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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή αλλιώς των 

λογιστικών καταστάσεων ο ρόλος της Λογιστικής τελειώνει. Στη συνέχεια σημαντικό 

ρόλο παίζει η διερεύνηση και η ερμηνεία των στοιχείων των λογιστικών 

καταστάσεων.  

Οι λογιστικές καταστάσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και 

παρέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας που χρειάζεται ο κάθε 

ενδιαφερόμενος. Επίσης η μελέτη και ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρείας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Αυτός που μας 

ενδιαφέρει αλλά και θα αναλύσουμε στη συνέχεια είναι οι αριθμοδείκτες. Η ανάλυση 

με αριθμοδείκτες θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά μέσα ανάλυσης, αξιολόγησης και 

ερμηνείας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή στην ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εισάγουμε κάποιες έννοιες, τους σκοπούς της 

ανάλυσης, σε ποιους απευθύνεται, τα είδη των αναλύσεων και τις μεθόδους. Και 

τέλος κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για τους αριθμοδείκτες όπου και θα τους 

αναλύσουμε στο παρακάτω κεφάλαιο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επίσης θεωρητικό, γίνεται μια σύντομη περιγραφή του 

ορισμού της Ανώνυμης Εταιρίας. Και αυτό γιατί η εταιρία με την οποία 

ασχολούμαστε ανήκει σε αυτή τη κατηγορία. Οπότε κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στα 

χαρακτηριστικά της, το πώς ιδρύεται, τα μέλη της, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς 

τη λύση και την εκκαθάριση της.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, όπου είναι και το τελευταίο του θεωρητικού μέρους, 

αναφερόμαστε στην εταιρία Jumbo Α.Ε.. αναφέρουμε την ιστορία της, τις προοπτικές 

της, τα προϊόντα της καθώς και τη πορεία της μετοχής της από τότε εισήχθε στο 

Χρηματιστήριο Αξιών. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, όπου είναι το πρακτικό αλλά και το πιο 

σημαντικό αναφερόμαστε στους αριθμοδείκτες. Σ’ αυτό το κεφάλαιο γίνεται η 

ανάλυση αλλά και η εφαρμογή των αριθμοδεικτών της εταιρίας Jumbo με βάση τους 
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ισολογισμούς της τα τελευταία τρία χρόνια και συγκεκριμένα τις χρονολογίες 2009, 

2010 και 2011.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Εισαγωγή στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά τις τροποποιήσεις που 

έβαλε το Π.Δ.  409/86 και στο Ν.2190 περί Α.Ε, προκειμένου να προσαρμοσθούν και 

εναρμονισθούν οι διατάξεις του με το κοινοτικό δίκαιο, εξασφαλίζει τη διαφάνεια και 

τη δημοσιότητα. Ιδιότητες που είναι απαραίτητες για την προστασία των τρίτων- 

δανειστών της εταιρίας.  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά και εμφανίζουν 

με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

1) Τον Ισολογισμό 

2) Το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» 

3) Το «Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων» 

4) Το Προσάρτημα 

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από δυο τουλάχιστον 

ελεγκτές απλούς ορκωτούς.   

 

Σκοποί της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι: 

 Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης 

 Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης 

 Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, για τη διατήρηση 

της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των ακόλουθων πλευρών της επιχείρησης: 

                                                            
1 Ανδρέα Μ. Ρεβανόλγου – Ιωάννη Δ. Γεωργοπούλου, (1996), Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις 
«INTERBOOKS», Αθήνα, σελ: 394 

1. Γενικά	

1.1. Σκοπός	και	ανάγκη	ανάλυσης	χρηματοοικονομικών	
καταστάσεων1	
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1. Ρευστότητα (liquidity). Μια επιχείρηση έχει ρευστότητα, όταν είναι σε 

θέση να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται 

ληξιπρόθεσμες.  

2. Σταθερότητα (stability). Η σταθερότητα μετριέται από την ικανότητα 

της επιχείρησης να πραγματοποιεί τις πληρωμές για τους τόκους και 

χρεολύσια πάνω στο ύψος των δανείων και τις πληρωμές που 

αντιστοιχούν στην κανονική διανομή μερίσματος στους μετόχους.  

3. Αποδοτικότητα (profitability). Αποδοτικότητα είναι η σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του κέρδους που πραγματοποιεί η επιχείρηση και του 

κεφαλαίου που χρησιμοποιεί.  

4. Δυνατότητα ανάπτυξης. Μετριέται με την επέκταση και την ανάπτυξη 

σε νέες αγορές, το ποσοστό ανάπτυξης στις υπάρχουσες αγορές, το 

ποσοστό αύξησης στα κέρδη ανά μετοχή και το ύψος δαπανών για 

έρευνα.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά δημοσιεύονται από τις 

επιχειρήσεις, ενδιαφέρουν πολλούς συναλλασσόμενους με την επιχείρηση τόσο εντός 

αυτής όσο και εκτός. Μπορεί να γίνει διαχωρισμός των ατόμων που χρησιμοποιούν 

την πληροφόρηση που δίνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

δημοσιεύονται σε δυο μεγάλες ομάδες: 

 Στους εντός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις π.χ. διευθυντές, 

στελέχη, προσωπικό, κτλ 

 Και στους εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις π.χ. τράπεζες, 

δημόσιο, προμηθευτές, κτλ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απευθύνονται στους εκτός της 

επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις, μιας και οι εντός έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο 

το φάσμα των δεδομένων της επιχείρησης.  

                                                            
2 Ανδρέα Μ. Ρεβανόλγου – Ιωάννη Δ. Γεωργοπούλου, (1996), Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις 
«INTERBOOKS», Αθήνα, σελ: 393 

1.1.1. Χρήστες	και	αναλυτές	των	χρηματοοικονομικών	
καταστάσεων2	
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 Συγκριτικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (comperative statements)  

Συγκριτικές ονομάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσονται με μορφή που απεικονίζει τα χρηματοοικονομικά δεδομένα 

για δυο ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις και η πληροφόρηση που 

λαμβάνεται δεν περιορίζεται σε ένα μόνο οικονομικό έτος. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος ανάλυσης είναι γνωστός και με τον όρο οριζόντια 

ανάλυση. 

Η σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται 

παραθέτοντας τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσης και αξιολογώντας τις μεταβολές από έτος σε έτος και συνολικά για 

μια περίοδο ετών. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να απεικονιστούν ως: 

 Απόλυτη μεταβολή 

 Σχετική μεταβολή 

 Λόγος (δείκτης) 

Η αξιολόγηση των μεταβολών επιτρέπει την ανάλυση των τάσεων που 

διαμορφώνονται σε μια επιχείρηση.  

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσεις ( trend percentages) 

Όταν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για περισσότερες από δυο 

οικονομικές χρήσεις, η μελέτη των μεταβολών είναι γενικά επιθυμητό 

να γίνεται μέσα στα πλαίσια της παρουσίασης όλων των συγκρίσεων σε 

σχέση με ένα κοινό έτος, το έτος βάσης.  

Ως έτος βάσης θα πρέπει να επιλέγεται ένα που αντιπροσωπεύει κατά 

μεγάλο βαθμό αυτό που χαρακτηρίζεται ως τυπική και ομαλή 

δραστηριότητα. Τα  ποσά των άλλων ετών της χρονικής περιόδου, που 

καλύπτει η ανάλυση , εκφράζονται ως ποσοστά των ποσών του έτους 

βάσης.  

 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους (common size statements) 

                                                            
3 Ανδρέα Μ. Ρεβανόλγου – Ιωάννη Δ. Γεωργοπούλου, (1996), Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις 
«INTERBOOKS», Αθήνα, σελ: 394 

1.1.2.	Κατηγορίες	χρηματοοικονομικών	καταστάσεων3
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που εμφανίζουν τα μεμονωμένα 

στοιχεία της συγκεκριμένης κατάστασης ως ποσοστό κάποιου 

συνολικού μεγέθους της κατάστασης, καλούνται καταστάσεις κοινού 

μεγέθους. Συνήθως καλούνται και καταστάσεις του 100% ή 

«συστατικού ποσού» και οι σχέσεις μπορούν να διατυπωθούν είτε ως 

ποσοστά είτε ως δείκτες. 

Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους αποτελούν εργαλείο του αναλυτή για 

τη μελέτη των αποτελεσμάτων των εργασιών της επιχείρησης και 

ειδικότερα για την πραγματοποίηση σύγκρισης μεταξύ επιχειρήσεων 

που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.  

Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους μπορούν να πάρουν μια από τις δυο 

ακόλουθες μορφές: 

 Τα απόλυτα μεγέθη κάθε χρηματοοικονομικής 

κατάστασης μιας περιόδου συνοδεύονται από τα ποσοστά 

που δείχνουν τη σχέση του μεμονωμένου στοιχείου στο 

αντίστοιχο του συνολικού (κάθετη ανάλυση).  

 Οι καταστάσεις χωρίζονται σε δυο μέρη. Το αριστερό 

εμφανίζει μόνο τα απόλυτα μεγέθη ενώ το δεξιό 

εμφανίζει μόνο τα ποσοστά, είτε οι καταστάσεις 

εμφανίζουν μόνο ποσοστά της συγκεκριμένης 

επιχείρησης ή ποσοστά διάφορων επιχειρήσεων.  

  

 

 

Για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει μια σειρά από 

μεθόδους από τις οποίες ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει. Οι βασικότεροι μέθοδοι 

ανάλυσης είναι οι εξής: 

 Κάθετη ανάλυση  

 Οριζόντια ανάλυση  

 Ανάλυση με αριθμοδείκτες  

1.3.	Μέθοδοι	ανάλυσης	λογιστικών	καταστάσεων	
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 Η κάθετη ανάλυση συνιστά μια μέθοδο κατά την οποία ένα σημαντικό 

μέγεθος ή στοιχείο μιας οικονομικής κατάστασης (π.χ. για τον ισολογισμό, για τα 

αποτελέσματα χρήσης) χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού. Τα υπόλοιπα στοιχεία 

της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται με αυτή τη βάση. Αποτέλεσμα αυτής της 

σύγκρισης, είναι ότι όλα τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

εκφράζονται πλέον ως ποσοστά της βάσης υπολογισμού. Οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε απόλυτους αριθμούς και σε 

ποσοστά λέγονται είτε καταστάσεις «κοινού μεγέθους», γιατί τα ποσοστά 

υπολογίζονται πάνω σε κοινή βάση, είτε καταστάσεις του «100%», είτε ακόμα 

καταστάσεις «συστατικού ποσοστού», γιατί κάθε κατάσταση ανάγεται στο σύνολο 

του 100 και κάθε στοιχείο της εκφράζεται ως ποσοστό του. Η κάθετη ανάλυση 

«κοινού μεγέθους» μπορεί να περιγράψει την εσωτερική δομή των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

  

 

Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και 

αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων ομάδων – στοιχείων των λογιστικών 

καταστάσεων και των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρηση, 

δυο ή και περισσότερων ετών.  

 Η ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι 

οριζόντιες μεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι διαδοχικές αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Έτσι, ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία 

στοιχεία μπορούν εύκολα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα προηγούμενων χρήσεων 

και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, σχετικά με την τάση και το ρυθμό τους 

1.3.1.		Κάθετη	ανάλυση

1.3.2.	Οριζόντια	ανάλυση
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διαδοχικά. Για να γίνει αυτή η σύγκριση θα πρέπει να πληρούν τιε εξής 

προϋποθέσεις:  

 Η ταξινόμηση των στοιχείων να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιόδους 

 Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επί μέρους ομάδες στοιχείων 

 Τήρηση των λογιστικών αρχών  

 Σημείωση σε μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων. 

 

 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων περιλαμβάνει 

τρεις διαδικασίες. Την επιλογή και τον υπολογισμό ορισμένων σχέσεων, την 

κατάταξη των δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των 

σημαντικότερων σχέσεων και την αξιολόγηση, μελέτη και ερμηνεία των σχέσεων 

αυτών4. 

Αριθμοδείκτης είναι η αριθμητική σχέση που έχουν μεταξύ τους δύο 

αριθμητικά ποσά, που έτσι μετατρέπονται σε ένα σχετικό που μπορεί να συγκριθεί μ’ 

ένα άλλο σχετικό και να βγουν συμπεράσματα για την τάση ανάμεσα στα δύο σχετικά 

ποσά, καθώς και για το μέγεθος αυτής της τάσης5. 

Αριθμοδείκτης είναι η απλή μαθηματική έκφραση της σχέσεως ενός μεγέθους 

του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα άλλο και 

μπορεί να εκφραστεί με απλή μαθηματική μορφή6.  

Οι αριθμοδείκτες είναι πολύτιμοι γιατί7: 

                                                            
4 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 31 
5 Πομόνης Ν. Σ., 2004. Λογιστικές Εφαρμογές, Ασκήσεις, Λύσεις, Ερωτήσεις‐ Απαντήσεις. Αθήνα: 
Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., σελ. 83 
6 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 47 
7 Πομόνης Ν. Σ., 2004. Λογιστικές Εφαρμογές, Ασκήσεις, Λύσεις, Ερωτήσεις‐ Απαντήσεις. Αθήνα: 
Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., σελ. 304 

1.3.3.	Ανάλυση	Αριθμοδεικτών
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1. Επιτρέπουν τον έλεγχο της οικονομικότητας σ’ όλες τις εκφράσεις που 

παίρνει, τόσο στην επιχειρηματική περιουσιακή συγκρότηση, όσο και 

στην επιχειρηματική δράση. 

2. Επιτρέπουν την σύγκριση της οικονομικότητας σε διάφορες μορφές, 

τόσο ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις στο ίδιο χρονικό σημείο, 

όσο και στην ίδια την επιχείρηση σε διαφορετικά χρονικά σημεία.  

 

Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών που έχουν σκοπό να 

προσδιορίσουν την πραγματική θέση ή την αποδοτικότητα είτε κάποιων τμημάτων 

μιας οικονομικής μονάδας είτε ολόκληρης της οικονομικής μονάδας είτε του κλάδου 

της οικονομικής μονάδας8. Με  τη βοήθεια των αριθμοδεικτών μετριέται η απόδοση 

της επιχείρησης και επεξηγούνται τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δράσης της 

επιχείρησης.  

Οι αριθμοδείκτες είναι απλοί στον υπολογισμό τους, εύκολοι στη χρήση τους 

και παρέχουν έναν πλούτο πληροφοριών που δεν μπορεί να αποκτηθεί από 

οπουδήποτε αλλού9. 

Για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών τα λογιστικά μεγέθη λαμβάνονται από: 

 Τον ισολογισμό 

 Το λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης 

 Το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 

 Τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής 

 Τους λογαριασμούς αναλυτικής λογιστικής 

 Τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχειά της 

οικονομικής μονάδας 

Για την ανάλυση των αριθμοδεικτών ενδιαφέρεται η διοίκηση της επιχείρησης 

αλλά και οι εξωτερικοί αναλυτές. Είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση  να γνωρίζει 

κάποια θέματα που την αφορούν όπως την ικανότητά της να αντεπεξέρχεται στις 

                                                            
8 TAXnews, Οικονομικές καταστάσεις ‐ Αριθμοδείκτες. Διαθέσιμο στο:  www.taxnews.info 
9 Gill O. J., Chatton M., 1999. Understanding Financial Statements, A Prime of Useful Information. 
Axzo Press, σελ. 22 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, την ικανότητά της να παράγει κέρδη κ.λπ. Είναι 

πολύ σημαντική η ανάλυση των αριθμοδεικτών γιατί από αυτούς εξαρτάται η 

βιωσιμότητα και γενικά η κερδοφορία της επιχείρησης. Επίσης σημαντικό είναι και 

για τους εξωτερικούς αναλυτές να γνωρίζουν την βραχυπρόθεσμη οικονομική 

κατάσταση και την ρευστότητα της επιχείρησης.  

Με τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα 

που οδηγούν σε λάθος αποτέλεσμα. Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι οι διάφορες 

αρνητικές τιμές που βρίσκονται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων και οι 

διάφορες εξωπραγματικές τιμές που μπορεί να οφείλονται σε λάθος καταχώρηση ή σε 

κάποιες άλλες συγκυρίες. Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι όταν οι τιμές των 

παρανομαστών τείνουν στο μηδέν. Επιπλέον, πρόβλημα μπορεί να είναι και οι 

λανθασμένες λογιστικές ταξινομήσεις. Τέλος, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

επιχειρήσεων ή μεταξύ των χρήσεων αποτελούν πρόβλημα στον υπολογισμό των 

αριθμοδεικτών.  

Ο υπολογισμός των σημαντικότερων αριθμοδεικτών αποτελεί το κατάλληλο 

μέσο στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και βοηθά στην λήψη σημαντικών 

αποφάσεων από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων10.  

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί αριθμοδείκτες. Οι 

κυριότεροι και οι περισσότερο χρησιμοποιημένοι στην χρηματοοικονομική ανάλυση 

των λογιστικών καταστάσεων μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες:  

1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής 

θέσεις της επιχείρησης και για την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες αυτές υποχρεώσεις της.  

2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας. Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών της στοιχείων.  

                                                            
10 Χρυσοκέρη Ι. Τρ., 1971. Ανάλυσις Ισολογισμών. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 148 
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3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί η αποδοτικότητα της 

επιχείρησης, τα κέρδη της και η ικανότητα της διοίκησης.  

4. Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας. Οι 

αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η μακροχρόνια ικανότητα μιας 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 

 

 

 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζουν την ικανότητα της επιχείρησης 

να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Όταν μια επιχείρηση έχει ρευστότητα 

εξασφαλίζει μια καλή πορεία. Οι εισπράξεις και πληρωμές δεν συμπίπτουν χρονικά 

έστω και εάν μακροχρόνια οι εισπράξεις είναι ποσοτικά μεγαλύτερες από τις 

πληρωμές γι’ αυτό η επιχείρηση διατηρεί ίδια και ξένα κεφάλαια11.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζουν 

την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. Όταν μια επιχείρηση δεν μπορεί να μετατρέπει γρήγορα τα περιουσιακά της 

στοιχεία σε μετρητά, τότε δυσκολεύεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Όταν η 

επιχείρηση φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, 

δυσφημείτε, χάνει την εμπιστοσύνη της και στο τελικά παύει να υπάρχει.  

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας δείχνουν την ύπαρξη επαρκών κυκλοφοριακών 

στοιχείων και διαθεσίμων, την ύπαρξη υπερβολικών αποθεματοποιήσεων, τις 

πιστώσεις προς τους πελάτες της και την ποσότητα των απαιτήσεων και βοηθούν την 

επιχείρηση να ρυθμίζει όλους εκείνους τους παράγοντες που οδηγούν στην 

κερδοφορία της.  

                                                            
11 Κίτσος Γ., 2011. Αριθμοδείκτες, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Ισολογισμών 
Επιχειρήσεων. Διαθέσιμο στο:  www.bizhelp365.com  

1.3.4. Αριθμοδείκτες 

1.3.4.1.	Αριθμοδείκτες ρευστότητας
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Για να θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση 

από απόψεως κεφαλαίων κινήσεως θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις12:  

1. Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις των 

βραχυχρόνιων δανειστών της και να είναι σε θέση να εξοφλεί τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

2. Να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες της και να μπορεί να 

εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες. 

3. Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτητών τόκων και 

μερισμάτων των μετοχών της. 

 

Δείκτες Ρευστότητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

4. Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

 

 

 

 

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας (activity ratios) βοηθά 

να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως 

είναι τα αποθέματα και οι απαιτήσεις, σε ρευστά13. 

Σε μια επιχείρηση είναι καλό να χρησιμοποιούνται εντατικά τα στοιχεία της. 

Σε πολλές περιπτώσεις η διατήρηση στην επιχείρηση υψηλού ποσοστού ρευστών ή 

κρατικών χρεογράφων μπορεί να δείχνει ότι ακολουθείται μια καλή πολιτική από 

μέρους της, διότι της επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και να κατέχει τα 
                                                            
12 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 53 
13 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 69 

1.3.4.2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
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αναγκαία ρευστά σε όχι καλές περιόδους. Η κατάσταση αυτή μπορεί να ευνοεί και να 

αυξάνει την πιστοληπτική της ικανότητα14.  

 

Δείκτες Δραστηριότητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

2. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων 

3. Αριθμοδείκτης Εξοφλήσεως Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

4. Αριθμοδείκτης Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

5. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 

 

 

Η μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για την 

εξέλιξή της και για τις προοπτικές της στο μέλλον. Με την μέτρηση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης μετριέται ταυτόχρονα και η ικανότητά της να 

πραγματοποιεί κέρδη. Για να μετρηθεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης 

χρησιμοποιούνται κάποια κριτήρια, όπως οι πωλήσεις, η παραγωγή, τα κέρδη κ.λπ.  

Κανένα από τα κριτήρια αυτά δεν δίδουν απαντήσεις από μόνα τους, αλλά μόνο εάν 

συνδυασθούν μεταξύ τους. Η αύξηση π.χ. στα έσοδα πωλήσεων είναι επιθυμητή μόνο 

εάν αυτή έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση κερδών. Η αύξηση κερδών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο προσδιορισμού της αποδοτικότητας μόνο εάν 

συσχετισθεί με το κεφάλαιο που επενδύθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτά 

τα κέρδη15. 

Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας, οι οποίοι να αναφέρονται αφ’ ενός στις σχέσεις κερδών και 

                                                            
14 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 70 
15 Κίτσος Γ., 2011. Αριθμοδείκτες, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Ισολογισμών 
Επιχειρήσεων. Διαθέσιμο στο:  www.bizhelp365.com 

1.3.4.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
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απασχολούμενων κεφαλαίων και αφ’ ετέρου στις σχέσεις μεταξύ κερδών και 

απαιτήσεων16. 

 

Δείκτες Αποδοτικότητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μοχλεύσεως 

2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους 

3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Με τον όρο διάρθρωση κεφαλαίων μιας επιχείρησης εννοούμε τα διάφορα 

είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη 

χρηματοδότησή της (ίδια κεφάλαια, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις).  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μίας οικονομικής μονάδας σε 

σχέση με τη διατήρηση μίας δεδομένης διαθρώσεως κεφαλαίων είναι οι εξής 

παρακάτω17: 

 Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο οποίος ενυπάρχει σε όλες τις οικονομικές 

δραστηριότητες κα έχει άμεση σύνδεση με το είδος της κάθε οικονομικής 

μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος τόσο 

χαμηλότερος θα πρέπει να είναι ο αριθμοδείκτης της δανειακής 

επιβάρυνσης. 

 Η ικανότητα της οικονομικής μονάδας ν’ αντλεί κεφάλαια γι’ αυτήν με 

επωφελείς όρους, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Επιχειρήσεις 

με αμετάβλητο κύκλο εργασιών έχουν ανάγκη από συνεχή ροή κεφαλαίων 

προκειμένου να επιτύχουν μία μακροχρόνια άνοδο. Σε περιόδους 

στενότητας ρευστών ο δανεισμός από τράπεζες δυσκολεύει και αυτό γιατί 

                                                            
16 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 100 
17 Νιάρχος Ν.Α., 2004. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταμούλη Α.Ε.,σελ. 155‐156 

1.3.4.4. Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας
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οι τελευταίες επιλέγουν που θα δανείσουν κεφάλαια με πολύ αυστηρά 

κριτήρια και πιο συγκεκριμένα προτιμούν όσες οικονομικές μονάδες 

παρουσιάζουν υγιείς και δυναμικούς ισολογισμούς. 

 Η θέση της οικονομικής μονάδας από άποψη φορολογίας. Ένας 

σημαντικός παράγοντας που οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν ξένα 

κεφάλαια είναι ότι οι τόκοι αφαιρούνται από τα κέρδη με αποτέλεσμα να 

μειώνεται το φορολογητέο ποσό και το κόστος δανεισμού ανάλογα με το 

συντελεστή φορολογίας κάθε επιχείρησης. Ωστόσο το πλεονέκτημα αυτό 

δεν έχει καμία αξία αν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της οικονομικής 

μονάδας έχει λόγους να υπόκειται σε φορολογικές απαλλαγές. Κάτι τέτοιο 

συμβαίνει όταν η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιεί αυξημένες αποσβέσεις ή να έχει μειωμένη φορολογική 

επιβάρυνση, λόγω πραγματοποιήσεως νέων επενδύσεων. Σαν αποτέλεσμα 

η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων, τουλάχιστον από άποψη φορολογίας, 

δεν είναι τόσο επωφελής. 

 

Δείκτες Διαρθρώσεων Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

2. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Δανειακά Κεφάλαια 

3. Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

4. Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Γενικά χαρακτηριστικά Α.Ε. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλυθεί η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.). 

Θα παρατεθούν τα χαρακτηριστικά της και όλη η διαδικασία ίδρυσής της. Επίσης, θα 

παρουσιαστούν τα όργανα της Α.Ε., τα βιβλία που είναι υποχρεωμένη να τηρεί και ο 

τρόπος που γίνεται η διανομή των κερδών. Τέλος, θα περιγραφτεί το στάδιο της 

λύσης και της εκκαθάρισης μιας Α.Ε.  

 

 

 

Οι εμπορικές εταιρίες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Προσωπικές εταιρίες: είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού 

στηρίζεται στην προσωπική συμβολή των εταίρων, λόγω αυτού απαγορεύεται η 

μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων 

(θάνατο, πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν λύση της εταιρείας, εκτός αν έχει 

συμφωνηθεί το αντίθετο. Στις αποφάσεις που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία 

και όχι πλειοψηφία. Για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας δεν απαιτείται από το 

νόμο ελάχιστο ποσό καταβολής. 

Προσωπικές εταιρείες: 

Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.) 

Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) 

Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρία 

 

 Κεφαλαιουχικές εταιρίες: είναι οι εταιρίες στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το 

κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από 

τα μη διανεμημένα κέρδη (αποθεματικά). Αντίθετα με τις προσωπικές, οι εταίροι 

δεν μετέχουν στη διοίκηση (εκτός αν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση), 

ούτε έχουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η μεταβίβαση 

της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη και οι μεταβολές στα πρόσωπα των 

εταίρων επιφέρουν τη λύση της εταιρείας. Οι αποφάσεις παίρνονται με 

	 2.1.	Εισαγωγή	

	 2.2.	Διάκριση	Εταιριών
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πλειοψηφία η οποία εξαρτάται από τη συμμετοχή του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο 

της εταιρείας. 

Κεφαλαιουχικές εταιρείες: 

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 

 

 Μικτές εταιρίες: είναι οι εταιρίες οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσες μορφές μεταξύ 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες μορφές 

επιχειρησιακής συγκρότησης στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιμο να 

συνυπάρχει με το κεφαλαιουχικό. 

Μικτές εταιρείες: 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης(Ε.Π.Ε.) 

Ετερόρρυθμη Εταιρία με μετοχές 

 

 

 

Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρία, με νομική 

προσωπικότητα, που για τα χρέη της ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της και το 

κεφάλαιό της είναι διατηρημένο σε ίσα μέρη, τις μετοχές της18. 

Η Α.Ε. είναι η επικρατέστερη μορφή εταιριών στην εποχή μας. Είναι καθαρά 

κεφαλαιουχική εταιρία και έχει σημασία για αυτήν μόνο το χρήμα και όχι η πηγή του. 

Την Α.Ε. διοικεί, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). οι 

εταίροι- μέτοχοι της Α.Ε. δεν έχουν καμία εξουσία διαχείρισης και διοίκησης. 

 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Α.Ε. είναι τα παρακάτω19: 

1. Η Α.Ε. είναι από το νόμο εμπορική, ανεξάρτητα αν ο σκοπός της είναι 

εμπορική επιχείρηση20 (Ν. 2190/1920)  

                                                            
18 Ιωάννης Ντόμαλης, Λογιστική εταιρειών σε ευρώ, εκδόσεις Ελλήν, Αθήνα, 2002, σελ. 269 
19 Γιάννης Βελέντζας, Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ius, Αθήνα 2007, σελ. 287 και 
http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/aeconditions.html, 14/05/2013 

	 2.3.	Ανώνυμη	Εταιρία

	 	2.4.	Χαρακτηριστικά	Α.Ε.
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2. Έχει ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα 

3. Οι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μέχρι το ποσό της εισφοράς τους 

4. Το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια τις μετοχές 

5. Η εταιρική ιδιότητα μεταβιβάζεται ελευθέρα   

6. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, 

τις μετοχές 

7. Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της 

8. Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) 

9. Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων 

10. Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία 

11. Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν επίσης και οι ελεγκτές 

 

 

 

Για να ιδρυθεί μια Α.Ε. πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ιδρυτές, οι 

οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Μια Α.Ε. μπορεί 

να συσταθεί μόνο με δημόσιο έγγραφο έτσι21: 

 Απαιτείται καταστατικό (συμβολαιογραφικό) 

 Άδεια και έγκριση του καταστατικού από το Νομάρχη του Νομού της 

έδρας της22, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα του καταστατικού της 

νέας Α.Ε.  

 Δημοσίευση του καταστατικού και της απόφασης του νομάρχη στην 

εφημερίδα της κυβέρνησης 

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης με τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Α.Ε.23 

                                                                                                                                                                          
20 Ν. 2190/1920 
21 Ιωάννης Ντόμαλης, Λογιστική εταιρειών σε ευρώ, εκδόσεις Ελλήν, Αθήνα, 2002, σελ. 272 
22 Άρθρο 4, Παράγραφος 1, Ν. 2190/1920 
23 ‘Άρθρο 2, Ν. 2190/1920 

	 2.5.	Ίδρυση	Ανώνυμης	Εταιρίας
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 Έλεγχος της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από ειδική 

επιτροπή24, που βεβαιώνει την καταβολή του το Διοικητικό Συμβούλιό 

της με ειδικό πρακτικό του.  

 

Το καταστατικό της Α.Ε. πρέπει να περιέχει25: 

 Την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας (η επωνυμία της 

πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις Ανώνυμη Εταιρία και την επωνυμία 

της και ο  σκοπός της μπορεί να είναι ευρύς ή να περιλαμβάνει 

περισσότερα από ένα αντικείμενα) 

 Την έδρα της εταιρίας (ορίζεται ένας Δήμος ή μια Κοινότητα της 

Ελληνικής Επικράτειας) 

 Την διάρκεια της εταιρίας (20-50 έτη) 

 Το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου (το 

κατώτερο όριο του μετοχικού κεφαλαίου για τις Α.Ε. ορίζεται σε 

60.000€ ολοσχερώς καταβεβλημένο ανεξάρτητα με ποιον τρόπο έγινε 

η κάλυψη του. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει 

είτε εφάπαξ ή με δόσεις. Το κεφάλαιο διαιρείται σε ισότιμα μερίδια 

που λέγονται μετοχές, οι οποίες χωρίζονται σε ονομαστικές, ανώνυμες, 

κοινές και προνομιούχες. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί 

να οριστεί μικρότερη από 0,30 € και μεγαλύτερη από 30 €26). Όταν η 

καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με δόσεις τότε σύμφωνα 

με το νόμο υπόκειται σε περιορισμούς ώστε να περιοριστούν οι 

κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργήσει η τμηματική καταβολή. Οι 

περιορισμοί αυτοί είναι:  

 Ο χρόνος για τον ολοκληρωτική καταβολή του κεφαλαίου δεν μπορεί 

να υπερβεί τα δέκα χρόνια. Το κατώτερο όριο κεφαλαίου που 

καθορίζεται από το νόμο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη 

σύσταση της εταιρίας με την άμεση δόση. Η άμεση καταβολή 

κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ¼ του μετοχικού 

κεφαλαίου, δηλαδή, το ¼ της ονομαστικής αξίας της μετοχής.  Αν η 

                                                            
24 Άρθρο 11, Ν. 2190/1920 
25 Γιάννης Βελέντζας, Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ius, Αθήνα 2007, σελ. 287 
26 Σινανιώτη – Μαρούδη Αριστέα, Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, σελ. 261-262   
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έκδοση των μετοχών γίνεται πάνω από το άρτιο, δηλαδή, πάνω απ’ την 

ονομαστική της αξία η διαφορά αυτή υπέρ το άρτιο καταβάλλεται 

ολόκληρη, εφάπαξ κατά την αρχική μεταβολή (άμεση δόση). Οι 

μετοχές παραμένουν ονομαστικές μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση 

τους. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχής που δεν πληρώθηκε 

ολοκληρωτικά, ο αρχικός κάτοχος ευθύνεται αλληλεγγύως με τον νέο 

κύριο για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής μέχρι μια διετία από την 

μεταβίβαση. 

 Το είδος των μετοχών, τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την 

έκδοσή τους 

 Τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν 

 Την μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο 

 Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του 

Δ.Σ.  

 Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των 

Γ.Σ.  

 Τους ελεγκτές 

 Τα δικαιώματα των μετόχων 

 Τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών 

 Τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της 
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Σχεδιάγραμμα 1: Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας 

Πηγή: http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/ae.html 
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Η εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση αν27: 

 Το καταστατικό δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την επωνυμία, το σκοπό, το 

 Ύψος και τον τρόπο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου 

 Ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στην δημόσια τάξη 

 Ο αριθμός των ιδρυτών είναι κατώτερος των δύο ατόμων 

 Όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση δεν είχαν την 

 ικανότητα για δικαιοπραξία 

 Το συντακτικό έγγραφο δεν είναι δημόσιο (συμβολαιογραφικό) 

 

 

 

Η Α.Ε έχει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.).  Επίσης υπάρχουν και οι ελεγκτές της Α.Ε. 

 

 

 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ανώνυμης Εταιρίας, 

αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Α.Ε. Αποφασίζει για τη ζωή, την 

πορεία και τον θάνατό της Α.Ε. Είναι συλλογικό όργανο και εκφράζει τη βούληση 

της Α.Ε. στους μετόχους της. 

Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για θέματα όπως28: 

 Τροποποιήσεις του καταστατικού που μπορεί να είναι αύξηση, μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολή εθνικότητας, μεταβολή 

                                                            
27 Γιάννης Βελέντζας, Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ius, Αθήνα 2007, σελ. 289-290 
28 Αλεξανδρίδου Δ. Ελίζα, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Β’ έκδοση, Εκδόσεις 
Σάκκουλα 2000, σελ. 100-101   

	 2.6.	Ακυρότητα	Ανώνυμης	Εταιρίας	

	 2.7.	Όργανα	της	Ανώνυμης	Εταιρίας	

2.7.1.	Γενική	Συνέλευση	(Γ.Σ.)
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αντικειμένου, μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, αύξηση 

υποχρεώσεων των μετόχων, έκδοση προνομιούχων και δεσμευμένων 

μετοχών, έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, μετατροπή της Α.Ε. 

σε άλλο νομικό τύπο κ.λπ. 

 Εκλογή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών 

 Έγκριση του ισολογισμού 

 Διάθεση κερδών 

 Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από οποιαδήποτε 

ευθύνη 

 Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ. 

 Έκδοση δανείου με ομολογίες 

 Συναίνεση της Γ.Σ. για αγορά ακινήτων 

 Διορισμός εκκαθαριστών 

 Παράταση ή λύση της Α.Ε. 

 

Η Γ.Σ. μπορεί να είναι τακτική, δηλαδή να συνεδριάσει υποχρεωτικά μία 

φορά το χρόνο μέσα σε έξι μήνες29 από το τέλος της οικονομικής χρήσης για να 

εγκρίνει τον ισολογισμό, τη διανομή κερδών και να αποφασίσει την απαλλαγή από 

κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.  

Επίσης, μπορεί να είναι και έκτακτη, δηλαδή να συνεδριάσει σε ανύποπτο 

χρόνο στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης αν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ., αν το 

ζητήσουν οι τακτικοί ελεγκτές με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει μερίδα 

μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που 

καταβλήθηκε και αν η καθαρή περιουσία της Α.Ε. γίνει μικρότερη από το ½ του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Για να συνεδριάσει η Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντες ή να αντιπροσωπεύονται 

σε αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού 

κεφαλαίου30. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 μέρες31. 

 
                                                            
29 Άρθρο 25, Ν. 2190/1920 
30 Παράγραφος 1, Άρθρο 29, Ν. 2190/1920 
31 Παράγραφος 2, Άρθρο 29, Ν. 2190/1920 



Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε. 

 
32 

 

 

 

Το Δ.Σ. είναι το όργανο που διοικεί την Α.Ε. και διαχειρίζεται την περιουσία 

της. Είναι δηλαδή, το διαχειριστικό, διοικητικό και εκπροσωπευτικό όργανο της 

εταιρίας. Σε μια Α.Ε. την ουσιαστική εξουσία την ασκεί το Δ.Σ. της. Αυτό 

διαχειρίζεται τα μέσα δράσης της Α.Ε. κι επιδιώκει να κάνει πραγματικότητα τον 

εταιρικό σκοπό για τον οποίο συστήθηκε η Α.Ε32.  

Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της 

εταιρίας33. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 χρόνια34, 

παρόλα αυτά τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν ξανά μετά τη λήξη της θητείας 

τους35. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, πρέπει 

όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να μην είναι μικρότερος από τρία36. 

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη 

διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού 

της εταιρίας37. 

Το Δ.Σ εκπροσωπεί συλλογικά την Α.Ε.. ασκεί τη διαχειριστική κι 

εκπροσωπευτική εξουσία της Α.Ε., που κατά κανόνα συμπίπτουν. Η συλλογική 

διοίκηση θα ήταν δυσκίνητη γι’ αυτό εκλέγεται ένας μέτοχος ως διευθύνων 

σύμβουλος ή εντεταλμένος σύμβουλος που ενεργεί πράξης διαχείρισης κι 

εκπροσώπησης. Αυτό πολλές φορές ορίζει το καταστατικό ή τον εκλέγει το Δ.Σ. και 

δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις- οδηγίες του Δ.Σ.. ή του εκχωρεί αρμοδιότητες του. 

έτσι, η διοίκηση της Α.Ε. γίνεται ευκίνητη και αποδοτική38.  

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπεται από το καταστατικό. Αν 

το καταστατικό δεν το προβλέπει, τότε απαιτείται ειδική έγκριση από τη Γ.Σ. της Α.Ε. 

Συνήθως η αμοιβή είναι ένας σταθερός μισθός και ποσοστά στα κέρδη της Α.Ε.  

                                                            
32 Ιωάννης Ντόμαλης, Λογιστική εταιρειών σε ευρώ, εκδόσεις Ελλήν, Αθήνα, 2002, σελ. 287 
33 Παράγραφος 1, Άρθρο 20, Ν. 2190/1920 
34 Παράγραφος 1, Άρθρο 19, Ν. 2190/1920 
35 Παράγραφος 2, Άρθρο 19, Ν. 2190/1920 
36 Παράγραφος 1, Άρθρο 21, Ν. 2190/1920 
37 Παράγραφος 1, Άρθρο 22, Ν. 2190/1920 
38 Ιωάννης Ντόμαλης, Λογιστική εταιρειών σε ευρώ, εκδόσεις Ελλήν, Αθήνα, 2002, σελ. 288 

2.7.2.	Διοικητικό	Συμβούλιο	(Δ.Σ.)
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Η σύνθεση του Δ.Σ. συνήθως είναι: 

 Ο πρόεδρος (και ο αντικαταστάτης του) 

 Ο αντιπρόεδρος 

 Ο διευθύνων σύμβουλος 

 Τα μέλη του Δ.Σ. (σύμβουλοι) 

 

 

 

Το τρίτο όργανο της Α.Ε που προβλέπει ο νόμος είναι οι ελεγκτές. Έργο των 

ελεγκτών είναι να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της 

εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή 

εγγράφου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης39.  

Ο έλεγχος που γίνεται από τους ελεγκτές διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο 

έλεγχο. Ο τακτικός έλεγχος ασκείται από τους ελεγκτές οι οποίοι διορίζονται πάντα 

με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. και αποτελούν ειδικό και ανεξάρτητο όργανο της 

εταιρίας. Η Γ.Σ. επιτρέπεται να επαναδιορίζει τους ίδιους τακτικούς ελεγκτές, όχι 

όμως για περισσότερο από πέντε εταιρικές χρήσεις. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 

οριστούν ως ελεγκτές της Α.Ε. ιδρυτές, μέτοχοι ή μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς μέχρι 

2ου βαθμού. Ο έκτακτος έλεγχος της εταιρίας διενεργείται ύστερα από αίτημα της 

μειοψηφίας των μετόχων και επιχειρείται από τα πρόσωπα που θα διορίσει γι’ αυτό 

το σκοπό το Δικαστήριο. Ο έκτακτος έλεγχος ονομάζεται και διαχειριστικός έλεγχος 

και ασκείται μόνο σε ειδικές και συγκεκριμένες περιπτώσεις40 

 

                                                            
39 Παράγραφος 1, Άρθρο 22, Ν. 2190/1920 
40 Σινανιώτη – Μαρούδη Αριστέα, Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα 2004, σελ. 344-345   

2.7.3.	Ελεγκτές

	 2.8.	Βιβλία	και	ετήσιες	οικονομικέ	καταστάσεις	της	Ανώνυμης	
Εταιρίας		
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Τα υποχρεωτικά βιβλία που πρέπει να τηρεί μια Α.Ε. ανεξάρτητα από το 

αντικείμενο των εργασιών της, το μέγεθός της και το λογιστικό σύστημα που 

εφαρμόζει είναι: 

 Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 

 Συγκεντρωτικό ημερολόγιο  

 Γενικό καθολικό 

 Αναλυτικό καθολικό  

 Βιβλίο αποθήκης 

 Βιβλίο γραμματίων πληρωτέων και εισπρακτέων 

 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ. των μετόχων 

 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

 Βιβλίο μετόχων 

 Βιβλίο μετοχών 

 

Η εταιρική χρήση της εταιρίας δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους 

από 12 μήνες εκτός από την πρώτη χρήση που μπορεί να οριστεί για 24 μήνες. Η 

εταιρία οφείλει στην αρχή της λειτουργίας και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης να 

ενεργεί απογραφή.  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν41: 

 Τον ισολογισμό 

 Το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης 

 Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 

 Το προσάρτημα  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες με απόλυτη 

σαφήνεια, ώστε να φαίνεται εύκολα η πραγματική εικόνα της περιουσιακής 

διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της 

εταιρίας42.   

Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης και 

γενικά η μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών αποτελεσμάτων απαγορεύεται να 

μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη.  
                                                            
41 Παράγραφος 1, Άρθρο 42, Ν. 2190/1920 
42 Παράγραφος 2, Άρθρο 42, Ν. 2190/1920 
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Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και ο 

πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου από τους 

ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται43: 

1) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και 

έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα 

2) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι 

εκτός Αθηνών τα έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια 

ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν 

εκδίδεται τέτοια, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή 

δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. 

 

 

 

Κάθε χρόνο αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστο των καθαρών κερδών για τον 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική 

όταν το αποθεματικό φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.  

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που μένουν μετά την αφαίρεση από τα 

ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, των ζημιών, των αποσβέσεων και κάθε άλλου 

εταιρικού βάρους44.  

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά45: 

1. Αφαιρείται το τακτικό αποθεματικό 

2. Κρατιέται το ποσό γι την καταβολή πρώτου μερίσματος, από 6% 

τουλάχιστο επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 

3. Το υπόλοιπο διατίθεται όπως ορίζει το καταστατικό  

 

 

                                                            
43 Άρθρο 43, Ν. 2190/1920 
44 Παράγραφος 1, Άρθρο 45, Ν. 2190/1920 
45 Παράγραφος 2, Άρθρο 45, Ν. 2190/1920 

	 2.9.	Διάθεση	κερδών	της	Ανώνυμης	Εταιρίας
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Η λύση της Α.Ε. μπορεί να γίνει είτε με βούληση της ίδιας της εταιρίας ή σε 

ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος46. Το Δ.Σ. της Α.Ε. υποχρεώνεται να 

καλέσει Γ.Σ. για να αποφασίσει τη λύση ή όχι της εταιρίας, όταν η αξία του 

ενεργητικού της κατά την σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του 

παθητικού είναι κατώτερη από το μισό από το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο47. 

Η Α.Ε λύνεται και στις εξής περιπτώσεις48: 

 Όταν περάσει η χρονική διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό. Η 

Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την παράταση της εταιρίας με τροποποίηση 

του καταστατικού της. Εφόσον, όμως δεν γίνει αυτή η τροποποίηση η 

εταιρία λύεται με το πέρασμα του χρόνου που ορίζεται στο 

καταστατικό και η εταιρία περνάει στο στάδιο της εκκαθάρισης ακόμα 

και αν οι δραστηριότητές της συνεχίζονται.  

 Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται από μετόχους που 

εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και με 

πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων.  

 Σε περίπτωση που η Α.Ε. πτωχεύσει τότε επέρχεται και η λύση της 

εταιρίας. Η λύση επέρχεται κατά την ημέρα έκδοσης της δικαστικής 

απόφασης με την οποία επέρχεται η κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. 

Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία δεν περνάει στο στάδιο της 

εκκαθάρισης αλλά σε πτωχευτική διαδικασία.  

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο 

λύσης της Α.Ε49.  

Μετά τη λύση της Α.Ε. έρχεται η εκκαθάρισή της. Κατά το στάδιο αυτό το 

νομικό πρόσωπο της εταιρίας εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο μεταβάλλεται ο 

σκοπός της εταιρίας50. Η Γ.Σ. διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της όσο διαρκεί η 

                                                            
46 Άρθρο 47, Ν. 2190/1920 
47 Άρθρο 47, Ν. 2190/1920  
48 Άρθρο 47, Ν. 2190/1920 
49 Παράγραφος 2, Άρθρο 47, Ν. 2190/1920 
50 Παράγραφος 3, Άρθρο 47Α, Ν. 2190/1920 

	 2.10.	Λύση	και	Εκκαθάριση	της	Ανώνυμης	Εταιρίας



Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε. 

 
37 

 

εκκαθάριση. Οι μέτοχοι διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους, εκτός από το δικαίωμα 

στα κέρδη, στο οποίο υποκαθίσταται πλέον το δικαίωμά τους στο προϊόν της 

εκκαθάρισης.  

Η εταιρία πλέον εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές των οποίων ο 

διορισμός συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού 

συμβουλίου51. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν 

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν τον αρχικό ισολογισμό 

εκκαθάρισης. Ο ισολογισμός αυτός, δημοσιεύεται στον τύπο και στο δελτίο Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην οικεία νομαρχία52. 

Κατά τη λήξη της εκκαθάρισης συντάσσεται νέα απογραφή και ο τελικός 

ισολογισμός εκκαθάρισης53. Τόσο οι τελικές οικονομικές καταστάσεις όσο και οι 

ετήσιες πρέπει να εγκριθούν από τη Γ.Σ των μετόχων και να δημοσιευτούν.  

  

                                                            
51 Παράγραφος 7, Άρθρο 49, Ν. 2190/1920 
52 Άρθρο 49, Ν. 2190/1920 
53 Παράγραφος 2 και 5, Άρθρο 49, Ν. 2190/1920 
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Το 1986, «γεννιέται» στην Αθήνα ένα νέο κατάστημα παιχνιδιών. Λέγεται 

Jumbo και είναι φτιαγμένο από χαρά, διασκέδαση κι ανεμελιά! Με βασικό όχημα την 

αγάπη για παιχνίδι και την ανάγκη για δημιουργικότητα, κερδίζει αμέσως την 

αναγνώριση του κόσμου. 

Σήμερα, 27 χρόνια μετά, παραμένει Νο1 στις καρδιές μικρών αλλά και 

μεγάλων, τόσο για την προσφορά στο παιχνίδι, όσο και για τις ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές τιμές. 

Παιχνίδια σε τεράστια ποικιλία, για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, 

επώνυμες μάρκες αλλά και εισαγωγής, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπωλείου αλλά 

και εποχιακά, διακοσμητικά και διάφορα είδη σπιτιού για τα «μεγάλα παιδιά», είναι 

λίγοι μόνο από τους θησαυρούς που θα βρείτε στα Jumbo. 

 Τα Jumbo συνιστούν πλέον τα μεγαλύτερα καταστήματα παιχνιδιών στη 

χώρα μας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, με 66 

καταστήματα: 52 στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία, 

καθώς και 3.613 περίπου εργαζομένους. 

Πιστοί στο αρχικό όραμα, το Jumbo συνεχίζει να είναι πλάι στον άνθρωπο και 

να χαρίζει χαμόγελα. 

 

  

 

Νοέμβριος του 1986, ιδρύεται η εταιρεία Jumbo, με βασικό αντικείμενο την πώληση 

παιχνιδιών. Το πρώτο κατάστημα ανοίγει ση Γλυφάδα.  

 Οκτώβριος του 1989, έρχεται το δεύτερο κατάστημα στο Ψυχικό. 

                                                            
54 www.e‐jumbo.gr 
55 www.e‐jumbo.gr 
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		 3.2.	Ιστορική	Αναδρομή55
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 Οκτώβριος του 1991, ανοίγουν δυο νέα καταστήματα στο Χολαργό και στο 

Πειραιά.  

 Ιούλιος του 1995, έρχονται άλλα τρία νέα καταστήματα στον Ταύρο, στη Ν. 

Ερυθραία και στο Παγκράτι. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανοίγει στη Νίκαια η 

πρώτη κεντρική αποθήκη 8.000 τ.μ. και άλλο ένα νέο κατάστημα. 

 Νοέμβριος του 1996, νέο κατάστημα στη Βάρη. 

 Απρίλιος του 1997, η Θεσσαλονίκη δέχεται το πρώτο κατάστημα Jumbo. Τον 

Ιούνιο  εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τον Νοέμβριο καινούργιο κατάστημα 

στη Πάτρα και τον Δεκέμβριο νέο κατάστημα στο Σείριο. 

 Τον Απρίλιο του επόμενου έτους ανοίγει η δεύτερη αποθήκη στα Οινόφυτα 

13.500 τ.μ. Τον Αύγουστο ανοίγει νέο κατάστημα στο Κολωνό. Τον Οκτώβριο 1) 

γίνεται η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση 

1.200.000 νέων κοινών ανώνυμων εταιρειών και 2) γίνεται εξαγορά ομοειδούς 

κυπριακής επιχείρησης με την επωνυμία «Jumbo Trading Ltd.» πρώην  «Jumbo 

Investments Ltd.» και τον Δεκέμβριο έρχεται νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης.  

 Το 1999 ανοίγει η Τρίτη αποθήκη στα Καμίνια Πειραιά 14.259 τ.μ. Το 

Φεβρουάριο γίνεται σύναψη κοινοπρακτικού δανείου σε Ευρώ μέσω της τράπεζας 

Societe Generale Λονδίνου και άλλων τραπεζών. Και μέχρι το τέλος του χρόνου 

ανοίγουν άλλα τρία νέα καταστήματα στη Καλαμάτα, στη Παιανία και στα Καμίνια 

Πειραιά.  

 Το 2000 ξεσπά καταστροφική πυρκαγιά από άγνωστη αιτία στις αποθήκες και 

στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Αιγάλεω. Τον Μάρτιο γίνεται η ολοκλήρωση 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2/10 μετοχές προς 1.500 δρχ. η μια έκδοση 3.456.000 

νέων ονομαστικών μετοχών. Τον Απρίλιο γίνεται αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας 

«Μπέϊμπυ Λαντ Παιχνίδια Α.Ε.» σε «Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» και 

διακριτικό τίτλο «Jumbo». Τον Ιούλιο η θυγατρική εταιρία της Κύπρου εισάγεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Τον Αύγουστο νέο κατάστημα στα Βριλήσσια 

Αττικής. Τον Οκτώβριο, έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου τετραετούς 

διάρκειας, όπου εκδόθηκαν 2.764.800 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.450 δρχ. και 

τιμή διάθεσης 1.450 δρχ. και τον Δεκέμβριο ανοίγει νέο κατάστημα στη Ν. Ευκαρπία 
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Θεσσαλονίκης και αγορά νέας έκτασης για αποθηκευτικούς χώρους στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας.  

 Μέσα στο 2001 πραγματοποιούνται 1) τα κεντρικά γραφεία διοίκησης και 

λοιπών υπηρεσιών, στεγάζονται στο ακίνητο στο Μοσχάτο Αττικής 2.030 τ.μ. 2) 

λειτουργία των κεντρικών αποθηκών 36.000 τ.μ. και κατασκευή συμπληρωματικού 

αποθηκευτικού χώρου 9.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας 3) Κατακυρώνεται στην 

εταιρεία μετά από διαγωνισμό το δικαίωμα αποκλειστικής παραγωγής και εμπορίας 

της μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004. Ο Φοίβος και η Αθηνά 

βρίσκονται στο Jumbo! Τον Ιούλιο, το εικοστό υπερκατάστημα Jumbo βρίσκεται στο 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Την Άνοιξη του Αύγουστου εγκαινιάζεται το εικοστό 

πρώτο κατάστημα στην Αττική και τέλος τον Δεκέμβριο πραγματοποιείται σύναψη 

και υπογραφή σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους 60.000.000 € με την 

Τράπεζα BNP Paribas σε συνεργασία και με άλλες μεγάλες Τράπεζες, τα κεφάλαια 

του οποίου χρησιμοποιήθηκαν στη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων 

της Εταιρίας. Επίσης, ξεκινά η λειτουργία νέου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος 8.800 

τ.μ. στη Λεμεσό της Κύπρου.  

 Το Μάρτιο του 2002 το Αγρίνιο υποδέχεται το εικοστό δεύτερο Jumbo. Τον 

Μάιο ανοίγει νέο κατάστημα στη Λάρισα, τον Αύγουστο στα Ιωάννινα, το Νοέμβριο 

στη Καβάλα και τον Δεκέμβριο στη Ρόδο και στη Λευκωσία.  

 Το 2003  το Jumbo διευρύνει το δίκτυο πώλησης με τέσσερα νέα 

υπερκαταστήματα, τον Αύγουστο στη Χαλκίδα, τον Δεκέμβριο στα Χανιά, στο 

Μαρούσι και στο Ίλιον.  

 Το Φεβρουάριο του 2004 πραγματοποιείται η έκδοση Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου ποσού 45.000.000 € όπου διοργανωτές αυτού είναι η «EFG Telesis Finance 

Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και η «BNP Paribas». Το δάνειο αυτό αποπληρώθηκε  στις 07.12.2006. 

Νέο κατάστημα το Μάρτιο στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Τον Αύγουστο ανοίγει 

υπερκατάστημα στην Κόρινθο, το Νοέμβριο στη Καρδίτσα και το Δεκέμβριο στο 

Βόλο. Στις 9 Ιουλίου 2004 διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οι 

τίτλοι, σε συνέχεια της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και την εξαγορά των 

υπολοίπων μετόχων από το Jumbo. 
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 Απρίλιος 2005, τριακοστό πέμπτο κατάστημα στην Άλιμο. Τον Ιούλιο 

έρχονται δυο νέα καταστήματα όπου το ένα είναι στη Κέρκυρα και το άλλο στη 

Πάτρα. Την 1η Σεπτεμβρίου, συστήνεται στη Βουλγαρία η θυγατρική εταιρία 

«JUMBO EC.B» με έδρα τη Σόφια, η οποία προβαίνει στην αγορά οικοπέδων και υπό 

κατασκευή ακινήτου για τη δημιουργία υπερκαταστήματος 15.000 τ.μ. Οκτώβριος: 

Μετατροπή του Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 2000 σε μετοχές & αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου. Το Νοέμβριο νέο κατάστημα στη Ν. Ιωνία και το Δεκέμβριο  

στην Αλεξανδρούπολη.  

 Τον Ιούνιο του 2006, εκδίδεται απόφαση Μετατρέψιμου Ομολογιακού 

Δανείου 42.432.150 €. Τον Ιούλιο νέο κατάστημα στη Λαμία και τον Αύγουστο 

ιδρύεται θυγατρική εταιρία του Ομίλου στη Ρουμανία «Jumbo EC.R» με έδρα το 

Βουκουρέστι. Επιπλέον, το κατάστημα στη Γλυφάδα σταματάει τη λειτουργία του και 

στη θέση του έρχονται νέα υπερκαταστήματα.   

 Επίσης, τον Ιανουάριο του 2007 τα καταστήματα του Ψυχικού και της Ν. 

Ερυθρέας σταματούν τη λειτουργία τους. Τον Μάρτιο νέο κατάστημα στο Πειραιά. 

Τον Μάιο εγκρίνεται η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (μη μετατρέψιμου)  

145.000.000 €, επταετούς διάρκειας και τον Δεκέμβριο νέο κατάστημα στη 

Βαρυμπόμπη ενώ ξεκινά η λειτουργία του πρώτου καταστήματος στη Βουλγαρία, με 

έδρα τη Σόφια (15.000 τ.μ.). 

 Ιούλιος του 2008 το Jumbo έρχεται στο Προμαχώνα και τον Αύγουστο στο 

Ρέντι και στο Μαρούσι. 

 Τον Ιανουάριο του 2009 το κατάστημα στο Χολαργό τερματίζει τη λειτουργία 

του, ενώ το Μάρτιο νέο κατάστημα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. Τον Νοέμβριο, ένα 

νέο δεύτερο κατάστημα εμφανίζεται στη Βουλγαρία στη πόλη Plovdiv.  

 Το 2010 βρίσκει το Jumbo με έξι νέα καταστήματα. Ξεκινώντας από τον 

Αύγουστο στη Σόφια με το δεύτερο κατάστημα της. Τον Οκτώβριο στην Πρέβεζα και 

στη Λάρισα, το Νοέμβριο στη Λάρνακα στην Κύπρο και τρίτο κατάστημα στη Σόφια, 

ενώ το Δεκέμβριο στα Ιωάννινα ανοίγει ένα δεύτερο κατάστημα.  

 Και το 2011 συνεχίζονται οι επεκτάσεις των καταστημάτων Jumbo. Τον Μάιο 

ανοίγει το πέμπτο κατάστημα στη Βουλγαρία κ αυτή τη φορά στη Varna. Τον Ιούλιο 
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ακόμη ένα κατάστημα στη Βουλγαρία στη Burgas. Συνεχίζει τον Σεπτέμβριο στη 

πόλη της Ελευσίνας και τον Νοέμβριο νέο υπερκατάστημα τα Γιαννιτσά.  

 Μάιος του 2012, το έβδομο κατάστημα στη Βουλγαρία στη πόλη Ruse και νέο 

κατάστημα αποκτά και λιμάνι του Λαυρίου. Τον Ιούλιο νέο κατάστημα στη Νέα 

Φιλαδέλφεια, Αύγουστο στο Παλαιό Φάληρο, Νοέμβριο στο εμπορικό κέντρο Florida 

Θεσσαλονίκης  και τον Δεκέμβριο ακόμη ένα κατάστημα στη Βουλγαρία στη Σόφια.  

 Ακόμη και το 2013 συνεχίζονται οι επεκτάσεις των καταστημάτων Jumbo 

ξεκινώντας τον Ιούλιο στη Σέρρες, τον Αύγουστο στον Άγιο Ελευθέριο, τον 

Οκτώβριο στη Ρουμανία και το Νοέμβριο δεύτερο κατάστημα στη Ρουμανία στο 

Βουκουρέστι και τέλος στην Πάφο της Κύπρου.  

 

 

 

Βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση και η περαιτέρω ισχυροποίηση της 

ηγετικής θέσης των Jumbo, καθώς επίσης και η ενίσχυσή του ομίλου στον τομέα 

λιανικής πώλησης παιχνιδιών, ειδών βρεφικής ανάπτυξης, ειδών δώρων, ειδών 

βιβλιοχαρτοπωλείου και λοιπών συναφών ειδών. 

Σταθεροί στη φιλοσοφία ως εταιρία Jumbo, είναι η άμεση προτεραιότητα, η 

επέκταση και η βελτίωση του δικτύου διάθεσης, ο εμπλουτισμός της ποικιλίας των 

προϊόντων μας, σύμφωνα με τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς, την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, τη διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών 

των προϊόντων μας. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα σε τέσσερις χώρες: στην Ελλάδα με 51 

καταστήματα, στην Βουλγαρία με 8 καταστήματα, στην Κύπρο με 3 καταστήματα 

και στην Ρουμανία με 1 κατάστημα. Επίσης, η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις 

εμπορικής συνεργασίας με εταιρείες που διατηρούν καταστήματα που φέρουν το 

σήμα της Jumbo στην ΠΓΔΜ (FYROM) και στην Αλβανία. Η διοίκηση της εταιρείας 

                                                            
56 www.e‐jumbo.gr 
 

3.3.	Προοπτικές	Ομίλου56
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είναι σε συνεχή αναζήτηση ευκαιριών για την επέκτασή της (αυτόνομα) σε γειτονικές 

χώρες. 

 

 

 

Ειδη πάρτυ: 

 Ζαχαροπλαστική 

 Εξοπλισμός Party 

 Μπαλόνια 

 Διακόσμηση 

 Διασκέδαση 

 Αμπαλάζ 

 Ζαχαρωτά 

 Παιχνίδια-Δωράκια Party 

Σχολικά: 

 Εκπαίδευση & Απασχόληση Παιδιού 

 Αρχειοθέτηση 

 Χαρτικά - Τετράδια 

 Γραφή & Διόρθωση 

 Εξοπλισμός - Οργάνωση Γραφείου 

 Είδη Υπολογιστών 

 Χειροτεχνία 

 Ζωγραφική 

Outdor: 

 Παιδική Χαρά 

 Δραστηριότητες Outdoor 

                                                            
57 www.jumbo.gr 
 

		 3.4.	Προϊόντα	εταιρίας57
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 Οχήματα 

 Ποδήλατα 

 Βρεφανάπτυξη 

 PET Shop 

 

 

ΕΤΟΣ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Μ.Ο.  

ΤΙΜΗΣ 1,43 1,93 3,44 5,57 11,57 7,46 6,73 5,6 4,42 3,74 8,14 

 

  

                                                            
58 www.e‐jumbo.gr 
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3.5.	Πορεία	μετοχής58	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της JUMBO A.E. για 

την τριετία 2009 έως 2011 

  



Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε. 

 
47 

 

 

 

4.1.1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας59=  
 

Ο δείκτης παρουσιάζει ένα μέτρο για τη ρευστότητα μιας επιχείρησης αλλά και το 

περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης.  

 

2009:   2.159.485 + 44.190.787 + 191.225.530  =  237.575.802   =  1,95 

 121.938.680     121.938.680 

2010:   2.265.210 + 41.745.807 + 176.435.733  =   220.446.750  =  1,84 

 119.809.396   119.809.396 

2011:   2.364.811 + 30.427.376 + 174.452.601  =  207.244.788  =  1,90 

 109.413.943    109.413.943  

 

 

 

Πίνακας 4.1.1.: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 
 

2009 2010 2011 

1,95 1,84 1,90 

 

 

 

                                                            
59 Α. Κοντάκου – Α. Παπασπύρου, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα 1993, σελ: 148 

4.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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Σχεδιάγραμμα 4.1.1.: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 
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4.1.2. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας60 =  
 

ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά.  

 

2009:   2.159.485 + 44.190.787  =  46.350.272   =  0,38 

              121.938.680        121.938.680 

2010:   2.265.210 + 41.745.807   =   44.011.017  =  0,37 

                  119.809.396                   119.809.396 

2011:   2.364.811 + 30.427.376   =  32.792.187  =  0,30 

  109.413.943   109.413.943  

  

 

 

 

Πίνακας 4.1.2.: Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 
 

2009 2010 2011 

0,38 0,37 0,30 

 

 

 

 

                                                            
60 Άγγελος Α. Τσαγκλάγκανος, Οικονομική των επιχειρήσεων Ι και ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2010, σελ:105 

 

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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Σχεδιάγραμμα 4.1.2. : Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 
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4.1.3. Αριθμοδείκτης  ταμειακής ρευστότητας61 = 

 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης 

για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της βάσει των μετρητών που 

διαθέτει. Δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

2009:  109.665.787  =   0,90 

           121.938.680 

2010:   141.050.874   =  1,19 

119.809.396 

2011:   158.087.059   =  1,44 

109.413.943 

 

 

 

 

Πίνακας 4.1.3.: Αριθμοδείκτης  ταμειακής ρευστότητας 
 

2009 2010 2011 

0,90 1,19 1,44 

 

 

 

                                                            
61 Δημήτριος Χ. Γκίγκας, Η ανάλυση και η Χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων Αθήνα 2002, σελ:192 

Διαθέσιμα ενεργητικού  

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  
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Σχεδιάγραμμα 4.1.3.: Αριθμοδείκτης  ταμειακής ρευστότητας 
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4.1.4. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος62 =  

 

Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος βασίζεται στα άμεσα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν άμεση πηγή ρευστών, για την κάλυψη 

των τρεχουσών ημερησίων υποχρεώσεων της. Επίσης ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά 

το χρονικό διάστημα που μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση με τη χρήση των 

«αμυντικών» περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα 

έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες.  

 

Στον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κάποιο 

αποτέλεσμα, διότι στους ισολογισμούς της εταιρίας Jumbo δεν αναφέρει τις 

«Προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές Δαπάνες» με αποτέλεσμα να μην είναι 

εφικτή η αντικατάσταση του τύπου για να βρεθεί κάποιο αποτέλεσμα.  

 

 

 

  

                                                            
62 Δημήτριος Χ. Γκίγκας, Η ανάλυση και η Χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων Αθήνα 2002, σελ:193 

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις 

Προβλεπόμενες ημερήσιες λειτ. Δαπάνες  
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4.2.1. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων63 =  

 

Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων είναι ένα κριτήριο για την 

αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης, καθώς και για το 

βαθμό της ρευστότητας. Αν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκή αποθέματα, αυτό 

σημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εναλλακτικές 

χρήσεις, δεσμεύονται σε αποθέματα.   

 

 2009: - 213.537.578   =  -1,12 

191.225.530 

2010:  - 223.749.967   =  -1,27 

176.435.733 

2011:   -229.242.774   =  -1,32 

174.452.601 

 

Πίνακας 4.2.1.: Αριθμοδείκτης  κυκλοφορίας αποθεμάτων 
 

2009 2010 2011 

-1,12 -1,27 -1,32 

 

 

 

                                                            
63 Άγγελος Α. Τσαγκλάγκανος, Οικονομική των επιχειρήσεων Ι και ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2010, σελ:106 

4.2.	Αριθμοδείκτες	Δραστηριότητας

Κόστος πωληθέντων  

Αποθέματα   



Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε. 

 
55 

 

 

Σχεδιάγραμμα 4.2.1.: Αριθμοδείκτης  κυκλοφορίας αποθεμάτων 
 

 

  

‐1,12

‐1,27

‐1,32

‐1,35

‐1,3

‐1,25

‐1,2

‐1,15

‐1,1

‐1,05

‐1

2009 2010 2011



Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε. 

 
56 

 

4.2.2. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας απαιτήσεων64 =  

 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων προκύπτει από τη διαίρεση των 

πωλήσεων με το μέσο ύψος των απαιτήσεων, δηλαδή των εισπρακτέων λογαριασμών. 

Ο Αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη 

διάρκεια της λογιστικής χρήσεως οι απαιτήσεις της επιχείρησης.  

 

2009: 335.664.810=  1,75 

191.225.530 

2010:  452.473.185   =  2,56 

           176.435.733 

2011:   552.949.932   =  3,17 

174.452.601 

 

 

 

Πίνακας 4.2.2. : Αριθμοδείκτης  κυκλοφορίας απαιτήσεων 
 

2009 2010 2011 

1,75 2,56 3,17 

 

 

 

                                                            
64 Θεοχάρης Α.Μπαλής, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 1998, σελ: 424 

Καθαρές Πωλήσεις  

Αποθέματα  
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Σχεδιάγραμμα 4.2.2.: Αριθμοδείκτης  κυκλοφορίας απαιτήσεων 
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4.2.3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων65 =  

  

 

 

Ο αριθμοδείκτης μας δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι 

ληφθείσες από την επιχείρηση πιστώσεις, ή αλλιώς πόσες φορές το κόστος 

πωληθέντων καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

 

2009: - 213.537.578   =  -1,75 

           121.938.680 

2010:  - 223.749.967   =  -1,86 

119.809.396 

2011:   -229.242.774   =  -2,10 

109.413.943 

 

 

Πίνακας 4.2.3. : Αριθμοδείκτης  ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

 

2009 2010 2011 

-1,75 -1,86 -2,10 

 

 

 

                                                            
65 Θεοχάρης Α.Μπαλής, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 1998, σελ: 424 

Κόστος Πωληθέντων  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
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Σχεδιάγραμμα 4.2.3. : Αριθμοδείκτης  ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 
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4.2.4. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης66 =  

 

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού – 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που 

επιτεύχθηκαν από κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση 

διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κινήσεως, σε σχέση με τις πωλήσεις.  

 

2009:  335.664.810    =  1,27 

           265.138.307 

2010:  452.473.185   =  1,80 

           252.496.191 

2011:   552.949.932   =  2,48 

           223.095.964 

 

Πίνακας 4.2.4. : Αριθμοδείκτης  ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης 
 

2009 2010 2011 

1,27 1,80 2,48 

 

 

 

 

                                                            
66 Θεοχάρης Α.Μπαλής, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 1998, σελ: 424 

Καθαρές Πωλήσεις  

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 
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Σχεδιάγραμμα 4.2.4. : Αριθμοδείκτης  ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης 
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4.2.5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού67 =  

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού μιας επιχείρησης, 

εκφράζει το βαθμό χρησιμοποιήσεως αυτού, σε σχέση με τις πωλήσεις. Ένας υψηλός 

αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις 

της. Αντίθετα ένας χαμηλός αριθμοδείκτης, αποτελεί ένδειξη ότι δεν χρησιμοποιεί 

συχνά τα περιουσιακά της στοιχεία, οπότε θα πρέπει να αυξήσει το βαθμό 

χρησιμοποιήσεως αυτών ή να προβεί σε ρευστοποιήσει μέρους των περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

2009:  335.664.810    =  0,50 

           663.869.058 

2010:  452.473.185   =  0,62 

           736.076.987 

2011:   552.949.932   =  0,70 

           795.195.347 

 

Πίνακας 4.2.5. : Αριθμοδείκτης  ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 
 

2009 2010 2011 

0,50 0,62 0,70 

  

                                                            
67 Θεοχάρης Α.Μπαλής, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 1998, σελ: 424 

Καθαρές Πωλήσεις  

Σύνολο Ενεργητικού  
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Σχεδιάγραμμα 4.2.5. : Αριθμοδείκτης  ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 
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4.3.1. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης68 =  

 

Ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης φανερώνει το ποσοστό της μεταβολής των 

καθαρών λειτουργικών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Σε 

περίπτωση που ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η επίδραση των 

ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική. Αν είναι μικρότερη της 

μονάδος είναι αρνητική και αν ισούται με τη μονάδα τότε δεν υπάρχει καμία 

οικονομική ωφέλεια.  

 

2009:  355.664.810  =  0,56 

          633.869.058 

2010:  452.473.185   =   0,62 

          736.076.987 

2011:  552.949.932  =  0,70 

          795.195.347 

  

Πίνακας 4.3.1. : Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης 
 

2009 2010 2011 

0,90 1,19 1,44 

 

 

 

                                                            
68 Νικόλαος Σ. Προνόμης, Λογιστική, Αθήνα 2002, σελ: 206 

4.3.	Αριθμοδείκτες		Αποδοτικότητας

Ίδια Κεφάλαια 

Σύνολο απασχοληθέντων κεφαλαίων  



Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε. 

 
65 

 

 
Σχεδιάγραμμα 4.3.1. : Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης 
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4.3.2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους69 =  

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους είναι ένας σημαντικός δείκτης γιατί μας δείχνει τη 

σχέση μεταξύ καθαρού κέρδους και των πωλήσεων . ταυτόχρονα σε συνδυασμό με 

τις πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο επιδρά στην 

αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης.  Γενικότερα όσο υψηλή είναι η τιμή 

του, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Ο δείκτης μετράει την αποδοτικότητα 

των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη και προσδιορίζεται από τη σχέση:  

 

Καθαρά κέρδη = πωλήσεις x ποσοστό καθαρού κέρδους  

 

2009:  95.743.413  =  0,27 

          355.664.810    

2010:   79.242.044  =  0,18 

            452.473.185   

2011:  94.603.948  =  0,17 

          552.949.932   

 

Πίνακας 4.3.2. : Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 
 

2009 2010 2011 

0,90 1,19 1,44 

 

 

 
                                                            
69 Άγγελος Α. Τσαγκλάγκανος, Οικονομική των επιχειρήσεων Ι και ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2010, σελ:108 

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης  

Καθαρές πωλήσεις χρήσεως  
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Σχεδιάγραμμα 4.3.2. : Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 
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4.3.3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων70 =  

 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετρά την αποτελεσματικότητα 

των απασχοληθέντων ιδίων κεφαλαίων. Είναι ένας σημαντικός δείκτης διότι μέσα 

από αυτό διεξάγονται συμπεράσματα για την ικανότητα της επιχείρησης να 

δημιουργεί κέρδη.  

 

2009:  95.743.413  =  0,14 

          663.869.058    

2010:   79.242.044  =  0,11 

            736.076.987 

2011:  94.603.948  =  0,12 

          795.195.347 

 

 

Πίνακας 4.3.3. : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
 

2009 2010 2011 

0,14 0,11 0,12 

 

 

 

 

                                                            
70 Άγγελος Α. Τσαγκλάγκανος, Οικονομική των επιχειρήσεων Ι και ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2010, σελ:109 

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης 

Σύνολο ενεργητικού  
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Σχεδιάγραμμα 4.3.3. : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
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4.4.1. Αριθμοδείκτης ίδια προς συνολικά κεφάλαια71 =                                            x 

100 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια εκφράζει το ποσοστό των 

ενεργητικών στοιχείων μιας επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς 

της.  

2009: 355.664.810     x 100  =  0,54% 

          663.869.058 

2010: 452.473.185   x100  =  0,62% 

         736.076.987 

2011: 552.949.932  x 100  =  0,70% 

         795.195.347 

 

 

 

Πίνακας 4.4.1. : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
 

2009 2010 2011 

0,54 0,62 0,70 

 

 

 

                                                            
71 Δημήτριος Χ. Γκίγκας, Η ανάλυση και η Χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων Αθήνα 2002, σελ:256 

4.4.	Αριθμοδείκτες	Διάρθρωσης	Κεφαλαίου

Ίδια Κεφάλαια  

Συνολικά Κεφάλαια  
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Σχεδιάγραμμα 4.4.1. : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
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4.4.2. Αριθμοδείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια72 =                                               x 

100 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανεικά κεφάλαια χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει υπερδανεισμός ή όχι σε μια επιχείρηση.  

 

2009:  355.664.810 x100 =  1,16 % 

          308.204.248 

2010:  452.473.185  x100 =   1,56 % 

          283.603.802 

2011:  552.949.932  x100=  2,03 % 

          272.245.415 

 

 

Πίνακας 4.4.2. : Αριθμοδείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια 
 

2009 2010 2011 

1,16 1,56 2,03 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72 Δημήτριος Χ. Γκίγκας, Η ανάλυση και η Χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων Αθήνα 2002, σελ:257 

Ίδια Κεφάλαια  

Ξένα Κεφάλαια  
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Σχεδιάγραμμα 4.4.2. : Αριθμοδείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια 
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4.4.3. Αριθμοδείκτης πάγιων στοιχείων προς μακροχρόνιες Υποχρεώσεις73  =  

  

                                       x 100 

 

 

ο αριθμοδείκτης πάγια προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης 

εκφράζει ως βαθμό την ασφάλεια που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές μιας 

επιχείρησης. Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη σημαίνει ότι η επένδυση της 

επιχείρησης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία γίνεται με χρηματοδότηση των μετοχών 

της, ενώ αντιθέτως όσο μικρότερος είναι σηματοδοτεί την επένδυση σε πάγια με 

χρήση δανειακών κεφαλαίων.  

 

2009: 37.775  x100 = 2,02 % 

       186.265.568 

2010: 140.151  x100 = 8,55 % 

       163.794.406 

2011: 260.016  x100 = 0,001 % 

        162.831.472 

 

 

Πίνακας 4.4.3. : Αριθμοδείκτης πάγιων στοιχείων προς μακροχρόνιες 
Υποχρεώσεις 

 

2009 2010 2011 

2,02 8,55 0,001 

 

 
                                                            
73 Ανδρέα Μ. Ρεβανόγλου – Ιωάννη Δ. Γεωργόπουλου, Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Αθήνα 1996, 
σελ:401 

Καθαρό πάγιο  

Μακρ. Υποχρεώσεις  
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Σχεδιάγραμμα 4.4.3. : Αριθμοδείκτης πάγιων στοιχείων προς μακροχρόνιες 
Υποχρεώσεις 
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4.4.4. Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων74 =                                                                    

     x 100 

 

ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων στους οποίους πρέπει να καταβάλλει μια επιχείρηση 

μέσα σε μια χρήσης για τη χρησιμοποίηση των ξένων κυρίως μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων της, εκφράζει πόσες φορές αυτοί οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά της 

κέρδη.  

 

2009: 123.276.839 x100 = 41,61 % 

2.962.156 

2010: 129.734.018  x100 = 133,14 % 

974.437 

2011: 121.286.144 x100 = -78,46 % 

-1.545.824 

 

 

Πίνακας 4.4.4. : Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων 
 

2009 2010 2011 

41,61 133,14 -78,46

 

 

 

 

                                                            
74 Δημήτριος Χ. Γκίγκας, Η ανάλυση και η Χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων Αθήνα 2002, σελ:265 

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης  προ φόρων και τόκων  

Σύνολο τόκων  
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Σχεδιάγραμμα 4.4.4. : Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων 
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Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εκπόνηση μιας χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης της εταιρίας Jumbo A.E.. Έγινε αναφορά σ’ ένα θεωρητικό κομμάτι που 

αφορά γενικά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στις Ανώνυμες Εταιρίες, στην 

εταιρία Jumbo A.E αλλά και την πορεία της, των τριών τελευταίων ετών. Στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με βάση τους αριθμοδείκτες.  

 Σύμφωνα με τις αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε και τα δεδομένα που 

παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο συμπεραίνουμε ότι η Jumbo A.E έχει 

εξελιχθεί σε ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό όμιλο και έχει μια πολύ σημαντική θέση 

στο Βαλκανικό χώρο.  

 Μέσα από τις δραστηριότητες στους χρηματοοικονομικούς τομείς η εταιρία 

Jumbo A.E έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης 

ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες τω πελατών της και προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο πλέγμα χρηματοοικονομικών προϊόντων. Έτσι, έχοντας επίκεντρο των 

άνθρωπο, προχωράει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών της. 

 

 

 

 

   

Συμπεράσματα
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