,2

Σύνολο

Π ο σά κλ ειό μ ενη ς χρ ή σ ε ω ς
1/4/2 0 12 -31 /3 /20 1 3

Π ο σά π ρ ο η γ ο ύ μ ε νη ς χ ρ ή εω ς

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΑ
Ι. Ε τα ιρ ικό κεφ ά λα ιο

2934720

2934720

106049,37

106049,37

IV. Α π ο θ ε μ α τικά
1.Τακτικό α π ο θ εμ α υ ικ ό
ν .Α π ο τε λ έσ μ α τα εις νέο

Γ. Π Α ΓΙΟ Ε Ν ΕΡ ΓΗ ΤΙΚ Ο

Υ πόλοιπ ο ζη μ ιώ ν /κ ερ δ ώ ν χρ ή σ ε ω ς εις νέο
Σύνολο ιδίω ν κεφ α λ α ίω ν (ΑΙ+Αΐν+Αν)

-707363,2

-923818,35

2333406,17

2116951,02

534465,25

563609,92

6053725,82

6517878,11

0

523900,31

ΙΙ.Ενσω μα τές Α κ ινη το π ο ιή σ ε ις
3. Κτίρια & τεχνικά έρ γ α
6. Έ π ιπλ α & λ ο ιπ ό ς εξο π λ ισ μ ό ς
Σύνολο α κ ιν η το π ο ιή σ εω ν

36069,86

4256,63

31813,23

36069,86

1254,95

34817,91

722822,54

604608,47

118274,07

694191,54

562979,54

131212

758952,4

608865,1

150087,3

730261,4

584231,49

166029,91

Β. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ ΓΙΑ Κ ΙΝ Δ ΥΝ Ο ΥΣ & Ε ΞΟ Δ Α
1 .Π ρ οβ λέψ εις για α π ο ζη μ ιώ σ εις π ρ ο σ ω π ικ ο ύ
λό γ ω εξ ό δ ο υ α π ό τη ν υ π η ρ εσ ία

ΙΙΙ. Συ μετο χές & λ ο ίπ α Μ α κρ ο π ρ ό θ εσ μ ες α π α ιτή σ ε ις
7. Λ οιπές Μ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ μ ες Α παιτήσ εις
Σύνολο Παγίου Ε νεργη τικού (Π+ΠΙΙ)

20350

25291,68

170437,3

191321,59

Γ.ΥΠ Ο ΧΡ ΕΩ ΣΕΙΣ
ΙΙ. Β Ρ Α Χ ΥΠ Ρ Ο Θ Ε ΣΜ ΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΣΕ ΙΣ
1. Π ρ ομ η θ ευτές

Δ. Κ ΥΚΛ Ο Φ Ο ΡΟ ΥΝ ΕΝ ΕΡ ΓΗ ΤΙΚ Ο

3. Τ ρ άπ εζες λ ο γ /μ ο ί βραχ. Υ π οχρ εώ σ εω ν
4. Π ρ οκαταβολές Π ελατώ ν

Ι. Α π ο θ έμ α τα
1. Ε μ π ο ρ εύ μ α τα
Μ είον:Π ρολέψ εις Κ αταστρφ ής

5. Υ π οχρ εώ σ εις α π ό φ όρ ο υ ς-τέλ η
1399142,33
168677,3

4. Π ρώ τες & β ο η θ η τικ ές ύλες

1792438,71
1230465,303

122988,83

6. Α σ φ αλισ τικοί ο ρ γ α ν σ μ ο ί
1669452,55

14254,72

5. Π ρ οκ αταβ ολ ές γ ια α γ ο ρ ές α π ο θ ε μ ά τ ω ν
Σύνολο

14773,69

259549,68

0

1504269,43

1684226,24

8. Υ π οχρ εώ σ εις π ρ ο ς σ υ ν δ ε δ επ ιχ /σ εις
Σύνολο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

44489,37

31716,01

5651941,75

6451555,9

64359,92

551553,26

8983,26

3228,53

11823501,12

18294432,19

ΙΙ.Α π α ιτή σεις
1. Πελάτες
Μ είον: Π ροβ λέψ εις

11943815,22
316704,36

3α. Ε πιταγές εισ π ρ α κ τέες (μ ετα χρ /νες)

Μ είον: Π ροβ λέψ εις
11. Χ ρεώ στες δ ιά φ ο ρ ο ι
12. Λ ο γ /μ ο ι δια χ ειρ ή σ εω ς π ρ ο κ α τ. & π ισ τώ σ εω ν
Σύνολο

916980,83

1664801,58

5. Β ρ α χυ π ρ ό θ εσ μ ες α π α ιυ ή σ εις κα τά σ υ ν δ. Επιχ
10. Ε π ισ φ άλ ειες -Ε πίδικοι π ελ ά τες

14528826,99
11627110,86
308682,01

1480858,77

3409988,21
3409988,21

13611846,2
4418135,23

2266633,17
0

2266633,17

0

330615,95

421518,1

23776,36

12657,86

13954968,76

20945016,1

IV. Δ ια θ έσ ιμ α
1. Τ αμείο
3. Κ αταθέσεις ό ψ ε ω ς & π ρ ο θ ε σ μ ία ς
Σύνολο
Σύνολο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν το ς ενερ γη τικ ο ύ (ΔΙ+ΔΙΙ+Δΐν)

143,58

1083,88

895268,15

144132,7

895411,73

145216,58

16354667,92

22774458,9

13689,48

0

Ε. Μ ΕΤΑ ΒΑ ΤΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ/Μ Ο Ι Ε Ν ΕΡ ΓΗ ΤΙΚ Ο Υ
1. Εξοδα έ π ο μ ε ν ω ν χ ρ ή σ εω ν
ΓΕΝ ΙΚΟ ΣΥΝ Ο Λ Ο Ε Ν ΕΡ ΓΗ ΤΙΚ Ο Υ (Β+Γ+Δ +Ε)

Μ ΕΤΑ ΒΑ ΤΙΚ Ο Ι Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ ΣΜ Ο Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ

Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ ΣΜ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Χ ΡΕ Ω ΣΤ ΙΚ Ο Ι

23005614,7

2. Χ ρεω στικοί λ ο γ /μ ο ί ε γ γ υ ή σ εω ν
& ε μ π ρ ά γ μ α τω ν α σ φ α λ ίσ εω ν
4. Λ οιπ ο ί λ ο γ /μ ο ί τά ξεω ς

2. Έ ξοδα χρ ή σ ε ω ς δ ο υ λ ε υ μ έ ν α
ΓΕΝ ΙΚΟ ΣΥΝ Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ (Α +Β+Γ+Δ )

16554873,65

4586311,72

5083311,72

665003939,2

624077424

i
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1863500,11

2303621,6

16554873,65

23005614,73

Λ Ο Γ/Μ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ ΠΙΣΤΟ ΤΙΚ Ο Ι
2.Π ισ τω τικοί λ ο γ /μ ο ί εγγυ μ έν ω ν

4586311,72

5083311,72

& ε μ π ρ ά γ μ α τω ν α σ φ α λ ειώ ν

665003939,2

624007424,4

669590251

629736,1

4 .Λ οιπ οί λ ο γ /μ ο ί τά ξεω ς

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010)
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσεως

Ποσά κλειομ χρήσεως 1/4/12-31/3/13

Μ ικτός Κύκλος Εργασιών (με ειδικό φ ό ρ ο κατανάλωσης)

Ποσά προηγουμ χρήσεως 1/4/11-31/3/12

44327691,85

47617292,13

-17847141,79

-19477860,42

Κύκλος εργα σ ιώ ν (πωλήσεις)

26480550,06

28139431,71

Μ είον:Κ όστος Π ωλήσεων

17758509,92

19370580,56

Μ εικτά α π ο τελ έσ μ α τα (κέρδη)

8722040,14

8768851,15

Πλέον: Αλλα έ σ ο δ α εκμ εταλλεύσεω ς

5739903,91

8598344,99

14451944,05

17367196,14

Μ ειον:Ειδικός Φ ό ρ ο ς Κατανάλωσης

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έ ξοδα Διοικητικής Λ ειτουργρίας

1574402,74

3. Έ ξοδα Λ ειτουργίας Δ ιαθέσεω ς

11442499,28

Μ ερικά α π ο τελ έσ μ α τα (κέρδη) εκμ εταλλεύσεω ς

2716703,6
13016902,02

12636199,8

1446042,03

15352903,44
2014292,7

ΠΛΕΟΝ ( Ή ΜΕΙΟΝ)
4. Πιστωτικοί τό κ ο ι & σ υ ν α φ ή έ σ ο δ α

5459,98

ΜΕΙΟΝ:3 Χρεωστικοί τό κ ο ι & σ υνα φ ή εξοδα

121960,5

Ολικά α π ο τελ έσ μ α τα (κέρδη) εκμ εταλλεύσεω ς

7670,84
-116500,52

286058,62

1329541,51

-278387,78
1735904,92

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα απ ο τελ έσ μ α τα
1. Έκτακτα & α νό ρ γα να έ σ ο δ α
2. Έκτακτα κέρδη
4.Έ σοδα από π ρ ο β λ έψ εις π ρ ο ηγ.χρ ή σ εω ς

14449,01

147948,47

0

299,99

29143,67

0
148248,46

ΜΕΙΟΝ:
1. Έκτακτα & α νό ρ γα να έξο δα
2. Έκατακτες ζημίες
3.Έξοδα π ροηγ. Χρήσεων
4. Π ροβλέψ εις για έκτακτους κινδύνους

13924,4

133755,09

12901,04

99,66

3945,65
731898,62

0
162669,71

Ο ργανικά κ αι έκτακτα απ ο τελ έσ μ α τα

-719077,03

1329845,16

1463719,91

609464,46

-1315471,45
420433,47

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο α π ο σ β έ σ εω ν Παγίων στο ιχειω ν

71232,76

74566,11

ΜΕΙΟΝ:
Οι από α υτές εω σ ώ μ α τω μ ένες στο λειτουργικό κόστος

71232,76

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

0
669464,48
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74566,11

0
420433,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλ. Χρήσ.
1/4/12-31/3/13

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. φόρος Εισοδήματος
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

609494,46
-923818,35
-314353,87
393009,38
-707363,2

Πηγή: Από τα αρχεία της επιχείρησης

184

Ποσά πρ. Χρήσ
1/4/11-31/3/12
420433,47
-1114289,18
-693855,71
229962,64
-923818,35

Τ εχνολαγκό

Ίδρομα Κΐβάλας

Σχολή Δ-^οίΚησης κ α ι Ο\κονί>μίας
Τμήifα^ Χ ρη^ατοοικοίινμικής Λαγ^στ%κή^
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