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Αμηνιόγεζε θαη Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ 

 

Πεπίλητη 

 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα επηρείξεζε είλαη έλα ζεκαληηθό δήηεκα πνπ 

απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο, αιιά θαη θάζε επηρείξεζε. Ζ γλώζε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν 

βξίζθνληαη είλαη θάηη ην νπνίν πξνθύπηεη θάπνηεο θνξέο κέζα από ηελ αλάιπζε πνπ 

γίλεηαη πάλσ ζ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απηό πνπ κειεηάηαη είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ζνθνιαηνβηνκεραλίαο. Ζ ΗΟΝ, ε ΓΗΧΣΖ, ε ιάβδαο 

θαη ε BINGOTottis. Ο ζηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αμηνινγεζνύλ θαη λα 

αλαιπζνύλ απηέο νη επηρεηξήζεηο από νηθνλνκηθήο απόςεσο κε ηελ ρξήζε 

αξηζκνδεηθηώλ. 



 
 

 
4 

 

 

 

Abstract 

 

The situation of every company is an important matter which interests every scholar and 

every company. The knowledge of the spot on which they are is something that 

sometimes turns out from the analysis of the company. 

In this project the subject is to study the situation in which four chocolate industries are. 

ION, GIOTIS, lavdas and BINGO Tottis. The purpose of this project is to evaluate and 

analyze these companies from economic point of view with the use of economic ratios. 
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Ειζαγυγή 

 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα επηρείξεζε είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο 

πνπ ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ή ζηελ απνηπρία ηεο θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξε ζεκαζία 

απνθηνύλ νη αμηνινγήζεηο πνπ απηέο ιακβάλνπλ θαζώο επίζεο θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηέο βξίζθνληαη, δηόηη όιν θαη 

πεξηζζόηεξνη επελδπηέο δίλνπλ ζεκαζία ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από 

ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. ε κηα πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηεο θαηαζηάζεσο 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη επηρεηξήζεηο είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη κηα αλάιπζή ηνπο από 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απόςεσο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ζπκπεξαζκάησλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ αμηνινγνύληαη νη επηρεηξήζεηο απηέο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί θαη λα αλαιπζεί κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε από 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεπξάο είλαη βνεζεηηθό θαη ρξήζηκν λα αλαθέξεηαη ε πνξεία ηεο, 

ε ηζηνξία ηεο θαζώο κέζα από απηήλ κπνξεί λα ηε γλσξίζεη θάπνηνο θαιύηεξα, 

ζαθέζηεξα θαη πιεξέζηεξα. Ζ ζύζηαζε πνπ απηή έρεη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ην 

αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηα 

αξρεία πνπ δηαηεξεί θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από κηα 

αλάιπζε απηώλ είλαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, αιιά θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε κειεηεηή ελδηαθέξεηαη γη’ απηέο. 

Μέζα από ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί θαη δεκνζηεύεη κηα 

επηρείξεζε παξέρεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη κηα επθαηξία λα εθηηκήζεη θάπνηνο ηελ 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ ππάξρεη κέζα ζε κηα ρώξα θαζώο νη πγηείο επηρεηξήζεηο 

ζα ζπλερίζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ελώ νη πξνβιεκαηηθέο ζα 

αλαγθαζηνύλ λα θιείζνπλ θάπνηα ζηηγκή δεκηνπξγώληαο έλα θελό ζηελ νηθνλνκία, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα θαιπθζεί κε θάπνην ηξόπν γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί κεγαιύηεξν 

πξόβιεκα. Δθηόο απηνύ όκσο κέζα από ηελ αμηνιόγεζε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

ζρεκαηηζηεί κηα πην μεθάζαξε εηθόλα, αλ πξόθεηηαη γηα πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, 

ζρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηή κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ αμηνιόγεζε κηαο επηρείξεζεο ή πνιιώλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα βήκα πνπ έπεηαη ηεο 

αλαιύζεσο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη απηέο. Γηα λα 

κπνξέζεη λα γίλεη ε αλάιπζε κηαο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεην πξώηα λα έρνπλ 
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δεκηνπξγεζεί θαη λα είλαη δηαζέζηκεο από ηελ επηρείξεζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο όπσο είλαη ν ηζνινγηζκόο. 

ηελ παξνύζα εξγαζία ε αλάιπζε θαη ε αμηνιόγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζα γίλεη πάλσ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο ζνθνιάηαο, 

ηεο θαξακέιαο θαη γεληθά ζηνλ θιάδν ησλ δαραξσδώλ εηδώλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

εμεηαζηνύλ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε επηρείξεζε ΗΟΝ, ε επηρείξεζε ΓΗΧΣΖ, ε 

επηρείξεζε ιάβδαο θαη ε επηρείξεζε BINGOTottis. Πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ειιεληθή ππεθνόηεηα θαη έρνπλ θαηνξζώζεη αθόκε θαη κέζα ζηα δύζθνια 

ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο. Πέξα απ’ απηό 

όκσο πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο κε ηζηνξία κέζα ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη πξντόληα 

πνπ έρνπλ θαηνξζώζεη λα θεξδίζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ κέζα από ηα 

πξντόληα πνπ έρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ. 

ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο έρνπλ αλαδείμεη θαη κε 

θάπνηα από ηα πξντόληα ηνπο έρνπλ ηόζν θπξηνιεθηηθά κεγαιώζεη γεληέο. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, όκσο είλαη όλησο ηόζν 

δπλαηέο όζν πξνβάιινληαη ζην επξύ θνηλό κέζα από ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο; Σηο 

πξνηηκνύλ όλησο νη θαηαλαισηέο ή είλαη έλα πξνζσπείν απηό πνπ πξνβάιινπλ πξνο ηα 

έμσ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα πξνζειθύζνπλ πεξηζζόηεξνπο θαηαλαισηέο θαη λα 

ηνπο σζήζνπλ λα πξνηηκήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο; 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα απηά νη επηρεηξήζεηο απηέο 

ζα αλαιπζνύλ από ρξεκαηννηθνλνκηθήο απόςεσο θαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα 

πξνθύςνπλ ζα αμηνινγεζνύλ θαη ζα ζπγθξηζνύλ κεηαμύ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ζπλέρεηα θαη έλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαζεκία απ’ απηέο. Σελ ίδηα ζηηγκή όκσο ζα γίλεη θαη 

κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα γίλεη 

κηα θαηάηαμε απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην πνηα βξίζθεηαη ζε θαιύηεξε 

θαηάζηαζε από ηελ άιιε. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

αξηζκνδείθηεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνύλ απηέο νη επηρεηξήζεηο 

από δηάθνξεο πιεπξέο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζθαηξηθή 

εηθόλα. Σν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα εμεηαζηνύλ απηέο νη ηέζζεξηο 

επηρεηξήζεηο είλαη νη ρξνληέο 2012, 2013 θαη 2014 θαζώο είλαη πξόζθαηεο ρξνληέο θαη 

ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ζηνηρεία ηα νπνία ππάξρνπλ θαη είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηηο 
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ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο. Σν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη ίδην γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εμαζθαιηζηεί όηη ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ήηαλ ίδην θαη 

όηη νη επηρεηξήζεηο δελ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ δηαθνξεηηθέο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ε 

κηα από ηελ άιιε. 
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Κεθάιαηο 1 

 

Οη επητεηρήζεης 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα 

εκθαληζηνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, όκσο ηελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα πιεξνύλ θαη 

θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ εηαηξεηώλ. Οη 

κνξθέο πνπ έρνπλ βαζηθά νη επηρεηξήζεηο είλαη (Υνιέβαο, 1995):  

 

o Αηνκηθέο 

o Οκόξξπζκεο 

o Δηεξόξξπζκεο 

o Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο 

o Αλώλπκεο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαθξηζνύλ απηέο νη επηρεηξήζεηο έλα από ηα 

βαζηθόηεξα θξηηήξηα είλαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ κεξίδην ζ’ απηέο θαη 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κ’ απηέο. κσο άιινο έλαο ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν ρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο είλαη θαη ε επζύλε πνπ έρεη θαζέλαο από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ελ απηή. 

ηελ πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ππάξρεη έλα θαη κόλν άηνκν ην νπνίν είλαη 

ππεύζπλν γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζπλεπώο έρεη θαη ηελ πιήξε επζύλε γηα 

απηέο. ηηο νκόξξπζκεο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ παξαπάλσ από έλαο ηδηνθηήηεο, νη 

νπνίνη κνηξάδνληαη εμίζνπ ηελ επζύλε γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη θάζε ηνπο 

απόθαζε, είηε απηή επηθέξεη θέξδε, είηε επηθέξεη δεκίεο. Γηα ηηο εηεξόξξπζκεο 

επηρεηξήζεηο ππάξρεη έλα άηνκν ην νπνίν δεζκεύεηαη πιήξσο απέλαληη ζηηο 

επηρεηξήζεηο, όκσο ηα ππόινηπα κέξε δεζκεύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κέρξη ελόο 

ζεκείνπ γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε επηρείξεζε. Από ηελ πιεπξά ησλ 

ηδηνθηεηώλ ηεο επηρείξεζεο ε επζύλε πνπ έρνπλ έρεη ζπγθεθξηκέλν βαζκό θαη κέρξη 

εθείλν ην βαζκό είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ πεξίπησζε ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθή θαζώο ζ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ κεηνρέο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ ζ’ απηέο. Ζ 

επζύλε πνπ πξνθύπηεη ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη θάηη πνπ δελ δεζκεύεη ηνπο 

κεηόρνπο θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνύλ νη ηπρώλ δεκηέο ησλ επηρεηξήζεσλ 
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απηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ην θεθάιαην πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, ελώ είλαη 

ζηελ θξίζε ησλ κεηόρσλ ην αλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επηρείξεζε πεξηζζόηεξν 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη εθείλε λα θαιύςεη ηηο δεκίεο πνπ ζεκείσζε. Κάηη πνπ δείρλεη 

πσο νη εηαηξείεο απηέο δελ έρνπλ ραξαθηήξα ππνρξεσηηθήο αλάιεςεο επζπλώλ. 

(Υνιέβαο, 1995) 

 

1.1 Η επητείρεζε ΙΟΝ 

 

Ζ επηρείξεζε ΗΟΝ είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη γλσζηόηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα θαη έρεη θαηνξζώζεη λα παξακείλεη ζηελ πιεηνςεθία 

ηεο ειιεληθή από ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, θαζώο έλα δηάζηεκα θαηείρε έλα 

κηθξό πνζνζηό ηεο ε επηρείξεζε KraftJacobSushard, ηεο νπνίαο όκσο ην πνζνζηό 

θαηόξζσζαλ λα επαλαθηήζνπλ νη ηδηνθηήηεο πνπ είρε ε επηρείξεζε ηε ρξνληά 1996 

θαζηζηώληαο ηελ έηζη εμ νινθιήξνπ ειιεληθή μαλά 

(http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/epixeiriseis/giannhs-kwtsiopoylos-pethane-o-

mpampas-ths-ion.3787038.html). 

Ζ εηαηξεία ΗΟΝ είλαη κηα επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1930 θαη από εθείλε ηε 

ζηηγκή θαη κέρξη ηώξα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αδηάθνπα. Ζ επηρείξεζε δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Φαιήξνπ ζηελ νπνία θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη κέρξη θαη ηώξα. 

Σν θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ (Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο)ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηνπ 1930 ζην θύιιν ππ’ αξηζκόλ 267 θαη ήηαλ ην 

πξώην Καηαζηαηηθό πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εηαηξεία ΗΟΝ 

(http://www.ion.gr/history.html). Δθηόο από ην γεγνλόο πσο ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

είλαη κεγάιε θαη δηαξθήο, ε επηρείξεζε ΗΟΝ έρεη θαηνξζώζεη λα επεθηαζεί ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελό ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηαπηνρξόλσο λα κεηώζεη ηα έμνδα πνπ ζα 

ρξεηαδόηαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη όζν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο. 

Ζ ζύζηαζε ηεο επηρείξεζεο είλαη απηή ηεο αλώλπκεο επηρείξεζεο παξά ην γεγνλόο 

πσο ππάξρνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ηδηνθηήηεο νη νπνίνη θξνληίδνπλ γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερώο αλνδηθήο ηεο πνξείαο 

(http://www.ion.gr/history.html). Μέζα ζηνπο ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ νη αδειθνί 

Κσηζηόπνπινη ησλ νπνίσλ ην κεξίδην θιεξνλόκεζαλ νη κεηέπεηηα βαζηθνί κέηνρνη ηεο 

επηρείξεζεο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα πεξηνξίζεη ηα έμνδά ηεο ε επηρείξεζε άξρηζε λα δεκηνπξγεί θάπνηεο 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηεο πξνζέθεξαλ όηη απηή ρξεηάδεηαη θαη ζα ηελ βνεζνύζαλ 

λα απμήζεη ηνλ θύθιν ησλ εξγαζηώλ ηεο. Μηα ηέηνηα επηρείξεζε ήηαλ ε NASKOΑ.Δ. πνπ 

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/epixeiriseis/giannhs-kwtsiopoylos-pethane-o-mpampas-ths-ion.3787038.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/epixeiriseis/giannhs-kwtsiopoylos-pethane-o-mpampas-ths-ion.3787038.html
http://www.ion.gr/history.html
http://www.ion.gr/history.html
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δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη δηάθνξα δαραξώδε πξντόληα. Ζ ΗΟΝ 

θαηόξζσζε λα πξνζδώζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηόηεηα ζηελ επηρείξεζε NASKO κέζα 

από ηελ δεκηνπξγία πξντόλησλ θαξακέιαο πνπ θαηόξζσζαλ λα θεξδίζνπλ έλα 

ζεκαληηθό κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ. 

Ζ επηρείξεζε ΗΟΝ από ηελ ζηηγκή πνπ ηειείσζε ν Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί κ’ έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν θαζώο ηόηε δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζεκέιηά πνπ ηεο 

ήηαλ απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θηάζεη ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη απηή 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Με ηελ εκθάληζε κηαο ηόηε θαηλνύξηαο εηαηξείαο, ην 

1956, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην πξνζθήλην νη αδειθνί Κσηζηόπνπινη πνπ ζα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαίλνληα ξόιν γηα ηελ ΗΟΝ θαζώο αλαιακβάλνπλ λα δηαζέζνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν εθείλνη ηα πξντόληα ηεο επηρείξεζε ζην επξύ θνηλό. Κάηη πνπ 

επίζεο ίζρπζε θαη γηα ηα πξντόληα ηεο NASKO, ηα νπνία ζα δηαηίζνληαλ επίζεο θαη’ 

απνθιεηζηηθόηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο από ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Ζ ζεκαζία 

ηεο επηρείξεζεο ησλ αδειθώλ Κσηζηόπνπινη είρε κεγάιε ζεκαζία επεηδή βνήζεζε ηελ 

ΗΟΝ λα δεκηνπξγήζεη ην δίθηπν πσιήζεσλ πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξεη ηα πξντόληα ηεο. 

Αξγόηεξα ε επηρείξεζε ΗΟΝ απνξξόθεζε ηελ επηρείξεζε NASKO Α.Δ. πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη θη απηή απνθηά ηελ κνξθή πνπ έρεη ηώξα πηα. ηελ ζπλέρεηα ε 

επηρείξεζε άξρηζε λα αζρνιείηαη θαη κε άιια αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

απμήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Σέηνηνη θιάδνη ήηαλ απηνί ηεο θαξακέιαο όπσο θαη ηεο 

γθνθξέηαο. Αξγόηεξα ε ΗΟΝ αγόξαζε ηελ επηρείξεζε ΗΝΣΔΡΗΑ Α.Δ. απνθηώληαο έηζη 

ηελ δπλαηόηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζηνλ θιάδν ηεο ζνθνπάζηαο θαζώο κ’ απηό 

ηνλ ηξόπν απέθηεζε ηελ επσλπκία NuCrema. 

Μέζα από ηελ επέθηαζε ηεο ΗΟΝ θαη ηελ αγνξά θάπνησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ εθείλε 

θαηόξζσζε λα απνθηήζεη ηελ δπλαηόηεηα παξαγσγήο αθόκε θαη πξντόλησλ πνπ 

ζεσξνύληαη επνρηαθά επεηδή παξάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν (http://www.ion.gr/history.html). Ζ επηρείξεζε ΗΟΝ ραξαθηεξίδεηαη από 

ηελ πνηόηεηα πνπ έρνπλ ηα πξντόληα ηεο, ηελ δηαξθή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

θαηλνύξησλ πξντόλησλ θαη ηελ ηδηαίηεξε γεύζε πνπ έρνπλ ηα πξντόληα ηεο. ια απηά 

απνηεινύλ ηα δηαθνξνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ζπκβάιεη ηα ίδηα ηεο πξντόληα θαζώο ε 

ΗΟΝ είλαη ε πξώηε πνπ επί καθξά ζεηξά εηώλ, ζπγθεθξηκέλα εμήληα, έρεη θαηνξζώζεη 

λα δηαηεξήζεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ ειιεληθή ζνθνιαηνβηνκεραλία. Πξντόληα ηεο όπσο 

είλαη ε ζνθνιάηα γάιαθηνο κε ακύγδαια, αιιά θαη ε ζνθνιάηα Break, ε πξώηε 

ηεηξάγσλε ζνθνιάηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ ειιεληθή αγνξά έρνπλ ζπκβάιεη ζην λα 

θεξδίζεη απηή ηελ ηόζν ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά. Πέξα από ηα πξντόληα 

http://www.ion.gr/history.html


 
 

 
12 

 

ηεο θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε εμαηηίαο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρεη όπσο είλαη ε 

επηθνηλσλία πνπ εθαξκόδεη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη ην θαηαλαισηηθό ηεο θνηλό, ηελ 

εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε, αιιά θαη ηελ πξνζθνξά ηεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία. 

Δθηόο απ’ απηά ηα πξντόληα ε επηρείξεζε έρεη δεκηνπξγήζεη θαη άιια πξντόληα πνπ 

έρνπλ παξακείλεη ζηελ κλήκε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζπλερίδνπλ λα ηνπο πξνδηαζέηνπλ 

ζεηηθά απέλαληη ζηελ ΗΟΝ παξά ην γεγνλόο πσο θάπνηα απ’ απηά δελ ζπλερίδνπλ 

πιένλ λα παξάγνληαη. 

Ζ επηρείξεζε ΗΟΝ έρεη άιινλ έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν θαηόξζσζε λα μερσξίζεη θη απηόο 

είλαη ε ρξήζε ηεο δηαθήκηζεο ζε δηάθνξεο κνξθέο από ηελ πιεπξά ηεο. Πξόθεηηαη γηα 

κηα επηρείξεζε πνπ θαηόξζσζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηό ην εξγαιείν κε ζνθία θαη 

δεκηνύξγεζε ζηνλ εαπηό ηεο πνιιέο επθαηξίεο θαη δπλαηόηεηεο κέζα απ’ απηό θαζώο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ ήηαλ έλα δηαδεδνκέλν εξγαιείν ηηο δεθαεηίαο 1960 θαη 1970. 

Μέζα από ηελ επηρείξεζε πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη αδειθνί Κσηζηόπνπινη ε ΗΟΝ 

θαηόξζσζε λα αιιάμεη θαη λα γίλεη θαιύηεξε ζε ηνκείο όπσο ε νξγάλσζε ησλ 

πσιήζεώλ ηεο, ε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ηεο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο. 

Πξνζπαζώληαο κελ παξακείλεη ζηάζηκε ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε θαη ζπλερίζεη 

λα πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ όπσο είλαη απηέο ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξώπεο, ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ, ηεο Γπηηθήο Ακεξηθήο, αθόκε θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ηαπσλία (http://www.ion.gr/history.html). Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα παξάμεη ε επηρείξεζε ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ ηεο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηξεηο κνλάδεο παξαγσγήο κε ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ζην Νέν 

Φάιεξν, ζηελ Άξηα θαη ζην Μαξθόπνπιν ηεο Αηηηθήο. Έρεη θαηνξζώζεη λα έρεη έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ύςνο θύθινπ εξγαζηώλ, ην νπνίν αγγίδεη ηα 105 εθαηνκκύξηα επξώ. 

κσο κηα επηρείξεζε ρσξίο ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθό δελ είλαη εύθνιν λα 

ιεηηνπξγήζεη. Πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ από ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ΗΟΝ γίλεηαη 

θαηαλνεηό θαη γη’ απηό ηνλ ιόγν θξνληίδεη λα ππάξρεη έλα θηιηθό πξνο ηνλ εξγαδόκελν 

πεξηβάιινλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηνπο πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο δπλαηόηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνύλ πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Πέξα από 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ε επηρείξεζε κεξηκλά θαη γηα ηελ πγεία απηώλ, καδί κε ηελ 

ςπραγσγία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα εξγάδνληαη νη απαζρνινύκελνη κε 

κεγαιύηεξε επηζπκία θαη πεξηζζόηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

 

1.2 Η επητείρεζε ΓΙΩΤΗΣ 

 

Ζ επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ είλαη άιιε κηα επηρείξεζε πνπ επίζεο ηδξύεηαη ηε ρξνληά 1930 

ζηελ Αζήλα από ηνλ Ησάλλε θαη ηελ Μαξία Γηώηε, νη νπνίνη είραλ ζαλ θίλεηξό ηνπο λα 

http://www.ion.gr/history.html
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δεκηνπξγήζνπλ θάηη (http://www.jotis.gr/5/). Απηό ην θίλεηξν ηνπο ώζεζε λα πξνβνύλ 

ζηελ δεκηνπξγία ηεο νκώλπκεο εηαηξείαο, ζέηνληαο ζαλ ζηόρν ηνπο ηελ δεκηνπξγία 

κηαο ηξνθήο από αγλά ζπζηαηηθά πνπ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή δελ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε είρε ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ ηόηε ηα 

θαηλνηόκα γηα εθείλε ηελ επνρή πξντόληα Άλζνο Οξύδεο Γηώηεο θαη Άλζνο Αξαβνζίηνπ 

Γηώηεο, θξέκεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα κηθξήο ειηθίαο παηδηά, αιιά θαη βξέθε. Δθείλε 

εηδηθά ηελ ρξνληά ε ζπκβνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε θαζώο είρε 

ζεκεησζεί κεγάιν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο ζε κηθξά παηδηά εμαηηίαο κηαο επηδεκίαο πνπ 

είρε ζεκεησζεί. Έρνληαο όκσο θαηά λνπ θαη ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο ε επηρείξεζε 

αξρίδεη λα εμαγάγεη ηα πξντόληα ηεο ζε κηα κεγάιε θαη πνιιά ππνζρόκελε ήπεηξν, ηελ 

Ακεξηθή.Θα πεξάζνπλ είθνζη ρξόληα κέρξη λα ζεκεηώζεη ε επηρείξεζε κηα κεγάιε 

αιιαγή. Ζ δεκηνπξγία πξντόλησλ πνπ απνηεινύλ ζπλδπαζκό ηνπ δειέ θαη ηνπ 

θξνύηνπ, κε ηελ επσλπκία Φξνπί Εειέ Γηώηεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή όρη κόλν 

γηα ηελ επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ, αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντόλησλ ζα γίλεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ε ζεηξά πξντόλησλ Φξνπί Εειέ Υσξίο δάραξε. 

Αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1960 άιιε κηα αιιαγή γίλεηαη ζηελ επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ θαζώο 

δεκηνπξγείηαη ην πξντόλ Κξέκα Καξακειέ ΓΗΩΣΖπνπ ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη 

θαηλνύξηεο δπλαηόηεηεο ζηελ επηρείξεζε. Γηα άιιε κηα θνξά ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ 

αιιάδεη ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηώλ, ην 1965, κέζα από ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πξώηνπ αιεπξηνύ πνπ θνπζθώλεη δίρσο ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ άιινπ ζπζηαηηθνύ. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ γλσζηή Φαξίλα ΓΗΩΣΖ. Ζ ζπκβνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη κεγάιε 

θαζώο όρη κόλν δεκηνύξγεζε έλα πξντόλ πνπ δηεπθόιπλε ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά ηελ 

ίδηα ζηηγκή ηνπο δεκηνύξγεζε θαη ηελ ζπλήζεηα λα νλνκάδνπλ Φαξίλα νπνηνδήπνηε 

αιεύξη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θνπζθώλεη από κόλν ηνπ. Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 θιείλεη γηα 

ηελ εηαηξεία ΓΗΩΣΖ κε ηελ δεκηνπξγία ΝΗΦΑΓΩΝ Αξαβνζίηνπ, Γεκεηξηαθώλ, Οξύδεο 

ΓΗΩΣΖ, κηα παηδηθή ηξνθή πνπ έρεη ςεζεί από πξηλ θαη πξννξίδεηαη πξνο 

θαηαλάισζε από κηθξά παηδηά. 

Σε δεθαεηία 1970 ε επηρείξεζε ήηαλ απαζρνιεκέλε κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 

πξνώζεζε κηαο ζεηξάο βξεθηθώλ θξεκώλ, ηελ Φαξίλ Λαθηέ, ηελ Κξεκίηα θαη ηα 

Γεκεηξηαθά, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 1972 (http://www.jotis.gr/5/). Σν 1988 ε 

επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ δεκηνπξγεί θαηλνύξην ήξσα, ηνλ Caotonic, από ην νκώλπκν πξντόλ 

ηεο CAOTONIC, έλα ξόθεκα ζηηγκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην γάια θαη γηα πξώηε 

θνξά απεπζύλεηαη θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαηαλαισηηθό θνηλό. 

http://www.jotis.gr/5/
http://www.jotis.gr/5/
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Ζ θιίζε πξνο ηελ δαραξνπιαζηηθή απνδεκηώλεη ηελ επηρείξεζε ην 1990 πνπ ε 

επηρείξεζε δεκηνπξγεί ηε ζεηξά πξντόλησλ Σνύξηεο ΓΗΩΣΖ, νη νπνίεο ηεο αλνίγνπλ 

ηελ πόξηα ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρεη 

ε ζεηξά όπσο είλαη ην όηη δελ ρξεηάδεηαη πνιύο ρξόλνο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο θαη ην 

όηη κέζα ζηελ ζπζθεπαζία πεξηιακβάλνληαη όια όζα ρξεηάδεηαη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ γιπθνύ πνπ επηζπκεί λα θηηάμεη. Σελ επόκελε ρξνληά, ην 1991, ε 

ΓΗΩΣΖ πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή αγνξά κηα θαηλνύξηα θξέκα, ηελ ΦΡΟΤΣΟΚΡΔΜΑ. 

Σν 1995 ν CAOTONIC «μαλαρηππά» θαζώο γηα πξώηε θνξά θπθινθνξεί ηόηε ζε 

ζνθνιάηα κε μπιάθη θάηη ην νπνίν απνηειεί κεγάιε πξσηνηππία γηα ηελ ειιεληθή 

αγνξά. Σν 1997 ε ΓΗΩΣΖ γίλεηαη ζπλάδειθνο ηεο ΗΟΝ θαζώο επεθηείλεηαη ζηνλ ρώξν 

ηεο ζνθνιάηαο θαη δεκηνπξγεί άιια ηξία πξντόληα ζηελ ζεηξά CAOTONIC: ην 

CAOTONIC 3D, ην COTONICFRIENDSθαη ην DIFFERS, όια ηνπο πξντόληα 

ζνθνιάηαο. 

Ζ δεθαεηία ηνπ 2000 μεθηλάεη κε ηελ δεκηνπξγία άιισλ δύν βξεθηθώλ θξεκώλ, ηεο 

Κξέκα Γεκεηξηαθώλ θαη ηεο Μπηζθνηόθξεκαο ΓΗΩΣΖ, πνπ δηαθέξνπλ απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν ζην ζπζηαηηθό ηνπ κπηζθόηνπ θαη ην Βξεθηθό Γάια Sanilac πνπ πξνζνκνηάδεη 

κε ην κεηξηθό γάια, θαη ην 2003 δεκηνπξγείηαη ε βξεθηθή θξέκα Άλζνο Αξαβνζίηνπ. Σελ 

επόκελε ρξνληά ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ην πέξαζκα θάπνησλ πξντόλησλ ηεο από 

ην ςπγείν ηνπ θαηαλαισηή. Σέηνηα πξντόληα είλαη ε θξέκα θαξακειέ, ην πξνθηηεξόι θαη 

ην ηηξακηζνύ. Σν 2005 βγαίλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά ην πξντόλ HEMO θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θάζε ρξόλν ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί θη έλα θαηλνύξην πξντόλ πνπ πξνζζέηεη ζην 

ζύλνιν απηώλ πνπ ήδε πξνζθέξεη. εκαληηθή ρξνληά είλαη ην 2009 γηα ηελ εηαηξεία 

ΓΗΩΣΖ θαζώο όρη κόλν δεκηνπξγεί θαηλνύξηα πξντόληα, αιιά απνθηά θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο FYTRO θαη ORGANIC πνπ επίζεο αζρνινύληαη κε ηνλ ρώξν ηεο 

δηαηξνθήο.(http://www.jotis.gr/5/) 

πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δεκηνπξγεί θαηλνύξηα πξντόληα ε ΓΗΩΣΖ 

δεκηνπξγεί ην 2011 κηα ζεηξά από θαηλνύξηα πξντόληα όπσο είλαη ην Άλζνο 

Αξαβνζίηνπ Double. Μέρξη θαη ην 2014 ε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί θαη λα 

πξνζθέξεη θαηλνύξηα πξντόληα πνπ είηε δελ είραλ δεκηνπξγεζεί θαζόινπ κέρξη εθείλε 

ηε ζηηγκή, είηε ε βάζε ηνπο είλαη θάπνην άιιν πξντόλ ην νπνίν πθίζηαηαη κεηαηξνπή θαη 

δεκηνπξγείηαη θάηη θαηλνύξην από απηή ηελ δηαδηθαζία. 

 

1.3 Η επισείπηζη λάβδαρ 

  

Αξρηθά ε επηρείξεζε είρε ην όλνκα ΠΑΛΛΑ, ην νπνίν πξνέθπςε από ηα επώλπκα ησλ 

δύν ζπλεηαίξσλ πνπ ηελ δεκηνύξγεζαλ ην 1953 ζηελ νδό Κεξακηθνύ θαη μεθίλεζαλ λα 

http://www.jotis.gr/5/
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παξάγνπλ ηα πξώηα πξντόληα ηεο επηρείξεζεο ηελ ίδηα ρξνληά 

(http://www.lavdas.gr/company/History/). Σα πξντόληα ηεο ήηαλ νη ιεγόκελεο «πεζεξέο» 

θαη νη ζηξηθηέο θαξακέιεο. 

Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο αιιάδεη ην 1958 κε ηελ απνρώξεζε ηνπ ελόο ζπλεηαίξνπ 

θαη γίλεηαη ιάβδαο από ην όλνκα ηνπ εηαίξνπ πνπ παξακέλεη θαη ζπλερίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Πέξα από ηελ αιιαγή ηνπ νλόκαηνο αιιάδεη θαη ε 

ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή Γνπδί. Σελ επόκελε 

ρξνληά δεκηνπξγείηαη έλα από ην πην γλσζηό πξντόλ ηεο επηρείξεζεο, ε θαξακέια 

«Αγειαδίηζα», ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηηθή γεύζε θαη ραξαθηεξηζηηθό πεξηηύιηγκα 

επίζεο. 

Σν 1965 ε επηρείξεζε ιάβδαο δεκηνπξγεί έλα εξγνζηάζην ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αξγπξνύπνιεο θαη ηελ επόκελε ρξνληά ηεο απνλείκεηε ην Υξπζό Μεηάιιην ζηελ Γηεζλή 

Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο σο αλαγλώξηζεο ησλ εμαηξεηηθά πνηνηηθώλ πξντόλησλ πνπ 

δεκηνπξγεί θαη πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ιάβδαο. 

Σε ρξνληά 1991 ε ιάβδαο θαηνξζώλεη λα δεκηνπξγήζεη έλα κνλαδηθό πξντόλ όρη κόλν 

γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, αιιά θαη γηα όιεο ηηο άιιεο θαζώο γηα πξώηε θνξά 

δεκηνπξγείηαη θαη πξνζθέξεηαη ζθιεξή θαξακέια κε γέκηζε θξέκαο. Σν πξντόλ απηό 

θπθινθνξεί κε ηελ νλνκαζία Eclair θαη θαηνξζώλεη λα δηεζλνπνηήζεη ηελ επηρείξεζεο 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. (http://www.lavdas.gr/company/History/) 

Σν δεύηεξν εξγνζηάζην ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγείηαη ην 1996 ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αζπξόππξγνπ, έρεη έθηαζε 10.000m2θαη έρεη εμνινθιήξνπ ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. 

Σν εξγνζηάζην απηό απνηειεί ηελ πξώηε γξακκή παξαγσγήο γηα ηηο θαξακέιεο δειέ 

“JELLYPOP” θαη γηα ηηο “SUPERJELLY”. Ζ ιάβδαο ην 1998 αιιάδεη ηνλ ηξόπν πνπ 

ιεηηνπξγεί θαζώο εθαξκόδεη έλα ζύζηεκα πνπ έρεη νξίζεη ν Διιεληθόο Φνξέαο Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ, ην νπνίν αλαιύεη ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα θξίζηκα ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

ειέγρνληαη κέζα ζε κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιή ηα πξντόληα ηεο. Σν 

ζύζηεκα απηό είλαη ην H.A.C.C.P. 

Σν 2002 δεκηνπξγείηαη ε κάξθα “GENEVA”, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά από 

ζνθνιαηάθηα θαη πξαιίλεο ησλ νπνίσλ ε πνηόηεηα είλαη πεξηζζόηεξν απμεκέλε. Σν 

2004 δεκηνπξγείηαη άιιε κηα θαηλνύξηα γξακκή παξαγσγήο, ε ηξίηε, πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία παξαγσγήο ρπηήο θαξακέιαο, αιιά θαη θαξακέιαο ε νπνία δελ ζα 

πεξηέρεη δάραξε. Σν 2006 δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνύξηα ζεηξά από βηνινγηθά πξντόληα, 

ηα Bioherbs, θαζώο εθείλν ην δηάζηεκα παξαηεξείηαη κηα αύμεζε ζηελ πξνηίκεζε θαη 

ζηελ δήηεζε πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ πην πγηεηλή δηαηξνθή ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Σελ επόκελε ρξνληά ε επηρείξεζε ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε ISO 9001 πνπ αθνξά ηελ 

http://www.lavdas.gr/company/History/
http://www.lavdas.gr/company/History/
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πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ISO 22000πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

αζθάιεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ηξόθηκα. 

Ζ επηρείξεζε ιάβδαο έγηλε πξόζθαηα αληαγσληζηήο ηεο ΗΟΝ θαη ηεο ΓΗΩΣΖ θαζώο 

άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηα πξντόληα ηεο ζνθνιάηαο κόιηο ην 2011 κε ηελ δεκηνπξγία 

κηαο θαηλνύξηαο ζνθνιάηαο, ηεο νπνίαο έλα από ηα ζπζηαηηθά δελ είλαη ε δάραξε 

(http://www.lavdas.gr/company/History/)  

 

1.4 Η επητείρεζε BINGOTottis 

  

Ζ επηρείξεζε BINGOTOTTIS δεκηνπξγήζεθε ην 1971 ζηελ πεξηνρή ηεο Κπςέιεο ζηελ 

Αηηηθή (http://www.bingo.gr/companies.php). Σν 1976 όκσο αθόηνπ θαηόξζσζε λα 

αλαπηπρζεί κε πνιύ γξήγνξνπο ξπζκνύο δεκηνύξγεζε δηθέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ γηα 

ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο ζεσξνύληαλ παξαπάλσ από ζύγρξνλεο, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γέξαθα ηεο Αηηηθήο θαη από εθεί ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ηώξα. Ζ 

BINGOTOTTISαλήθεη ζηνλ όκηιν ηεο νηθνγέλεηαο Σόηηε, ηνλ κηιν Δηαηξεηώλ Σόηηεο 

από ην 1993. 

Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δεκηνπξγία γθνθξεηώλ, πνπ έρνπλ επηθάιπςε θαη 

απηώλ πνπ δελ έρνπλ. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε είλαη εθηάζεσο 

6.500m2θαη ηεο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξάμεη ηηο γθνθξέηεο κε ηηο νπνίεο 

πξνκεζεύεη ηελ ειιεληθή, αιιά θαη ηελ αιινδαπή αγνξά. Σα πξντόληα ηεο ηα 

πξνζθέξεη ε ίδηα, αιιά έρεη θαη εηδηθνύο ζπλεξγάηεο ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα πνπ 

δεκηνπξγνύλ έλα επξύ δίθηπν δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ ηεο. ΟΗ γθνθξέηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε επηρείξεζε θαη έρνπλ θαηνξζώζεη λα γίλνπλ γλσζηέο είλαη ε SERENATA, 

ε AMARETTI θαη ε KOUKOUROUKOY. 

Οη πξνσζεηηθέο θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη θπξίσο ε έθζεζε ησλ πξντόλησλ κέζα 

από δηάθνξεο δηαθεκίζεηο θαη από άιιεο πξνσζεηηθέο θηλήζεηο όπσο είλαη ε δνθηκή 

ηνπο από ηνπο θαηαλαισηέο. ιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε έρνπλ 

απνηέιεζκα θαζώο ηα πξντόληα ηεο πξνζθέξνληαη ζηηο ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζηηο πξώελ Αλαηνιηθέο ρώξεο, 

ζηελ Νόηην Αθξηθή, ζηηο αξαβηθέο ρώξεο, ζηηο ρώξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ζηελ Κίλα θαη 

ζηελ Απζηξαιία (http://www.bingo.gr/companies.php). Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ 

έρεη θη απαζρνιεί ε επηρείξεζε αλέξρεηαη ζηα 250 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 

πεξηζζόηεξνη αλήθνπλ ζην δηνηθεηηθό θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.5 Φαραθηερηζηηθά ηφλ σπό αλάισζε εηαηρεηώλ 

http://www.lavdas.gr/company/History/
http://www.bingo.gr/companies.php
http://www.bingo.gr/companies.php
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Απ’ όζα κέρξη ζηηγκήο αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο ΗΟΝ, ΓΗΩΣΖ, ιάβδαο 

θαη BINGOTottis ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πσο πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαξθώο πξνζπαζνύλ λα πξνζθέξνπλ θάηη θαηλνύξην ζηελ αγνξά, δίρσο λα 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ ειιεληθή αγνξά, έρνπλ θαηνξζώζεη λα 

εδξαηώζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη λα δηεζλνπνηήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο 

έρνληαο όκσο πξώηα θαηαθηήζεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά από ηελ 

νπνία θαηάγνληαη όιεο ηνπο. 

Καζεκία απ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, πέξα από ηελ δεκηνπξγία θεξδώλ θαη ηελ 

εμάπισζή ηεο, θξνληίδεη θαη γηα ηα άηνκα πνπ απνηεινύλ ην πξνζσπηθό ηεο 

πξνζθέξνληάο ηνπο νηθνλνκηθή θάιπςε θαη άιιεο επηπιένλ παξνρέο πνπ ηνπο 

βνεζνύλ λα αλαπηύμνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα ην γεγνλόο 

πσο εξγάδνληαη κέζα ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε. 

Μέζα από ηελ παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηώλ απηώλ κέρξη ζηηγκήο θαίλεηαη πσο ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη όιεο ηνπο είλαη θαιή θαη επίζεο πσο πξόθεηηαη γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δπλαηόηεηεο λα αλαπηπρζνύλ ζην κέιινλ πεξηζζόηεξν. Αθόκε 

όκσο θη αλ δελ έρνπλ απηέο ηηο δπλαηόηεηεο, από ηελ ηζηνξία ηεο θαζεκηάο, θαίλεηαη 

πσο εηο πεξίπησζηλ πνπ αληηκεησπίζνπλ έλα ηέηνην πξόβιεκα ζα πξνζπαζήζνπλ θαη 

ζα θαηνξζώζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο ζην κέιινλ θαη λα εθκεηαιιεπηνύλ ππέξ 

ηνπο ηελ νπνηαδήπνηε επθαηξία εκθαληζηεί κπξνζηά ηνπο, έζησ θαη ακπδξά. 

Καζεκία από ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξζεθαλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο 

ζνθνιάηαο ή πην γεληθά ζην ρώξν ησλ δαραξσδώλ εηδώλ θαη έρνπλ θαηνξζώζεη λα 

παξακείλνπλ ειιεληθέο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ή έρνπλ θαηνξζώζεη λα 

μαλαγίλνπλ ειιεληθέο κέζα από ηελ απόθηεζε ηνπ κεηνςεθηθνύ παθέηνπ πνπ είραλ 

απνθηήζεη μέλνη επελδπηέο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ ίδην θιάδν ηηο θέξλεη 

αληηκέησπεο θαηά θαηξνύο θαζώο ε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηώλ δελ είλαη θάηη 

δεδνκέλν. Έλα άιιν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό πνπ έρνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο κεηαμύ ηνπο 

είλαη ην όηη δηαξθώο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη πνπ έρνπλ θαηά λνπ θαη 

πξνζπαζνύλ δηαξθώο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, παξά ην γεγνλόο πσο δελ είλαη εύθνιν. 

Μέρξη ζηηγκήο σζηόζν ε πξνζπάζεηά ηνπο απηή έρεη απνδώζεη θαζώο δεκηνπξγνύλ 

θαηά θαηξνύο δηάθνξα πξντόληα πνπ πξνζειθύνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη πξνζθέξνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηα θέξδε πνπ ρξεηάδνληαη ώζηε λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

πξνζθνξάο ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηνλ θόζκν. 
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Κεθάιαηο 2 

 

Η περηοσζία κηας επητείρεζες θαη οη σποτρεώζεης ηες 

 

Μηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη λα έρεη ζηελ 

θαηνρή ηεο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνπζία, ε νπνία κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. 

Από ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κέρξη θαη θηήξηα ή εδαθηθέο εθηάζεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή όκσο 

από ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγνύληαη θάπνηεο ππνρξεώζεηο πνπ εθείλε είλαη 

αλαγθαζκέλε λα θαιύςεη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη 

ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ππόινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζπλεξγάδεηαη ήδε 

ή ζθνπεύεη λα ζπλεξγαζηεί κε απηέο ζην άκεζν ή ζην έκκεζν κέιινλ. 

Γηα λα κπνξεί κηα επηρείξεζε λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία απηώλ ησλ δύν είλαη 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεί δύν βαζηθνύο όξνπο: ην Δλεξγεηηθό θαη ην Παζεηηθό. Γύν 

όξνη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζα από ηελ Λνγηζηηθή επηζηήκε πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα βνεζεζνύλ όιεο νη επηρεηξήζεηο θαη λα κπνξέζνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

έρνπλ κηα ζαθή θαη μεθάζαξε εηθόλα γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζηελ θαηνρή ηνπο ή ρξσζηάλε πξνο άιινπο – ηξίηνπο. 

 

2.1 Το Ελεργεηηθό κηας επητείρεζες 

 

Σν Δλεξγεηηθό κηαο επηρείξεζεο είλαη έλα από ηα δύν βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηελ 

απνηεινύλ θαη κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο 

ηεο. Σν Δλεξγεηηθό πνπ έρεη ε επηρείξεζε απνηειείηαη από δηάθνξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θπζηθή ππόζηαζε θάζε θνξά. Απηό ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα είλαη πιηθά, 

αιιά θαη άπια. Τιηθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ είλαη ηα κεραλήκαηα, νη εδαθηθέο 

εθηάζεηο, ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ έρεη ε επηρείξεζε θαη ρξεζηκνπνηεί, άπια είλαη ηα 

δηθαηώκαηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηα πξντόληα πνπ παξάγεη ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Άιια ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ κπνξεί λα είλαη νη 

απαηηήζεηο πνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε έρεη από ηξίηα πξόζσπα, όπσο είλαη νη πειάηεο 

ηεο. (Γεδνύζεο, 1998) 

Σν Δλεξγεηηθό πνπ έρεη κηα επηρείξεζε δηαθξίλεηαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: ην Πάγην 

Δλεξγεηηθό θαη ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό. Ο ηξόπνο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δηαθξηζνύλ ηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο ζ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο είλαη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη 
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λα ιεηηνπξγήζεη. ην Πάγην Δλεξγεηηθό πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ είλαη ρξήζηκα 

ζηελ επηρείξεζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε 

βάζνο ρξόλνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό πσο επεηδή κέλνπλ 

πνιύ θαηξό ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη απόζβεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμηζνξξνπεζεί ε θζνξά πνπ απηά πθίζηαληαη κέζα από ηελ ρξήζε. Κάηη ην νπνίν δελ 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ κηαο θη 

απηά δελ παξακέλνπλ πνιύ θαηξό εληόο ηεο επηρείξεζεο θαη γη’ απηό δελ ρξεηάδεηαη λα 

απνζβεζηνύλ. Σα ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ είλαη ζηνηρεία πνπ λαη κελ 

παξακέλνπλ γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, όκσο ηελ ίδηα 

ζηηγκή έρνπλ ην πιενλέθηεκα πσο κπνξνύλ αλά πάζα ζηηγκή λα απνθέξνπλ έζνδα 

ζηελ επηρείξεζε κέζα από ηελ πώιεζή ηνπο. 

Κάζε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηεο Δλεξγεηηθό 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη. Ο κνλαδηθόο πεξηνξηζκόο σο πξνο ην 

Δλεξγεηηθό πνπ ζα έρεη κηα επηρείξεζε, πέξα από ηα ρξεκαηηθά ηεο δηαζέζηκα, είλαη ε 

θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηώληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απηέο θαηέρνπλ εμαξρήο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ή έρνπλ 

απνθηήζεη κέζα από άιιεο επελδπηηθέο θηλήζεηο είλαη θπξίσο εξγνζηάζηα θαη εδαθηθέο 

εθηάζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ΗΟΝ ην γλσζηόηεξν εξγνζηάζην πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί είλαη 

απηό ζην Νέν Φάιεξν(http://www.ion.gr/history.html), αιιά θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

έρνπλ επέιζεη ζηελ θαηνρή ηεο κέζα από ηελ αγνξά δηαθόξσλ εηαηξεηώλ όπσο είλαη ε 

ΝΑΚΟ. ηελ πεξίπησζε ηεο ΓΗΩΣΖ νη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρεη θαη δεκηνπξγεί ηα 

πξντόληα ηεο αλήθνπλ ζην Πάγην Δλεξγεηηθό ηεο θη απηό απμήζεθε ην 2009 πνπ ε 

επηρείξεζε πξνέβεη ζηελ εμαγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ FYTROθαη ORGANIC 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απμήζεη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο (http://www.jotis.gr/5/). 

ηελ πεξίπησζε ηεο ιάβδαο ε πεξηνπζία ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο απμήζεθε ην 

1965 πνπ ε επηρείξεζε δεκηνύξγεζε έλα θαηλνύξην εξγνζηάζην ζηελ Αξγπξνύπνιε, 

αιιά θαη ηελ ρξνληά 1996 πνπ δεκηνύξγεζε άιιν έλα εξγνζηάζην 

(http://www.lavdas.gr/company/History/).Ζ εηαηξεία Bingo ζην Πάγην Δλεξγεηηθό ηεο 

έρεη 20.000η.κ. εδαθηθέο εθηάζεηο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή έρεη 6.500η.κ. θηήξηα 

(http://www.bingo.gr/companies.php). 

ζν γηα ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πνπ έρεη θαζεκία απ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έλα 

από ηα βαζηθόηεξα είλαη ηα ίδηα ηα πξντόληα πνπ έρεη εηνηκάζεη κέζα από ηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ε επηρείξεζε θαη ηα πξνκεζεύεη ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ 

πξνηηκνύλ θαζεκία απ’ απηέο. 

 

http://www.ion.gr/history.html
http://www.jotis.gr/5/
http://www.lavdas.gr/company/History/
http://www.bingo.gr/companies.php
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2.2 Το Παζεηηθό κηας επητείρεζες 

 

Σν Παζεηηθό καο επηρείξεζεο είλαη νη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο 

κεηόρνπο – εηαίξνπο πνπ ηελ απνηεινύλ, αιιά θαη απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην 

πξόζσπν κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη (Γεδνύζεο, 1998). Σν Παζεηηθό ρσξίδεηαη ζε δύν 

θαηεγνξίεο: ην Πξαγκαηηθό Παζεηηθό θαη ηελ Καζαξή Θέζε. Ωο πξαγκαηηθό παζεηηθό 

λνείηαη ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη κηα επηρείξεζε απέλαληη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία. Από ηελ άιιε πιεπξά ε Καζαξή ζέζε 

αλαθέξεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε από ηνπο κεηόρνπο 

ηεο θαη ηα νπνία κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα θιεζεί λα δώζεη πίζσ ζ’ εθείλνπο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Πξαγκαηηθνύ Παζεηηθνύ νη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε 

δηαθξίλνληαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: ηηο καθξνπξόζεζκεο θαη ηηο  βξαρππξόζεζκεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί κηα επηρείξεζε σο καθξνπξόζεζκε είλαη απαξαίηεην λα 

μεπεξλάεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό όξην θαη ζπγθεθξηκέλα ε εκεξνκελία 

απνπιεξσκήο ηεο πξέπεη λα είλαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ επόκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, πνπ ην ρξένο απηό ηαθηνπνηείηαη πξηλ από ην πέξαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γίλεηαη ιόγνο γηα βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ηεο επηρείξεζεο. 

ε θαζεκία από ηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε θαη νη νπνίν αλήθνπλ ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή ππάξρεη έλαο κέηνρνο όπσο ζπκβαίλεη ζηελ επηρείξεζε ιάβδαο ή πνιινί όπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ επηρείξεζε ΗΟΝ πνπ έρεη παξαπάλσ από έλαλ κεηόρνπο λα ηελ 

δηνηθνύλ. 

  

Σν Δλεξγεηηθό θαη ην Παζεηηθό είλαη νη δύν βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη κηα 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο. 

Κάζε επηρείξεζε πνπ ππάξρεη έρεη έλα ηκήκα Δλεξγεηηθό θη έλα άιιν Παζεηηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα. Οη δύν απηέο βάζεηο ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη αιιειέλδεηεο θαη αιιεινεπεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ πνξεία ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθό λα ζηεξίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία 

κεηαμύ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ηνπ Παζεηηθνύ. 
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Κεθάιαηο 3 

 

Το Γεληθό Λογηζηηθό Στέδηο 

 

Σν Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην είλαη έλαο ηξόπνο λα θαηνξζώζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα εληαίν ζύζηεκα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα βνεζεζνύλ νη ινγηζηέο σο 

πξνο ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ πνπ απηέο έρνπλ. 

Δθηόο όκσο απ’ απηνύο ην Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην είλαη έλαο ηξόπνο λα βνεζεζνύλ θαη 

νη δηάθνξνη ειεγθηέο ηαπηόρξνλα. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη κεγάιε ζεκαζία απηό ην 

ρέδην είλαη πσο εθαξκόδεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κηα ρώξεο θη έηζη ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα κειέηεο, ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ελόο Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ην 

1880 ζηελ Γαιιία. Ο ζθνπόο ήηαλ ηόηε ε δεκηνπξγία ελόο ζρεδίνπ πνπ ζα κπνξεί λα 

εθαξκόδεηαη δίρσο πξνβιήκαηα από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ κέζα 

ζε κηα ρώξα. Ζ δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ είρε ζαλ ζηόρν επίζεο ηελ 

δηεπθόιπλζε όζσλ ήζειαλ λα κάζνπλ ηε Λνγηζηηθή επηζηήκε θαη ζε όζνπο ηελ 

δίδαζθαλ επίζεο. (Γεδνύζεο, 1998) 

Σν Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην είλαη ειαθξώο πεξίπινθν από ηελ άπνςε πσο πεξηέρεη 

πνιινύο ινγαξηαζκνύο νη νπνίνη αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνύο 

(http://eclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/MSC107/EGLS1%5B1%5D%20(1).p

df). Απηνί νη ινγαξηαζκνί αλαθέξνληαη ζην Δλεξγεηηθό θαη ην Παζεηηθό κηαο 

επηρείξεζεο θαη ην αλαιύνπλ δηεμνδηθά. Έλαο ινγαξηαζκόο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ 

ρεδίνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιινπο ινγαξηαζκνύο, νη νπνίνη όκσο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή βαζκίδα θαη πξνζθέξνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηρείξεζε θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηή βξίζθεηαη. 

Σν Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ηζρύεη αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο 

πνπ ηίζεληαη από ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο (Κνληάθνο, 

Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009). Σελ ίδηα ζηηγκή όκσο ην Γεληθό Λνγηζηηθό Πιαίζην είλαη 

αλαγθαζκέλν λα ππαθνύεη επίζεο θαη ζηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

θαη ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Πέξα από όια απηά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα επηρείξεζε κέζα από ηελ ρξήζε ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ 

ρεδίνπ είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Απηά είλαη (Κνληάθνο, Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009): 

 

1) Ζ ρξήζε κηαο εληαίαο ινγηζηηθήο γιώζζαο. 

http://eclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/MSC107/EGLS1%5B1%5D%20(1).pdf
http://eclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/MSC107/EGLS1%5B1%5D%20(1).pdf
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2) Γεκηνπξγία ελόο εληαίνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν θσδηθνπνηνύληαη νη ινγαξηαζκνί θαη 

απνθηνύλ επίζεο όλνκα. 

3) Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγεζνύλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνύληαη από κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο κέζα 

από ηελ ρξήζε ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ. 

4) Οη θαλόλεο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ θνζηνιόγεζε από θάζε επηρείξεζε είλαη νη 

ίδηνη θη απηό ηζρύεη επίζεο θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

5) Γεκηνπξγνύληαη επίζεο ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο γηα κέζσ ησλ νπνίσλ ειέγρνληαη ηα 

ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ επηρείξεζε. 

 

ια απηά ηα πιενλεθηήκαηα πξνηξέπνπλ ηνπο ινγηζηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γεληθά λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα αξρεία 

ηνπο. 

 

3.1 Αρτές ποσ περηιακβάλοληαη ζηο Ειιεληθό Γεληθό 

Λογηζηηθό Στέδηο 

 

Σν Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην πνπ ππάξρεη θαη εθαξκόδεηαη έρεη θάπνηεο αξρέο 

– θαλόλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εκπιεθόκελνπο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο (Κνληάθνο, Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009). Οη αξρέο 

απηέο είλαη νη εμήο:  

 

1. Σεο απηνλνκίαο 

2. Σεο «θαη’ είδνο» ζπγθέληξσζεο ησλ απνζεκάησλ ,ησλ εμόδσλ θη επίζεο ησλ 

εζόδσλ 

3. Σελ αξρή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

 

Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο ζρεηίδεηαη κε ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζε νιόθιεξν 

ην Γεληθό Λνγηθό ρέδην θαη νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο: 1) 

Σελ Γεληθή Λνγηζηηθή, 2) Σελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη 3) ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηάμεο. 

ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο 1 – 8, 

ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ 9ε 

νκάδα θαη ζηνπο Λνγαξηαζκνύο ηάμεο πεξηιακβάλνληαη όινη νη ινγαξηαζκνί πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ 10ε νκάδα. Οη νκάδεο απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο 
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νπνίνπο πεξηιακβάλνπλ θαη νη νπνίνη ρσξίδνληαη κε βάζε ην ίδην ην Γεληθό Λνγηζηηθό 

ρέδην. (Κνληάθνο, Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009) 

Ζ αξρή ηεο «θαη’ είδνο» ζπγθέληξσζεο μερσξίδεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο από 

ην ζύλνιν θαη ηηο δηαθξίλεη ζε απηή ησλ απνζεκάησλ, ησλ εμόδσλ θαη ησλ εζόδσλ 

επίζεο. Οη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά, είλαη νη 

νκάδεο 2, 6 θαη 7. ηελ ηξίηε αξρή, απηή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο πξόθεηηαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ πνπ έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθά  κε ηα απνζέκαηα, ηα νξγαληθά έμνδα θαη ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ έρνπλ όκσο 

δηαθξηζεί ζε θαηεγνξίεο «αλά είδνο». 

 

3.2 Οη οκάδες ηφλ Γεληθού Λογηζηηθού Στεδίοσ 

 

Οη ινγαξηαζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην πνπ εθαξκόδεη ε Διιάδα 

ρσξίδνληαη ζε δέθα θαηεγνξίεο ζπλνιηθά. Οη θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ έλα 

ζύλνιν ινγαξηαζκώλ, ηα νλόκαηα απηώλ ησλ θαηεγνξηώλ είλαη ηα εμήο (Κνληάθνο, 

Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009): 

 

1ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ 

2ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί απνζεκάησλ 

3ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί απαηηήζεσλ θαη δηαζεζίκσλ 

4ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεο – πξνβιέςεσλ – καθξνπξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 

5ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

6ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί νξγαληθώλ εμόδσλ «θαη’ είδνο» 

7ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί νξγαληθώλ εζόδσλ «θαη’ είδνο» 

8ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί απνηειεζκάησλ 

9ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

10ε Οκάδα: Λνγαξηαζκνί ηάμεο 

 

Κάζε νκάδα από απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ έρεη έλα δηθό ηεο ζύλνιν ινγαξηαζκώλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζπληάμεη ηηο 

απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθ ηνπ λόκνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο. 
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3.3 Κφδηθοποίεζε ηφλ ιογαρηαζκώλ ηοσ ζτεδίοσ 

 

ε θάζε πεξίπησζε νη ινγαξηαζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζην Λνγηζηηθό ρέδην 

θσδηθνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα έρνπλ έλα δηαθξηηηθό. Ζ θσδηθνπνίεζε 

ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ζρεδίνπ δεκηνπξγεί ηξεηο βαζηθέο  βαζκίδεο ινγαξηαζκώλ 

(Κνληάθνο, Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009): 

 

o Σνπο πξσηνβάζκηνπο 

o Σνπο δεπηεξνβάζκηνπο θαη 

o Σνπο ηξηηνβάζκηνπο 

 

Ζ ύπαξμε απηώλ ησλ βαζκίδσλ δελ θαηαξγεί ηελ ύπαξμε άιισλ βαζκίδσλ θαζώο 

κπνξεί λα ππάξμεη κέρξη θαη ηεηαξηνβάζκηνο ινγαξηαζκόο. Οη πξσηνβάζκηνη 

ινγαξηαζκνί έρνπλ δηςήθην θσδηθό, όπνπ ην έλα εθ ησλ δύν ςεθίσλ αληηπξνζσπεύεη 

ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν ινγαξηαζκόο. Οη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί είλαη 

ππνδηαηξέζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκώλ όπνπ από έλαλ πξσηνβάζκην 

ινγαξηαζκό κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα εθαηό δεπηεξνβάζκησλ. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ δεπηεξνβάζκησλ θσδηθώλ πξνζηίζεληαη άιια δύν ςεθία ζηνλ αξηζκό 

πνπ έρεη ν αληίζηνηρνο πξσηνβάζκηνο. ζν γηα ηνπο ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνύο, 

απηνί ζεσξνύληαη νη ρακειόηεξεο ηάμεσο ινγαξηαζκνί πνπ κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ. Γηα θάζε δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκό κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ εθαηό ή 

ρίιηνη άιινη ινγαξηαζκνί θαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπο πξνζηίζεληαη άιια δύν ςεθία, 

κπνξεί όκσο αληί γηα δύν λα πξνζηεζνύλ ηξία ςεθία. Σν αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα 

επηρείξεζε θάπνηνλ ηξηηνβάζκην ινγαξηαζκό εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηηο 

αλάγθεο πνπ απηή έρεη. 

 

3.4 Οη θελοί θφδηθοί ζηο Ειιεληθό Γεληθό Λογηζηηθό 

Στέδηο 

 

Μέζα ζην Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ππάξρνπλ θάπνηνη θσδηθνί πνπ δελ έρνπλ θάπνηνλ θσδηθό. Απηνί νη θσδηθνί 

ραξαθηεξίδνληαη σο θελνί θσδηθνί αξηζκνί ηνπ Διιεληθνύ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 

(Κνληάθνο, Μαξγαξώλεο, Εαξίθεο, 2009). πλήζσο πξόθεηηαη γηα ινγαξηαζκνύο 

πξσηνβάζκηνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη θάπνηα αληηζηνηρία κ\ έλαλ θσδηθό. 
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Ωζηόζν παξά ην θελό πνπ δεκηνπξγείηαη θακία επηρείξεζε δελ επηηξέπεηαη λα αιιάμεη 

ηνπο πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνύο θαη λα ηνπο θάλεη θελνύο, δίρσο θσδηθό. Απηό είλαη 

θάηη πνπ ηζρύεη θπξίσο γηα ηηο νθηώ πξώηεο νκάδεο πνπ ην δεύηεξν ςεθίν ηνπο είλαη ην 

7 θαη γηα ηνλ ινγαξηαζκό 46. ρεηηθά κε ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνύο δελ 

ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκόο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κέρξη θαη 

99 δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ζα πεγάδνπλ από έλαλ πξσηνβάζκην. 

Ο πεξηνξηζκόο σο πξνο ηελ απαγόξεπζε ρξήζεο ησλ θελώλ θσδηθώλ ζε θάπνηνλ 

ινγαξηαζκό είλαη θάηη πνπ ηζρύεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ πξώηε βαζκίδα 

ινγαξηαζκώλ θαζώο από ηελ ηέηαξηε βαζκίδα θη έπεηηα κπνξεί λα ππάξμεη ρξήζε 

απηώλ ησλ θελώλ δίρσο λα δεκηνπξγεζεί θάπνην λνκηθό ή ινγηζηηθό πξόβιεκα γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 

3.5 Υποτρεφηηθοί θαη προαηρεηηθοί ιογαρηαζκοί 

  

Έλαο άιινο ηξόπνο λα κπνξέζνπλ λα δηαθξηζνύλ νη ινγαξηαζκνί κηαο επηρείξεζεο 

είλαη ην αλ απηνί είλαη ππνρξεσηηθνί ή αλ είλαη πξναηξεηηθνί. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ππνρξεσηηθώλ ινγαξηαζκώλ πξόθεηηαη γηα ινγαξηαζκνύο πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην 

Γεληθό ρέδην θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από όιεο ηηο επηρεηξήζεηο νπσζδήπνηε 

ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα πξάμε πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα 

από ηελ ρξήζε απηώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ινγαξηαζκόο είλαη πξναηξεηηθόο 

θαη επαθίεηαη ζηελ θαιή βνύιεζε ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηεο επηρείξεζήο ηνπ λα 

θαηαγξάςεη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. Οη πξναηξεηηθνί είλαη νη 

ινγαξηαζκνί όισλ ησλ νκάδσλ ησλ νπνίσλ όκσο ην δεύηεξν ςεθίν είλαη ην 9. Δθηόο 

από απηνύο ηνπο ινγαξηαζκνύο πξναηξεηηθνί είλαη θαη νη ινγαξηαζκνί 58, 04 θαη 08 

επίζεο. 

Δθηόο απ’ απηνύο ηνπο πξσηνβάζκηνπο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη δεπηεξνβάζκηνη πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ππνρξεσηηθνί θη επίζεο θάπνηνη ηξηηνβάζκηνη, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη από ηηο νκάδεο 6, 7 θαη 8. ζν κεγαιώλεη ν αξηζκόο ηεο βαζκίδαο ηόζν 

κεγαιύηεξν πεξηζώξην ειεπζεξίαο έρεη ε θάζε επηρείξεζε σο πξνο ην αλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνλ ινγαξηαζκό γηα λα θαηαγξάςεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ή αλ ζα 

ην παξαβιέςεη. 

 

Σν Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην είλαη έλα ζρέδην πνιύπινθν από ηελ άπνςε πσο πεξηέρεη 

πνιινύο ινγαξηαζκνύο θαη θαζέλαο απ’ απηνύο έρεη έλαλ θσδηθό κε ηνλ νπνίν 

ζπλδπάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ δηαηεξνύλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θάζε κνξθήο θαη είδνπο κέζα ζε κηα επηρείξεζε. Οη ινγαξηαζκνί πνπ 
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ππάξρνπλ κέζα ζηα δηάθνξα ινγηζηηθά βηβιία πξνέξρνληαη από ην Λνγηζηηθό ρέδην, 

σζηόζν ελώ ππάξρνπλ θάπνηνη θσδηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε κηθξόηεξε 

ζπρλόηεηα θάπνηνη άιινη είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη ραξαθηεξηζηηθνί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε κεγαιύηεξε βάζε. 

Ζ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ζρεδίνπ έρεη ζαλ ζηόρν ηελ θαιπηέξεπζε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαζώο δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο 

θαη αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζώληαη πηζηά από ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα λα κπνξέζνπλ λα ρσξηζηνύλ όινη 

νη ινγαξηαζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην ζε κηθξόηεξεο νκάδεο πνπ βνεζνύλ 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο ρξεζηκόηεηάο ηνπο θαη ζηελ νξζόηεξε ρξήζε ηνπο. 

Κάπνηνη από ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εκθαλίδνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, ηόζν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπληάζζνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όζν θαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

ζπληάζζνληαη θαζεκεξηλά. Απηή ε ζπρλή εκθάληζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

καζαίλνληαη θαιύηεξα θάπνηνη ινγαξηαζκνί θη εθηόο απηνύ νη ζπγθεθξηκέλνη 

ινγαξηαζκνί καζαίλνληαη πην εύθνια. 

Παξά ηελ επθνιία εθκάζεζεο θάπνησλ ινγαξηαζκώλ σζηόζν είλαη ρξήζηκν θαη 

απαξαίηεην θάπνηεο θνξέο λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε έλα αληίγξαθν ηνπ 

πην πξόζθαηνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ, ώζηε λα γλσξίδεη κε ζηγνπξηά πσο ζα 

θαηαγξάςεη θάζε θίλεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη κπνξεί λα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

αλαγθαζηηθά ή ελώ είλαη πξναηξεηηθή ε θαηαγξαθή θξίλεηαη ζθόπηκν θαη σθέιηκν γηα 

ηελ επηρείξεζε λα θαηαγξάςεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. 
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Κεθάλαιο 4 

 

Υπημαηοοικονομικέρ καηαζηάζειρ μιαρ επισείπηζηρ 

 

Γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο, νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε λνκηθή ηνπο ζύζηαζε είλαη ρξήζηκν 

θαη κεξηθέο θνξέο απαξαίηεην λα δεκηνπξγνύληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο αλαγξάθνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ απηή πξαγκαηνπνηεί ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. Γελ ππάξρεη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα ζπληάμεη κηα 

επηρείξεζε όηαλ ζέιεη λα παξαθνινπζεί κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο θηλήζεηο ηεο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξεί κηα επηρείξεζε θαη ηηο αλαλεώλεη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη ηέζζεξηο. Ο ηζνινγηζκόο, ην εκεξνιόγην, ην γεληθό 

θαζνιηθό θαη ην ηζνδύγην. 

Αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ε πην βαζηθή είλαη ν ηζνινγηζκόο θαζώο πξνζθέξεη 

κηα ζθαηξηθή εηθόλα γηα ηελ θάζε επηρείξεζε, εθηόο απηνύ όκσο είλαη θαη ε κνλαδηθή 

θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθό θαη βαζηθό ξόιν ζε δηάθνξεο 

άιιεο αλαιύζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ πάλσ ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηαηεξνύληαη ζε ινγηζηηθά βηβιία πνπ δεκηνπξγεί θάζε 

επηρείξεζε γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη έρνπλ εγθξηζεί από θάπνηα αξκόδηα δεκόζηα 

ππεξεζία. 

 

4.1 Ιζοιογηζκός 

 

Ο ηζνινγηζκόο είλαη ε έγγξαθε απόδεημε πσο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε απνγξαθή κέζα 

ζε κηα επηρείξεζε, θαζώο πξόθεηηαη γηα έλαλ πίλαθα ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. 

ην αξηζηεξό κέξνο θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ νκάδσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ζην 

δεμί απηά πνπ αλήθνπλ ζην Παζεηηθό. ια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηό ηνλ 

πίλαθα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε εληαία λνκηζκαηηθή κνλάδα. Παξά ην γεγνλόο όηη ε 

απνγξαθή αθνινπζείηαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο. 

(Γεδνύζεο, 1998) 

Πξώηε δηαθνξά είλαη όηη ζηελ απνγξαθή θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο κε 

πάζα ιεπηνκέξεηα, ελώ ζηνλ ηζνινγηζκό ηα δεδνκέλα είλαη θαηαγεγξακκέλα ζε 

νκάδεο. Καη ζηηο δύν θαηαζηάζεηο θαηαγξάθεηαη ε αμία πνπ έρνπλ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο απνγξαθήο θαηαγξάθεηαη θαη ε 
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πνζόηεηα πνπ απηά έρνπλ κε ιεπηνκεξή όκσο απαξίζκεζε, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαηαγξάθνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε θαηεγνξίεο θαη 

καδί κε ηελ αμία πνπ θαζεκία απ’ απηέο έρεη. Ζ δεύηεξε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ 

ηζνινγηζκνύ θαη απνγξαθήο, παξά ην γεγνλόο όηη είλαη δύν θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλδένληαη είλαη ε δηάηαμε θαζεκηάο θαηάζηαζεο θαζώο ζηνλ ηζνινγηζκό ε ζύληαμε 

γίλεηαη νξηδνληίσο, ελώ ζηελ απνγξαθή θαζέησο (Γεδνύζεο, 1998). 

Ζ δεκηνπξγία ελόο ηζνινγηζκνύ δελ είλαη θάηη πνπ ππνρξενύληαη λα θάλνπλ όιεο νη 

επηρεηξήζεηο, παξά κόλν εθείλεο πνπ βάζεη ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

ππνρξενύληαη λα δηαηεξνύλ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο. Ο ηζνινγηζκόο δελ έρεη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν κηα κνξθή θαζώο δηαθξίλεηαη ζε αξρηθόο θαη ηειηθόο. Ο ηειηθόο 

ηζνινγηζκόο σζηόζν κπνξεί λα είλαη θαη ν αξρηθόο ηεο επηρείξεζεο θαζώο απηόλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξνληάο. Ο ηζνινγηζκόο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί από κηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή θάζε θνξά 

αλαιόγσο ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη. Οη κνξθέο πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλαο ηζνινγηζκόο είλαη ηξεηο (Γεδνύζεο, 1998): ζεηηθόο, αξλεηηθόο θαη 

νπδέηεξνο. 

Ο ζεηηθόο ηζνινγηζκόο ην Δλεξγεηηθό πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ επηρείξεζε είλαη 

κεγαιύηεξν ηνπ Πξαγκαηηθνύ Παζεηηθνύ θαη απηό δείρλεη πσο νη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη 

ε επηρείξεζε δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κπνξνύλ λα μεπιεξσζνύλ 

κέζα από ηελ πεξηνπζία ηεο θαη λα παξακείλεη θη έλα αθόκε κέξνο γηα λα πξνζηεζεί 

ζηελ Καζαξή Θέζε ηεο. Ο αξλεηηθόο ηζνινγηζκόο δείρλεη πσο ην Δλεξγεηηθό δελ 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε απηώλ ησλ ππνρξεώζεσλ θη απηό δείρλεη πσο ε επηρείξεζε 

αθόηνπ έθιεηζε ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα πσο ζεκείσζε 

δεκίεο. ηαλ ν ηζνινγηζκόο είλαη νπδέηεξνο δείρλεη πσο λαη κελ ην Δλεξγεηηθό κπνξεί 

λα θαιύςεη ηηο ππνρξεώζεηο πξνο ηξίηνπο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε επηρείξεζε, όκσο 

δελ ππάξρεη πεξίζζεπκα πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζηεί ε Καζαξή Θέζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη κέζα ζ’ έλαλ ηζνινγηζκό έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξόπν γξακκνγξάθεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζνύληαη νη κεηαβνιέο πνπ 

παξνπζηάδεη ην Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο, ην Πξαγκαηηθό Παζεηηθό, αιιά θαη ε 

Καζαξή Θέζε απηνύ. ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη 

αθνινπζνύλ ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Γηα λα είλαη 

νινθιεξσκέλνο όκσο έλαο ινγαξηαζκόο πνπ έρεη θαηαγξαθεί είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρνπλ ηα εμήο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (Γεδνύζεο, 1998): 

 

 Ο ηίηινο πνπ θέξεη ν ινγαξηαζκόο 

 Ζ ρξνλνινγία ζηελ νπνία ην ζηνηρείν αιιάδεη 
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 Σελ αηηηνιόγεζε βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ε αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ 

 Σν πνζό ζην νπνίν κεηαβάιιεηαη ην ζύλνιν ηνπ ινγαξηαζκνύ 

 

ια απηά είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα γίλεη νινθιεξσκέλα ε 

δηαδηθαζία ηεο γξακκνγξάθεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ζηνλ ηζνινγηζκό κηαο επηρείξεζεο. 

Οη ινγαξηαζκνί όκσο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο κηα επηρείξεζε θαη κπνξεί λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. πλνιηθά ππάξρνπλ δέθα νκάδεο ζηνπο 

νπνίνπο ρσξίδνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ηνπ Παζεηηθνύ. Κάζε νκάδα 

ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ηνπ Παζεηηθνύ πεξηιακβάλεη δέθα ινγαξηαζκνύο. 

Οη ινγαξηαζκνί πνπ έρεη ην Δλεξγεηηθό ζην ζύλνιό ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ρξεώλνληαη θάζε θνξά 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ελώ νη ινγαξηαζκνί ηνπ Παζεηηθνύ πνπ ππάξρνπλ ζην ζύλνιό 

ηνπο πηζηώλνληαη θάζε θνξά πνπ ε επηρείξεζε ππνρξεώλεηαη απέλαληη ζε θάπνηνλ 

ηξίην. 

 

4.2 Ηκεροιόγηο 

 

Πέξα από ηνλ ηζνινγηζκό νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνύλ άιιν έλα ινγηζηηθό βηβιίν, ην πην 

ζεκαληηθό απ’ όια, ην εκεξνιόγην. Ζ απμεκέλε ζεκαληηθόηεηά ηνπ εληνπίδεηαη ζην όηη 

κέζα ζ’ απηό θαηαγξάθνληαη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε 

κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Σν εκεξνιόγην είλαη ε βαζηθόηεξε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

ππάξμεη κέζα ζε κηα επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θιαζηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα. 

Κάζε πξάμε πνπ θαηαγξάθεηαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν αθνινπζεί ηελ ρξνληθή 

ζεηξά κε ηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηαπηνρξόλσο αθνινπζεί ηελ 

δηπινγξαθηθή κέζνδν θαηαγξαθήο ησλ εγγξαθώλ. Ζ ρξήζε ηεο δηπινγξαθηθήο 

κεζόδνπ έρεη ην πιενλέθηεκα πσο ην ζύλνιν ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ ρξεώλνληαη είλαη 

ίδην κε απηώλ πνπ πηζηώλνληαη. 

Γηα θάζε ινγαξηαζκό πνπ έρεη θαη δηαηεξεί κηα επηρείξεζε ζην εκεξνιόγηό ηεο 

ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο επίζεο θαη ζηνλ ηζνινγηζκό. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θάζε ινγαξηαζκόο ηνπ εκεξνινγίνπ είλαη (Γεδνύζεο, 1998): 

 

 Ζκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελέξγεηα 

 Σνλ ηίηιν ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πξάμεο 

 Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε ινγαξηαζκό 

 Σελ αηηηνινγία πνπ έγηλε ε θαηαρώξηζε καδί κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ 
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Μέζα ζην εκεξνιόγην όηαλ έλαο ινγαξηαζκόο ρξεώλεηαη, ηελ ίδηα ζηηγκή ζηελ εγγξαθή 

ππάξρεη έλαο άιινο ινγαξηαζκόο πνπ πηζηώλεηαη. Λόγσ ησλ ηόζν ιεπηνκεξώλ 

ζπρλώλ ρξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη κέζα ζην εκεξνιόγην ππάξρεη ηόζν κεγάιε 

αλαγθαηόηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ. 

 

4.3 Γεληθό θαζοιηθό 

 

Σν Γεληθό θαζνιηθό, κηα αθόκε θαηάζηαζε πνπ ζπκβάιεη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνξείαο ελόο νξγαληζκνύ, ζπλδέεηαη κε ην εκεξνιόγην θαζώο κέζα από 

απηό αληιεί ηα ζηνηρεία ηνπ. Πέξαλ απηνύ όκσο ε δηαθνξά ηνπ Γεληθνύ θαζνιηθνύ πνπ 

ππάξρεη κε ην εκεξνιόγην είλαη πσο νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ Γεληθνύ θαζνιηθνύ είλαη θαηαγεγξακκέλνη θαηά ινγαξηαζκνύο, δίρσο λα 

δίδεηαη ζεκαζία ζην αλ ππάξρεη θάπνηνο εκεξνινγηαθόο πεξηνξηζκόο. 

Ο δεζκόο κεηαμύ ηνπ Γεληθνύ θαζνιηθνύ θαη ηνπ εκεξνινγίνπ είλαη ε ζπκθσλία πνπ 

ππάξρεη σο πξνο ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζε θαζέλα απ’ 

απηά. Ωζηόζν ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ην πεξηερόκελν απηώλ ησλ δύν 

θαηαζηάζεσλ δηαθέξεη. Λόγσ ηνπ θύξνπο πνπ έρεη ην εκεξνιόγην, από ινγηζηηθήο 

απόςεσο, ην Γεληθό θαζνιηθό έρεη ην πιενλέθηεκα πσο απνθηά θη εθείλν έλα κέξνο 

απηνύ ηνπ θύξνπο θαη γη’ απηό ραξαθηεξίδεηαη σο έλα επίζεο αμηόπηζην ινγηζηηθό βηβιίν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη απαξαηηήησο θάζε θαηαγεγξακκέλνο 

ινγαξηαζκόο ηνπ Γεληθνύ θαζνιηθνύ είλαη (Γεδνύζεο, 1998): 

 

 Ο ηίηινο πνπ ηνλ ζπλνδεύεη ηνλ ινγαξηαζκό πνπ έρεη εγγξαθεί 

 Ζ εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξάμε θαη ζ’ απηήλ αλαθέξεηαη ν 

ινγαξηαζκόο 

 Σν πνζό πνπ ζπλνδεύεη θάζε ινγαξηαζκό 

 Ζ αηηία γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κηα εγγξαθή 

 

ια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη θάζε θνξά πνπ κηα επηρείξεζε 

πξόθεηηαη λα θαηαγξάςεη θάπνην γεγνλόο ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. ηελ αηηηνιόγεζε 

είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξάςεη ηνλ δεύηεξν ινγαξηαζκό πνπ επεξεάδεηαη από ηελ 

ελέξγεηά ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα έλαλ 

ινγαξηαζκό θαηαγξάθεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν απηόο, όκσο ππάξρνπλ θνξέο πνπ 

δελ επεξεάδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν έλαο ινγαξηαζκόο αιιά πνιινί. ’ απηέο ηηο 
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πεξηπηώζεηο νη ινγαξηαζκνί θαηαγξάθνληαη ζε κηα νκάδα ινγαξηαζκώλ κε ηελ 

νλνκαζία «Γηάθνξνη ινγαξηαζκνί». 

 

4.4 Ιζοδύγηο 

 

Σν ηζνδύγην είλαη ε ηειεπηαία νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δηαηεξεί κηα επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θαηαγξάςεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ θίλεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε θαηεγνξία ινγαξηαζκώλ πνπ έρεη θαη δηαηεξεί. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε έρεη ηελ κνξθή ηνπ πίλαθα, ν νπνίνο όκσο έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο πάλσ ηνπ (Γεδνύζεο, 1998). Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίνη απηνί νη 

πίλαθεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε γξακκνγξάθεζε είλαη ην όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπκθσλία 

κεηαμύ ησλ αξηζκώλ πνπ θαηαγξάθνληαη κέζα ζην βηβιίν ηνπ εκεξνινγίνπ θαη απηό ηνπ 

ηζνδπγίνπ. Δθηόο όκσο από ην εκεξνιόγην, ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη κέζα ζην 

ηζνδύγην δελ ζα πξέπεη λα δηαθέξνπλ νύηε ζην ειάρηζην από ην γεληθό θαζνιηθό πνπ 

έρεη ζπληάμεη ε επηρείξεζε. 

Μέζα ζην ηζνδύγην πεξηιακβάλνληαη όινη νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην θαζνιηθό θαη αλαγξάθνληαη ζ’ απηό κε ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, είηε 

πξόθεηηαη γηα ρξεσζηηθό πνζό, είηε γηα πηζησηηθό. Σν δηαθνξεηηθό πνπ έρεη ην ηζνδύγην 

είλαη πσο ζ’ απηό ππάξρνπλ θαη ηα ππόινηπα πνπ πξνθύπηνπλ ζε θάζε ινγαξηαζκό 

ηνπ Δλεξγεηηθνύ, αιιά θαη ηνπ Παζεηηθνύ. 

Ζ ζρέζε ηνπ ηζνδπγίνπ κε ην εκεξνιόγην εκθαλίδεηαη ζηηο ζηήιεο ησλ ππνινίπσλ 

θαζώο απηά ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβώο ηα ίδηα κε απηά πνπ 

αλαγξάθνληαη κέζα ζην εκεξνιόγην, είηε απηά είλαη ρξεσζηηθά, είηε είλαη πηζησηηθά θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θάζε θνξά. Μηα αθόκε νκνηόηεηα πνπ έρεη κε ην 

εκεξνιόγην ην ηζνδύγην είλαη πσο ηα πνζά πνπ θαηαγξάθνληαη θαη αλαθέξνληαη ζηηο 

ζηήιεο πνζά ρξέσζεο θαη πνζά πίζησζεο είλαη ηα ίδηα θάζε θνξά. Δίλαη επίζεο 

απαξαίηεην λα ηεξείηαη ε ινγηζηηθή ηζόηεηα Δ = Π.Π + Κ.Θ. ζηηο ζηήιεο κε ηα ππόινηπα 

γηαηί ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ απ’ απηέο ηηο ζηήιεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζηελ ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί ν ηειηθόο ηζνινγηζκόο κηαο 

ρξνληάο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ηζνδύγην απιά θαη κόλν επεηδή ππάξρεη έρνπλ 

ειεγθηηθή θύζε, αιιά θαη πιεξνθνξηαθή ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα ηελ δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο. Απηνί νη ξόινη όκσο έρνπλ ζεκαζία θαη αμία απνθιεηζηηθά θαη κόλν όηαλ 

απηή ε θαηάζηαζε έρεη ζπληαρζεί ζσζηά θαη κε ηελ πξέπνπζα πξνζνρή πνπ 

απαηηείηαη. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή νη 

θαηαζηάζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ έρνπλ πξνθύςεη δελ θαηαζηξέθνληαη, αιιά απελαληίαο 
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αξρεηνζεηνύληαη αθόηνπ δεκηνπξγεζνύλ. Ο ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά ζύληνκνο, λα κελ πεξλάεη δειαδή πνιύο 

ρξόλνο από ηελ ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ε επόκελε. Γη’ απηό ηνλ ιόγν ζπλήζσο ηα 

ηζνδπγία δεκηνπξγνύληαη θάζε κήλα. 

Ωζηόζν ν ειεγθηηθόο ξόινο ηνπ ηζνδπγίνπ αλαθέξεηαη πεξηζζόηεξν ζην γεγνλόο όηη 

ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκό ηπρώλ ιαζώλ πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ζύληαμεο 

ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ηνπ γεληθνύ θαζνιηθνύ. Κάηη πνπ θαζηζηά ηελ αξηζκεηηθή 

ζπκθσλία ηνπο ζρεηηθή. Πξόθεηηαη γηα κηα αδπλακία πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, όκσο απηόο δελ είλαη ιόγνο γηα λα αλαηξεζεί ε ζεκαληηθόηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο. 

 

ιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εληνπίδεη ηπρώλ πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο. Γεληθά ηα βηβιία πνπ έρεη κηα επηρείξεζε θαη δηαηεξεί 

κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: απηή ησλ βηβιίσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ινγηζηηθά θαη απηή εθείλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε ινγηζηηθά. 

ια απηά ηα βηβιία κε βάζε ησλ Κώδηθά Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πξέπεη λα ηα δηαηεξεί 

ππνρξεσηηθά θάζε επηρείξεζε (Γεδνύζεο, 1998). 

Γηα ηελ Διιάδα ζηα βηβιία απηά ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζην 

εζληθό λόκηζκα θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζα πξέπεη νη εγγξαθέο πνπ γίλνληαη λα 

έρνπλ θαηαρσξεζεί κε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ πξνζθνκηζηεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε γηα λα 

ζεσξεζνύλ, θαζεκία από ηηο εγγξαθέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζ’ απηά ηα βηβιία πξέπεη 

λα αληηζηνηρεί ζε θάπνην δηθαηνινγεηηθό πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε θαη γηα 

ηα βηβιία απηά ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν αληίηππα. 

Δθηόο απηώλ ηα βηβιία απηά έρνπλ κηα θπθιηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο θαζώο ην έλα 

εμαξηάηαη από ην άιιν πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζώζεη λα αληιήζεη ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ 

ρξεηάδνληαη ώζηε λα ζρεκαηηζηεί θαη λα είλαη πιήξεο. Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε είλαη ην 

εκεξνιόγην, ην νπνίν λαη κελ είλαη αλεμάξηεην, αιιά απηή ε αλεμαξηεζία ζπλνδεύεηαη 

από ηελ θαζεκεξηλή δηαηήξεζε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζπλνιηθά θαη 

απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. Σα βηβιία απηά πνπ δηαηεξεί θάζε επηρείξεζε είλαη απαξαίηεην λα θπιάζζνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζπκβνπιεπηηθά νπνηαδήπνηε ζηηγκή ε 

επηρείξεζε θαη λα αλαηξέμεη ζ’ απηά πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη ζηνηρεία. 
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Καζεκία απ’ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξεί κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

θαηαγξάςεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ θνξέο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη όκνηα ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο όπσο είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη 

ζεκεησζεί ε πξάμε, ην πνζό πνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη θαηαγεγξακκέλν, 

όκσο ζε θάπνηεο άιιεο πεξηπηώζεηο ππάξρνπλ θνξέο πνπ ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο κηαο 

δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηεο άιιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 
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Κεθάιαηο 5 

 

Λογιζηική παπακολούθηζη 

 

Ζ ινγηζηηθή επηζηήκε έρεη εμνξηζκνύ ηελ ηδηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία κηαο 

επηρείξεζεο από νηθνλνκηθήο απόςεσο, αλ θαη θάπνηεο θνξέο ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζα από εθείλε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθήο θύζεσο θαη αθνξνύλ άιια 

ηκήκαηα, πέξα από ην νηθνλνκηθό, όπσο είλαη απηό ηεο δηνίθεζεο. Οη θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα έρνπλ θάπνην πξόβιεκα 

ή θάπνην ζθάικα θαη γη’ απηό ππάξρεη θίλδπλνο λα παξνπζηάδνπλ θάπνηεο θνξέο 

ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. 

Ζ ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε 

είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ απηέο λα ειεγρζνύλ θαη λα 

δηνξζσζνύλ ηα ηπρόλ ιάζε πνπ ζα εληνπηζηνύλ (http://epilisis.net/ινγηζηηθή-λνκηθώλ-

πξνζώπσλ/). Ζ ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε αθνξά ηνλ ηζνινγηζκό πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί, ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ, αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη. Γεληθά ε ινγηζηηθή 

παξαθνινύζεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

δείρλεη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλνιηθά κέζα ζε κηα επηρείξεζε. 

Μέζα από ηελ ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο παξαθνινπζείηαη ε πεξηνπζία πνπ απηέο 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο, αιιά δελ είλαη ην κνλαδηθό θαζώο ηαπηόρξνλα 

παξαθνινπζνύληαη θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα ζ’ απηνύο ηνπο 

νξγαληζκνύο. ηηο ππνρξεώζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη ππνρξεώζεηο 

πξνο ην θξάηνο, όπσο είλαη νη θόξνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα έζνδα πνπ έρεη θαηνξζώζεη 

λα ζεκεηώζεη θάζε νξγαληζκόο. (http://www.logistis-

forotexnis.gr/Content.php?PageId=314&Language=el) 

Από ηελ ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κέζα ζε θάζε εηαηξεία κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί ε πνξεία ηεο 

νπνηαζδήπνηε επηρεηξήζεηο, ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εθκεηαιιεπηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Μέζα από 

ηνλ έιεγρν απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ θαη ησλ 

αδπλακηώλ πνπ έρεη θάζε νξγαληζκόο. Μέζα από ηνλ εληνπηζκό ησλ αδπλακηώλ πνπ 

έρεη θάζε νξγαληζκόο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνεηνηκαζηεί αλαιόγσο γηα λα κπνξέζεη 

http://epilisis.net/λογιστική-νομικών-προσώπων/
http://epilisis.net/λογιστική-νομικών-προσώπων/
http://www.logistis-forotexnis.gr/Content.php?PageId=314&Language=el
http://www.logistis-forotexnis.gr/Content.php?PageId=314&Language=el
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λα αληηκεησπίζεη ηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηελ ζπλέρεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Κεθάιαηο 6 

 

Οι απιθμοδείκηερ 

 

Οη αξηζκνδείθηεο είλαη έλαο ηξόπνο θαηαλόεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα 

επηρείξεζε, αιιά ηαπηόρξνλα κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί θαη κηα εηθόλα ζρεηηθά κε ην πώο ζα είλαη 

ίζσο ε επηρείξεζε ζην κέιινλ. Μέζα από ηελ ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηώλ κπνξνύλ λα 

εληνπηζηνύλ ηα δπλαηά, αιιά θαη ηα αδύλαηα ζεκεία πνπ έρεη κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε. Ο 

εληνπηζκόο ησλ δπλαηώλ ζεκείσλ είλαη ζεκαληηθόο γηαηί κπνξεί κηα επηρείξεζε κ’ απηό ηνλ 

ηξόπν λα βξεη ηη είλαη απηά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα θαιπηεξεύζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηεο, ελώ ν εληνπηζκόο ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή 

ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκώλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα κπνξέζνπλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

θαιύηεξε ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο. (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015) 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη αξηζκνδείθηεο λα γίλνπλ πην εύρξεζηνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, νη 

νπνίεο εμεηάδνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κηαο επηρείξεζεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ είλαη πνιιέο, όκσο νη βαζηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη κε ηε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα, είλαη επηά (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015): ηεο ξεπζηόηεηαο, ηεο δξαζηεξηόηεηαο, 

ηεο κόριεπζεο, ηεο νηθνλνκηθήο θάιπςεο, ηεο απόδνζεο, ηεο απνηίκεζεο θαη ηεο 

βησζηκόηεηαο. Αθόηνπ γίλεη ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηελ θάζε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ ζηελ 

ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηνύλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ 

εηαηξεηώλ ΗΟΝ, ΓΗΧΣΖ, ιάβδαο θαη BINGOTottis. Ζ αλάιπζε απηή ζα αθνξά ηηο ρξνληέο 

2012 – 2014 γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δεδνκέλα απ’ όιεο ηηο εηαηξείεο θαη αθόηνπ γίλεη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζα γίλεη ν ππνινγηζκόο θαη ε ζύγθξηζή ηνπο. 

 

6.1 Αρηζκοδείθηες ρεσζηόηεηας 

 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο εμεηάδνπλ ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρεη έλα πεξηνπζηαθό 

ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο λα πνπιεζεί ζε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα δίρσο όκσο ηαπηόρξνλα λα ράζεη θάπνην κέξνο ηεο αμίαο ηνπ όηαλ ζα 

κεηαηξαπεί ζε ρξήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ην θαηέρεη. Οη αξηζκνδείθηεο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ ξεπζηόηεηα είλαη θπξίσο ηξεηο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

εμεηάζνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο κέζα ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ όκηιν. Οη 

αξηζκνδείθηεο απηνί είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ή αιιηώο ηεο γεληθήο 
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ξεπζηόηεηαο, ν αξηζκνδείθηεο ηεο άκεζεο ή εηδηθήο ξεπζηόηεηαο (Βαζηιείνπ θαη 

Ζξεηώηεο, 2015) θαη ν αξηζκνδείθηεο ηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο (Γεδνύζεο, 1998). 

Καζέλαο απ’ απηνύο ηνπο αξηζκνδείθηεο έρεη ηνλ δηθό ηνπ ηύπν. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

αξηζκνδείθηε ηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο ν ιόγνο είλαη  

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη κέζα απ’ απηό ηνλ αξηζκνδείθηε δείρλεη ην πνζνζηό 

ζην νπνίν ε επηρείξεζε έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ηεο κέζα από ηελ πώιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ ηεο. 

ηνλ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ή άκεζεο ξεπζηόηεηαο ν ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό είλαη 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ – ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Γηα ηνλ αξηζκνδείθηε απηόλ ηα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θπθινθνξνύλ 

Δλεξγεηηθό αθαηξνύληαη επεηδή είλαη ε πην επίθνβε θαηεγνξία θπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ πνπ κπνξεί λα κεησζεί ε αμία ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ξεπζηνπνίεζήο ηεο 

από ηελ εηαηξεία. Ωζηόζν θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην δεηνύκελν είλαη ην πνζνζηό 

θάιπςεο ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ πνπ ζα θαηνξζώζεη λα θαιύςεη ε 

επηρείξεζε κέζα από ην ελαπνκέλσλ θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηεο. 

Ο ιόγνο γηα ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο είλαη 

 

ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Σν δεηνύκελν μαλά είλαη ε θάιπςε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ, όκσο ζ’ απηή 

ηελ πεξίπησζε γίλεηαη αλαθνξά ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ έρεη ε επηρείξεζε. Σν 

πιενλέθηεκα κ’ απηό ηνλ αξηζκνδείθηε είλαη πσο πξόθεηηαη γηα έλα πνζνζηό θάιπςεο 

ην νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ππνινγίδεηαη ν αξηζκνδείθηεο από ηελ 

επηρείξεζε θαζώο ηα ρξήκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

απνπιεξσκή ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ε επηρείξεζε ηα έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ράζεη ρξόλν κέρξη λα κπνξέζεη λα πνπιήζεη ηα θνκκάηηα ηνπ 

θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο. 
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Γηα ηελ επηρείξεζε ΗΟΝ νη αξηζκνδείθηεο ηεο ξεπζηόηεηαο γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2014 

κεηά ηελ ρξήζε ησλ ηζνινγηζκώλ (http://www.inr.gr/isologismoi/2012/0238.pdfγηα ην 

2012, http://www.inr.gr/isologismoi/2013/0238.pdfγηα ην 2013 θαη 

http://www.inr.gr/isologismoi/2014/0238.pdfγηα ην 2014)παξνπζίαζαλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

 

 2012 2013 2014 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
1,08 1,05 0,95 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
0,80 0,79 0,66 

ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
0,05 0,02 0,01 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά ζρεκαηηθά έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ πσο γεληθά ε θαιύηεξε ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία ΗΟΝ 

ήηαλ ην 2012 θαζώο είρε ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ηεο πάλσ από κηα θνξέο κέζα από ηελ ρξήζε ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ, ελώ 

ζηελ ζπλέρεηα ην πνζνζηό απηό κεηώλεηαη κε ην 2014 λα παξνπζηάδεη ην ρακειόηεξν 

απνηέιεζκα. ε γεληθέο γξακκέο σζηόζν ε κείσζε πνπ παξνπζηάδεη ε γεληθή 

ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο δελ θαίλεηαη λα είλαη πξνβιεκαηηθή θαζώο αθόκε θαη κεηά ηελ 

κείσζε κπνξεί λα θαιύςεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεώλ 

ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο ξεπζηόηεηαο θαίλεηαη πσο ε επηρείξεζε θαηόξζσζε 

λα δηαηεξήζεη ζρεδόλ ην ίδην επίπεδν ηηο ρξνληέο 2012 θαη 2013 θαζώο ε απόθιηζε πνπ 

http://www.inr.gr/isologismoi/2012/0238.pdf
http://www.inr.gr/isologismoi/2013/0238.pdf
http://www.inr.gr/isologismoi/2014/0238.pdf
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ππάξρεη είλαη κόιηο 0,01. Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ αξηζκνδείθηε γεληθήο 

ξεπζηόηεηαο θαη απηνύ ηεο εηδηθήο δείρλεη πσο ε επηρείξεζε δελ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκό ζηα απνζέκαηα πνπ έρεη θαη δελ ζα δεκησζεί ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

εθπνίεζή ηνπο. Ωζηόζν ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη πνιύ ρακειά επίπεδα ηακεηαθήο 

ξεπζηόηεηαο όιεο ηηο ρξνληέο κε ην 2014 λα έρεη κεησζεί πάξα πνιύ απηό ην πνζνζηό 

θαη λα είλαη ειάρηζηα πάλσ από ην κεδέλ. Απηό είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

πξόβιεκα γηα ηελ επηρείξεζε θαζώο εηο πεξίπησζηλ πνπ θάπνηνη από ηνπο πηζησηέο 

ηεο δεηήζνπλ ηελ άκεζε απνπιεξσκή ηνπο απηό ζα θαηαζηαζεί αδύλαηνλ γηα ηελ 

πιεηνλόηεηα απηώλ. Γεληθά ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο ΗΟΝ βξίζθεηαη ζε κηα θαζνδηθή 

πνξεία ζηελ νπνία θαίλεηαη όκσο πσο ε επηρείξεζε έρεη πξόβιεκα απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν ζηελ άκεζε απνπιεξσκή, κε ηε ρξήζε δειαδή ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, όισλ ησλ πηζησηώλ πνπ έρεη θαη πξέπεη λα μεπιεξώζεη ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΩΣΖ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο 

πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε ηνπο αληίζηνηρνπο ηζνινγηζκνύο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ππάξρνπλ (http://www.inr.gr/isologismoi/2012/0290.pdf γηα ην 2012, 

http://www.inr.gr/isologismoi/2013/0290.pdf γηα ην 2013 θαη 

http://www.inr.gr/isologismoi/2014/0290.pdf γηα ην 2014)είλαη: 

  

 2012 2013 2014 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
2,08 2,44 1,76 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
1,80 2,10 1,41 

ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
0,49 0,40 0,11 

 

Γηα ηελ ΓΗΧΣΖ ηα απνηειέζκαηα ζρεκαηηθά είλαη ηα εμήο: 

 

http://www.inr.gr/isologismoi/2012/0290.pdf
http://www.inr.gr/isologismoi/2013/0290.pdf
http://www.inr.gr/isologismoi/2014/0290.pdf
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Ζ επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξα απμεκέλε γεληθή ξεπζηόηεηα ην 2013, 

όκσο ην 2014 ην πνζό κεηώλεηαη ζεκαληηθά όπσο θαίλεηαη. Ζ δπλαηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα μεπιεξώζεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κέζα από ηελ 

ρξήζε ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο αγγίδεη ην δηπιάζην θαη θάηη παξαπάλσ 

θάηη πνπ δείρλεη πσο ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία μεπεξλνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ απηή έρεη. κσο απηό ηζρύεη κέρξη θαη ην 2013 πνπ ε επηρείξεζε έρεη 

ζεκεηώζεη αύμεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνύ, θαζώο από ην 2012 κέρξη ην 2013 

ππάξρεη κηα δηαθνξά 0,36 κε ζεηηθό πξόζεκν. Δλώ από ην 2013 κέρξη ην 2014 ε 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη είλαη πησηηθή θαηά 0,68. Δλώ ην 2013 παξαηεξείηαη κηα αύμεζε 

γεληθά ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΓΗΩΣΖ, ην 2014 ππάξρεη κηα πηώζε ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο, ε νπνία όκσο γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο όπνπ θαίλεηαη πσο ε επηρείξεζε έρεη ράζεη ζρεδόλ ηα δύν ηξίηα 

από ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα απνπιεξώλεη ηνπο πηζησηέο ηεο κε ηελ ρξήζε ησλ 

ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ πνπ θαηέρεη. Παξά ηηο δπζθνιίεο όκσο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε απηό πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο ηα επίπεδα ηεο εηδηθήο 

ξεπζηόηεηαο είλαη πςειά θαη δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά απ’ απηά ηεο γεληθήο 

ξεπζηόηεηαο, θάηη πνπ επίζεο δείρλεη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο Κπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη από άιια ζηνηρεία θαη όηη ηα απνζέκαηα 

θαηέρνπλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο. Έηζη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ ξεπζηνπνίεζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηεο 

ε επηρείξεζε δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα ζεκεηώζεη κεγάιεο απώιεηεο απ’ απηή ηελ 

ελέξγεηα. 

Από ηελ ηζηνζειίδα (http://www.lavdas.gr/company/financialdata/) θαη βάζεη ησλ 

ηζνινγηζκώλ πνπ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλνη γηα ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2012 

http://www.lavdas.gr/company/financialdata/
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(http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ PALLAS 2012.pdf), γηα ηελ ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2013 

(http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 2013.pdf) θαη γηα απηή ηνπ 2014 

(http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 2014 PALLAS ΜΔ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ.pdf) ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ιάβδαο πνπ πξνθύπηνπλ γη’ απηέο ηηο 

ρξνληέο είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 2012 2013 2014 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
1,61 1,59 1,56 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
1,22 1,18 1,24 

ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
0,03 0,03 0,03 

 

Μηα θαιύηεξε εηθόλα ζρεκαηίδεηαη κέζα από ηελ ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

Ζ γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο ρξνληέο πνπ εμεηάδνληαη αθνινπζεί κηα 

πησηηθή πνξεία θαζώο από εθεί πνπ είρε ηελ ηθαλόηεηα λα απνπιεξώζεη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1,61 θνξέο κέζα από ηελ ρξήζε ηνπ Κπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ ηεο, ηελ επόκελε ρξνληά άξρηζε λα κεηώλεηαη απηό ην πνζό θαη ηελ 

http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/%20ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%20PALLAS%202012.pdf
http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/%20ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%20PALLAS%202012.pdf
http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/%20ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202013.pdf
http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/%20ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202013.pdf
http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/%20ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202014%20PALLAS%20ΜΕ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf
http://www.lavdas.gr/userfiles/e7783d0d-c75d-4fba-8293-a0ee00da9f60/%20ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202014%20PALLAS%20ΜΕ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf
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επόκελε ρξνληά ε πνξεία απηή ζπλερίζηεθε. Σν ελζαξξπληηθό όκσο είλαη πσο από ην 

2012 κέρξη ην 2014 ε δηαθνξά δελ είλαη κεγάιε θαζώο δελ έρεη θηάζεη νύηε ην έλα 

δέθαην. ηελ εηδηθή ξεπζηόηεηα ε πνξεία πνπ παξαηεξείηαη είλαη θαζνδηθή από ην 2012 

κέρξη ην 2013, ελώ από ην 2013 κέρξη ην 2014 ε πνξεία ηεο εηδηθήο ξεπζηόηεηαο είλαη 

αλνδηθή. Σν 2014 σζηόζν ε εηδηθή ξεπζηόηεηα ηεο επηρείξεζεο έρεη απμεζεί ηόζν πνιύ 

πνπ έρεη μεπεξάζεη θαη απηή πνπ είρε ην 2012, δίρσο όκσο λα ππάξρεη θάπνηα κεγάιε 

δηαθνξά παξά κόλν θαηά 0,02. ζνλ αθνξά ηελ ηακεηαθή ξεπζηόηεηα σζηόζν απηή 

παξέκεηλε ζηαζεξή όια ηα ρξόληα ζηελ επηρείξεζε ιάβδαο, θάηη πνπ δεκηνπξγεί 

ζηαζεξόηεηα θη αζθάιεηα γηα ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο. ε γεληθέο γξακκέο σζηόζν ε ξεπζηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ιάβδαο βξίζθεηαη ζε θαιό ζεκείν θαζώο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςεη ηηο 

ππνρξεώζεηο αλά πάζα ζηηγκή κέζα από ηελ ρξήζε ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ, 

αθόκε θη αλ απ’ απηό αθαηξεζνύλ ηα απνζέκαηα. Σν όηη ηα πνζά πνπ πξνθύπηνπλ 

κέζα από ηνλ δείθηε εηδηθήο ξεπζηόηεηαο δελ έρνπλ κεγάιε απόζηαζε από ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο δείρλεη πσο ε επηρείξεζε δελ ζα 

δεκησζεί ζε ηεξάζηην βαζκό από ηελ εθπνίεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ είρε, αλ 

ρξεηαδόηαλ λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα. 

Δλώ γηα ηελ επηρείξεζε BINGOTottis ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηελ 

ρξήζε ησλ ηζνινγηζκώλ γηα ηηο ρξνληέο 2012 

(http://www.bingo.gr/data/files/BINGO2012.pdf), 2013 

(http://www.bingo.gr/data/files/BINGO-isol-2013.pdf) θαη 2014 

(http://www.bingo.gr/data/files/BINGO-isol-2014.pdf) είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 2012 2013 2014 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
1,12 1,12 1,08 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
1,02 1,03 0,99 

ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
0,05 0,03 0,05 

 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξεία BINGOTottis απνδίδνληαη ζρεκαηηθά ζην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζεί: 

 

http://www.bingo.gr/data/files/BINGO2012.pdf
http://www.bingo.gr/data/files/BINGO-isol-2013.pdf
http://www.bingo.gr/data/files/BINGO-isol-2014.pdf
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Ζ γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο BINGOTottis είλαη ζηαζεξή ηηο ρξνληέο 2012 θαη 

2013, ελώ ηελ ρξνληά 2014 απηή κεηώλεηαη θαηά 0,04. Γεληθά ε γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο 

εηαηξείαο παξακέλεη ηθαλνπνηεηηθή θαζώο κπνξεί ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό λα 

θαιύςεη ηηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο επηρεηξήζεο εμνινθιήξνπ κηα θνξά θαη 

θάηη παξαπάλσ όιεο ηηο ρξνληέο. Ζ εηδηθή ξεπζηόηεηα ηελ ρξνληά 2013 ζε ζρέζε κε ην 

2012 είλαη απμεκέλε ειάρηζηα, θαηά 0,01 θαη ην 2014 έρεη κεησζεί θαηά 0,04. Ωζηόζν ην 

2014 ε εηδηθή ξεπζηόηεηα ηεο επηρείξεζεο ζπλερίδεη λα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα 

θαζώο ζρεδόλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό ηεο 

επηρείξεζεο, κε αθαηξεκέλα ηα απνζέκαηά ηεο, κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ νη 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο. Ζ ηακεηαθή ξεπζηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ην 2012 είλαη ρακειή θαζώο θηάλεη κόλν ην 0,05, όκσο ην 2013 κεηώλεηαη 

θαζώο πέθηεη θαηά 0,02. Σελ επόκελε ρξνληά όκσο μαλαθηάλεη ζηα επίπεδα πνπ 

βξηζθόηαλ ην 2012 όπνπ κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ είρε ε επηρείξεζε θαιππηόηαλ. 

Από ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηώλ γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2014 πξνθύπηεη θπξίσο ην 

ζπκπέξαζκα πσο αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ε ΓΗΩΣΖ είλαη εθείλε πνπ έρεη ην 

θαιύηεξν απνηέιεζκα ζηνλ δείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο όιεο ηηο ρξνληέο. Σν ίδην ηζρύεη 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε εηδηθήο ξεπζηόηεηαο θαη απηνύ ηεο ηακεηαθήο 

ξεπζηόηεηαο. Από άπνςε ξεπζηόηεηαο ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ παξνπζηάδεη ηα 

πςειόηεξα απνηειέζκαηα, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη κπνξεί λα θαιύςεη κε ηε 

κεγαιύηεξε επθνιία ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα 

ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο. ηελ ζπλέρεηα ηελ θαιύηεξε 

ξεπζηόηεηα έρεη ε εηαηξεία ιάβδαο, θαζώο ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη είλαη ηα 

θαιύηεξα ζηελ γεληθή θαη ηελ εηδηθή ξεπζηόηεηα. κσο ζηελ ηακεηαθή ξεπζηόηεηα 
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παξόιν πνπ δελ παξνπζηάδεη ηα πςειόηεξα απνηειέζκαηα ε επηρείξεζε ην γεγνλόο 

πσο είλαη ζηαζεξά είλαη θάηη πνπ δείρλεη πσο ε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλά 

πάζα ζηηγκή λα πιεξώζεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεώλ ηεο κέζα από ηελ ρξήζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηεο. 

 

6.2 Αρηζκοδείθηες δραζηερηόηεηας 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο αζρνινύληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη  ην Δλεξγεηηθό κηαο επηρείξεζεο. Αλ απηό δειαδή είλαη επαξθέο ή αλ 

ρξεηάδεηαη λα απμεζεί. Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο ηνπ Δλεξγεηηθνύ αθνξά ην αλ απηό 

ρξεζηκνπνηείηαη  κε ζσζηό ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πσιήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε ώζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. 

Πέξα απ’ απηό όκσο νη ζπγθεθξηκέλνη αξηζκνδείθηεο κειεηνύλ ην αλ νη πσιήζεηο πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, είλαη αξθεηέο ή αλ 

απηέο ζα πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα απμεζνύλ. (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015) 

’ απηή ηελ θαηεγνξία ησλ αξηζκνδεηθηώλ νη πσιήζεηο κειεηώληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην 

κέγεζνο πνπ έρεη ε θάζε επηρείξεζε πνπ εμεηάδεηαη. Αλ κηα επηρείξεζε είλαη κεγάιε 

ηόηε έρεη λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ησλ κεησκέλσλ θεξδώλ, ελώ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ην πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη πσο ε επηρείξεζε κπνξεί λα ράλεη έλα 

κέξνο ησλ πσιήζεσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεί επεηδή δελ έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα εμππεξεηήζεη όινπο ηνπο πειάηεο πνπ δεηνύλ ηα πξντόληα ηεο. Οη 

αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

είλαη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ ή δείθηεο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξίαο απνζεκάησλ, ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ, ν δείθηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο παγίσλ, ν δείθηεο κέζεο πεξηόδνπ είζπξαμεο, ν δείθηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο εηζπξαθηέσλ θαη ν δείθηεο κέζεο πεξηόδνπ πιεξσκήο. 

ηνλ αξηζκνδείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ ε ζρέζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015): 

 

ΠΩΛΖΔΗ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

Γηα ηνλ αξηζκνδείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ ην δεηνύκελν είλαη λα 

κπνξέζεη λα ππνινγίζεη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα πνπ έρεη κηα 

επηρείξεζε ζηελ θαηνρή ηεο θηλνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο ρξήζεο, ε 



 
 

 
45 

 

νπνία ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε έλα έηνο. Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

Δλεξγεηηθνύ γηα λα κπνξέζεη λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηεί ηνλ ιόγν 

 

ΠΩΛΖΔΗ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

’ απηό ηνλ αξηζκνδείθηε ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό ησλ εζόδσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε 

κέζα από θάζε λνκηζκαηηθή κνλάδα πνπ δαπάλεζε πάλσ ζην θνκκάηη ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

ηεο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο απηόο 

είλαη πςειόο δείρλεη πσο ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκό ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ θαηέρεη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ηα πξντόληα ηεο θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθύπηεη είλαη πσο ην Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην θαη δελ 

ζπκβάιιεη ζηνλ βαζκό πνπ ίζσο ζα κπνξνύζε ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

πσιήζεηο ηεο. 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο παγίσλ κειεηάεη ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρεία ηνπ πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ  ηεο πξνθεηκέλνπ απηά λα 

ζπκβάιινπλ ζηηο πσιήζεηο πνπ απηή πξαγκαηνπνηεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

απνηέιεζκα ηνπ δείθηε απηνύ είλαη κηθξό θαίλεηαη πσο ν νξγαληζκόο ρξεζηκνπνηεί έλα 

κεγάινο κέξνο ηνπ πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πνπιήζεη ηα 

πξντόληα ηνπ. ζν κεγαιύηεξε όκσο είλαη ε ρξήζε ηνπ πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη 

κηθξόηεξεο νη πσιήζεηο δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηελ επηρείξεζε επεηδή θαηαιήγεη λα 

ζπαηαιάεη ηνπο πάγηνπο πόξνπο ηεο δίρσο λα ππάξρεη θάπνην απνηέιεζκα. Ο ιόγνο 

ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015): 

 

ΠΩΛΖΔΗ 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 

 

Δμεηάδνληαο ηνλ δείθηε απηό ζε βάζνο ρξόλνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί έλα ζπκπέξαζκα ζε 

ζρέζε κε ην αλ ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο πξαγκαηνπνίεζε θάπνηεο 

αιιαγέο πνπ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ή αλ απηή έρεη 

παξακείλεη ζηάζηκε θαη ακεηάβιεηε. 

Ο δείθηεο ηεο κέζεο πεξηόδνπ είζπξαμεοδείρλεη θαηά κέζν όξν πόηε ζα θαηνξζώζεη ε 

επηρείξεζε λα εηζπξάμεη όιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη από ηξίηνπο από ηελ ζηηγκή πνπ 

εθείλνη ζα πξνηηκήζνπλ ηα πξντόληα ηεο θαη ζα ηα αγνξάζνπλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

αξηζκνδείθηε αλαθέξεηαη ζε αξηζκό εκεξώλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ από ην ζύλνιν ησλ 

εκεξώλ πνπ απνηεινύλ έλαλ ρξόλν. Ο ππνινγηζκόο ηνπ γίλεηαη σο εμήο 
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ΔΗΠΡΑΚΣΔΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ x 365 

ΠΩΛΖΔΗ 

 

Αλαιόγσο ηνπ απνηειέζκαηνο ε επηρείξεζε ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςεη ζε 

ζύληνκν ή όρη ρξνληθό δηάζηεκα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο κέζα από ηελ απνπιεξσκή ησλ 

παξαγγειηώλ πνπ έρεη δώζεη ζηνπο πειάηεο ηεο. Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

εηζπξαθηέσλ δείρλεη ην θνκκάηη ησλ πσιήζεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε θαη ην νπνίν ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη δεζκεπκέλν ζηνπο ιεγόκελνπο 

εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνύο, δηαθνξεηηθά ην απνηέιεζκα απηνύ ηνπ αξηζκνδείθηε 

κπνξεί λα δείρλεη γεληθά ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα εηζπξάμεη απηά πνπ ηεο ρξσζηάλε. Γηα λα ππνινγηζηεί απηό 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ιόγνο (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015): 

 

ΠΩΛΖΔΗ 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

 

ζν γηα ηνλ δείθηε κέζεο πεξηόδνπ πιεξσκήο απηόο ππνινγίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ ζα ρξεηαζηεί ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απνπιεξώζεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο από ηνπο νπνίνπο έρεη αγνξάζεη εθείλε ή αθόκε θαη απ’ όζνπο έρεη 

ρξεηαζηεί λα δαλεηζηεί θάηη όπσο είλαη ηα ρξήκαηα. Σν θιάζκα ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

είλαη  

 

ΠΛΖΡΩΣΔΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ x 365 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΔΩΝ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ρξήζηκνο γηα ηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο θαζώο 

εθείλνη ζα γλσξίδνπλ ην δηάζηεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα κεζνιαβήζεη κέρξη λα 

κπνξέζνπλ λα πιεξσζνύλ. 

ρεηηθά κε ηνπο αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ εηαηξεία ΗΟΝ ηα απνηειέζκαηα 

είλαη 
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 2012 2013 2014 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

4 5 5 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

0,77 0,77 0,82 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΑΓΗΧΝ 
2,28 2,21 2,17 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΔΗΠΡΑΞΖ 
212,44 193,57 180,79 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΧΝ 

1,72 1,89 2,02 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
444,14 447,42 429,39 

 

Γηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ΗΟΝ γηα ηνπο αξηζκνδείθηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ηηο ρξνληέο 2012 κέρξη θαη 2014, ζρεκαηίδνπλ ηελ εμήο εηθόλα όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Ζ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύληαη ηα απνζέκαηα κέζα ζηελ εηαηξεία ΗΟΝ είλαη ζηαζεξή 

ηηο ρξνληέο 2013 θαη 2014 θαη έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 2012 θαζώο κέζα ζε κηα 

ινγηζηηθή ρξήζε ην 2012 ε επηρείξεζε ρξεηαδόηαλ λα αλαλεώζεη ηα απνζέκαηά ηεο 

ηέζζεξηο θνξέο, ελώ ηηο άιιεο δύν ρξνληέο πνπ κειεηώληαη ε επηρείξεζε ρξεηαδόηαλ λα 

αλαλεώζεη ηα απνζέκαηά ηεο πέληε θνξέο. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

αθνινπζνύζε επίζεο ηελ ίδηα πνξεία θαζώο ήηαλ αλνδηθή, όκσο ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηηγκέο εθόζνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΗΟΝ ε αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

έγηλε ην 2013 θαηά 0,05. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ παγίσλ σζηόζν αθνινπζεί 

δηαθνξεηηθή πνξεία θαζώο απηή ε ηαρύηεηα κεηώλεηαη θαηά 0,11 ην 2014. Ζ πεξίνδνο 

πνπ κεζνιαβεί θαηά κέζν όξν κέρξη ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα εηζπξάμεη ηα 

ρξήκαηα πνπ ηηο νθείινπλ νη πειάηεο ηεο κεηώλνληαη όζν πεξλάεη ν θαηξόο, ελώ ε 

ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα εηζπξάμεη ηηο νθεηιέο ηηο από ηνπο πειάηεο ηεο ε 

επηρείξεζε ΗΟΝ απμάλεηαη όζν πεξλάεη ν θαηξόο. Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαηά κέζν 

όξν ρξεηάδεηαη ε εηαηξεία γηα λα κπνξέζεη λα απνπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο 

απμήζεθε από ην 2012 ζην 2013, ελώ από ην 2013 κέρξη ην 2014 απηή ε πεξίνδνο 

κεηώζεθε θαη έθηαζε αθόκε ρακειόηεξα από ην 2012. 

Γηα ηελ εηαηξεία ΓΗΩΣΖ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη 

 

 2012 2013 2014 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

10 9 8 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

1,07 1,02 1,21 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΠΑΓΗΧΝ 

5,34 6,12 5,53 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΔΗΠΡΑΞΖ 
165,64 164,69 119,89 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΧΝ 

2,20 2,22 3,04 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
282,70 252,30 251,08 

 

Σα ίδηα απνηειέζκαηα κέζα από κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε απνδίδνληαη σο εμήο: 
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Σα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ΓΗΩΣΖ αλαλεώζεθαλ δέθα θνξέο κέζα ζηελ ρξνληά 

2012, ελώ ην 2013 αλαλεώζεθαλ κηα θνξά ιηγόηεξε θαη ην 2014 θαηά δύν θνξέο ζε 

ζρέζε κε ην 2012, θάηη πνπ δείρλεη όηη ε πνξεία ήηαλ θαζνδηθή. Ζ πνξεία ηνπ δείθηε 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία από ην 2012 κέρξη 

ην 2013 θαη ζηελ ζπλέρεηα ππάξρεη αύμεζε από ην 2013 κέρξη ην 2014. Σελ αθξηβώο 

αληίζεηε πνξεία αθνινπζεί ν δείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο παγίσλ θαζώο από 

ην 2012 πνπ είρε 5,34 απμάλεηαη πεξίπνπ κηα κνλάδα θαζώο θηάλεη ην 6,12 θαη ην 2014 

κεηώλεηαη μαλά θηάλνληαο ην 5,53. Ζ κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

κεηώλεηαη από ην 2012 κέρξη ην 2014 θαη ε δηαθνξά από ην 2013 κέρξη ην 2014 είλαη 

κεγάιε θαζώο θηάλεη ηηο 119,89 κέξεο. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ εηζπξαθηέσλ 

απμάλεηαη από ην 2012 κέρξη ην 2014 θαη θηάλεη ην 3,04 θνξέο θάηη πνπ δείρλεη πσο 

έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ πσιήζεσλ πνπ ζεκεηώλεη ε επηρείξεζε είλαη δεζκεπκέλν ζε 

εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνύο. Ζ κέζε πεξίνδνο πιεξσκήο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρεη 

ε επηρείξεζε όκσο έρεη κεησζεί από ην 2012 κέρξη ην 2014 θαζώο ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ θαηνξζώλεη λα απνπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο 

ζε 251,08 κέξεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ιάβδαο γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2014 είλαη 
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 2012 2013 2014 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

5 5 6 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

0,98 1,02 1,02 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΠΑΓΗΧΝ 

9,56 8,86 9,05 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΔΗΠΡΑΞΖ 
238,77 228,02 243,49 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΧΝ 

1,53 1,60 1,50 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
249,32 251,50 288,08 

 

θαη αληηζηνίρσο ην δηάγξακκα πνπ ζρεκαηίδεηαη γη’ απηήλ βάζεη απηώλ ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη: 

 

 

 

Ζ πνξεία ηεο ιάβδαο είλαη αλνδηθή ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξηζκνδείθηε θπθινθνξίαο 

ηαρύηεηαο απνζεκάησλ πνπ δείρλεη πσο ην 2014 ν αξηζκόο ησλ θνξώλ πνπ 
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αλαλεώζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο έθηαζε ηηο έμη, ελώ ηηο άιιεο ρξνληέο 

έθηαλε κόλν ηηο 5. Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ απμήζεθε 

επίζεο ηηο ρξνληέο 2013 θαη 2014 ζε ζρέζε κε ην 2012, όκσο παξέκεηλε ζηαζεξά ζην 

1,02 ηηο ρξνληέο 2013 – 2014. Σν ύςνο ηνπ αξηζκνδείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο από 

9,56 πνπ ήηαλ ην 2012 κεηώζεθε πάλσ από κηζή κνλάδα θηάλνληαο ην 8,86 γηα ην 

2013 θαη ην 2014 απμήζεθε μαλά θηάλνληαο ην 9,05. Ο κέζνο όξνο ηεο πεξηόδνπ πνπ 

ρξεηαδόηαλ ε επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα ιάβεη ηα ρξήκαηα πνπ ηεο ρξσζηνύζαλ 

ήηαλ 238,77 κέξεο ην 2012, όκσο ην 2013 ν αξηζκόο ησλ εκεξώλ κεηώζεθε πεξίπνπ 

θαηά έλδεθα κέξεο θαη ην 2014 απμήζεθε μαλά θηάλνληαο ηηο 243,49 κέξεο. Ζ 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ εηζπξαθηέσλ βξηζθόηαλ ζην 1,53 ην 2012, όκσο ην 2013 

απμήζεθε θαηά 0,07 θηάλνληαο ην 1,60 θαη ην 2014 κεηώζεθε θαηά 0,10 θηάλνληαο ζε 

ρακειόηεξν επίπεδν απ’ απηό πνπ είρε ε επηρείξεζε ην 2012. Ζ κέζε πεξίνδνο θαηά 

ηελ νπνία ε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο 

ήηαλ ζηηο 249,32 κέξεο ην 2012, ην 2013 απμήζεθε θηάλνληαο ηηο 251,50 θαη ην 

2014απμήζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν θηάλνληαο ην 288,08 μεπεξλώληαο γηα εθείλε ηε 

ρξνληά ηελ κέζε πεξίνδν πνπ ρξεηαδόηαλ ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ πξνθεηκέλνπ λα 

απνπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. 

Γηα ηνλ νξγαληζκό BINGOTottis ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο ίδηεο ρξνληέο 

είλαη 

 

 2012 2013 2014 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

19 20 20 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

0,97 0,98 0,99 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΠΑΓΗΧΝ 

2,53 2,68 2,75 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΔΗΠΡΑΞΖ 
197,62 196,09 190,05 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΧΝ 

1,85 1,86 1,92 

ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 
352,64 345,55 317,04 

 

Ζ επηρείξεζε BINGOTottis ρξεηάζηεθε λα αλεθνδηαζηεί κε απνζέκαηα 19 θνξέο ην 

2012 θαη 20 ηηο δύν επόκελεο ρξνληέο. Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ηνπ 
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Δλεξγεηηθνύ αθνινύζεζε ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2014 θαη ην 

ίδην ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξηζκνδείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο Παγίσλ. 

ζν γηα ηελ πεξίνδν πνπ ρξεηαδόηαλ ε επηρείξεζε θαηά κέζν όξν πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε από ηνπο πειάηεο ηεο, απηό ην δηάζηεκα 

κεηώζεθε από ην 2012 κέρξη ην 2014 κε ηελ κεγαιύηεξε κείσζε λα ζεκεηώλεηαη ην 

2014 πνπ ε επηρείξεζε ρξεηαδόηαλ πιένλ 190,05 κέξεο. Ο δείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο εηζπξαθηέσλ αθνινύζεζε αλνδηθή πνξεία πνπ δείρλεη όηη όιν θαη 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύζε ε επηρείξεζε δεζκεπόηαλ 

θάζε ρξόλν ζε εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνύο. Παξά ην γεγνλόο όκσο όηη ηα θεθάιαηα 

πνπ κειινληηθά ζα εηζέπξαηηε ε επηρείξεζε απμάλνληαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ην 

δηάζηεκα πνπ εθείλε ρξεηαδόηαλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απνπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο κεησλόηαλ κε θάζε ρξόλν πνπ πεξλνύζε. ρεκαηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο είλαη: 

 

 

 

ρεηηθά κε ηνπο αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

είλαη πσο ζηελ θαιύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ιάβδαο θαζώο θαηόξζσζε λα 

ζεκεηώζεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αξηζκνδείθηεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Δλδηαθέξνλ 

απνηειεί ην όηη γηα πξώηε θνξά εκθαλίδεηαη λα έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαη κηα 
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άιιε εηαηξεία, ε BINGOTottis, ε νπνία έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε 

Κπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ. Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζεκείν είλαη ην όηη ηελ 

ακέζσο θαιύηεξε, ηελ δεύηεξε δειαδή ζέζε, θαηέρεη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ. Μεηαμύ 

ησλ εηαηξεηώλ ιάβδαο θαη ΓΗΩΣΖ ην ελδηαθέξνλ πξνζειθύεηαη ζηνλ αξηζκνδείθηε ηεο 

κέζεο πεξηόδνπ πιεξσκήο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ρξνληά 2014 θαζώο εθεί ε ΓΗΩΣΖ 

θαίλεηαη λα έρεη ην θαιύηεξν απνηέιεζκα, όκσο ηηο άιιεο δύν ρξνληέο (2012 θαη 2013) 

ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη ε ιάβδαο. 

 

6.3 Αρηζκοδείθηες κότιεσζες 

 

Ο αξηζκνδείθηεο κόριεπζεο κειεηάεη ην πνζνζηό ζην νπνίν κηα νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απμήζεη ην ύςνο ηεο απόδνζεο πνπ έρνπλ ηα 

δηθά ηεο θεθάιαηα, θαηαθεύγεη ζηελ αλαδήηεζε θεθαιαίσλ πνπ δελ ηεο αλήθνπλ θαη 

πξνέξρνληαη από θάπνηνλ ηξίην – μέλν. ηελ θαηεγνξία ησλ αξηζκνδεηθηώλ κόριεπζεο 

νη πην γλσζηνί πνπ ππάξρνπλ είλαη δύν (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015): ν πξώηνο είλαη 

ν δείθηεο ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαη ν δεύηεξνο είλαη ν δείθηεο μέλσλ πξνο 

ίδηα θεθάιαηα. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θιάζκα 

 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

Μέζα ζηνλ νπνίν δείθηε θαίλεηαη ην πνζνζηό πνπ απνηεινύλ ηα μέλα θεθάιαηα ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθό Δλεξγεηηθό πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ππό κειέηε επηρείξεζε. 

Σν θαιύηεξν ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη λα ππάξρεη έλα ρακειό επίπεδν 

ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο γηα ηελ επηρείξεζε. ζν γηα ηνλ δείθηε μέλσλ πξνο 

ίδηα θεθάιαηα ν όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΊΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

ηνλ αξηζκνδείθηε απηό επίζεο κειεηάηαη ην βάξνο πνπ έρεη αλαιάβεη ε επηρείξεζε λα 

επσκηζηεί κέζα από δαλεηζκό πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη είλαη ίδηεο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε κε εθείλεο πνπ πξνζθέξνληαλ από ηνλ 

αξηζκνδείθηε ηεο ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. 
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πλνιηθά γηα ηελ κόριεπζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

κειεηώληαη, θαη ηηο ρξνληέο πνπ κειεηώληαη, παξνπζηάδνληαη κέζα από πίλαθεο θαη 

δηαγξάκκαηα ζηελ ζπλέρεηα θαη είλαη ηα αθόινπζα: Γηα ηελ ΗΟΝ: 

 

 2012 2013 2014 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

0,60 0,60 0,62 

ΞΔΝΧΝ ΠΡΟ ΊΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
1,50 1,51 1,67 

 

 

 

Σα μέλα θεθάιαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε απνηεινύλ ην 0,60 ή αιιηώο 

ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ Δλεξγεηηθνύ πνπ είρε ε επηρείξεζε ζηελ θαηνρή ηεο ην 2012 θαη 

ην 2013, ελώ ην 2014 ηα μέλα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο απμήζεθαλ θάηη πνπ θαίλεηαη 

από ην γεγνλόο όηη ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε έθηαζε ην 0,62, ήηνη ην 62%. Σα μέλα 

θεθάιαηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε ΗΟΝ ηελ ρξνληά 2012 είλαη όπσο θαίλεηαη κηάκηζε 

θνξά ηα θεθάιαηα πνπ ηεο αλήθνπλ, ην 2013 απηό ην πνζό απμάλεηαη θαηά 0,01, όκσο 

ην 2014 ε αύμεζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη κεγαιύηεξε θαη θηάλεη ην 0,16 θάηη πνπ 

δείρλεη πσο ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ρεηξόηεξε ην 2014 απ’ όηη ην 2012. 

Γηα ηελ ΓΗΩΣΖ: 

 

 2012 2013 2014 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

0,46 0,38 0,45 

ΞΔΝΧΝ ΠΡΟ ΊΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
0,92 0,70 0,84 
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Από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ ΓΗΩΣΖ επηζεκαίλεηαη πσο ην 2013 ε 

επηρείξεζε θαηόξζσζε λα κεηώζεη ην ύςνο πνπ είραλ ηα μέλα θεθάιαηα πνπ είρε ιάβεη 

ζε ζρέζε κε ην Δλεξγεηηθό πνπ είρε ζπλνιηθά ζηελ θαηνρή ηεο, όκσο απηό δελ 

κπόξεζε λα ζπλερηζηεί θαη ην 2014 θάηη πνπ δείρλεη πσο ε επηρείξεζε ρξεηάζηεθε λα 

θαηαθύγεη ζηελ ιύζε ηνπ δαλεηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο ρξνληάο. Δπίζεο, ηα μέλα θεθάιαηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε απνηεινύλ 

κεγάιν ηκήκα ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη ηεο αλήθνπλ, όκσο θη απηό 

ην θνκκάηη κεηώζεθε ην 2013 θαη απμήζεθε μαλά ην 2014 όπσο θαίλεηαη από ηα 

παξαπάλσ λνύκεξα. Γηα ηελ ιάβδαο: 

 

 2012 2013 2014 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

0,54 0,55 0,56 

ΞΔΝΧΝ ΠΡΟ ΊΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
1,20 1,24 1,30 
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ηελ εηαηξεία ιάβδαο ηα μέλα θεθάιαηα απνηεινύλ ην κηζό θαη ιίγν παξαπάλσ ησλ 

ζπλνιηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ ην Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο. Απηό είλαη θάηη 

πνπ ηζρύεη θαη γηα ηηο ηξεηο ρξνληέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ όκσο ε πνξεία ηνπ 

δείθηε είλαη ειαθξώο αλνδηθή. ζν γηα ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα, απηά είλαη 

θαηά πνιύ πεξηζζόηεξα θαζώο ηα μέλα θεθάιαηα απνηεινύλ ην 120% ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο ην 2012, ην 124% ην 2013 θαη ην 130% ην 2014. Σν απνηέιεζκα πνπ 

πξνθύπηεη γεληθά από ηνλ αξηζκνδείθηε απηό είλαη πσο ε επηρείξεζε ιάβδαο έρεη 

πςειά πνζνζηά δαλεηζκνύ, όρη όκσο ηα πςειόηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο 

επηρεηξήζεηο, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα 

ηνπο αξηζκνδείθηεο κόριεπζεο ζηελ επηρείξεζε BINGOTottis, ηα νπνία είλαη: 

 

 2012 2013 2014 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

0,71 0,72 0,74 

ΞΔΝΧΝ ΠΡΟ ΊΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
2,52 2,62 2,81 

 

 

 

Ζ ζπλνιηθή δαλεηαθή επηβάξπλζε όπσο θαίλεηαη κέζα ζηα απνηειέζκαηα δείρλεη πσο 

ε επηρείξεζε BINGOTottis έρεη έλα πςειό πνζνζηό δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε 

ην ύςνο πνπ έρεη ην Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά. Απηό ην θνκκάηη είλαη ην 

71% γηα ην 2012, ην 72% γηα ην 2013 θαη 74% γηα ην 2014. Ζ πνξεία είλαη αλνδηθή θάηη 

πνπ δείρλεη πσο ε επηρείξεζε είλαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ππνρξεσκέλε θαη απηό 

απμάλεηαη θάζε ρξόλν πνπ πεξλάεη. Δπίζεο ηα μέλα θεθάιαηα είλαη δπόκηζε θνξέο 

πςειόηεξα από ηα θεθάιαηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηελ θαηνρή ηεο θαη ρξεζηκνπνηεί 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη. Σα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ δείθηε σζηόζν απμάλνληαη 



 
 

 
57 

 

όζν πεξλάεη ν θαηξόο κε ην πςειόηεξν απνηέιεζκα λα ζεκεηώλεηαη ην 2014 πνπ ηα 

μέλα θεθάιαηα είλαη πεξίπνπ ηξηπιάζηα από απηά πνπ έρεη ε επηρείξεζε επ’ νλόκαηη 

ηεο. 

ζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνδείθηεο κόριεπζεο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα 

όιεο ηηο επηρεηξήζεηο δείρλνπλ πσο ζηελ θαιύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε επηρείξεζε 

ΓΗΩΣΖ όιεο ηηο ρξνληέο θαη γηα ηνπο δύν αξηζκνδείθηεο θαζώο έρεη ηα ρακειόηεξα 

επίπεδα δαλεηζκνύ ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη 

αλαιύνληαη κέζα ζηελ παξνύζα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε.  ηελ ζπλέρεηα ηα 

δεύηεξα θαιύηεξα απνηειέζκαηα έρεη ε επηρείξεζε ιάβδαο θαζώο ε απόζηαζε πνπ 

έρνπλ κεηαμύ ηνπο απηέο νη δύν επηρεηξήζεηο δελ είλαη κεγάιε γηα θάζε ρξνληά, νύηε 

όκσο θαη ζε θάζε αξηζκνδείθηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ππάξρνπλ παξνπζηάδνπλ 

εμαηξεηηθά πςειή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο, ελ αληηζέζεη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλεηαη 

λα έρνπλ νη άιιεο δύν επηρεηξήζεηο πνπ κειεηώληαη. Μεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ 

επηρεηξήζεσλ σζηόζν ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα από άπνςε δαλεηζκνύ θαίλεηαη λα ην 

έρεη ε BINGOTottis, ηεο νπνίαο ε πεξηνπζία απνηειείηαη ζε κεγάιν βαζκό από 

θεθάιαηα πνπ δελ ηεο αλήθνπλ θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη ζηνπο δαλεηζηέο 

ηεο αλά πάζα ζηηγκή. 

 

6.4 Αρηζκοδείθηες οηθολοκηθής θάισυες 

 

Οη αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο θάιπςεο κέζα από ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεκαηίδεη ν 

ππνινγηζκόο θαζελόο απ’ απηνύο πξνζθέξνπλ κηα απάληεζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη λα ζρεηίδνληαη κε ην αλ θαη θαηά πόζν ε επηρείξεζε 

πξνβαίλεη ζε ππεξβνιηθά πςειό δαλεηζκό πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζώζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αξηζκνδεηθηώλ ζπλήζσο εθείλνη νη 

αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ν αξηζκνδείθηεο Βαζκνύ θάιπςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ πξάμε  

 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΣΟΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΩΝ 

ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 

 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ θνξώλ 

πνπ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ νη ρξεσζηηθνί ηόθνη κέζα από ηα θέξδε πνπ θαηνξζώλεη 

λα ζπγθεληξώζεη ε επηρείξεζε, πξνηνύ πξνβεί ζηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ θαη ησλ 

θόξσλ πνπ απηά ζρεκαηίδνπλ ζηελ ζπλέρεηα. Ο αξηζκνδείθηεο ηνπ βαζκνύ θάιπςεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ είλαη απαξαίηεην λα μεπεξλάεη ην 200% - 250% 
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θάηη πνπ ζεκαίλεη ηηο 2 – 2,5 θνξέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα ζπλερίδεη 

ηελ δξαζηεξηόηεηά ηεο δίρσο λα θνβάηαη ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ κέζα 

ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξώλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο δεύηεξνο αξηζκνδείθηεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη απηόο ηνπ βαζκνύ θάιπςεο ππνρξεώζεσλ κε ηακεηαθέο ξνέο, ν 

νπνίνο όκσο δελ ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα, απιώο ζα παξαηεζεί ν ηύπνο ηνπ, ν 

νπνίνο είλαη (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015) 

 

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΣΟΚΟΗ + ΜΗΘΩΜΑΣΑ + [ΥΡΔΟΛΤΗΑ/(1-t)] + [ΠΡΩΣΟ 
ΜΔΡΗΜΑ / (1-t)] 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απ’ απηό ηνλ αξηζκνδείθηε είλαη νη ίδηεο κ’ εθείλεο 

ηνπ δείθηε γηα ηνλ βαζκό θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ. Γηα ηελ ΗΟΝ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δείθηε βαζκνύ θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ είλαη: 

 

 2012 2013 2014 

ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΤΦΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

28,36% 35,19% 34,75% 

 

 

 

Ζ ηθαλόηεηα ηεο ΗΟΝ λα απνπιεξώλεη ηνπο ηόθνπο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2014 όπσο θαίλεηαη ήηαλ αλνδηθή 

από ην 2012 κέρξη ην 2013 θαζώο ε αύμεζε ήηαλ πεξίπνπ επηά ηνηο εθαηό, όκσο ηελ 

ρξνληά 2014 ε ηθαλόηεηα ηεο ΗΟΝ ζ’ απηό ηνλ ηνκέα κεηώζεθε θη έθηαζε ην 34,75%. Σα 

απνηειέζκαηα απηά δελ μεπεξλνύλ ην 200 – 250% θάηη πνπ θαζηζηά ηελ επηρείξεζε 

επάισηε απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ κέζα ζηελ νηθνλνκία θαη γεληθά 
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ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ πνπ εληάζζεηαη. Γηα ηελ ΓΗΩΣΖ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηηο ίδηεο ρξνληέο είλαη  

 

 2012 2013 2014 

ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΤΦΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

391,04% 482,84% 582,54% 

 

Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα ηεο πνξείαο πνπ είρε απηόο ν αξηζκνδείθηεο ζηελ επηρείξεζε 

παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ΓΗΩΣΖ δείρλνπλ πσο ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

βξίζθεηαη ζε θαιό ζεκείν θαζώο αξρηθά μεπεξλνύλ ην 200 – 250%, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη είλαη αλνδηθή θαζώο από ην 2012 κέρξη ην 2014 ππάξρεη 

κηα δηαθνξά ζρεδόλ 200%. Παξ’ όια απηά ε αύμεζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ εηώλ πνπ 

παξαθνινπζείηαη ε επηρείξεζε είλαη κηθξόηεξε από ην 2012 κέρξη ην 2013 ζε ζρέζε κε 

απηή πνπ ππάξρεη από ην 2013 κέρξη ην 2014. Γηα ηελ ιάβδαο ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ επίζεο είλαη 

 

 2012 2013 2014 

ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΤΦΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

282,95% 646,19% 1299,16% 
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Καη ζρεκαηηθά ε πνξεία: 

 

 

 

Ζ πνξεία ηεο ιάβδαο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ είλαη 

εμαηξεηηθή θαζώο από ην 2012 κέρξη ην 2013 ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη είλαη ζρεδόλ 

ηξηπιάζηα θάηη πνπ δείρλεη πσο ηα θέξδε πξν θόξσλ κπνξνύζαλ λα θαιύςνπλ ηξεηο 

θνξέο πεξηζζόηεξεο ηνπο ρξεσζηηθνύο ηόθνπο πνπ είρε ζεκεηώζεη ηε ρξνληά 2013 ε 

επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην 2012.Από ην 2013 όκσο κέρξη ην 2014 ε αύμεζε πνπ 

ζεκεηώζεθε ήηαλ δηπιάζηα θαζώο ε επηρείξεζε είρε ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δαπάλεο 1299,16% ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ ήηαλ 

646,19%. ηελ επηρείξεζε ιάβδαο ε πνξεία πνπ παξαηεξείηαη είλαη αικαηώδεο 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ θαη ε πςειόηεξε 

κέρξη ζηηγκήο πνπ έρεη παξαηεξεζεί κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα όιεο ηηο ρξνληέο 

εληνπίδεηαη ζηελ ρξνληά 2014. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο BINGOTottis ηα απνηειέζκαηα 

είλαη επίζεο ηα εμήο 

 

 2012 2013 2014 

ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΤΦΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 

18,76% 26,14% 23,74% 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε βαζκόο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ 

επηρείξεζε BINGOTottis είλαη ρακειά θαζώο δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηνπο ρξεσζηηθνύο 

ηόθνπο νύηε κηα θνξά κέζα από ηελ ρξήζε ησλ θεξδώλ πνπ απηή είρε πξηλ από ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ θαη θαη’ επέθηαζε δελ ζα κπνξεί λα ηνπο θαιύςεη νύηε κεηά ηελ 
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θαηαβνιή ηνπο. Ζ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο βειηηώλεηαη ειάρηζηα ην 2013, όκσο ην 

2014 ζεκεηώλεηαη κείσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θάηη πνπ δπζρεξαίλεη πεξηζζόηεξν ηελ 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Μέζα από ηελ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ αθνινπζεί ε 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκνδείθηε θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

δαπαλώλ γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο. 

 

 

 

Αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ΗΟΝ, ΓΗΩΣΖ, ιάβδαο θαη BINGOTottis ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηνλ αξηζκνδείθηε βαζκνύ θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

δαπαλώλ δείρλνπλ πσο θακία επηρείξεζε δελ θαηέρεη θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο ηελ πξώηε 

ζέζε, ήηνη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, θαζώο ην 2012 ηνλ πςειόηεξν βαζκό θάιπςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δαπαλώλ ηνλ θαηέρεη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ, ελώ ην 2013 θαη ην 

2014 ηνλ θαηέρεη ε επηρείξεζε ιάβδαο. Δπηρεηξήζεηο όπσο είλαη ε ΗΟΝ θαη ε 

BINGOTottis θαίλνληαη λα έρνπλ κεγάιν πξόβιεκα σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ 

ρξεσζηηθώλ ηνπο ηόθσλ κέζα από ηα θέξδε πνπ απνθνκίδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο πξηλ από ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ θαη ησλ ηόθσλ πνπ ζπλεπάγνληαη 

απηά. 

 

6.5 Αρηζκοδείθηες απόδοζες 

 

Οη αξηζκνδείθηεο απόδνζεο είλαη κηα κεγάιε νκάδα αξηζκνδεηθηώλ πνπ κειεηνύλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε. Γηα λα κπνξέζεη όκσο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο από ηελ 

δηνίθεζή ηεο. πλεπώο απηό πνπ εμεηάδεηαη κέζα από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
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αξηζκνδείθηεο είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζεο πνπ έρεη ε ππό 

εμέηαζε επηρείξεζε θάζε θνξά. (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015) 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελνη αξηζκνδείθηεο ηεο απόδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

είλαη ν δείθηεο ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο, ν δείθηεο ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνύ 

θέξδνπο, ηεο απόδνζεο Δλεξγεηηθνύ, ηεο απόδνζεο ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ θαη ηεο 

απόδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015). Τπάξρεη σζηόζν θη 

έλαο άιινο αξηζκνδείθηεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απνδνηηθόηεηα, απηόο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο (Γεδνύζεο, 1998). 

ηνλ αξηζκνδείθηε πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο ν ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

(Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015) 

  

ΠΩΛΖΔΗ – ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΔΩΝ 

ΠΩΛΖΔΗ 

 

Ο αξηζκεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάζκαηνο είλαη νπζηαζηηθά ηα κηθηά θέξδε πνπ 

απνθνκίδεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο δείθηεο απηόο 

ππνινγίδεη ην πεξηζώξην ηνπ θέξδνπο πνπ έρεη ε επηρείξεζε πξνηνύ απηή πξνβεί ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο δηάθνξνπο θξαηηθνύο 

νξγαληζκνύο. Πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ από ηνλ ππνινγηζκό απηνύ 

ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πόζν ε δηνίθεζε πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε ιακβάλεη ηέηνηεο απνθάζεηο ώζηε λα κεηώζεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν 

ην θόζηνο πνπ αλαιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηα πξντόληα ηεο. Πέξαλ 

απηνύ όκσο κέζα από ηελ κέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε θαίλεηαη θαη ην 

πεξηζώξην πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θέξδε ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό κέζα 

από ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Γηα ηνλ αξηζκνδείθηε κέηξεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ 

πνπ έρεη κηα επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θαζαξό θέξδνο ν αξηζκνδείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη: 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΠΩΛΖΔΗ 

 

Σν δεηνύκελν είλαη ην ύςνο ηνπ θέξδνπο πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 

επηρείξεζε κέζα από ηελ ιεηηνπξγία ηεο, από ηελ ζηηγκή όκσο πνπ ζα απνπιεξώζεη 

όισλ ησλ εηδώλ ηηο ππνρξεώζεηο ηεο είηε απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηξίηα άηνκα όπσο 

είλαη νη πξνκεζεπηέο θαη νη δαλεηζηέο ηεο, είηε είλαη ην ίδην ην θξάηνο θαη νη 

ππνρξεώζεηο πνπ έρεη απέλαληί ηνπ. 
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ηνλ δείθηε απόδνζεο ηνπ Δλεξγεηηθνύ ν ιόγνο πνπ εθαξκόδεηαη είλαη (Βαζηιείνπ θαη 

Ζξεηώηεο, 2015): 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

Από ηνλ αξηζκνδείθηε απηό πξνθύπηεη έλα απνηέιεζκα πνπ δείρλεη πόζν έρεη ζπκβάιεη 

ην ζπλνιηθό Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο ζηελ δεκηνπξγία ησλ θαζαξώλ θεξδώλ πνπ 

είρε ζεκεηώζεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν ύςνο ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνύ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ ρξεζηκόηεηά ηνπο θαζώο όζν πην ζσζηή είλαη κηα 

απόθαζε, ηόζν πςειόηεξε είλαη ε απνδνηηθόηεηα ηνπ Δλεξγεηηθνύ. Δηο πεξίπησζηλ 

πνπ ην Δλεξγεηηθό κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθό ηόηε ην ζθάικα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία δελ έρεη θαηνξζώζεη λα αμηνπνηήζεη κε 

ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο. 

Ζ απόδνζε ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη κηα επηρείξεζε δείρλνπλ ηνλ βαζκό 

ζηνλ νπνίν ηα θεθάιαηα πνπ απηή θαηέρεη, αιιά θαη εθείλα πνπ έρεη δαλεηζηεί έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ δηνίθεζε γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ θεξδώλ πνπ 

είρε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηή κειεηάηαη. Γηα λα ζρεκαηηζηεί ν αξηζκνδείθηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο  

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ + ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΈΞΟΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

Πέξαλ απηνύ ηνπ αξηζκνδείθηε ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ππνινγηζηεί ε απνδνηηθόηεηα ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ, 

όκσο απηνί νη δείθηεο έρνπλ δηαθνξεηηθό βαζκό δπζθνιίαο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό 

ηνπο, παξά ην γεγνλόο πσο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πξνζθέξνπλ πην ζσζηά 

απνηειέζκαηα. Ο αξηζκνδείθηεο απόδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο ε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη σο εμήο (Βαζηιείνπ θαη Ζξεηώηεο, 2015): 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΊΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ αξηζκνδείθηε απηό δείρλεη ην πνζνζηό ζην 

νπνίν ηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ ηεο. ηαλ ην απνηέιεζκα απηνύ ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη πςειό ηόηε απηό δείρλεη 
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πσο ε επηρείξεζε έρεη κηα ηθαλή δηνίθεζε ζηελ θνξπθή, ε νπνία δελ αθήλεη 

αλεθκεηάιιεπηα ηα θεθάιαηα πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απηό 

πνπ θαίλεηαη είλαη πσο ε επηρείξεζε έρεη κπξνζηά ηεο έλα πνιιά ππνζρόκελν κέιινλ, 

αθνύ ε δηνίθεζή ηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηθαλόηεηα. Αληίζεηα έλαο ρακειόο 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ δείρλεη πσο ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο πξέπεη λα αιιάμνπλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ή δηαθνξεηηθά πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ από άιια πην ηθαλά άηνκα. Ο ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο, απηόο ηνπ 

πεξηζσξίνπ ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο ππνινγίδεηαη σο εμήο (Γεδνύζεο, 1998): 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΡΓΟ 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ δείρλνπλ ην 

ύςνο πνπ έρεη κηα εηδηθή θαηεγνξία θέξδνπο, απηή ηνπ ειέγμηκνπ θέξδνπο. Απηή ε 

θαηεγνξία θέξδνπο είλαη ζεκαληηθή γηαηί δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε 

λα ειέγμεη θαη λα πεξηνξίζεη ην ύςνο ησλ εμόδσλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη, λα παξάμεη ηα πξντόληα ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηα 

πνπιήζεη. ζν πςειόηεξν είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ αξηζκνδείθηε απηνύ, ηόζν 

κεγαιύηεξν είλαη ην ιεηηνπξγηθό θέξδνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πσιήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη. 

Γηα ηελ νκάδα ησλ αξηζκνδεηθηώλ απόδνζεο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα 

ηελ επηρείξεζε ΗΟΝ είλαη ηα εμήο κε βάζε ηνπο ηζνινγηζκνύο ηεο επηρείξεζεο (γηα ηελ 

ρξνληά 2012 ζηελ ηζηνζειίδα http://www.inr.gr/isologismoi/2012/0238.pdf, γηα ην 2013 

http://www.inr.gr/isologismoi/2013/0238.pdf θαη γηα ην 2014 

http://www.inr.gr/isologismoi/2014/0238.pdf): 

 

 2012 2013 2014 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΜΔΗΚΣΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

35,88% 36,31% 35,23% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,90% 0,99% 1,08% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
0,69% 0,76% 0,89% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

4,10% 4,10% 4,39% 

http://www.inr.gr/isologismoi/2012/0238.pdf
http://www.inr.gr/isologismoi/2013/0238.pdf
http://www.inr.gr/isologismoi/2014/0238.pdf
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ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 
1,73% 1,91% 2,37% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,073219 0,07477 0,0726 

 

Σν πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο πνπ είρε ε επηρείξεζε ΗΟΝ ην 2012 ήηαλ 35,88%. 

Πνζνζηό πνπ ηελ επόκελε ρξνληά απμήζεθε, όκσο ηελ κεζεπόκελε, ην 2014, κεηώζεθε 

ζε ηέηνην βαζκό πνπ ήηαλ ρακειόηεξν από ηνπο 2012 θαζώο έθηαζε κόλν ην 35,23%. 

Σν πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο όκσο αθνινύζεζε κηα δηαθνξεηηθή πνξεία θαζώο ήηαλ 

όιεο ηηο ρξνληέο αλνδηθό θαη ην 2014 θαηόξζσζε λα θηάζεη ην 1,08% πνπ δείρλεη όηη ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κηα ηδηαίηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ηεο εμαζθαιίδεη 

ζεκαληηθά θαζαξά θέξδε θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο. Ίζσο ζ’ απηό λα ζπκβάιεη θαη ε 

απόδνζε πνπ έρεη ην Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν επίζεο αθνινπζεί κηα 

αλνδηθή πνξεία θαη πιεζηάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ κνλάδα. Σα θεθάιαηα πνπ έρεη 

ζπλνιηθά ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζπλεηό ηξόπν θαζώο ην 

2012 θαη ην 2013 ε απόδνζε πνπ είραλ ήηαλ ζηαζεξή ζην 4,10 θαη ην 2014 ε 

απνδνηηθόηεηά ηνπο απμήζεθε θαηά 0,29%. 

Ζ απόδνζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη επίζεο αλνδηθή 

όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηζσξίνπ πνπ 

ππάξρεη γηα ιεηηνπξγηθό θέξδνο ηα απνηειέζκαηα είλαη αλνδηθά από ην 2012 κέρξη ην 

2013, όκσο από κέρξη ην 2014 ε πνξεία είλαη θαζνδηθή. Ζ πνξεία ηνπ δείθηε 

πεξηζσξίνπ ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο δείρλεη πσο ε επηρείξεζε δπζθνιεύεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνο όθειόο ηεο ην ειέγμηκν θέξδνο. 
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Ζ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ΗΟΝ θαίλεηαη επίζεο δηαγξακκαηηθά κέζα από ηελ 

παξαπάλσ εηθόλα θαη απνδίδεη ηελ απόδνζε πνπ απηή είρε ηηο ρξνληέο 2012 κέρξη θαη 

ην 2014. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ΓΗΩΣΖ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ είλαη 

 

 2012 2013 2014 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΜΔΗΚΣΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

44,29% 45,56% 46,47% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

3,55% 3,85% 5,08% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
3,80% 3,93% 6,17% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

5,07% 5,15% 7,42% 

ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 
7,56% 7,11% 11,56% 
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ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,05747 0,07643 0,08243 

 

Γηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΓΗΧΣΖ είλαη ηα εμήο: 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ ΓΗΩΣΖ δείρλνπλ πσο ην πεξηζώξην ηνπ 

κηθηνύ θέξδνπο πνπ είρε ε επηρείξεζε απμαλόηαλ από ην 2012 κέρξη θαη ην 2014 

ζπλερώο, παξαπάλσ από έλα ηνηο εθαηό ην 2013 θαη ιίγν ιηγόηεξν από ην έλα ηνηο 

εθαηό ην 2014. Σν πεξηζώξην ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο απμαλόηαλ όιεο ηηο ρξνληέο όκσο ε 

κεγαιύηεξε αύμεζε έγηλε ην 2014 κε ην πεξηζώξην απηό λα αγγίδεη ην 5,08%. Ζ 

απόδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνύ είλαη αλνδηθή ηηο ρξνληέο 2012 -2014 θαη ηελ ρξνληά 2014 ε 

απόδνζε πνπ έρεη ην Δλεξγεηηθό ηεο ΓΗΩΣΖ απμάλεηαη ζρεδόλ ζην δηπιάζην ζε ζρέζε 

κε απηό πνπ ήηαλ θαη ηηο δύν ρξνληέο. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα πνξεία έρεη θαη ε απόδνζε 

ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ πνξεία ηεο απόδνζεο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ην 2012 ήηαλ ζην 7,56%, ην 2013 κεηώζεθε θηάλνληαο ζην 

7,11% θαη ην 2014 απμήζεθε θαηά 4,45% θηάλνληαο ην 11,56%. Σν πεξηζώξην ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο σζηόζν αθνινύζεζε κηα αλνδηθή πνξεία θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο 

πνπ κειεηήζεθε ε επηρείξεζε. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ιάβδαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνδνηηθόηεηα είλαη  

 

 2012 2013 2014 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΜΔΗΚΣΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

19,73% 21,74% 30,43% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,54% 1,07% 3,35% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
0,53% 1,09% 3,43% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

0,83% 1,36% 3,79% 

ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ0 
1,18% 2,44% 7,91% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,011718 0,024989 0,054162 

 

Βάζεη απηώλ ησλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγείηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ απνδίδεη 

ηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ απόδνζεο πνπ κειεηήζεθαλ. 
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Σν πεξηζώξην ηνπ κηθηνύ θέξδνπο ζεκείσζε κηα ζεκαληηθή άλνδν από ην 2012 κέρξη ην 

2014. Σελ ίδηα πνξεία είραλ θαη όινη νη ππόινηπνη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

δείρλνπλ πσο ε δηνίθεζε πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ε ιάβδαο, είλαη ηθαλή λα 

ιεηηνπξγήζεη κε επσθειή γηα ηελ επηρείξεζε ηξόπν θαζώο ην πεξηζώξην θάζε είδνπο 

θέξδνπο θαη ε απνδνηηθόηεηα θάζε είδνπο θεθαιαίνπ πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηελ 

δηάζεζή ηεο έρεη θαηνξζώζεη λα γίλεη απνδνηηθόηεξν από ην 2012 κέρξη θαη ην 2014. Σν 

κέιινλ ηεο επηρείξεζεο ιάβδαο κέζα από ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ, γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαίλεηαη επνίσλν θαη κε πνιιέο 

πξννπηηθέο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο έθαλε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

Κη επίζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο BINGOTottis ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε απνδίδνληαη κέζα ζηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα θαη είλαη ηα 

εμήο: 

 

 2012 2013 2014 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 23,97% 22,53% 19,91% 
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ΜΔΗΚΣΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,39% 0,34% 0,44% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
0,37 0,33% 0,43% 

ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

3,32% 2,89% 3,26% 

ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 
1,31% 1,20% 1,66% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

0,0568 0,0593 0,0473 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο BINGOTottis γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2014 δείρλνπλ 

κηα επηρείξεζε πνπ είρε πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο όιεο ηηο ρξνληέο, ην νπνίν 

αθνινύζεζε θαζνδηθή πνξεία. Σν ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ην πεξηζώξην ηνπ θαζαξνύ 

θέξδνπο πνπ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε κεηώζεθε ην 2013 

θαη ζηελ ζπλέρεηα, ην 2014, απμήζεθε μεπεξλώληαο αθόκε θη απηό πνπ ε επηρείξεζε 

είρε ην 2012. Ζ απόδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνύ, όπσο επίζεο ησλ ζπλνιηθώλ θαη ησλ ηδίσλ 
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θεθαιαίσλ αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ είρε ην πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο θάηη πνπ 

δείρλεη πσο από ηελ κεξηά ηεο δηνίθεζεο πνπ είρε ε επηρείξεζε εθείλα ηα ρξόληα δελ 

ειήθζεζαλ νη ζσζηέο απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ ε απνδνηηθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ θαη ηνπ Παζεηηθνύ λα αθνινπζήζεη κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία. Σν 

ζεκείν θακπήο γηα ηελ επηρείξεζε BINGOTottis είλαη ην έηνο 2013 θαζώο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ησλ αξηζκνδεηθηώλ πνπ ππνινγίζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη κεησκέλα θαη ζηελ ζπλέρεηα απμάλνληαη, μεπεξλώληαο θάπνηεο θνξέο αθόκε 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε επηρείξεζε ην 2012. 

Από άπνςε απνδνηηθόηεηαο ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ θαη ζ’ εθείλα πνπ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία κε ηα 

ακέζσο θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Γηα πξώηε θνξά ε επηρείξεζε ΗΟΝ θαίλεηαη λα 

θαηέρεη κηα από ηηο πην βαζηθέο ζέζεηο θαζώο έξρεηαη δεύηεξε όζσλ αθνξά ηνλ δείθηε 

κηθηνύ θέξδνπο, ηνλ δείθηε θαζαξνύ θέξδνπο, ηνλ δείθηε απνδνηηθόηεηαο ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ θαη ηνλ δείθηε απόδνζεο ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ γηα όιεο ηηο ρξνληέο. Ζ 

επηρείξεζε ΗΟΝ ηελ ρξνληά 2012 ζπλερίδεη λα έρεη θαιά απνηειέζκαηα θαζώο έρεη ην 

δεύηεξν θαιύηεξν απνηέιεζκα ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, όκσο ηηο 

άιιεο δύν ρξνληέο (2013 θαη 2014) ηελ δεύηεξε θαιύηεξε ζέζε θαηέρεη ε εηαηξεία 

ιάβδαο. Σν ηδηαίηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ΗΟΝ είλαη πσο θαηνξζώλεη λα 

παξνπζηάζεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ δείθηε πεξηζσξίνπ ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο 

θαη λα αληαιιάμεη ζέζε κε ηελ ΓΗΩΣΖ πνπ πέθηεη ζηελ δεύηεξε ζέζε όζνλ αθνξά 

απηό ηνλ αξηζκνδείθηε. 

 

6.6 Αρηζκοδείθηες αποηίκεζες 

 

Μηα άιιε νκάδα αξηζκνδεηθηώλ πνπ ππάξρεη είλαη νη αξηζκνδείθηεο απνηίκεζεο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα νκάδα αξηζκνδεηθηώλ πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζηελ δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη επελδπηέο γηα ηελ 

επηρείξεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή όκσο απηνί νη αξηζκνδείθηεο είλαη ρξήζηκνη θαη γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκό κηαο γεληθήο εηθόλαο πνπ ζα έρεη ε επηρείξεζε ζην κέιινλ (Βαζηιείνπ θαη 

Ζξεηώηεο, 2015). Οη αξηζκνδείθηεο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα είλαη ν δείθηεο κε ηελ νλνκαζία πνιιαπιαζηαζηήο θεξδώλ ή δηαθνξεηηθά ν 

ιόγνο ηηκήο πξνο θέξδνο αλά κεηνρή θαη ν δείθηεο ηηκήο κεηνρήο πξνο ινγηζηηθή αμία. 

Απηνί νη δείθηεο επεηδή έρνπλ ζρέζε κε ην ρξεκαηηζηήξην απιώο ζα αλαθεξζνύλ θαη 

δελ ζα ππνινγηζηνύλ θαζόινπ θαζώο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 

Αζελώλ, σζηόζν παξαηίζεηαη ν ιόγνο γηα θαζέλαλ απ’ απηνύο θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη 
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θαζέλαο ηνπο. Γηα ηνλ δείθηε ηηκήο πξνο θέξδνο αλά κεηνρή ν ιόγνο είλαη (Βαζηιείνπ 

θαη Ζξεηώηεο, 2015): 

 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔΣΟΥΖ 

ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 

ηνλ αξηζκνδείθηε απηό ην απνηέιεζκα παξνπζηάδεη ηηο θνξέο πνπ έρεη ηελ δηάζεζε ε 

αγνξά λα θαηαβάιεη ηα θέξδε πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε κεηνρή ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζεη λα ηελ αγνξάζεη ζηελ ζπλέρεηα. Ο ιόγνο γηα ηνλ δεύηεξν αξηζκνδείθηε 

είλαη ν αθόινπζνο 

 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔΣΟΥΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔΣΟΥΖ 

 

ν νπνίνο δείρλεη ην αλ ε ηηκή πνπ έρεη κηα κεηνρή είλαη ππεξβνιηθή ή ην αληίζεην. ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηνπ αξηζκνδείθηε είλαη θάηη πνπ δείρλεη ηελ γλώκε 

πνπ έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηελ κεηνρή ηεο νη επελδπηέο πνπ ππάξρνπλ θαη νη 

νπνίνη κπνξεί λα γίλνπλ κειινληηθνί αγνξαζηέο απηώλ ησλ κεηνρώλ. 

 

6.7 Αρηζκοδείθηες βηφζηκόηεηας 

 

Οη αξηζκνδείθηεο βησζηκόηεηαο εμεηάδνπλ ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε 

γεληθά λα επηβηώζεη εληόο ησλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη άιισλ 

ζπλζεθώλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ εληάζζεηαη. Οη αξηζκνδείθηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη εμήο 

(http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2. 

ΥξεκαηννηθνλνκηθήΑλάιπζε/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf): ν 

αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο πάγηα θεθάιαηα, ν δείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα, 

ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα, ν δείθηεο παγίσλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο, 

ν δείθηεο θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο θαη ν 

αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ησλ ηόθσλ. Καζέλαο απ’ απηνύο εζηηάδεη ζε μερσξηζηό ηκήκα 

ηεο επηρείξεζεο. Ο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα εζηηάδεη ζηνλ 

εληνπηζκό ηνπ πνζνζηνύ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειείηαη από θεθάιαηα ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο. Ο ιόγνο γη’ απηό 

ηνλ δείθηε είλαη ν εμήο: 

 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20Χρηματοοικονομική%20Ανάλυση/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20Χρηματοοικονομική%20Ανάλυση/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf
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ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 

 

ηνλ αξηζκνδείθηε ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα ε πξάμε πνπ γίλεηαη έρεη ζαλ ζηόρν 

ηελ εύξεζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ απνηεινύλ ηα ίδηα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά 

θεθάιαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε. Ο ιόγνο γη’ απηό ηνλ δείθηε είλαη  

 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

Μέρξη ζηηγκήο νη αξηζκνδείθηεο βησζηκόηεηαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αζρνινύληαη κε ηα 

ίδηα θεθάιαηα θαη ην πνζνζηό πνπ απηά απνηεινύλ ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηα ίδηα θεθάιαηα όκσο ππάξρεη θη άιινο 

έλαο δείθηεο, απηόο ησλ ηδίσλ πξνο ηα δαλεηαθά θεθάιαηα πνπ απεηθνλίδεηαη σο εμήο 

(http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2. 

ΥξεκαηννηθνλνκηθήΑλάιπζε/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf): 

 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 

Καη κέζα απ’ απηό ηνλ αξηζκνδείθηε ππνινγίδεηαη ην αλ ηα θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε είλαη αξθεηά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη απηή λα θαηαβάιεη ηα 

θεθάιαηα πνπ έρεη δαλεηζηεί ζηνπο θαηόρνπο ηεο, όηαλ έξζεη εθείλε ε ώξα. Μέζα απ’ 

απηό ηνλ αξηζκνδείθηε κηα επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κάζεη αλ κπνξεί ηελ 

ζηηγκή πνπ ζα ηεο δεηεζεί λα θαηαβάιεη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο ηα ρξήκαηά ηνπο. 

Έλαο άιινο δείθηεο βησζηκόηεηαο πνπ αζρνιείηαη όκσο κε δηαθνξεηηθό θνκκάηη κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ν δείθηεο παγίσλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. Ο ιόγνο γη’ 

απηό ηνλ δείθηε είλαη: 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

’ απηή ηελ πεξίπησζε ππνινγίδεηαη ην αλ θαη θαηά πόζν ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

θαιύςεη ηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κέζα από ηελ ρξήζε ησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ πνπ ζπλνιηθά θαηέρεη. Υσξίδνληαο ην Δλεξγεηηθό ηεο 

επηρείξεζεο ζε Πάγην θαη Κπθινθνξνύλ δεκηνπξγείηαη έλαο άιινο αξηζκνδείθηεο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρεη ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό λα απνπιεξώζεη 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20Χρηματοοικονομική%20Ανάλυση/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20Χρηματοοικονομική%20Ανάλυση/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf
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ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε δεκηνπξγήζεη ζπλνιηθά θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

ινγηζηηθήο ρξήζεο. Πξόθεηηαη γηα ηνλ δείθηε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο 

ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο: 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Αλ κηα επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνπιεξώζεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηεο κέζα από ηελ ρξήζε ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο, απηό 

δείρλεη πσο δελ ζα ρξεηαζηεί λα εθπνηήζεη κεγάιν κέξνο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ ηεο πξνθεηκέλνπ λα μεπιεξώζεη ηνπο δαλεηζηέο – πηζησηέο ηεο αλ εθείλνη 

απαηηήζνπλ ηαπηόρξνλα ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο ρξσζηάεη ε επηρείξεζε. 

Ο αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ησλ ηόθσλ δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα 

απνπιεξώζεη ηνπο ηόθνπο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο. Σν θιάζκα γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε είλαη: 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΗ 
ΣΟΚΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΣΟΚΩΝ 

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κειεηώληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ βησζηκόηεηαο 

αθνινπζνύλ παξαθάησ. Γηα ηελ ΗΟΝ είλαη: 

 

 2012 2013 2014 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ ΠΑΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
118,84% 114,33% 98,89% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

39,88% 39,72% 37,36% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΓΑΝΔΗΑΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

66,70% 66,20% 59,91% 

ΠΑΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

- - - 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

108,30% 105,45% 95,49% 

ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ 

ΣΟΚΧΝ 
28,38% 35,21% 32,30% 
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ην δηάγξακκα πνπ παξαηίζεηαη ε πνξεία ηνπ αξηζκνδείθηε πάγησλ πξνο 

καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο βξίζθεηαη ζε κεδεληθά επίπεδα επεηδή ε επηρείξεζε 

δελ έρεη καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζηελ θαηνρή ηεο. 

ηελ εηαηξεία ΗΟΝ όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ αξρηθά είλαη 

ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ αξηζκνδείθηε παγίσλ πξνο καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο δελ ππάξρεη απνηέιεζκα δηόηη ε επηρείξεζε δελ έρεη καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο. ζν γηα ηνπο ππόινηπνπο αξηζκνδείθηεο βησζηκόηεηαο ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ηα πάγηα θεθάιαηα πνπ είρε ε επηρείξεζε ζηελ θαηνρή ηεο ην 2012 

αληηζηνηρνύζαλ πιήξσο θαη κάιηζηα πεξίζζεπαλ ζηα ίδηα θεθάιαηά ηεο. Σν ίδην ίζρπε 

θαη γηα ηελ ρξνληά 2013, αλ θαη ζε ειαθξά κηθξόηεξν βαζκό. Σελ ρξνληά 2014 σζηόζν 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηνλ ππνινγηζκό δείρλνπλ πσο ε 

αληηζηνηρία απηή κεηώζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν ζε ζεκείν πνπ ηα πάγηα θεθάιαηα δελ 

κπνξνύζαλ λα αληηζηνηρηζηνύλ απόιπηα ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. 
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Ζ αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά ην 2012 βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζην 

40%, όκσο ηελ επόκελε ρξνληά ε αλαινγία ήηαλ ειάρηζηα κηθξόηεξε θαη ην 2014 ήηαλ 

πάλσ από δύν πνζνζηηαίεο κνλάδεο κηθξόηεξε ε αλαινγία κεηαμύ ηνπο θάηη πνπ 

δείρλεη πσο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο ην 2014 απνηεινύζαλ κηθξόηεξν θνκκάηη 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ είρε ζπλνιηθά ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε ΗΟΝ. Σν πνζνζηό 

σζηόζν πνπ απνηεινύζαλ ηα ίδηα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα δαλεηαθά ήηαλ πνιύ 

κεγαιύηεξν θάηη πνπ δείρλεη πσο ε επηρείξεζε έρεη πεξηζζόηεξα δαλεηαθά απ’ όηη ίδηα 

θεθάιαηα. Πξόθεηηαη σζηόζν γηα κηα αλαινγία ε νπνία όζν πεξλάεη ν θαηξόο κεηώλεηαη 

αξγά, αιιά ζηαζεξά θαζώο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε κεηώλνληαη ζηγά – 

ζηγά, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ην επίπεδν ηνπ δαλεηζκνύ ηεο επηρείξεζεο απμάλεηαη όιν 

θαη πεξηζζόηεξν. 

Υξεζηκνπνηώληαο σζηόζν ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηεο ε ΗΟΝ κπνξνύζε ην 2012 

λα ππεξθαιύςεη ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο πνπ είρε θαζώο ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε 

ηεο γηα εθείλε ηε ρξνληά ήηαλ 108,30%. Καη γηα ην 2013 ίζρπε ην ίδην επίζεο, αλ θαη ζε 

ιίγν κηθξόηεξν πνζνζηό θαζώο ην απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνδηθό θαηά 

ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ. Σελ ρξνληά 2014 όκσο ε επηρείξεζε δελ είρε ηελ 

ηθαλόηεηα λα ππεξθαιύςεη ηηο ζπλνιηθέο ηεο ππνρξεώζεηο παξά κόλν ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπο, θαζώο ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε έδεημε πσο ε επηρείξεζε κπνξνύζε 

εθείλε ηε ρξνληά λα θαιύςεη ην 95,49% ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ είρε. Ζ 

θάιπςε ησλ ηόθσλ πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΗΟΝ ην 2012 ήηαλ ζην 

28,38%. Ήηαλ θαιύηεξε ην 2013 θαζώο απμήζεθε θαηά επηά πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

πεξίπνπ, όκσο ηελ επόκελε ρξνληά ν δείθηε θάιπςεο ησλ ηόθσλ κεηώζεθε θαηά 

2,91%. Γελ έθηαζε όκσο λα θαιύπηεη ην 2014 ην πνζνζηό ησλ ηόθσλ πνπ κπνξνύζε 

λα θαιύπηεη ην 2012. 

Γηα ηελ επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

 

 2012 2013 2014 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ ΠΑΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
251,12% 331,17% 243,16% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

50,27% 55,22% 53,41% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΓΑΝΔΗΑΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

108,71% 143,55% 118,76% 

ΠΑΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

246,59% 363,28% 2011,19% 
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ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

171,08% 215,15% 171,55% 

ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ 

ΣΟΚΧΝ 
472,37% 518,14% 555,31% 

 

Οη δείθηεο βησζηκόηεηαο κεηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπο απέδσζαλ ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ πσο ε εηαηξεία ΓΗΩΣΖ ηελ ρξνληά 2013 είρε ην 

πςειόηεξν πνζνζηό θάιπςεο πάγησλ θεθαιαίσλ από ηα ίδηα θαζώο είρε θηάζεη ην 

331,17%. Σελ ρξνληά 2014 ε θάιπςε ησλ παγίσλ από ηα ίδηα θεθάιαηα κεηώζεθε θαη 

έθηαζε ζε ρακειόηεξν επίπεδν από απηό πνπ είρε ηελ ρξνληά 2012. ζν γηα ην 

θνκκάηη πνπ απνηεινύζαλ ηα ίδηα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά ηα πνζνζηά όιεο 

ηηο ρξνληέο ήηαλ ρακειόηεξα θη επίζεο αθνινπζνύζαλ ηελ ίδηα πνξεία κε απηή πνπ είρε 

ν δείθηεο ηδίσλ πξνο πάγηα θεθάιαηα. ε ζρέζε κ’ απηνύο ηνπο δύν αξηζκνδείθηεο ε 

απόζηαζε πνπ ππάξρεη είλαη κεγαιύηεξε από 200% ηελ ρξνληά 2012, ηελ ρξνληά 2013 

ε δηαθνξά ήηαλ 275,95% θαη ηελ ρξνληά 2014 ε δηαθνξά ήηαλ 189,75%. Ζ βησζηκόηεηα 

ηεο επηρείξεζεο ήηαλ πςειόηεξε ηελ ρξνληά 2013 θαζώο ζύκθσλα θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ είρε ε επηρείξεζε ζηνλ αξηζκνδείθηε ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα 

ην θνκκάηη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κπνξνύζε λα θαιύςεη ηόηε 143,55% ησλ δαλεηαθώλ 

θεθαιαίσλ πνπ είρε ε επηρείξεζε. Σηο ρξνληέο 2012 θαη 2014 ε βησζηκόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ήηαλ ιίγν ρακειόηεξε θαζώο λαη κελ κπνξνύζε λα θαιύςεη ηα μέλα 

θεθάιαηα πνπ είρε ιάβεη κέζα από ηελ ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, όκσο ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ δεηθηώλ ήηαλ 108,71% ηελ ρξνληά 2012 θαη 

118,76% ηελ ρξνληά 2014. 

Ζ βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιάδεη πνξεία θαζώο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηνλ δείθηε πάγησλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεσλ ε πνξεία είλαη 

αλνδηθή. 
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Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο θαηνξζώλνπλ λα παξνπζηάζνπλ όιεο 

ηηο ρξνληέο κηα αλνδηθή πνξεία είλαη ην όηη ππάξρεη κηα δηαθύκαλζε ησλ 

καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ. Δηδηθά ηελ ρξνληά 2014 ην ύςνο ησλ 

καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ πνπ είρε ε επηρείξεζε ππνρώξεζε ζην κηζό πεξίπνπ 

από απηό πνπ ήηαλ ην 2013 ζηελ εηαηξεία ΓΗΩΣΖ. Δμνύ θαη ην απνηέιεζκα 2011,19% 

ηελ ρξνληά 2014 ζηνλ δείθηε πάγησλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο, ην νπνίν 

είλαη εμαηξεηηθά πςειόηεξν ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηελ ρξνληά 2013 ην απνηέιεζκα 

ήηαλ 363,28%. 

Σν Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο ηελ ρξνληά 2012 απνηεινύζε ην 171,08% 

ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ είρε ε επηρείξεζε ηόηε. Απηό δείρλεη πσο ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα θαιύςεη παξαπάλσ από κηα θνξέο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη 

ζπλνιηθά αλαιάβεη. Ζ δπλαηόηεηα απηή ηεο επηρείξεζεο απμάλεηαη ηελ ρξνληά 2013 

θαζώο απηή θηάλεη ζην 215,15%, ήηνη ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνπιεξώζεη ηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο ηηο ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο κέζα από ηελ εθπνίεζε ηνπ 
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Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο, αλ απηό ρξεηαζηεί. Σελ ρξνληά 2014 σζηόζν ε 

δπλαηόηεηα θαιύςεσο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο κεηώζεθε αξθεηά, δίρσο 

όκσο λα θηάζεη ζην ζεκείν πνπ ήηαλ ην 2012. Σν ελδηαθέξνλ είλαη πσο αλάκεζα ζηηο 

ρξνληέο 2012 θαη 2014 ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηνλ δείθηε ηνπ Κπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο είλαη κόιηο 0,47%. 

Ο ηειεπηαίνο δείθηεο βησζηκόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηάηαη είλαη απηόο ηεο 

θάιπςεο ησλ ηόθσλ. πσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΓΗΩΣΖ, όζν 

πεξλάεη ν θαηξόο απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ε ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

θαιύςεη ηνπο ηόθνπο πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα από ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Απηό είλαη έλα 

ζεκαληηθό πιενλέθηεκα, εηδηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηα πνζνζηά ζηα νπνία κπνξεί λα 

θαιύςεη ε επηρείξεζε ηνπο ηόθνπο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζώο ηελ ρξνληά 2012 

κπνξνύζε λα θαιύςεη ηνπ ηόθνπο ηεο 472,37%, ηελ ρξνληά 2013 απηή ε δπλαηόηεηα 

απμάλεηαη θαη θηάλεη ζην 518,14% θαη ηελ ρξνληά 2014 απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν 

θηάλνληαο ζην 555,31%. 

ε γεληθέο γξακκέο ε βησζηκόηεηα ηεο εηαηξείαο ΓΗΩΣΖ ήηαλ αλνδηθή ηελ ρξνληά 2013 

ζε ζρέζε κε ην 2012, όκσο ην 2014 ε βησζηκόηεηά ηεο κεηώζεθε ειαθξά ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο θηάλνληαο ζε επίπεδα ρακειόηεξα από απηά πνπ είρε ην 2012, ελώ ζε 

θάπνηεο άιιεο πεξηπηώζεηο είρε κεησζεί ε δπλαηόηεηα βησζηκόηεηάο ηεο αιιά δελ είρε 

θηάζεη ζηα επίπεδα πνπ είρε ην 2012. 

ζσλ αθνξά ηελ ιάβδαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ έρνπλ επίζεο πξνέιζεη 

κέζα από ηελ ρξήζε ησλ ηζνινγηζκώλ ηεο εηαηξείαο θαη είλαη ηα εμήο: 

 

 2012 2013 2014 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ ΠΑΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
438,22% 387,28% 383,96% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

45,02% 44,67% 43,37% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΓΑΝΔΗΑΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

83,44% 80,80% 76,91% 

ΠΑΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

119449,47% 138533,82% - 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

160,71% 159,21% 156,46% 

ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ 

ΣΟΚΧΝ 
286,79% 653,68% 1303,56% 
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ην δηάγξακκα ζρεηηθά κε ηελ βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο ιάβδαο ν αξηζκνδείθηεο 

πάγησλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο επεξεάδεη ηελ εηθόλα ηνπ δηαγξάκκαηνο 

θαζώο ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πηώζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε, κηαο θαη ε πνξεία 

ηνπ ήηαλ πησηηθή θαη θαηέιεμε λα είλαη κεδεληθή ηελ ρξνληά 2014 δελ ππήξραλ πιένλ 

καθξνρξόληεο ππνρξεώζεηο πνπ κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. 

ηελ εηαηξεία ιάβδαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ βησζηκόηεηα 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ελδηαθέξνληα. Σν πξώην πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ν δείθηεο 

παγίσλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο, ζηνλ νπνίν ην απνηέιεζκα ηελ πξώηε 

ρξνληά είλαη πςειό θαη ηελ επόκελε ρξνληά απμάλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν θαζώο κέζα 

από ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ πάξα πνιιέο θνξέο νη 

καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο. Σελ ρξνληά 2014 όκσο νη 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πνπ είρε ε επηρείξεζε παύνπλ λα ππάξρνπλ θαη 
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ζπλεπώο ν δείθηεο δελ έρεη απνηέιεζκα. Από εθεί θη έπεηηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηνπ ππόινηπνπο αξηζκνδείθηεο αθνινπζνύλ κηα πησηηθή πνξεία ζηελ 

πιεηνλόηεηά ηνπο. 

Απηό ηζρύεη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε ηδίσλ πξνο πάγηα θεθάιαηα, ηα νπνία 

αθνινπζνύλ ζπλερώο κηα νινέλα θαη θαζνδηθόηεξε πνξεία από ην 2012 κέρξη θαη ην 

2014 πνπ δείρλεη πσο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο κεηώλνληαη όζν πεξλάεη ν 

θαηξόο. Ο δείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ κεηώλεηαη 

θάζε ρξόλν. Από ην 2012, πνπ ν δείθηεο βξηζθόηαλ ζην 45,02%, βξέζεθε ζην 44,67% 

ην 2013 θαη ζην 43,37% ην 2014. Ζ ζπλνιηθή κείσζε απηώλ ησλ εηώλ ήηαλ 1,65%. 

Δίλαη έλα κηθξό πνζνζηό ζην νπνίν ε δπλαηόηεηα ηεο επηρείξεζεο έρεη κεησζεί, όκσο 

αλ απηή ε πηώζε ζπλερηζηεί θαη ηα επόκελα ρξόληα, ηόηε απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα 

απνβεί κνηξαία γηα ηελ επηρείξεζε. 

Ο δείθηεο ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα κεηώλεηαη θάζε ρξόλν πνπ πεξλάεη θαζώο 

από ην 2012 πνπ ήηαλ 83,44% ηελ επόκελε ρξνληά ν δείθηεο είρε κεησζεί θαηά 2,64% 

θηάλνληαο ην 80,80% θαη ην 2014 είρε κεησζεί επηπιένλ 3,89%. Ζ πνξεία πνπ έρνπλ νη 

ζρεηηδόκελνη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο δείθηεο αθνινπζνύλ θαζνδηθή πνξεία, 

θάηη πνπ βάζεη ησλ ηζνινγηζκώλ, από ηνπο νπνίνπο έρνπλ πξνέιζεη ηα δεδνκέλα, 

νθείιεηαη ζην όηη δελ ππάξρεη ε ίδηα άλνδνο κεηαμύ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

παγίσλ, ησλ ζπλνιηθώλ ή ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ. 

Δθηόο απ’ απηνύο ηνπο δείθηεο ηελ ίδηα πνξεία αθνινπζεί θαη ν δείθηεο 

Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο. Έλαο αξηζκνδείθηεο πνπ 

δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα θαιύςεη ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο ηεο 

κέζα από ηελ ρξήζε – εθπνίεζε ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ιάβδαο ε ηθαλόηεηα απηή ήηαλ 160,71% ηελ ρξνληά 2012, 

κεηώζεθε θαηά 1,5% ηελ ρξνληά 2013 θαη ηελ ρξνληά 2014 κεηώζεθε αθόκε 

πεξηζζόηεξν, θαηά 2,85% θηάλνληαο ην 156,46%. Απηό νθείιεηαη επίζεο ζηελ άληζε 

αύμεζε πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο 

θαη νη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο πνπ απηή έρεη αλαιάβεη. 

Παξά ηελ πησηηθή πνξεία πνπ παξνπζηάδνπλ νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ιάβδαο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα αμηνπξόζεθην ην γεγνλόο όηη θαηνξζώλεη λα 

απμήζεη ην πνζνζηό θάιπςεο ησλ ηόθσλ ηεο όζν πεξλάεη ν θαηξόο, θαζώο από ην 

2012 πνπ ε θάιπςε ησλ ηόθσλ ήηαλ 286,79%, ην 2013 ζρεδόλ ηξηπιαζηάδεηαη 

θηάλνληαο ην 653,68% θαη ην 2014 δηπιαζηάδεηαη πεξίπνπ, ελώ ζε ζρέζε κε ην 

απνηέιεζκα πνπ είρε ε επηρείξεζε ην 2012 ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2014 δείρλνπλ πσο ε 

επηρείξεζε έθηαζε παξαπάλσ από ην δεθαπιάζην ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα θαιύπηεη ηνπ 

ηόθνπο πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 
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πλνιηθά ε εηθόλα ηεο ιάβδαο θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία όζσλ αθνξά ηελ 

βησζηκόηεηά ηεο, όκσο απηή ε πηώζε δελ θηάλεη ηελ εηαηξεία ζην ζεκείν λα 

δπζθνιεύεηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαζώο κπνξεί λα θαιύςεη άλεηα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο 

κέζα από ηελ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θη επίζεο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα κέζα από ηελ ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο λα ππεξθαιύςεη ηα 

θεθάιαηα πνπ έρεη δαλεηζηεί. 

Γηα ηνλ νξγαληζκό BINGOTottis ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο ρξνληέο 

2012 -2014 αθνινπζνύλ παξαθάησ κέζα ζ’ έλαλ πίλαθα θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζα ζ’ έλα 

δηάγξακκα: 

  

 2012 2013 2014 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ ΠΑΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
74,23% 75,41% 72,52% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

28,37% 27,58% 26,21% 

ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΓΑΝΔΗΑΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

39,71% 38,16% 35,57% 

ΠΑΓΗΧΝ ΠΡΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

213,42% 213,23% 219,44% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

83,86% 85,18% 83,81% 

ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ 

ΣΟΚΧΝ 
19,81% 26,20% 23,83% 
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πσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ε επηρείξεζε BINGOTottis ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ 

πξνο πάγηα θεθάιαηα έρεη κηα παξόκνηα πνξεία κε απηή πνπ έρεη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ αξηζκνδεηθηώλ βησζηκόηεηαο. Κάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ε 

επηρείξεζε ηελ ρξνληά 2012 βξηζθόηαλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ελ πξνθεηκέλσ 

ζην 74,23%, ηελ επόκελε ρξνληά θαηόξζσζε λα απμήζεη απηό ην επίπεδν θηάλνληαο 

ζην 75,41%, απμήζεθε δειαδή θαηά 1,18%, θαη ηελ ρξνληά 2014 κεηώζεθε θαηά 2,89% 

θη έθηαζε ζην 72,52% ε δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ πάγησλ θεθαιαίσλ κέζα από ηα ίδηα. 

Ζ ίδηα πνξεία, αιιά κε δηαθνξεηηθέο απμνκεηώζεηο παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο πλνιηθέο ππνρξεώζεηο θαη απηώλ 

ηεο Κάιπςεο ησλ ηόθσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο πλνιηθέο 

ππνρξεώζεηο ην 2012 ην απνηέιεζκα είλαη 83,86%. Σν 2013 απμάλεηαη θαηά 1,32% 

θηάλνληαο ζην 85,18% θαη ην 2014 ε επηρείξεζε κεηώλεηαη θαη θηάλεη ζε ρακειόηεξα 

επίπεδα από απηά πνπ είρε ε επηρείξεζε ην 2012 θαζώο ην απνηέιεζκα ηεο ρξνληάο 

εθείλεο είλαη 83,81%. Ζ θάιπςε ησλ ηόθσλ ηεο επηρείξεζεο από ην 19,81% πνπ ήηαλ 

ην 2012 απμάλεηαη θαηά 6,39% θαη αγγίδεη ην 26,20%, όκσο ηελ επόκελε ρξνληά ε 

βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο όζσλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ηόθσλ ηεο επηρείξεζεο 

απηήο κεηώλεηαη θαηά 2,37% θαη θηάλεη ζην 23,83%. Δθηόο απηώλ ησλ αξηζκνδεηθηώλ ε 
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πνξεία πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε είλαη αξλεηηθή θαζώο ε δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ 

ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο από ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απηή έρεη ζηελ 

θαηνρή ηεο κεηώλεηαη ην 2013, αιιά θαη ην 2014 επίζεο. Δπίζεο κεηώλεηαη ε 

δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ από ηα δηθά ηεο θεθάιαηα. 

Ζ δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο κέζα από ηελ 

ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηώλεηαη ζπλνιηθά θαηά 4,14% από ην 2012 κέρξη ην 

2014. Ωζηόζν ε δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ από ηα ίδηα επίζεο 

κεηώζεθε από ην 2012 κέρξη θαη ην 2014 θαηά 3,14%. Δμαίξεζε απνηεινύλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε Πάγησλ πξνο 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαζώο ηελ ρξνληά 2012 ην απνηέιεζκα ήηαλ 213,42%, 

ηελ επόκελε ρξνληά κεηώζεθε ειάρηζηα, θαηά 0,19% θαη ην 2014 ε επηρείξεζε 

θαηόξζσζε λα απμήζεη ηελ ηθαλόηεηά ηεο απηή θαηά 6,21%. 

Ζ βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο BINGOTottis είλαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηεο ρακειόηεξε ην 

2014 από απηή πνπ είρε ε επηρείξεζε ην 2012, θαζώο νη πεξηζζόηεξνη αξηζκνδείθηεο 

λαη κελ παξνπζηάδνπλ κηα άλνδν ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012, ελώ ην 2014 ε 

επηρείξεζε παξνπζηάδεη κηα πηώζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηνπο. Δθηόο 

από ηνπο δείθηεο ησλ Πάγησλ πξνο ηηο Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαη απηώλ ηεο 

θάιπςεο ησλ ηόθσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν απνηέιεζκα ην 2014 από ην 2012 

νη ππόινηπνη αξηζκνδείθηεο παξνπζηάδνπλ κηα πησηηθή ηάζε κεηαμύ απηώλ ησλ εηώλ. 

 

Ζ βησζηκόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ΗΟΝ, ΓΗΩΣΖ, ιάβδαο θαη BINGOTottis είλαη 

εμαζθαιηζκέλε ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζηνλ κεγαιύηεξν βαζκό θαζώο όιεο ηνπο έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ ηηο ππνρξεώζεηο θάζε είδνπο θαη κνξθήο πνπ έρνπλ κέζα 

από ηελ ρξήζε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπο ή κέζα από ηελ ρξήζε θεθαιαίσλ πνπ 

ηνπο αλήθνπλ. 

Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε επηρείξεζε BINGOTottis, ζηελ νπνία ε δπλαηόηεηα 

θάιπςεο ησλ ηδίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα θαη ε δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ ηδίσλ 

πξνο ηα δαλεηαθά θεθάιαηα είλαη ρακειόηεξε από ην κηζό, ζην πελήληα ηνηο εθαηό. Σν 

ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ δείθηε θάιπςεο ηόθσλ ηεο επηρείξεζεο BINGOTottis όιεο ηηο 

ρξνληέο πνπ κειεηώληαη. Σα ίδηα θεθάιαηα απνηεινύλ έλα κηθξό θνκκάηη ησλ ζπλνιηθώλ 

θεθαιαίσλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ΗΟΝ θαζώο θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

δελ θηάλνπλ ζην 50%. 

ζσλ αθνξά ηνλ δείθηε ηδίσλ πξνο πάγηα θεθάιαηα ηελ πξώηε ζέζε θαηέρεη όιεο ηηο 

ρξνληέο ε εηαηξεία ιάβδαο θαζώο ην 2012 ηα ίδηα θεθάιαηα κπνξνύζαλ λα θαιύςνπλ 

438,22% ησλ πάγησλ θεθαιαίσλ πνπ είρε ε επηρείξεζε, ελώ γηα ην 2013 ε ηθαλόηεηα 

απηή λαη κελ είρε κεησζεί ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα πνπ είρε ε επηρείξεζε ηνλ 
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πξνεγνύκελν ρξόλν, αιιά δελ ήηαλ κηθξόηεξε από απηή πνπ είραλ νη ππόινηπεο 

επηρεηξήζεηο εθείλε ηελ ρξνληά. Καη ην ίδην ίζρπε θαη γηα ηελ ρξνληά 2014. ζνλ αθνξά 

ηνλ δείθηε ηδίσλ πξνο πάγηα θεθάιαηα ηελ δεύηεξε ζέζε θαηέρεη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ, 

ε νπνία παξνπζηάδεη ηα δεύηεξα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

Ζ επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ παξνπζηάδεη σζηόζν ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα θαη ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα. ηελ 

πεξίπησζε απηώλ ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηα δεύηεξα θαιύηεξα απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη 

ε επηρείξεζε ιάβδαο. Μεηαμύ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξηζκνδείθηε ηδίσλ 

πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα θαζώο ηελ ρξνληά 2012 ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη 25,27% 

θαη ηελ ρξνληά 2013 ε δηαθνξά είλαη 63,75% θαη ην 2014 ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο 

δπλαηόηεηαο πνπ έρεη ε ΓΗΩΣΖ λα θαιύςεη ηα δαλεηαθά θεθάιαηά ηεο κέζα από ηελ 

ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ιάβδαο είλαη 41,85%. Απηά ηα 

πνζνζηά δείρλνπλ πόζν κεγάιν είλαη ην πξνβάδηζκα πνπ έρεη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ ζε 

ζρέζε κε ηελ ιάβδαο, νη νπνίεο έρνπλ ηα δύν πςειόηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ δείθηε 

ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα. Δθηόο απηνύ όκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε ηδίσλ 

πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα ε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη από ηελ επηρείξεζε ιάβδαο είλαη 

θαζνδηθή, ελώ από ηελ πιεπξά ηεο ΓΗΩΣΖ ε πνξεία είλαη αλνδηθή ην 2013 θαη ην 2014 

είλαη θαζνδηθή. Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ απηνύ ηνπ δείθηε 

γη’ απηέο ηηο δύν επηρεηξήζεηο είλαη ρακειόηεξε από απηή πνπ έρεη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο 

δαλεηαθά θεθάιαηα. 

Γηα ηελ αθξίβεηα ην 2012 ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ δείθηε ηδίσλ 

πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα είλαη 5,25%, ην 2013 ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη 10,55% θαη 

ην 2014 ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ΓΗΩΣΖ θαη ηεο ιάβδαο είλαη 10,04%. Κάηη πνπ ηνλίδεη 

ηελ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν επηρεηξήζεσλ είλαη ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε πνπ έρνπλ 

δηαθνξέο απηώλ ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη αξθεηά κεγάιεο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ δείθηε ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα. 

ηνλ δείθηε πάγησλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηελ θαιύηεξε ζέζε ζα 

κπνξνύζε λα εηπσζεί πσο θαηέρεη ε εηαηξεία ΗΟΝ θαζώο κε έρνπζα καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ζην Παζεηηθό ηεο, όιεο ηηο ρξνληέο, κπνξεί λα θαιύςεη απόιπηα 

νπνηαδήπνηε καθξνπξόζεζκε ππνρξέσζε πξνθύςεη ζε απόιπην βαζκό. Με βάζε 

απηό ην ζθεπηηθό ηελ δεύηεξε θαιύηεξε ζέζε θαηέρεη ε επηρείξεζε ιάβδαο θαζώο ηηο 

ρξνληέο 2012 – 2013 ε ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιύςεη ηηο καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ηεο κέζα από ηελ ρξήζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο απμάλεηαη ηξνκεξά. 

Δλώ ηελ ρξνληά 2014 ε επηρείξεζε έρνληαο θαηνξζώζεη λα απνπιεξώζεη όιεο ηεο ηηο 

ππνρξεώζεηο κπνξεί πιένλ λα θαιύςεη πιήξσο θαη ζην κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 
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πνπ κπνξεί λα απνπιεξσζεί κηα καθξνπξόζεζκε ππνρξέσζε, ηελ νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε απηήο ηεο κνξθήο δεκηνπξγήζεη. 

Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο 

ππνρξεώζεηο ηελ θαιύηεξε ζέζε θαηέρεη ε εηαηξεία ΗΟΝ, ζηελ νπνία ε δπλαηόηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Κπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ είλαη πςειόηεξε ηεο κνλάδαο θαη θνληεύεη ζρεδόλ ην δηπιάζην, αθνύ ε 

επηρείξεζε είρε ηελ δπλαηόηεηα ην 2012 λα θαιύςεη ηηο ζπλνιηθέο ηεο ππνρξεώζεηο 

θαηά 171,08% θαη ηελ ρξνληά 2013 ε ηθαλόηεηα απηή απμήζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν 

αγγίδνληαο ην 215,15%. Σελ ρξνληά 2014 ε ηθαλόηεηα απηή δπζηπρώο κεηώζεθε θαη 

έπεζε ζρεδόλ ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ ηελ ρξνληά 2012. Ζ δεύηεξε θαιύηεξε επηρείξεζε 

όζσλ αθνξά ηνλ δείθηε Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο 

είλαη ε επηρείξεζε ιάβδαο θαζώο θαηνξζώλεη λα θηάζεη κέρξη θαη ην 160,71%. 

ζν γηα ηνλ δείθηε θαιύςεσο ηόθσλ ηελ θαιύηεξε ζέζε θαηέρεη ε εηαηξεία ιάβδαο, 

εθόζνλ γηα δύν από ηηο ηξεηο ρξνληέο πνπ κειεηώληαη παξνπζηάδεη ηα πςειόηεξα 

απνηειέζκαηα (ρξνληέο 2013 – 2014). Σελ ρξνληά 2012 ηελ θαιύηεξε ζέζε είρε ε 

επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ κε πνζνζηό θαιύςεσο ησλ ηόθσλ 472,37%., ελώ ηα πνζνζηά ηεο 

ιάβδαο γηα ηε ρξνληά 2013 ήηαλ 653,68% θαη γηα ην 2014 ήηαλ 1303,56%. 

Σελ θαιύηεξε ζέζε κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηώλ, από άπνςε βησζηκόηεηαο έρεη ε 

εηαηξεία ΓΗΩΣΖ από ηελ άπνςε όηη έρεη ζρεκαηίζεη ηα πςειόηεξα απνηειέζκαηα. 

πγθξίλνληαο όκσο ηηο επηρεηξήζεηο από άπνςε ζηαζεξόηεηαο θαη αζθάιεηαο θαιύηεξε 

είλαη ε ιάβδαο, ε νπνία έρεη θαηνξζώζεη όιεο ηηο ρξνληέο λα δηαηεξήζεη ζηαζεξά ηελ 

δεύηεξε ζέζε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αξηζκνδείθηεο. Ζ ιάβδαο θαηέρεη ηελ δεύηεξε ζέζε 

ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα, ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα, 

πάγησλ πξνο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαη θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο 

ζπλνιηθέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ΓΗΩΣΖ θαηέρεη ηελ 

πξώηε ζέζε όιεο ηηο ρξνληέο, όκσο κόλν ζε ηξεηο από ηνπο έμη αξηζκνδείθηεο 

βησζηκόηεηαο πνπ ππνινγίζηεθαλ, νη νπνίνη είλαη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά 

θεθάιαηα, ν δείθηεο ηδίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα θαη ν δείθηεο θπθινθνξνύληνο 

Δλεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο. 
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ςμπεπάζμαηα 

 

Οη επηρεηξήζεηο ΗΟΝ, ΓΗΩΣΖ, ιάβδαο θαη BINGOTottis είλαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο εδώ θαη πνιιά ρξόληα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, αιιά θαη ζε 

αγνξέο άιισλ ρσξώλ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε θήκε ηνπο, όκσο ηελ 

ίδηα ζηηγκή απμάλεηαη θαη ν θύθινο δξαζηεξηνηήησλ ηνπο – νη πσιήζεηο ηνπο. Σν πόζν 

ζεκαληηθή είλαη κηα επηρείξεζε θαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν έρεη θαηνξζώζεη θαζεκία απ’ 

απηέο λα θεξδίζεη κηα ζεκαληηθή θαη ζηαζεξή ζέζε είλαη ην δεηνύκελν πνπ κειεηάηαη 

κέζα από ηελ παξνύζα εξγαζία. 

Γηα λα κειεηεζνύλ απηέο νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξηζκνδείθηεο, νη νπνίνη 

κειεηνύζαλ θαζεκία απ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο από άπνςε ξεπζηόηεηαο, απόδνζεο, 

νηθνλνκηθήο κόριεπζεο, βησζηκόηεηαο, απνηίκεζεο θαη δξαζηεξηόηεηαο. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απηέο νη επηρεηξήζεηο αμηνινγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα ηεξαξρεζνύλ θαη λα ζρεκαηηζηεί κηα πην ζπγθεθξηκέλε εηθόλα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε θαζεκία απ’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο πάλσ ζηηο ηέζζεξηο απηέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αζρνινύληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο δαραξσδώλ θαη 

ζνθνιάηαο πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα πσο ε επηρείξεζε πνπ έρεη ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα είλαη ε επηρείξεζε ΓΗΩΣΖ, ε νπνία έρεη θαηνξζώζεη λα ζρεκαηίζεη ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε αξηζκνδείθηεο όπσο είλαη νη αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο, ζε 

θάπνηνπο αξηζκνδείθηεο κόριεπζεο, ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αξηζκνδείθηεο απόδνζεο  

θαη ζε θάπνηνπο αξηζκνδείθηεο βησζηκόηεηαο. Σελ δεύηεξε θαιύηεξε ζέζε θαηόξζσζε 

λα θεξδίζεη κέζα από ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ιάβδαο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη πσο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο όηαλ 

δελ θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ε εηαηξεία ΓΗΩΣΖ, έρεη θαηνξζώζεη λα ηελ θεξδίζεη ε 

εηαηξεία ιάβδαο. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ε επηρείξεζε ιάβδαο δελ έρεη 

θαηνξζώζεη λα θεξδίζεη ηελ δεύηεξε πεξίπησζε είλαη νη αξηζκνδείθηεο απόδνζεο, 

όπνπ ηελ δεύηεξε ζέζε έρεη θαηαθηήζεη ε εηαηξεία ΗΟΝ. 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία ΗΟΝ είλαη κηα εηαηξεία κε κεγάιε ηζηνξία θαη εμίζνπ 

κεγάιε θήκε, πξόθεηηαη γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία δελ έρεη θαηνξζώζεη λα θεξδίζεη 

ηελ θαιύηεξε ζέζε κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ πνπ ζπγθξίζεθε. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο BINGOTottis, ε νπνία δελ έρεη θαηνξζώζεη λα θεξδίζεη ηελ 

πξώηε ζέζε πνιιέο θνξέο. 

Σν όηη ε εηαηξεία ιάβδαο έρεη θαηνξζώζεη λα θεξδίζεη ηελ δεύηεξε ζέζε θαη ζε θάπνηεο 

θνξέο ηελ πξώηε είλαη θάηη απξόζκελν, θαζώο πξόθεηηαη γηα κηα εηαηξεία, ε νπνία λαη 

κελ ιεηηνπξγεί πνιιά ρξόληα θαη ηα πξντόληα ηεο είλαη γλσζηά, όκσο δελ είλαη ηόζν 
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γλσζηή όπσο είλαη ε επηρείξεζε ΗΟΝ. Σν αλακελόκελν ήηαλ λα θεξδίζεη ε εηαηξεία ΗΟΝ 

ηελ πξώηε ζέζε, θάηη ην νπνίν αλαηξάπεθε από ην γεγνλόο όηη θέξδηζε απηή ηε ζέζε ε 

εηαηξεία ΓΗΩΣΖ. Ωζηόζν ζηελ πεξίπησζε ηεο ΗΟΝ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην γεγνλόο όηη ζε θακία από ηηο ρξνληέο πνπ κειεηώληαη ε 

επηρείξεζε δελ έρεη καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο, θάηη ην νπνίν έρεη θαηνξζώζεη λα 

επηηύρεη θαη ε επηρείξεζε ιάβδαο ηελ ρξνληά 2014. 

Σα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο ΓΗΩΣΖ είλαη πσο θεξδίδεη ηελ πξώηε ζέζε βάζεη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ζηελ εηαηξεία ιάβδαο ην δπλαηό ζεκείν είλαη όηη 

θαηνξζώλεη θάπνηεο θνξέο, όπσο είλαη ε πεξίπησζε ηεο βησζηκόηεηαο, λα θεξδίζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε, ζηαζεξή ζέζε. Ζ ΗΟΝ έρεη σο δπλαηό ζεκείν ην όηη λαη κελ δελ έρεη 

καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο, αιιά επίζεο έρεη ην πςειόηεξν πεξηζώξην ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο. Ζ εηαηξεία BINGOTottis έρεη ηελ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα 

θπθινθνξίαο απνζεκάησλ, θάηη ην νπνίν δείρλεη πσο ηα πξντόληα ηεο επηρείξεζεο 

θαηαλαιώλνληαη από ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη γη’ απηό εθείλε ρξεηάδεηαη λα 

αλαλεώζεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα απνζέκαηά ηεο. 

Μέζα από ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε σζηόζν πξνέθπςε θη έλα αθόκε 

ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη απηέο νη επηρεηξήζεηο. 

Απηό ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη επηρεηξήζεηο απηέο λαη κελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα μέλα 

θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα απνπιεξώζνπλ θάπνηα ζηηγκή, όκσο ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη όιεο ηνπο, ηνπο επηηξέπεη λα ηα απνπιεξώζνπλ ζην 

αθέξαην θαη δίρσο λα ζηεξεζνύλ απόιπηα θάπνην πεξηνπζηαθό ηνπο ζηνηρείν. Δθηόο 

απηνύ, ηα θεθάιαηα πνπ έρεη θάζε επηρείξεζε ζηελ θαηνρή ηεο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ 

έλα κεγάιν κέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απηέο έρνπλ αλαιάβεη. Σελ ίδηα ζηηγκή 

θαίλεηαη πσο θαζεκία από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο 

λα δηαηεξήζεη έλα πςειό επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, εθόζνλ έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα όιεο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ αλά 

πάζα ζηηγκή ζηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο ζνθνιαηνβηνκεραλίαο πνπ κειεηήζεθαλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

λα απνπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, όρη κόλν απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, όπσο είλαη 

νη πξνκεζεπηέο ηνπο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ θαη 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε κπνξεί λα πξνβάιινπλ νη κέηνρνί ηνπο. Ζ δπλαηόηεηα απηώλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαιύςνπλ απηέο ηηο ππνρξεώζεηο δελ πξνθύπηεη απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν από ηελ ρξήζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ, αιιά θαη από απηά πνπ 

αλήθνπλ ζην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό ηεο. 
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