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-------------------------------ΠΔΡΙΛΗΦΗ----------------------------------- 

 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο ζηε δσή ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζα από κία αξρηθά ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ύζηεξα από ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο, ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο “BLUE STAR FERRIES 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.” θαη “HELLENIC SEAWAYS A.N.E.”. Ζ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ δπν εηαηξεηώλ έρεη γίλεη βάζεη αξηζκνδεηθηώλ, ζε δηάξθεηα πέληε εηώλ 

(2010-2014), κε απώηεξν ζθνπό ηε ζύγθξηζε ηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ζπκπεξαζκάησλ.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλεη: 

 Απνδειηίσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 θηαγξάθεζε ησλ πξνθίι ησλ δπν λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ 

 Μειέηε ηεο ρξεζηηθήο αμίαο ηεο αλάιπζεο 

 Μειέηε, επηινγή θαη αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ 

 Παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 Υξήζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ αλαιπηηθνύ ππνινγηζκνύ ησλ αξηζκνδεηθηώλ 

 Παξνπζίαζε ησλ αξηζκεηηθώλ απνηειεζκάησλ, κέζσ δηαγξακκάησλ θαη 

ζπγθεληξσηηθώλ πηλάθσλ 

Σεξώληαο επαθξηβώο ηα παξαπάλσ βήκαηα, θαηαιήμακε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

καο έδσζαλ κηα πιήξε εηθόλα γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ δπν εηαηξεηώλ. 

Γηαπηζηώζακε πσο θαη νη δπν εηαηξείεο αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο, ζην λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ύθεζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ρώξα καο, αλαγθάδνληαο 

ηεο λα ινμνδξνκήζνπλ από ηα επηζπκεηά ηνπο πιάλα θαη λα πξνβνύλ ζε δηάθνξεο 

ελέξγεηεο, έηζη ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο κε βηώζηκεο νηθνλνκηθέο ζέζεηο ηνπο. Απηό 

επηβεβαηώλεηαη από ηηο απόηνκεο ελαιιαγέο ησλ ηηκώλ ησλ αξηζκνδεηθηώλ ζηελ 

δηάξθεηα ησλ εηώλ. Δλ θαηαθιείδη, νη ππνινγηζκνί θαη ε ζύγθξηζε ησλ αξηζκνδεηθηώλ 

κεηαμύ ησλ δύν εηαηξεηώλ έδεημαλ, πσο ε Blue Star Ferries παξνπζίαζε κηα θαιύηεξε 

νηθνλνκηθή πνξεία ζηελ δηάξθεηα ησλ εμεηαδόκελσλ πέληε εηώλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

Hellenic Seaways. 
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-------------------------------ABSTRACT----------------------------------- 

 

     This project refers to the importance of financial analysis in business life, through an 

initial theoretical approach and following a practical application of the shipping companies 

"BLUE STAR FERRIES MARITIME SA" and "HELLENIC SEAWAYS A.N.E.". The 

analysis of the financial statements of both companies has been based on ratios, over five 

years (2010-2014), with a purpose to compare them and determine conclusions. 

The following methodology for the implementation of the work includes: 

• Literature indexing 

• Outline of the two shipping companies profile 

• Study of the use-value analysis 

• Study, selection and analysis ratios 

• Presentation and study of published financial statements 

• Use data from published financial statements for the export of analytical calculation of 

ratios 

• Presentation of the numerical results through charts and pivot tables 

Respecting the steps above, we reached the conclusion which gave us a complete picture of 

the financial performance of both companies. The results have shown that both companies 

had difficulties, to deal with the economic slowdown of our country, forcing them to take 

various actions to address the unsustainable economic positions. This is clear by the sudden 

changes of price ratios during each year. In conclusion, the calculations and comparison of 

the ratios, showed that Blue Star Ferries presented a better economic performance during 

the five year examination, compared with Hellenic Seaways. 
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-------------------------------ΔΙΑΓΧΓΗ------------------------------------ 

 

Σν ζέκα πνπ επηιέμακε ζηε παξνύζα εξγαζία, όπσο αλαγξάθεηαη θαη ζην εμώθπιιν, 

είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ λαπηηιηαθώλ 

εηαηξεηώλ “Hellenic Seaways A.N.E” & “Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή ΑΔ” κε ηε βνήζεηα 

θαη ρξήζε ησλ βαζηθώλ αξηζκνδεηθηώλ. Ζ επηινγή απηνύ ηνπ ζέκαηνο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ηπραία, θαζώο απνθαζίζακε κεηαμύ δηαθόξσλ ηδεώλ, επεξεαζκώλ θαη ζθέςεσλ 

ζηε πξνθεηκέλε εξγαζία. Απηό πνπ επηδεηνύζακε, είλαη έλα ζέκα πξαθηηθό θαη ελδηαθέξνλ, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιιαπιώλ θαη ζεκαληηθώλ γλώζεσλ πνπ έρνπκε 

ζπιιέμεη από ην ηεηξαεηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ καο ζην Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα 

Πεηξαηά Σερλνινγηθνύ Σνκέα. 

Δθόζνλ απνθαζίζακε πσο ην ζέκα πνπ πεξηέρεη ηα παξαπάλσ δεηνύκελα είλαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κίαο εηαηξείαο, δελ δπζθνιεπηήθακε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εηζεγεηή θαζεγεηή καο λα θαηαιήμνπκε θαη ζηε ηειεηνπνίεζε απηήο ηεο αξρηθήο ηδέαο, κε 

ηνλ πιένλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. 

Ζ επηινγή ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ, νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο δνύκε ζηε Διιάδα, 

κηα ρώξα πεξηβαιιόκελε από ζάιαζζα θαη έπεηηα ζην όηη απνηειεί ηνλ ηζρπξόηεξν ππιώλα 

εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο καο. Δπηιέμακε ηηο “Hellenic Seaways A.N.E” & “Blue Star 

Ferries Ναπηηιηαθή ΑΔ” θαζώο είλαη δύν από ηηο γλσζηόηεξεο θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλεο 

επηβαηηθέο εηαηξίεο, πνπ θηλνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαζελόο καο. Δλ ηέιεη, ν ιόγνο πνπ 

επηιέμακε δύν εηαηξείεο νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο κέζσ ηεο ζύγθξηζεο απηώλ, ζα 

θαηαιήμνπκε ζηελ ιήςε ελόο θαηαλνεηόηεξνπ ζπκπεξάζκαηνο γηα ηνπο ηξόπνπο δηνίθεζεο 

θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ, ηεο θάζε κίαο. 

Καζώο ε έξεπλα, από κεξηάο καο, μεθίλεζε θαη νη πηζαλέο επηινγέο γηα ηξόπνπο 

αλάιπζεο ήηαλ πνιιέο, θαηαιήμακε ζηελ αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηώλ. Έλαο 

δηαδεδνκέλνο ηξόπνο αλάιπζεο, όπνπ ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο από εμσηεξηθνύο αλαιπηέο 

ηεο επηρείξεζεο όπσο είκαζηε θαη εκείο, θαζώο είλαη εθηθηό λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

ρξήζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. Κάηη εύθνιν ζηελ πξόζβαζε, εθόζνλ 

ζε θάζε ρξήζε ε λνκνζεζία επηβάιιεη ηηο εηαηξίεο ζηε δεκνζίεπζε ηνπο. 

ε απηό ην ζεκείν, επηδεηώληαο λα αλαδείμνπκε ηε ρξεζηκόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλάιπζεο κε δείθηεο, άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλόο ηεο ζπρλήο 
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ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αξηζκνδεηθηώλ από ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξεηώλ, παξόιν πνπ 

δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εμνλπρηζηηθνύο εζσηεξηθνύο ειέγρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηεο.  

ηε πνξεία ηεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 1, ζα ζπλαληήζνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κεηαθνξάο θαη θπξίσο ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. ηελ ζπλέρεηα ζην 

θεθάιαην 2, ζα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ καο απαζρνινύλ, νη νπνίεο 

είλαη νη εμήο: “Hellenic Seaways A.N.E” & “Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή ΑΔ”. ην 

θεθάιαην 3, ζα αλαιύζνπκε ηνπο όξνπο «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη 

«ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε»  παξαζέηνληαο ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο ζηε 

ρξήζε ηνπο, ηα ζηνηρεία, ηα ζηάδηα θαη ηηο κεζόδνπο αλάιπζεο ηνπο, θαζώο θαη ηηο νκάδεο 

πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ. Δλ ζπλερεία, ζην θεθάιαην 4 ζα επηθεληξώζνπκε ην ελδηαθέξνλ 

καο ζηε ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ αλαιύνληαο νξηζκέλνπο από απηνύο θαη παξαζέηνληαο ηνπο 

ηύπνπο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπο. Αθήλνληαο πίζσ ην ζεσξεηηθό θνκκάηη, ζην 

θεθάιαην 5, κέζα από κηα ζεηξά ππνινγηζκώλ θαη δηαγξακκάησλ ζε αλάιπζε ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη ζε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ, ζα θαηαιήμνπκε ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην ην 6, ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ καο πξνζθέξεη ε 

παξαπάλσ αλάιπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

---------------------Ο ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ--------------------- 

 

1.1 ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Γελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ κεηαθνξώλ ζηε ζύγρξνλε 

νηθνλνκηθή δσή. Ζ ρξεζηκόηεηα απηώλ, παξάγεηαη κέζσ ηεο δηαθίλεζεο αηόκσλ θαη 

ζπλαιιαγήο αγαζώλ από κηα ζέζε ζε κηα άιιε, εμππεξεηώληαο θαη’ επέθηαζε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ. 

Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηε ζύγρξνλε ζπλαιιαθηηθή νηθνλνκία, ε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο ηειεηνπνίεζεο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ βξίζθεηαη ζε άκεζε 

αιιειεμάξηεζε κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη πξόνδν ηνπ παγθόζκηνπ νηθνλνκηθνύ 

κεραληζκνύ. Πην αλαιπηηθά, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο κεηαθνξάο, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηηπγράλνληαη ζηελ θνηλσλία είλαη: 

 Γεκηνπξγία εληαίαο παγθόζκηαο αγνξάο, θαζώο νη ειιείςεηο ησλ θπζηθώλ πεγώλ 

πινύηνπ κίαο ρώξαο θαιύπηνληαη από άιιεο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη 

ηζνξξνπία δήηεζεο θαη πξνζθνξάο κεηαμύ ησλ ρσξώλ απηώλ. 

 Μείσζε ηεο ηηκήο ησλ αγαζώλ, εθόζνλ κεηώλεηαη ην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ αγαζώλ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο παξαγσγήο. 

 Σν γεγνλόο πσο θέξλεη ζε επαθή ηνπο ιανύο θαη δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα 

αληαιιαγή γλώζεσλ, ηερλνινγηώλ θαη αλαθαιύςεσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο αζπλέρεηαο ηεο θνηλσλίαο. 

 Γπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθώλ θαη εκπνξηθώλ θέληξσλ καθξηά από ηνπο 

ηόπνπο παξαγσγήο ησλ πξώησλ πιώλ. 
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1.2 ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

πσο είλαη θπζηθό, ην θάζε κεηαθνξηθό κέζν δελ ζπκβάιιεη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηελ 

ζύγρξνλε ζπλαιιαθηηθή νηθνλνκία. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ δηεζλώλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαηά ηα ηέζζεξα πέκπηα, είλαη νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. Απηό δελ καο θάλεη εληύπσζε, αθνύ είλαη ε ηδαληθόηεξε επηινγή έλαληη ησλ 

άιισλ κεηαθνξώλ, αλ επηδεηείηαη απνηειεζκαηηθή, νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη αζθαιή 

ιύζε γηα ηε κεηαθίλεζε κεγάινπ όγθνπ θνξηίνπ. 

Οξηζκέλα από ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληάκε ζηα ζαιάζζηα κεηαθνξηθά κέζα είλαη 

ηα παξαθάησ: 

 Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ πινίσλ, έρνπλ 

επλνήζεη ην εκπόξην ρακειώλνληαο ην θόζηνο κεηαθνξάο κεγάισλ θνξηίσλ ζε 

καθξηλέο απνζηάζεηο. 

 Δίλαη θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ κεηαθεξόκελσλ 

αγαζώλ ζπγθξηηηθά κε άιια κέζα (ςπγεία, δεμακελόπινηα). 

 ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ε αλώκαιε θπζηθή δηακόξθσζε ηεο ζηεξηάο εκπνδίδεη ηελ 

δίνδν επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ε κόλε επηινγή λα είλαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά 

(δεδνκέλνπ πσο ε γε θαιύπηεηαη 70% κε ζάιαζζα). 

 Πεξηβαιινληηθά είλαη ν πην θηιηθόο ηξόπνο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ (γηα έλα ηόλν 

κεηαθεξόκελνπ πξντόληνο ζε δηάζηεκα ελόο ρηιηνκέηξνπ έρεη εθηηκεζεί ηέζζεξηο 

θνξέο ιηγόηεξε εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από έλα θνξηεγό, θαη ζαξάληα 

από έλα αεξνπιάλν). 
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Σν αξλεηηθό ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηαη ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα άιια 

κέζα, είλαη ε ξύπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή θαη 

αηπρεκαηηθή ξύπαλζε ησλ πινίσλ. πγθξίλνληαο ηα πνζνζηηαία, κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

πεγέο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο, έλα 12% νθείιεηαη ζηε λαπηηιία, ελώ παξάιιεια πνιιέο 

πξνζπάζεηεο θαη έξεπλεο γίλνληαη γηα ηελ ειάηησζε ηνπ.  

Πηγή (Ποσοστό %) Αναλογία Δπί υνόλου 

Απνξξνέο θαη απόβιεηα από ηε μεξά 44 

Eθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ 33 

Ναπηηιηαθά απόβιεηα θαη ξύπαλζε από 

ζαιάζζηα αηπρήκαηα 

12 

Απνξξίςεηο ζηνπο σθεαλνύο 10 

Τπνζαιάζζηεο εμνξύμεηο 

κεηαιιεπκάησλ, πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ 

1 

ύλνιν πεγώλ 100 

 

Παίξλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, δελ καο θάλεη εληύπσζε ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ην γεγνλόο όηη νξηζκέλνη ζηεξίδνπλ πσο ε δηαθνπή ηεο ζα επηθέξεη 

θαηάξξεπζε ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή δσή. 
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1.3 ΘΑΛΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ Διιάδα θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηε λαπηηιία θαζώο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πςειέο ηεο 

απνδόζεηο παγθνζκίσο. Σελ αλάδεημε ηεο απηή ηελ νθείιεη: 

 ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε νπνία πεξηβάιιεηαη από ζάιαζζα θαη βξίζθεηαη ζην 

κέζνλ ησλ ζαιάζζησλ δξόκσλ ηεο κεζόγεηνπ. 

 ηε κνξθνπνίεζε θαη ην λεζησηηθό ηεο ραξαθηήξα, πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

γηα ρξήζε πινίσλ σο πισηέο γέθπξεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθώλ ησλ λεζηώλ (ηνπξηζκνύ, επηθνηλσλίαο, πξώησλ πιώλ θ.α.). 

 ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινύζεζε ε Διιάδα γηα λα εμππεξεηήζεη ηεο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο (απαιιαγή από θόξνπο, δαλεηνδνηήζεηο θ.α.). 

 ηε λαπηηθή ηεο παξάδνζε θαη εκπεηξία πνπ έρεη απνθνκίζεη από ηα ρξόληα 

ηζηνξίαο ζηηο ζάιαζζεο. 

 ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ιήμεο ηνπ Β παγθόζκηνπ πνιέκνπ, όπνπ ζπλεηέιεζε ζηελ 

αύμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξώησλ πιώλ γηα αλαθαηαζθεπή ησλ πιεγκέλσλ ρσξώλ 

θαη ζηελ αλάθακςε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ, κε απνηέιεζκα λα απμεζνύλ νη 

ζαιάζζηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 

Σελ ειιεληθή λαπηηιία, σο έλα από ηα ηζρπξόηεξα θαη πην ζεκαληηθά λαπηηθά θξάηε 

ηνπ θόζκνπ, έξρνληαη λα ζηεξίμνπλ ζηαηηζηηθά θαη έξεπλεο. Αλαιπηηθόηεξα: 

 ηε ιίζηα ηεο Lloyds list(έλα από ηα παιαηόηεξα πεξηνδηθά ηνπ θόζκνπ ελ 

θπθινθνξία πνπ παξέρεη εβδνκαδηαίεο λαπηηιηαθέο εηδήζεηο ζην Λνλδίλν) ην έηνο 

2012, από ηνπο 100 αλζξώπνπο πνπ άζθεζαλ ηε κεγαιύηεξε επηξξνή ζηε 

παγθόζκηα λαπηηιία, νη 14 ήηαλ Έιιελεο εθνπιηζηέο. 

 ηελ ίδηα ιίζηα, ζεκεηώλεηαη όηη ηξεηο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο είλαη 

αλάκεζα ζηηο 20 κε ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηόινπο ζηελ αγνξά. 
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 ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ ISL(ζεσξείηαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο νξγαληζκνύο 

ηεο Δπξώπεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο, ηδξύζεθε ζηελ Βξέκε ην 1954), 

νη Έιιελεο πινηνθηήηεο δηαηεξνύλ εγεηηθή ζέζε θαζώο ειέγρνπλ 187,5 

εθαηνκκύξηα dwt
1
, κε δεύηεξε δύλακε ηνπο Ηάπσλεο κε 183,2 εθαηνκκύξηα dwt. 

 Με βάζε ζηνηρείσλ ηνπ Lloyds Registel (κία παγθόζκηα κεραληθή, ηερληθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε, ζθνπόο ηεο λα θαζνδεγεί θαη λα θαζεζπράδεη ηνπο 

πειάηεο ηεο πσο ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη 

αζθαιείο θαη βηώζηκεο), ππό ειιεληθή δηαρείξηζε βξίζθεηαη ην 14,6% ηνπ 

παγθόζκηνπ ζηόινπ ζε ρσξεηηθόηεηα dwt. 

 

Ζ λαπηηθή απηή δύλακε, κόλν εηθνληθή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, αθνύ είλαη ν 

ηζρπξόηεξνο ππιώλαο εηζνδήκαηνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο 

ζηελ Διιάδα είλαη θαζνξηζηηθή εθόζνλ δεκηνπξγεί έζνδα θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα λα γίλεη 

αληηιεπηή ε ζεκαληηθόηεηα ηεο λαπηηιίαο ζην ειιεληθό θξάηνο, κηα κειέηε ηεο Boston 

consulting group (κηα παγθόζκηα εηαηξία ζπκβνύισλ δηαρείξηζεο, όπνπ ζεσξείηαη κηα από 

ηηο πην εθιεθηέο επηρεηξήζεηο παξνρήο δηαρεηξηζηηθώλ ζπκβνύισλ), έδεημε όηη ζπλεηζθέξεη 

άκεζα ή έκκεζα πεξηζζόηεξα από 13,4 δηο επξώ ζηελ εζληθή νηθνλνκία, πνζό κεγαιύηεξν 

από ην 7% ηνπ ΑΔΠ
2
.  

 

 

                                                
1 Dead Weight Tonnage: ηξόπνο κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο, ππνινγίδεηαη ζε ηόλνπο πξνζδηνξίδνληαο ην 

κέγηζην ζπλνιηθό βάξνο πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ην πινίν ζε θνξηίν 

 
2Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ: ην ζύλνιν όισλ ησλ πξντόλησλ θαη αγαζώλ πνπ παξάγεη κηα ρώξα 

εθθξαζκέλα ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

------ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ------ 

 

2.1 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. 

2.1.1. ΗΣΟΡΗΑ 

Με ηελ εμαγνξά παθέηνπ κεηνρώλ ησλ “Γξακκώλ ηξίληδε” από ηνλ κηιν 

“Δπηρεηξήζεηο Αηηηθήο”, δεκηνπξγήζεθε ην 1999 ε εηαηξεία Blue Star Ferries, όπνπ ε 

παξνπζία ηεο είλαη ηζρπξή ζηνλ ζαιάζζην 

ηνκέα. Ωζηόζν, ε ηζηνξία-γέλλεζε ηνπ 

νκίινπ Blue Star Ferries shipping αξρίδεη ην 

1897 κε ηε κεηαθνξά επηβαηώλ θαη θνξηίσλ 

αλάκεζα ζηνλ Πεηξαηά, ηελ Πάηξα, ηα λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ θαη ηελ Ηηαιία. Ζ εηαηξεία 

αλαπηύρζεθε ζε κεγάιν βαζκό, ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ 1980 θαη 1990, κάιηζηα κε γνξγνύο 

ξπζκνύο θαη άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ κεηαθνξά επηβαηώλ ζηα ειιεληθά 

λεζηά θαη ην εμσηεξηθό. Μέζα ζε ιίγν θαηξό θαη κάιηζηα ηνλ Αύγνπζην, αλαθνηλώζεθε ε 

ζπκθσλία εμαγνξάο πνπ νινθιεξώζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Φηάλνληαο 

ζήκεξα, ε Attica, Αλώλπκε Δηαηξεία πκκεηνρώλ, θαηέρεη ην 48,57% ησλ κεηνρώλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια κε ηελ εμαγνξά, ην εκπνξηθό ζήκα ηεο εηαηξείαο Blue 

Star Ferries αιιάδεη κε έλα λέν, κπιε αζηέξη θαη κε πνιύ κνληέξλεο “πξνζέζεηο”. Ωο 

απνηέιεζκα πιένλ ε εηαηξεία, κε λέα, ππεξζύγρξνλα πινία εηζέξρεηαη ζηελ πιένλ 

δπλακηθή ηεο θάζε εηζάγνληαο λέα δεδνκέλα ζηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο.  
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2.1.2. ΣΟ ΠΡΟΗΟΝ ΣΖ 

Σν όλνκα Blue Star Ferries ελζαξθώλεη ην απόιπην πλεύκα πξσηνπνξίαο ζηηο 

ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. Μεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηέρεη, είλαη: 

 ε ππεπζπλόηεηα 

 ε αμηνπηζηία 

 ε ζπλερήο εμέιημε κε ηελ νπνία ραξάδεη ηελ πνξεία ηεο κάξθαο ζηελ αγνξά θαη 

ζηνλ ρξόλν. 

Ζ Blue Star Ferries θπξηαξρεί ζήκεξα ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο κε 8 ζύγρξνλα πινία. 

Από ην 2000 έσο ζήκεξα, παξέιαβε θαη δξνκνιόγεζε 5 νινθαίλνπξγηα πινία, αιιάδνληαο 

ζειίδα ζηα δεδνκέλα θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ηαμηδεύακε έσο ηόηε. Απηά πνπ ζήθσζαλ ςειά 

ηνλ πήρε γηα όιε ηε λαπηηιηαθή αγνξά είλαη ε ηερλνινγία ηειεπηαίαο γεληάο, ε κνληέξλα 

εκθάληζε, νη ζύγρξνλεο ππεξεζίεο, ε πνηόηεηα ζε όια ηα επίπεδα, ην πεξηβαιινληηθό 

ελδηαθέξνλ, ε αμηνπηζηία θαη θπζηθά ε αζθάιεηα ζην ηαμίδη. Δπηπιένλ, ε ζρεδίαζε ησλ 

πθάισλ όισλ ησλ λεόηεπθησλ πινίσλ έγηλε κε ζθνπό ώζηε ηα θύκαηα πνπ παξάγνληαη 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαηά ην ηαμίδη, λα επεξεάδνπλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν ηηο 

δηάθνξεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο έξρεηαη εηο πέξαο κέζα από έλα ζπλδπαζκό ελεξγεηώλ:  

 Δμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο πςειήο απόδνζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλώλ θαη ησλ δηαθόξσλ άιισλ κεραλεκάησλ, κέζα από έλα ζύζηεκα 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

 πλερήο επέλδπζε ζηελ θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζύγρξνλε ηερλνινγία. 

 Απζηεξή ηήξεζε δηεζλώλ θαη ηνπηθώλ θαλνληζκώλ. 
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2.1.3. Ο ΣΟΛΟ ΣΖ 

Ζ Blue Star Ferries ζηνρεύεη ηελ δηόγθσζε ηνπ ζηόινπ ηεο κε ζύγρξνλα πινία θαη ηελ 

θαηάθηεζε ησλ ειιεληθώλ ζαιαζζώλ κε ηελ πνηθηιία ησλ δξνκνινγίσλ ηεο, όζν θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ζπλεξγαζίεο. ήκεξα ν ζηόινο ηεο έρεη θηάζεη ηνλ αξηζκό ησλ 8 πινίσλ κε 

κέζν όξν ειηθίαο ηα δέθα έηε.  

 Σν 1987, ε Blue Star Ferries παξαιακβάλεη γηα πξώηε θνξά από ηα λαππεγεία ηεο 

Ηαπσλίαο ην ππεξζύγρξνλν επηβαηεγό νρεκαηαγσγό πινίν Blue Horizon, ην νπνίν 

κε ηαρύηεηα κόιηο 24,5 θόκβσλ θαη ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ 1.463 ζέζεσλ θαη 1.850 

ζέζεηο νρεκάησλ πιέεη πξώηε θνξά γηα ράξε ηεο εηαηξείαο. 

 Σν επόκελν ακέζσο έηνο, 1988 ε Blue Star Ferries παξαιακβάλεη θαη ην δεύηεξν 

ππεξζύγρξνλν επηβαηεγό νρεκαηαγσγό πινίν  Diagoras από ηα λαππεγεία ηεο 

Ηαπσλίαο, ην νπνίν μεθηλά ακέζσο ηηο δξνκνινγήζεηο κε ηαρύηεηα 21,5 θόκβσλ θαη 

ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ 1.465 ζέζεσλ θαη 634 ζέζεηο νρεκάησλ. Έηζη ε εηαηξεία 

επεθηείλεηαη ζηνλ ζαιάζζην ηνκέα αθνινπζώληαο ζηελ ζπλέρεηα θαη άιιεο 

παξαιαβέο. 

  Όζηεξα από 4 νιόθιεξα ρξόληα ε Blue Star Ferries ζπιιέγεη ζηνλ ζηόιν ηεο έλα 

αθόκα ππεξζύγρξνλν επηβαηεγό νρεκαηαγσγό πινίν ην νπνίν νλνκάδεη Blue 

Galaxy θαη ην παξαιακβάλεη από ηελ Ηαπσλία κε ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ 1.740 

ζέζεσλ θαη 1.793 ζέζεηο νρεκάησλ. Αλαπηύζζεη ηαρύηεηα 23,8 θόκβσλ. 

 Σνλ Ηνύλην ηνπ 2000 γίλεηαη ε παξαιαβή από ηα λαππεγεία ηεο Οιιαλδίαο, Van Der 

Giessen De Noord, ηνπ ππεξζύγρξνλνπ επηβαηεγνύ νρεκαηαγσγνύ πινίνπ Blue Star 

1,ην νπνίν δξνκνινγεί  ακέζσο ηε γξακκή Πάηξα-Μπξίληεδη-Αλθόλα ζε 

θαζεκεξηλά δξνκνιόγηα θαιύπηνληαο ηελ απόζηαζε ζε 21 ώξεο κε ηαρύηεηα 30 

θόκβσλ, όξην ζέζεσλ επηβαηώλ 1.890 θαη 1.718 ζέζεηο νρεκάησλ.  
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 Σνλ Ηνύιην ηνπ 2000, παξαιακβάλεηαη από ηα ίδηα λαππεγεία ην αδειθό πινίν Blue 

Star 2, ην νπνίν δξνκνινγείηαη ακέζσο θαη εθηειεί επίζεο θαζεκεξηλά δξνκνιόγηα 

από Πάηξα θαη Αλθόλα κέζσ Μπξίληεδη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πιέεη κε 

ηαρύηεηα 30 θόκβσλ κε όξην ζέζεσλ επηβαηώλ 1.854 θαη 1.718 ζέζεηο νρεκάησλ  

 Σν Ννέκβξην ηνπ 2000,ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζηελ παξαγγειία 2 ππεξζύγρξνλσλ 

επηβαηεγώλ νρεκαηαγσγώλ πινίσλ, πςειήο ηαρύηεηαο, ζηα λαππεγεία Daewoo 

Heavy Industries ηεο Κνξέαο. Σα πινία απηά παξαιακβάλνληαη ηνλ Απξίιην θαη ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2002 θαη νλνκάδνληαη Blue Star Paros θαη Blue Star Naxos αληίζηνηρα κε 

ηαρύηεηα 25 θόκβσλ κε όξην ζέζεσλ επηβαηώλ 1.474 θαη 360 ζέζεηο νρεκάησλ. Σα 

2 πινία δξνκνινγνύληαη ζηελ γξακκή Πάξνπ-Νάμνπ-αληνξίλεο κε εμαηξεηηθή 

επηηπρία.   

 Δλλέα ρξόληα αξγόηεξα, ην 2011, γίλεηαη ε παξαιαβή ηνπ ππεξζύγρξνλνπ 

επηβαηεγνύ νρεκαηαγσγνύ πινίνπ Blue Star Delos, όπνπ έρεη όξην ζέζεσλ επηβαηώλ 

2.400 θαη 600 ζέζεηο νρεκάησλ αλαπηύζζνληαο ηαρύηεηα ύςνπο 26 θόκβσλ. 

 Οινθιεξώλεη ηνλ ζηόιν ηεο ην 2012, όπνπ γίλεηαη ε ηειεπηαία κέρξη ζηηγκήο 

παξαιαβή από ην λαππεγείν ηεο Κνξέαο ηνπ ππεξζύγρξνλνπ επηβαηεγνύ 

νρεκαηαγσγνύ πινίνπ Blue Star Patmos, κε όξην ζέζεσλ επηβαηώλ 2.000 θαη 600 

ζέζεηο νρεκάησλ αλαπηύζζνληαο ηαρύηεηα ύςνπο 26 θόκβσλ. 
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2.1.4. ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

Ζ εηαηξεία Blue Star Ferries επηβάιεη απζηεξά κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πνηόηεηα ηνπ ζηόινπ θαη ηελ παξνρή ηνπ πςειόηεξνπ 

επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνπο επηβάηεο από ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο. ηόρνο 

ηεο εηαηξείαο είλαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εγεηηθό ηεο ξόιν ζηνλ θιάδν, πξνζθέξνληαο ζηνπο 

επηβάηεο πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο, πεξηνξίδνληαο παξάιιεια όπνηεο επηπηώζεηο κπνξεί 

λα έρεη ε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ζην πεξηβάιινλ. Απηό πνπ είλαη ζίγνπξν θαη ην επηδηώθεη 

ε ίδηα ε εηαηξεία θαη νη άλζξσπνη πνπ ηελ δηνηθνύλ, είλαη πσο ζα ζπλερίζεη λα δεκηνπξγεί 

θαη λα πηνζεηεί κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πνηόηεηαο 

ππεξεζηώλ πξνο όθεινο ησλ επηβαηώλ. 

Ζ αλάπηπμε κίαο εηαηξηθήο πνιηηηθήο ζπζρεηηζκέλεο κε ηνπο πεξηβαιινληνινγηθνύο 

θαλόλεο ηόζν γηα ηα γξαθεία όζν θαη γηα ηα πινία ηεο εηαηξείαο είλαη κηα ζνβαξή 

πξόθιεζε γηα απηήλ. Γη’ απηό ην ζθνπό, ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηα πην ζύγρξνλα 

ηερλνινγηθά κέζα, ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ αλεθηίκεηε 

αιπζίδα δσήο, ηόζν ηεο ζάιαζζαο όζν θαη ηνπ αέξα. Παξάιιεια, ηα πινία ηνπ ζηόινπ 

πηζηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα απζηεξόηεξα θξηηήξηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2002, ε Blue Star Ferries έγηλε ε 

πξώηε ειιεληθή εηαηξεία ηεο επηβαηεγνύ λαπηηιίαο πνπ 

έιαβε ηελ πηζηνπνίεζε ΗSO 14001 Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο. πγθεθξηκέλα ε Blue Star Ferries, όπσο θαη ηα 

πινία Blue Star 1,Blue Star 2,Blue Star Ithaki θαη Blue Star 

Horizon πηζηνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ θώδηθα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο ISO 14001. Ζ πηζηνπνίεζε έγηλε από ηνλ 

Ακεξηθαλό Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ABS Quality Evaluations ηνπ δηεζλνύο Οκίινπ Δηαηξεηώλ 

American Bureau of Shipping. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν ηα θαηλνύξγηα πινία πνπ πξνζηέζεθαλ 

ζηελ εηαηξεία ην 2003 Blue Star Paros θαη Blue Star Naxos πηζηνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ 

θώδηθα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ΗSO 14001 ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2003. 

- 
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Παξάιιεια, ηόζν ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία Blue Star 

Ferries, όζν θαη ηα πινία ηεο είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ηνλ 

θώδηθα Αζθαινύο Γηαρείξηζεο ΗSM, ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ SOLAS γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξώπηλεο 

δσήο ζηε ζάιαζζα. Δπηπξνζζέησο, ε  Blue Star Ferries, 

θαζώο θαη ηα πινία Blue Star 1, Blue Star 2,Blue Star 

Ithaki, Blue Star Naxos θαη Blue Star Horizon είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ηα πξόηππα ηνπ 

θώδηθα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ISO 9001:2008 θαη απνηειεί αλαγλώξηζε ηνπ πςεινύ 

επηπέδνπ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία. 

 

 

Σα λεόηεπθηα πινία ηεο Blue Star Ferries  είλαη πινία ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, νη 

πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπκκόξθσζε πξνο ηνπο ηζρύνληεο δηεζλείο 

θαλόλεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο Marine Pollution(Marpol), όπσο απηνί νξίδνληαη από 

ην δηεζλή νξγαληζκό International Maritime Organization(IMO).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

2.2 HELLENIC SEAWAYS Α.Δ. 

2.2.1. ΗΣΟΡΗΑ 

Ζ Hellenic Seaways είλαη ε κεγαιύηεξε αθηνπιντθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηώλ θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπξηζκνύ. 

Ηδξύζεθε θαη άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηελ ειιεληθή αγνξά ην Φεβξνπάξην ηνπ 1999. 

Δπηθεληξώλεηαη ζηελ αθηνπιντθή ζύλδεζε ηνπ 

Αηγαίνπ αιιά θαη ηεο Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο κε 

εκπνξηθά πινία. Πξνζεγγίδεη θαζεκεξηλά ηξηάληα 

ιηκάληα ζηηο πνξάδεο, ζηνλ Αξγνζαξσληθό, ην 

Βνξεηναλαηνιηθό Αηγαίν, ηηο Κπθιάδεο θαη ηελ 

Κξήηε. Από ην 2005 ε Hellenic Seaways 

ζηαδηαθά εθζπγρξόληζε θαη κεγάισζε ην ζηόιν 

ηεο πξνζζέηνληαο ζ' απηόλ ηα ηαρύπινα 

Highspeed 5, Flyingcat 5 & 6. Ο ζηόινο ηεο 

απνηειείηαη από ζπκβαηηθά θαη ηαρύπινα όπνπ εμππεξεηνύλ πεξίπνπ 35 ιηκάληα ζε 

νιόθιεξε ηε ρώξα. Απνηειεί ηελ θαζνιηθή δηάδνρν ηεο Minoan Flying Dolphins ε νπνία 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ππό ηελ εγεζία ηνπ Παληειή θεληά, ζπγθέληξσζε ην 

ζύλνιν ησλ ηόηε κηθξώλ εηαηξεηώλ (Οηθ. Αγαπεηνύ, Βεληνύξε, Ληβαλνύ-Ceres) ηνπ 

Αηγαίνπ ππό ηε ζεκαία ηεο. Ζ αλνδηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο αλαθόπεθε από ην λαπάγην ηνπ 

Δμπξέο ακίλα ζηα αλνηρηά ηεο Πάξνπ ην επηέκβξην ηνπ 2000. Μέηνρνο πιεηνςεθίαο 

ζήκεξα είλαη ε Minoan Lines.     

 

2.2.2. ΣΟ ΠΡΟΗΟΝ ΣΖ 

Ζ Hellenic Seaways δηαθξίλεηαη γηα ηελ θηιηθή θαη άξηζηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ, 

ην ζεξκό θαισζόξηζκα ησλ επηβαηώλ ζην πινίν, ηελ άλεζε θαη πνιπηέιεηα ζηηο 

μελνδνρεηαθνύ ηύπνπ ππνδνκέο ησλ πινίσλ ηεο, ηελ πνηόηεηα ησλ εδεζκάησλ θαη 
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πνηώλ-αλαςπθηηθώλ πνπ ζεξβίξνληαη ζηα θαθέ θαη ηα εζηηαηόξηα ησλ πινίσλ θαη ηελ 

θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ εζηίαζεο, πγηεηλήο, θαηαζηξώκαηνο ζε θάζε πινίν ηεο. 

ξακα ηεο Hellenic Seaways, γηα θάζε ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, λα είλαη ε 

θαιύηεξε ηεο αγνξάο θαη λα βξίζθεηαη πάληα ζηελ πξσηνπνξία ηνπ θιάδνπ, κέζα από δύν 

βαζηθνύο άμνλεο : 

 Σελ παξνρή πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. 

 Σελ ηήξεζε πςειώλ επηπέδσλ αζθαιείαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ επηβαηώλ θαη ησλ πιεξσκάησλ ηεο, 

όζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ Hellenic Seaways αθνινπζνύλ έλαλ θνηλό θώδηθα 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη κία θνηλή εηαηξηθή θνπιηνύξα πνπ θάλνπλ ηελ εηαηξεία 

λα μερσξίδεη από ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

ηνλ ππξήλα απηήο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο θαη ηνπ θώδηθα επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο πνπ ελαξκνλίδεη όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο Hellenic Seaways, βξίζθνληαη 

νη αμίεο ηεο. Απηέο απνηεινύλ ηελ θηλεηήξην δύλακε ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. Οη αμίεο 

δίλνπλ λόεκα ζην όξακα ηεο εηαηξείαο. 

 Δπαγγεικαηηθή Αξηζηεία 

 Τςειό ήζνο 

 σζηή θαη θηιηθή εμππεξέηεζε 

 Άκεζε αληαπόθξηζε 

ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη : 

 πλερήο αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο επηβάηεο. 

 Γηαξθήο βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά. 
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2.2.3. Ο ΣΟΛΟ ΣΖ 

Ζ εηαηξεία έρεη δξνκνινγεκέλα 20 πινία. H αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ, ν ζπλερήο 

εθζπγρξνληζκόο ησλ πινίσλ  θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

επηβάηεο απνηεινύλ δέζκεπζε γηα ηελ Hellenic Seaways. 

 

Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ζηόιν ηεο κεγάιεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο HellenicSeaways: 

 

 HighSpeed 

Ζ δξνκνιόγεζε ησλ HighSpeed πξνζέθεξε θάηη εληειώο λέν θαη πξσηνπνξηαθό ζηνλ 

ηνκέα εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηώλ, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνιπηέιεηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, αιιά θαη ηελ ηαρύηεηα αθνύ κείσζε ηνλ ρξόλν κεηάβαζεο θαηά ην 

ήκηζπ. Ζ HellenicSeaways έρεη δξνκνινγεκέλα ηέζζεξα HighSpeed ζηηο γξακκέο ησλ 

Κπθιάδσλ. Πξόθεηηαη γηα επηβαηεγά, νρεκαηαγσγά ηαρύπινα ηύπνπ θαηακαξάλ. Σα 

νλνκαδόκελα πινία HighSpeed πνπ δηαζέηεη ζηνλ ζηόιν ηεο είλαη ηα εμήο: 

 HIGHSPEED 4 κε έηνο λαππήγεζεο ην 2000 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Απζηξαιία. 

Μήθνο 92,04κ θαη πιάηνο 24,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 35 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ ζηνπο 1.010 θαη 188 νρήκαηα. 

 HIGHSPEED 5 κε έηνο λαππήγεζεο ην 2005 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Απζηξαιία. 

Μήθνο 85,00κ θαη πιάηνο 21,20κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 40 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ ζηνπο 809 θαη 154 νρήκαηα. 

 HIGHSPEED 6 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1999 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Απζηξαιία. 

Μήθνο 95,47κ θαη πιάηνο 26,60κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 40 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ ζηνπο 966 θαη 260 νρήκαηα. 
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 HELLENIC WIND κε έηνο λαππήγεζεο ην 1997 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ηηαιία. 

Μήθνο 100,00κ θαη πιάηνο 17,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 35 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ ζηνπο 630 θαη 176 νρήκαηα. 

 Flyingcat   

Ζ HellenicSeaways έρεη δξνκνινγεκέλα πέληε Flyingcat ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ, 

πνξάδσλ θαη αξσληθνύ. Πξόθεηηαη γηα ηαρύπινα ηύπνπ θαηακαξάλ πνπ πξνζθέξνπλ έλα 

άλεην, γξήγνξν θαη πνιπηειέο ηαμίδη. ηνλ ζηόιν ηεο δηαζέηεη ηα εμήο  πέληε πινία ηύπνπ 

Flyingcat : 

 FLYINGCAT 1 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1991 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ννξβεγία. 

Μήθνο 40,00κ θαη πιάηνο 10,10κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 30 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 336 θαη 0 νρήκαηα. 

 FLYINGCAT 3 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1998 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Αγγιία. Μήθνο 

47,70 κ θαη πιάηνο 11,80κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 40 θόκβνη κε όξην 

επηβαηώλ 342 θαη 0 νρήκαηα. 

 FLYINGCAT 4 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1999 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Αγγιία. Μήθνο 

55,07κ θαη πιάηνο 13,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 40 θόκβνη κε όξην 

επηβαηώλ 441 θαη 0 νρήκαηα. 

 FLYINGCAT 5 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1996 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ννξβεγία. 

Μήθνο 40,00κ θαη πιάηνο 10,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 30 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 339 θαη 0 νρήκαηα. 

 FLYINGCAT 6 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1997 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ ηγθαπνύξε. 

Μήθνο 40,00κ θαη πιάηνο 10,10κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 30 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 337 θαη 0 νρήκαηα. 
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 Ferries 

Ζ HellenicSeaways έρεη δξνκνινγεκέλα νθηώ επηβαηεγά πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ 

πεξηζζόηεξα από 25 ιηκάληα, ζπληειώληαο ζεκαληηθά ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ζηνλ 

αλεθνδηαζκό ησλ λεζηώλ καο. Απηά είλαη ηα εμήο : 

 ΝΖΟ ΥΗΟ  κε έηνο λαππήγεζεο ην 2007 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Διιάδα. Μήθνο 

141,00κ θαη πιάηνο 21,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 28,4 θόκβνη κε όξην 

επηβαηώλ 1.715 θαη 418 νρήκαηα θαζώο θαη 74 θακπίλεο θαη 252 θιίλεο. 

 ΝΖΟ ΡΟΓΟ κε έηνο λαππήγεζεο ην 1987 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ηαπσλία. 

Μήθνο 192,50κ θαη πιάηνο 27,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 23 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 1.600 θαη 760 νρήκαηα θαζώο θαη 60 θακπίλεο θαη 172 θιίλεο. 

 ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ κε έηνο λαππήγεζεο ην 2005 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Διιάδα. 

Μήθνο 141,00κ θαη πιάηνο 21,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 28 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 1.915 θαη 418 νρήκαηα θαζώο θαη 31 θακπίλεο θαη 104 θιίλεο. 

 ΔΞΠΡΔ ΚΗΑΘΟ κε έηνο λαππήγεζεο ην 1996 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Διιάδα. 

Μήθνο 77,87κ θαη πιάηνο 22,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 19 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 1.225 θαη 184 νρήκαηα. 

 ΔΞΠΡΔ ΠΖΓΑΟ κε έηνο λαππήγεζεο ην 1977 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Διιάδα. 

Μήθνο 125,70κ θαη πιάηνο 18,50κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 20 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 1.294 θαη 200 νρήκαηα. 

 ΑΡΣΔΜΗ κε έηνο λαππήγεζεο ην 1997 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Διιάδα. Μήθνο 

89,76κ θαη πιάηνο 14,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 18 θόκβνη κε όξην 

επηβαηώλ 748 θαη 74 νρήκαηα. 

 ΑΡΗΑΓΝΖ κε έηνο λαππήγεζεο ην 1996 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ηαπσλία. Μήθνο 

196,00κ θαη πιάηνο 27,00κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 27,5 θόκβνη κε όξην 

επηβαηώλ 2.045 θαη 560 νρήκαηα θαζώο θαη 145 θακπίλεο θαη 459 θιίλεο. 
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 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΛΛΑ κε έηνο λαππήγεζεο ην 1990 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Διιάδα. 

Μήθνο 91,80κ θαη πιάηνο 14,52κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 16 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 890 θαη 98 νρήκαηα.  

 Flying Dolphins 

     H HellenicSeaways έρεη δξνκνινγήζεη  3 FlyingDolphin ζηηο γξακκέο ησλ πνξάδσλ 

θαη ηνπ Αξγνζαξσληθνύ ηα νπνία είλαη ηα εμήο : 

 FLYING DOLPHIN 29 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1991 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ρσζία. 

Μήθνο 34,50κ θαη πιάηνο 10,40κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 33,5 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 141 θαη 0 νρήκαηα. 

 FLYING DOLPHIN 18 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1983 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ρσζία. 

Μήθνο 34,50κ θαη πιάηνο 10,40κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 32 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 141 θαη 0 νρήκαηα. 

 FLYING DOLPHIN 17 κε έηνο λαππήγεζεο ην 1984 θαη ρώξα λαππήγεζεο ηελ Ρσζία. 

Μήθνο 34,50κ θαη πιάηνο 10,40κ. Ζ ηαρύηεηα ε νπνία αλαπηύζζεη είλαη 32 θόκβνη κε 

όξην επηβαηώλ 141 θαη 0 νρήκαηα. 
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2.2.4.ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

ην ελεξγεηηθό ηεο HellenicSeaways ππάξρεη κηα πιεζώξα δηαθξίζεσλ θαη ηηκεηηθώλ 

βξαβείσλ πνπ θαζηζηνύλ ηνπο αλζξώπνπο ηεο ππεξήθαλνπο γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο 

κέρξη ζηηγκήο, ελώ παξάιιεια ν πήρεο ηίζεηαη αθόκε ςειόηεξα, έρνληαο ηελ ζπλερή 

βειηίσζε θαη εμέιημε σο πξσηαξρηθό νδεγό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Σν 2014, ε HellenicSeaways βξαβεύηεθε σο Καιύηεξε 

Αθηνπιντθή Δηαηξεία ηεο Υξνληάο ζην πιαίζην ησλ Greek 

Shipping Awards 2014, πνπ απνλέκεη ε Lloyd’s List, βάζεη ησλ 

εμαηξεηηθώλ επηδόζεσλ αιιά θαη ησλ θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πνπ 

πξνζθέξεη ζην επηβαηηθό θνηλό. 

Σν 2009, ε εηαηξεία αλαδείρηεθε σο Κνξπθαία ζε Βαζκνινγία Αθηνπιντθή Δηαηξεία 

Δζσηεξηθνύ ζηα βξαβεία θνηλνύ πνπ δηνξγάλσζε ην δηεζλέο αλαγλσξηζκέλν ηαμηδησηηθό 

πεξηνδηθό Conde Nast Traveller.  

Σν 2007, απέζπαζε ηελ δηάθξηζε Κνξπθαία Δπσλπκία ηεο Διιεληθήο Αγνξάο γηα ην 

έηνο 2007 ζην δηαγσληζκό “SUPERBRANDS”. Σελ ίδηα 

ρξνληά, ε Hellenic Seaways ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν 

Σνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο 2007 γηα ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο 

ζηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ ζηνλ επξύηεξν λεζησηηθό ρώξν, κε ην βξαβείν «Καιύηεξε Δηαηξεία 

ηεο Υξνληάο 2007 γηα ηελ επηβαηεγό «Ναπηηιία» ζην πιαίζην ησλ 

λαπηηιηαθώλ βξαβείσλ “Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2007”  

θαη κε ην βξαβείν «Καιύηεξν Πινίν ηεο Υξνληάο 2007» πνπ 

απνλεκήζεθε ζην λεόηεπθην ΝΖΟ ΥΗΟ, επηβαηεγό-νρεκαηαγσγό 

ην νπνίν λαππεγήζεθε εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. 
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Σν 2006, ην ίδην βξαβείν γηα Καιύηεξν Πινίν ηεο Υξνληάο 2006 

δόζεθε ζην λεόηεπθην ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ ζηνλ ζεζκό “Lloyd’s List 

Greek Shipping Awards 2006”. 

Δπίζεο, ε  Hellenic Seaways έρεη αλαγλσξηζκέλε νηθνινγηθή 

ιεηηνπξγία, αθνύ δύν ηεο πινία, ην ΝΖΟ ΥΗΟ 2008 θαη ην 

ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ 2006 απέθηεζαλ Πηζηνπνηεηηθό Πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο “Green Star” από ηνλ Ηηαιηθό λενγλώκνλα RINA. 

αθώο ζα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζνύκε ζηα δύν βξαβεία ηνπ θνξέα ηεο 

LLOYD'S REGISTER θαηά EN ISO 14001 :2004 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηα πινία ηεο θαη ζηηο εηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο μεξάο θαζώο 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζηνπο επηβάηεο ηεο κε ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ θνξέα LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO 9001 : 2008 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

-ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- 

----ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ---- 

 

  

3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εμαηηίαο ησλ γνξγώλ θαη δξακαηηθώλ εμειίμεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο ζύγρξνλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επηζηήκε έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο αζρνιίαο θαη παξαθνινύζεζεο. Απηή κειεηά ηνλ 

θόζκν ησλ θεθαιαηαγνξώλ, ησλ ρξεκαηαγνξώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ηκήκα απηό ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο ην νπνίν αλαιύεη ηελ επηρείξεζε σο εηαηξεία, δειαδή σο 

έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό νξγαληζκό πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο, νη νπνίεο θαιύπηνπλ θαη 

εθπιεξώλνπλ ηα αηηήκαηα ησλ ηδηνθηεηώλ - κέηνρσλ ηνπ, απνθαιείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, θαζώο ε αλάγθε γηα 

απηή είλαη δηάρπηε ζηελ ζεκεξηλή ζπλερώο κεηαβαιιόκελε νηθνλνκηθή θνηλσλία. 

Οη επηρεηξήζεηο απνηεινύλ γξαλάδηα ηεο νηθνλνκίαο, ζε κηα επνρή όπνπ δύλαηαη λα 

δώζνπλ έλαλ αζηακάηεην αγώλα επηβίσζεο θαη λα δηαθξηζνύλ έλαληη άιισλ, κε ηνλ 

αληαγσληζκό λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ξνή θαη ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζε απόιπηε 

αβεβαηόηεηα. Ο ξόινο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, κέζσ ηεο πεπεηξακέλεο 

επεμεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, επηδηώθεη ηελ απνδνηηθόηεξε ρξήζε θαη 

κειέηε ησλ νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπηπξόζζεηα ζπκβάιιεη 

ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ απνθπγή ηνπ θίλδπλνπ θαη βνεζά ηνλ εληνπηζκό επελδπηηθώλ 

επθαηξηώλ ζηελ επξύηεξε νηθνλνκία. 
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3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινύλ ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζέζεσλ θαη 

ζπλαιιαγώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο επηρεηξήζεηο. Ο ζηόρνο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη λα παξάζρεη ηελ άκεζε πξόζβαζε ηνύ επξύ θνηλνύ ζηηο πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απόδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ζε κηα επξεία νκάδα ρξεζηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηηζηεί νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ θάζε 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, είλαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 νη ππνρξεώζεηο 

 ηα ίδηα θεθάιαηα 

 ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδώλ θαη δεκηώλ 

 νη ηακηαθέο ξνέο. 

Σα παξαπάλσ, κπνξνύλ λα αληιεζνύλ από ηα αθόινπζα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ:  

 Σνλ ηζνινγηζκό, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ζπλνπηηθά ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηελ νηθνλνκηθή θσηνγξαθία ηεο επηρείξεζεο, ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. 

Δκθαλίδεη ηα κέζα πνπ έρεη ζηε θαηνρή ηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηεο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε ε απόθηεζε ηνπο. 
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 Σελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, όπνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο ή επίδνζεο (θέξδνο-δεκηά) ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ (ζπλήζσο έλα έηνο). 

 Σνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, όπνπ πξνβάιιεη ηε δηάζεζε ησλ θεξδώλ θαη 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε δηέζεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 Σελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ, όπνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θύξηεο 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο κνλάδαο, θαζώο εκθαλίδεη ηηο εηζπξάμεηο θαη 

ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμεηαδόκελεο πεξηόδνπ. 

 Σν πξνζάξηεκα, ζην νπνίν πεξηέρνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα νξηζκέλα κεγέζε πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη επεμεγήζεηο γηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη λα δηακνξθσζεί κηα πιήξε εηθόλα γηα 

ηελ επηρείξεζε. 

 Σελ έθζεζε ειεγθηώλ ινγηζηώλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηαζηάζεηο, πξνζδηνξίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ηηο ηπρώλ επηθπιάμεηο πνπ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ. Δκθαλίδεηαη ζε ηππνπνηεκέλε ζπλήζσο κνξθή, 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

3.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ-ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Ζ ρξήζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ παξέρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κηα πεγή πιεξνθόξεζεο ρακεινύ ζρεηηθά 

θόζηνπο. Τπάξρνπλ όκσο νξηζκέλνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη ρξεώλνπλ κεγάια πνζά 

γηα ηελ πξόζβαζε ηξίησλ ζηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο βάζεηο. 
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 Οη πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνύληαη πην αμηόπηζηεο από απηέο 

άιισλ πεγώλ. 

 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, νη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ζρεηηθόηεξεο κε ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο αλάιπζεο. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινύλ έγθπξε πεγή πιεξνθόξεζεο, ηδηαίηεξα όηαλ 

απηέο έρνπλ ειεγρζεί από νξθσηνύο ειεγθηέο. 

Παξ’ όια απηά ππάξρνπλ θαη δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα νπνία δελ είλαη άιια από ηα παξαθάησ : 

 Σα δηάθνξα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη, είλαη 

ζπλνπηηθά.  

 Ο ρξόλνο από ηελ δεκνζηνπνίεζε κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη, είλαη κεγάινο. 

 Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ επηλνεηηθή ινγηζηηθή γηα ηελ θαιύηεξε 

παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ην 

πξόβιεκα ηεο παξακόξθσζεο, σο θάπνην βαζκό, ηεο πξαγκαηηθήο ηεο εηθόλαο.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ αληιείηαη, είλαη όηη παξόιε ηελ γεληθή παξαδνρή ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο αλάιπζεο πνπ βαζίδεηαη ζε απηέο, πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζθεπηηθηζκό, δηόηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληώληαη δελ είλαη αλνύζηα 

κε ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Οη βαζηθέο γλώζεηο 

ινγηζηηθήο ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα κηα επηηπρεκέλε αλάιπζε θαη κειέηε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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3.2.2 ΣΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ζεκαληηθόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κόλν κηθξήο 

ζεκαζίαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί. Γηα ηελ παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ πιεξνθνξηώλ 

δεκηνπξγείηαη κηα δαπάλε πνπ ζεσξείηαη ακειεηέα, ζπγθξηηηθά κε ηα νθέιε πνπ 

πξνζθέξνληαη από απηέο. Σα θόζηε πνπ παξαηεξνύληαη από ηε παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη: 

1. Σν κόζηορ ζςλλογήρ και επεξεπγαζίαρ, όπνπ γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πιεξνθνξηώλ είλαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ ινγηζηεξίνπ. Γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο ηεο αλάιπζεο, ην 

θόζηνο απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ. 

2. Σν κόζηορ ηηρ απώλειαρ ηνπ ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο πξνέξρεηαη από ηελ 

γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη άκεζα ε απεηιή εηζόδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Σν πολιηικό κόζηορ, όπνπ πξνέξρεηαη όηαλ κηα επηρείξεζε δεκνζηεύεη ππεξβνιηθά  

θέξδε θαη ηεο επηβάιινληαη πξόζζεηνη θόξνη ή παξέκβαζε ζηηο ηηκέο πώιεζεο ησλ 

πξντόλησλ ηεο. 

4. Σν νομικό κόζηορ, από ηελ εκθάληζε αλαιεζώλ ή αλαθξηβώλ πιεξνθνξηώλ κε 

απνηέιεζκα λα εγείξνληαη αγσγέο θαη πνηλέο ελαληίνλ ηεο επηρείξεζεο, 

δεκηνπξγώληαο θόζηε ππεξάζπηζεο. 

5. Σν κόζηορ από ηον πεπιοπιζμό ηων ενεπγειών,  πξνέξρεηαη όηαλ ε δηνίθεζε έρεη 

δεζκεπζεί ηελ επίηεπμε ελόο βξαρπρξόληνπ ζηόρνπ θαη αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη 

θάπνηεο ελέξγεηεο όπνπ είλαη δηάθνξεο από ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηόρσλ.  
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3.3 ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Σα απαξαίηεηα βήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη λα ηεξεζνύλ γηα λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε 

κηα αλάιπζε θαη λα βγνπλ ηα επηζπκεηά, αιεζνθαλή ζπκπεξάζκαηα είλαη : 

1. Αλάιπζε ηεο νηθνλνκίαο-Μαθξννηθνλνκηθή θαη Γηεζλήο Αλάιπζε 

H αλάιπζε ηεο εγρώξηαο θαη ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα 

αθξηβέζηεξε πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ απνδόζεσλ (θεξδώλ, ηακεηαθώλ ξνώλ) κηαο 

επηρείξεζεο. Έηζη επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα εθηηκήζεη ηηο καθξνρξόληεο ζπλέπεηεο ησλ 

κεηαβνιώλ ησλ απνδόζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ζήκεξα. 

2.   Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ-Αλάιπζε ηξαηεγηθήο 

Ζ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ παξέρεη ζηνλ αλαιπηή πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όγθν ηνπ 

αληαγσληζκνύ πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηνλ θιάδν, ε νπνία επεξεάδεη ηελ δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο ππεξθεξδώλ. Αμηνζεκείσην ζεσξείηαη ην γεγνλόο, πσο γηα λα αληηκεησπηζηεί ν 

αληαγσληζκόο κηαο επηρείξεζεο, παίδνπλ θπξίαξρν ξόιν νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ζα 

ηελ θάλνπλ λα μερσξίζεη. 

3.   Αλάιπζε ησλ ινγηζηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη επηινγώλ-Λνγηζηηθή Αλάιπζε 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθώλ επηινγώλ θαη εθηηκήζεσλ κηαο επηρείξεζεο, βνεζά ηνλ 

αλαιπηή λα δηαπηζηώζεη ζε πνην βαζκό νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. Παξάιιεια, δύλαηαη ε δπλαηόηεηα λα εθηηκήζεη ηνλ βαζκό 

ζηνλ νπνίν έρνπλ επεξεαζηεί ηα δηάθνξα ινγηζηηθά κεγέζε θαη εθόζνλ απηά έρνπλ 

επεξεαζηεί, αθνινπζεί αλαδηαηύπσζε απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην 

επόκελν ζηάδην. 
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4.   Αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο-Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

ηόρνο ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη λα αμηνινγεζεί ε απνδνηηθόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα 

επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο. Με ζθνπό λα απνδώζεη ζπκπεξάζκαηα, ε αλάιπζε απηή 

ρξεζηκνπνηεί αξηζκνδείθηεο, θαηαζηάζεηο θνηλώλ κεγεζώλ θαη θαηαζηάζεηο ηακεηαθώλ 

ξνώλ . 

5.   ρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ γηα ηα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε-Αλάιπζε 

ησλ πξννπηηθώλ ηεο επηρείξεζεο 

Ζ αλάιπζε απηή αζρνιείηαη κε ηελ πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ ινγηζηηθώλ κεγεζώλ 

ηεο επηρείξεζεο, αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ηελ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηελ ινγηζηηθή 

αλάιπζε θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

6.  Τπνινγηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

Βαζίδεηαη ζε πξνβιέςεηο ησλ αλακελόκελσλ απνδόζεσλ από ηελ επέλδπζε ζε κηα 

επηρείξεζε. 

  

3.3.1 ΣΑΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Βαζηθό ζηνηρείν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηέο. Ζ αλάιπζε απνηειείηαη από ηξία ζηάδηα ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε 

δπν θαηεγνξίεο : 

 ηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο δύν ή πεξηζζόηεξσλ ρξήζεσλ, κε βάζε ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ . ε απηή ηελ θαηεγνξία 

εληάζζνληαη νη ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο, νη αξηζκνδείθηεο, ε ηάζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ αξηζκνδεηθηώλ δηαρξνληθά. 
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 ηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο κηαο ρξήζεσο, κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ . ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηέρεηαη ν πξνζδηνξηζκόο 

ησλ ζρέζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελόο ηζνινγηζκνύ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο. 

Σα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ηα εμήο : 

 Σν πξώην ζηάδην αζρνιείηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλάινγα θάζε θνξά κε ηνλ επηδησθόκελν ζθνπό θαη ηελ 

επηδησθόκελε απόθαζε.  

 Σν δεύηεξν ζηάδην αθνξά ηελ νξζνινγηθή θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ, επηηπγράλνληαο 

έηζη ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεκαληηθώλ ζρέζεσλ.  

 Σν ηξίην ζηάδην ηεο αλάιπζεο πεξηέρεη ηελ αμηνιόγεζε, κειέηε θαη εξκελεία ησλ  

ζρέζεσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδνηηθόηεξε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη ησλ δπν θαηεγνξηώλ. Παξ' όια απηά γηα λα 

θαηαθέξεη ν αλαιπηήο λα βγάιεη ζσζηά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, 

νθείιεη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ή έζησ 

κε ηνπο κέζνπο όξνπο ηνπ θιάδνπ όπνπ αλήθεη ε επηρείξεζε. 
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3.3.2 ΔΩΣΔΡΗΚΖ-ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ δηαθξίλεηαη αλάινγα µε ηε ζέζε ηνπ 

αλαιπηή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ δπν είδε αλάιπζεο ,ε εζσηεξηθή θαη ε 

εμσηεξηθή. 

Δζσηεξηθή 

Δζσηεξηθή είλαη ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από εθείλνπο πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζώο θαη άκεζε πξόζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. 

Ωο απνηέιεζκα απηνύ, κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηα δηάθνξα 

ινγηζηηθά έγγξαθα θαηνξζώλνληαο ζηε ζπλέρεηα λα ειέγμνπλ ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. πλεπώο, ε αλάιπζε απνθηά κεγαιύηεξε δηαύγεηα θαη δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνλ αλαιπηή λα εκβαζύλεη ζε απηήλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη από άηνκα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηα 

νπνία δίλνπλ βαξύηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

θαη ηελ εξκελεία ησλ κεηαβνιώλ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. 

Δμσηεξηθή 

Δμσηεξηθή είλαη ε αλάιπζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη από ηξίηνπο, δειαδή άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη έμσ από ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δίλνπλ βάζε ζε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηνπνηνύληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλαιπηήο δελ κπνξεί λα εκβαζύλεη 

ηελ αλάιπζε ηνπ, ελώ παξάιιεια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ είλαη ζπλνπηηθά. 

Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε ζπλεπώο, πξαγκαηνπνηείηαη από άηνκα πνπ ζαλ ζθνπό ηνπο 

έρνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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3.3.3 ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

H ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη πιεξνθόξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε 

κηα νξγαλσκέλε νηθνλνκηθή θνηλσλία είλαη απαξαίηεηε. Γελ είλαη ιίγνη νη ρξήζηεο ηεο, 

θαζώο απηνί πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο είλαη δέζκηνη ηεο. Οξηζκέλνη 

από ηηο  νκάδεο ελδηαθεξόκελσλ ρξεζηώλ ηνπ πξντόληνο ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη κέηνρνη, νη δαλεηζηέο, νη πηζησηέο-πξνκεζεπηέο, ε δηνίθεζε, νη 

εξγαδόκελνη, νη δεκόζηεο ππεξεζίεο, νη πειάηεο θαη δηάθνξεο άιιεο νκάδεο πνπ έρνπλ ή 

ζθνπεύνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε. Πην αλαιπηηθά παξαθάησ 

παξαηεξνύκε πνπ ζηέθεηαη θαη δίλεη κεγαιύηεξε βάζε ν θάζε ελδηαθεξόκελνο: 

 ΟΗ ΜΔΣΟΥΟΗ ρξεζηκνπνηώληαο ην πξντόλ ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, έρνπλ είηε επελδπηηθό είηε επνπηηθό ελδηαθέξνλ. Σν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ επηινγήο κεηνρώλ, ελώ ην 

επνπηηθό εκθαλίδεηαη όηαλ ν κέηνρνο έρεη ηελ επηζπκία λα εμεηάζεη ηηο ελέξγεηεο ηεο 

δηνίθεζεο, ε νπνία έρεη ην κεγαιύηεξν ιόγν ζηε δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πόξσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, γίλεηαη νξαηό εάλ νη ελέξγεηεο/επηινγέο ηεο δηνίθεζεο 

έρνπλ πξνθαιέζεη αλνδηθή πνξεία ζην πινύην ησλ κεηόρσλ. πλνπηηθά, νη κέηνρνη είλαη 

εθείλνη, νη νπνίνη δίλνπλ βάζε γηα ηα ησξηλά θαη ηα αλακελόκελα θέξδε, ηελ ζηαζεξόηεηα 

απηώλ θαη ηε ζπλδηαθύκαλζε ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα θέξδε άιισλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, 

ν θύξηνο ιόγνο πνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη ε 

απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 ΟΗ ΓΑΝΔΗΣΔ έρνπλ καθξνρξόληεο απαηηήζεηο. Κπξίαξρε ζέζε ζηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο είλαη ε επίηεπμε ηεο επηρείξεζεο ζηελ ζπζζώξεπζε ηακηαθώλ ξνώλ γηα ηελ 

καθξνρξόληα εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ. 

 ΟΗ ΠΗΣΩΣΔ-ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ κηαο επηρείξεζεο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο βξαρπρξόληαο θαη καθξνρξόληαο δπλαηόηεηαο 

επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπό λα πξνζδηνξηζηεί ην ύςνο ηεο πίζησζεο, ην  
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επηηόθην δαλεηζκνύ θαη νη εμαζθαιίζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ από ηελ επηρείξεζε. ηόρνο 

είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πνπ δηαθνξεηηθά κεηαθξάδεηαη σο ε  

πηζαλόηεηα απώιεηαο ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. 

 Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ κηαο επηρείξεζεο ελδηαθέξεηαη γηα ην πξντόλ ηεο αλάιπζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ζ αλάιπζε ρξεζηκεύεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ έρεη σο 

επίθεληξν ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο, ηε κεξηζκαηηθή θαη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή 

θαη ηε δνκή ησλ θεθαιαίσλ. 

 ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ηεο επηρείξεζεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ βησζηκόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο δεκηνπξγίαο θεξδώλ. 

 ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπό λα πεηύρνπλ ηελ ύπαξμε πγηνύο αληαγσληζκνύ ζε έλαλ θιάδν, ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο ηηκήο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ηελ έγθξηζε εηζόδνπ κηαο επηρείξεζεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην. 

 ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

εηδηθά όηαλ πξνκεζεύνληαη πξντόληα πνπ έρνπλ καθξνρξόληεο εγγπήζεηο. 
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3.3.4 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΔΩ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Οη θπξηόηεξνη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη εμήο : 

 Κάζεηε αλάιπζε ή Καηαζηάζεηο θνηλώλ κεγεζώλ 

ηελ θάζεηε κέζνδν αλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζπγθξίλνληαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κε απηό. πλνπηηθά, ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο απηήο ζεσξείηαη 

σο έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αλαιπζεί ε εθ ησλ έζσ δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ απηήο, όζνλ 

αθνξά ηελ ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ, εθθξάδεηαη ζε πνζνζηό ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηνηρείνπ 

πνπ νξίζηεθε σο βάζε ππνινγηζκνύ θαη ζύγθξηζεο, επί ηηο εθαηό. Σα ζηνηρεία ινηπόλ ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε πνζνζηά 

< 100% > απνθαινύληαη θαηαζηάζεηο θνηλνύ κεγέζνπο. Γηα ηελ ζύληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ 

θνηλώλ κεγεζώλ νθείιεηαη λα ππάξμεη κηα ιεπηνκεξή θαη πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνζαξηήκαηνο ην νπνίν παξακεινύλ νη πεξηζζόηεξνη. 

Ωο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο απηήο ζα επηηεπρζεί ε δπλαηόηεηα λα εμεηαζζνύλ δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζύλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ησλ θεθαιαίσλ ώζηε ζηελ ζπλέρεηα λα 

παξζνύλ νη απαηηνύκελεο απνθάζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θνηλώλ κεγεζώλ απνηεινύλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηηο 

ζπγθξίζεηο επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη ζπγθξίζεηο κπνξεί λα 

είλαη είηε δηαζηξσκαηηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαμύ επηρεηξήζεσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, είηε δηαρξνληθέο, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 

επηρείξεζε καθξνρξόληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλόο πσο πέξα από ηελ γεληθή εηθόλα 

πνπ παξέρνπλ νη θαηαζηάζεηο θνηλώλ κεγεζώλ, σο ην αξρηθό ζηάδην γηα ηελ αλάιπζε κηαο 

επηρείξεζεο, ε εηθόλα απηή ίζσο κεηαβιεζεί ζε επόκελεο αλαιύζεηο. 
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 Οξηδόληηα αλάιπζε 

Ζ νξηδόληηα είλαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο, όπνπ θαηά ηε ρξήζε ηεο ζπγθξίλνπκε θαη 

εμεηάδνπκε, ζε δηάζηεκα δύν ή πεξηζζνηέξσλ εηώλ, ηηο κεηαβνιέο ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηζνινγηζκνί θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ησλ 

εμεηαδόκελσλ εηώλ. Με ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ απηήο επηηπγράλεηαη ε δηαρξνληθή κειέηε 

ηεο εμέιημήο ηεο. Ζ νξηδόληηα αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ κειέηε ησλ νξηδόληησλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, εμνύ θαη ε νλνκαζία ηεο. πγθεθξηκέλα, 

κειεηώληαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ καο 

αθνξά ζπγθξηηηθά κε απηά ηεο αλάιπζεο ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, έρνληαο σο 

απνηέιεζκα λα πξνθύπηνπλ δηαρξνληθά ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ ηάζε θαη ηνλ ξπζκό 

ηνπο. Γηα κηα πξαγκαηνπνηήζηκε νξηδόληηα αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ δηαρξνληθά, απαηηείηαη ε νκνηόκνξθε ηαμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζηηο 

εμεηαδόκελεο πεξηόδνπο, ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, ε έληαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 

όκνηεο επί κέξνπο νκάδεο θαη λα θαηαγξάθνληαη νη κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ή ζηε θύζε 

ησλ ζηνηρείσλ. 

 Αλάιπζε µε αξηζκνδείθηεο ηάζεο ή Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηάζεο 

Ζ αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο ηάζεο έρεη σο αληηθείκελν αζρνιίαο ηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

εηήζησλ κεηαβνιώλ πνζνζηηαία, ζε δπν ή θαη ζε πεξηζζόηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο απηήο ιακβάλεηαη σο βάζε ππνινγηζκνύ έλα έηνο, ζπλήζσο 

ην πξώην έηνο ηεο επηιεγόκελεο πεξηόδνπ θαη ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ησλ αθνινύζσλ εηώλ 

κεηξηνύληαη ζε πνζνζηά πάλσ ζε απηό. Σν έηνο βάζεο ζα πξέπεη λα επηιερζεί πξνζεθηηθά 

θαζώο θαζηζηά ηελ αθεηεξία γηα ηηο κειέηεο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ ζα 

επαθνινπζήζνπλ. Απηό επηηπγράλεηαη εθόζνλ είλαη ηππηθό ή θαλνληθό από πιεπξάο 

ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή ελαιιαθηηθά  ε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα είλαη ηππηθή ή νκαιή. 
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 Αλάιπζε µε αξηζκνδείθηεο 

Ζ αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο, έρεη σο ζθνπό ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο 

κίαο επηρείξεζεο. Απνηειείηαη από ηε πξνζπάζεηα ζπκπύθλσζεο πνιιώλ νηθνλνκηθώλ 

παξακέηξσλ ζε έλα αξηζκό κεηά από κηα ζεηξά ππνινγηζκώλ θαη πξάμεσλ, ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ βαζηθώλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σα κεγέζε απηά είλαη νη ιεγόκελνη αξηζκνδείθηεο. 

Απηνί γηα λα απνθηήζνπλ ρξεζηκόηεηα είλαη απαξαίηεην λα ζπγθξηζνύλ κε θάπνην άιιν 

αξηζκό. Απηό επηηπγράλεηαη δηαρξνληθά, δηαζηξσκαηηθά, είηε ζε ζπλδπαζκό απηώλ γηα λα 

είλαη πην νινθιεξσκέλε θαη νξζή ε αλάιπζε. Γηαρξνληθά, εμεηάδνληαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Γηαζηξσκαηηθά ζπγθξίλνληαη, κία ή 

θαη πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο παξόκνηεο κε απηή πνπ καο αθνξά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

Πεξηζζόηεξεο γλώζεηο πάλσ ζηνπο αξηζκνδείθηεο ζα ζπλαληήζνπκε ιεπηνκεξώο ζην 

επόκελν θεθάιαην. 

 Δμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβνιώλ 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο, ε αλάιπζε λεθξνύ ζεκείνπ θαζώο θαη άιιεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

--------------------------ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ------------------------- 

 

4.1 ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΛΤΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

 

πσο έρεη επηζεκαλζεί, ν ιόγνο ρξήζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη όιεο 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη κειέηεο πνπ αθνινπζείηε, έρεη σο απώηεξν ζθνπό λα πξνζθέξεη, ζηε 

δηαδηθαζία πξόβιεςεο ηεο πνξείαο ηεο θάζε εηαηξίαο. 

Έλαο από ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξόπνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κέζσ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, είλαη ε αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηώλ. Δμαηηίαο ηεο επξείαο 

ρξήζεο ηνπο, ππάξρεη ε αληίιεςε πώο επηιέγνληαη ιόγσ ηεο ζπλήζεηαο θαη επθνιίαο πνπ 

απηνί πξνζθέξνπλ, θάηη πνπ δελ αιεζεύεη όκσο θαζώο ππάξρνπλ αληηθεηκεληθόηεξνη ιόγνη 

ρξήζεο ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο πώο παξόιν πνπ είλαη έλαο εμσηεξηθόο ηξόπνο 

αλάιπζεο, δειαδή νη ρξήζηεο ηνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο, 

επηιέγνληαη θαη εθαξκόδνληαη από ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηώλ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ δηαθόξσλ κεγεζώλ, 

ινγηζηηθήο θπξίσο πξνέιεπζεο, επηηξέπνληαο ηνλ ππνινγηζκό θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξνεγνύκελεο, ηεο ησξηλήο θαη πξνβιεπόκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 

απόδνζεο κηαο εηαηξίαο. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο, ε αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ 

πξννπηηθώλ ηεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο. Καη’ απηό ηνλ ηξόπν εληνπίδνληαη ηα 

δπλαηά ηεο ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζηαζεί θαη λα εθκεηαιιεπηεί γηα πεξαηηέξσ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζεκεία όπνπ ζα πξέπεη λα ηα δηεξεπλήζεη θαη λα 

ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα. 
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4.2 ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ-ΓΙΑΣΡΧΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Οη αξηζκνδείθηεο σο αξηζκνί, δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ από κόλνη ηνπο ζηελ αλάιπζε 

θαη λα απνδώζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο. Σν πεξηερόκελν ηνπο είλαη 

εθηθηό λα αμηνινγεζεί ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα πξόηππα ή ζηάληαξη, κε δείθηεο 

πξνεγνύκελνλ εηώλ ηεο ίδηαο κνλάδαο, ή θαη κε δείθηεο παξεκθεξώλ κνλάδσλ ηεο 

εμεηαδόκελεο επηρείξεζεο.  

Γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή εξκελεία θαη αμηνιόγεζε κίαο εηαηξείαο ππάξρνπλ δύν 

ηξόπνη αλάιπζεο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, ε δηαζηξσκαηηθή/ δηαηηεξηθή αλάιπζε θαη ε 

δηαρξνληθή. Ωο θύξηα δηαδηθαζία έρνπλ ηε ζύγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο ζηνηρείσλ. ηε 

δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε, ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία κίαο αληαγσληζηηθήο 

εηαηξείαο, παξαηεξώληαο έηζη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα έλαληη απηήο, ελώ 

ζηε δηαρξνληθή αλάιπζε ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο ζην 

παξειζόλ, εληνπίδνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο κε ηα ρξόληα. 

 

4.3 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

 

Δίλαη αδύλαην λα δηθαηνινγεζεί ε ρξήζε απνθιεηζηηθά, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο κέζσ αξηζκνδεηθηώλ ζε κία εηαηξεία, όκσο είλαη εθηθηό λα ζεσξείηαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο ηξόπνο γηα βαζηθή θαη γξήγνξε αμηνιόγεζε. Ζ επηινγή ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε επηρείξεζε θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

πξνζνρή, έηζη ώζηε λα παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλε ε εηθόλα ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη πιεζώξα επηινγήο 

αξηζκνδεηθηώλ πνπ δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Παξ’ όια απηά νη πην επξείο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζα αλαιύζνπκε, είλαη νη εμήο: 

 

 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο, όπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απνζθνπεί ζην λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ βξαρπρξόληα νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζώο 

θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. 
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 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο, όπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απνζθνπεί ζην λα 

ππνινγίζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

θεξδώλ ηεο, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηνηθήζεσο ηεο. 

 Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ή δξαζηεξηόηεηαο, όπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο απνζθνπεί ζην λα κεηξήζνπλ ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν κηα νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ 

 Αξηζκνδείθηεο δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο, όπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απνζθνπεί ζην λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ έιεγρν ησλ βαζηθώλ εμόδσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππεπζύλσλ ησλ δηάθνξσλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο ή βησζηκόηεηαο, όπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξίζεη ηελ δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο. 
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4.3.1 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

H ξεπζηόηεηα ζαλ όξνο, ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηόηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα 

θέξεη εηο πέξαο ηηο βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο ηεο θαη λα κεηαηξέπεη ζε δηαζέζηκα, ηα 

ελεξγεηηθά ηεο ζηνηρεία έηζη ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ εύξπζκε πνξεία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θύθινπ ηεο. Γηα λα ην επηηύρεη απηό, ηα δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο, ηα 

νπνία δείρλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο γηα κηα βξαρπρξόληα επηβίσζε, ζα πξέπεη λα ππεξηεξνύλ 

ζε ζρέζε κε απηά πνπ νθείιεη ζε πξνκεζεπηέο ηεο ή  ηξίηνπο. Δθόζνλ ε επηρείξεζε ην 

επηηύρεη, ζα εκθαλίζεη ην επίπεδν ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο. Δάλ ν βαζκόο ηεο ξεπζηόηεηαο 

πξνβιεζεί σο πςειόο ζα σθειήζεη ηνπο πηζησηέο ηεο θαη ζηελ πνξεία ζα δώζεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηελ δηνίθεζε γηα επθαηξίεο πνπ ίζσο πξνθύςνπλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ 

αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ξεπζηόηεηα είλαη ζε ρακειά επίπεδα , ε επηρείξεζε ζα αδπλαηεί 

λα εθπιεξώζεη ηηο βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο ηεο. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα, νη αγνξέο 

θαη νη πσιήζεηο λα θαηαξξεύζνπλ θαη ζε ρεηξόηεξε πεξίπησζε λα ππάξμεη αλαζηνιή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο αλ δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα. 

 

Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ξεπζηόηεηα θαη αλαιύνληαη παξαθάησ είλαη: 

 Γείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο 

 Γείθηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο 

 Γείθηεο ακπληηθνύ δηαζηήκαηνο 

 Γείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο 
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4.3.1.1 ΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ Ή ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό (απαηηήζεηο + δηαζέζηκα + απνζέκαηα) 

ΔΡ =           

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο, πξνβάιιεη ηελ πνζνηηθή ζρέζε ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ θπθινθνξηαθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ, ζε δηάξθεηα ελόο έηνπο από ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη κηα έλδεημε πνπ δείρλεη ηελ αζθάιεηα κε ηελ νπνία 

κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ βξαρπρξόληεο πηζηώζεηο. Γειαδή, εκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα 

ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα εθπιεξώζεη ηηο πιεξσκέο ησλ θαζεκεξηλώλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο.  Παξ’ όιν απηά, δελ είλαη ηόζν νξαηή ε ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα έξζεη αληηκέησπε κε επηηπρία ζε απξόζκελεο εμειίμεηο ζηελ 

ξνή ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ρσξίο λα νδεγεζεί ζε θάπνην δαλεηζκό. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο,  ρξεζηκεύεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ρνξήγεζεο πίζησζεο από 

πξνκεζεπηέο θαζώο θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο βξαρππξόζεζκεο ξεπζηόηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Τπνινγίδεηαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ (κέζνπ εηήζηνπ) αζξνίζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ, κε ην (κέζν) άζξνηζκα ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πηζηώζεηο πξνκεζεπηώλ, θόξνη πιεξσηένη, βξαρππξόζεζκα 

δάλεηα, πξνθαηαβνιέο πειαηώλ θ.α. 

Γηα λα ζεσξεζεί θαιή ε έλδεημε, ζα πξέπεη ν ιόγνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε λα 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 1 θαη 2 θαη αθόκα θαιύηεξα εάλ είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 2 . ζν 

κεγαιύηεξνο ν δείθηεο, ηόζν κεγαιύηεξε ξεπζηόηεηα έρεη ε επηρείξεζε. κσο, έλαο  
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ππεξβνιηθά κεγάινο δείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο κπνξεί λα ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο δπλαηόηεηεο, µε απνηέιεζµα λα µελ 

κεγεζύλεηαη. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε κείσζε ηνπ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο 

ζεκαίλεη  πσο δεκηνπξγείηαη κηα άζρεκε θαηάζηαζε ζηελ επηρείξεζε, ζε όηη αθνξά ηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο παξ’ όηη ηελ όπνηα πιεξνθνξία παξέρεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο απηόο ν δείθηεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξηβή κέηξεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

 

4.3.1.2 ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό – ( απνζέκαηα ) 

              ΑΡ =         

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

 

Με κηα απιή αλάγλσζε ηνπ δείθηε άκεζεο ξεπζηόηεηαο ίζσο λα κελ γίλεη αληηιεπηή ε 

δηαθνξά ηνπ από ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ή θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο. Παξ’ όιν απηά, 

ν πξώηνο δείθηεο είλαη απηόο ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη όζα ζηνηρεία δελ είλαη άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ησλ δπν αξηζκνδεηθηώλ. Με ιίγα ιόγηα, 

απνηειεί ηνλ πην απζηεξό ππνινγηζκό ηεο ηθαλόηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο ηεο. Πξνβάιιεη ινηπόλ, ηνλ ιόγν ησλ 

ξεπζηνπνηήζηκσλ θπθινθνξηαθώλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 
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Υξεζηκεύεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο απόδνζεο ηνπ 

ηκήκαηνο πσιήζεσλ ηεο. 

Τπνινγίδεηαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ (κέζνπ εηήζηνπ) αζξνίζκαηνο όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ζηνλ ηζνινγηζκό, πιελ ησλ απνζεκάησλ, κε ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.       

Έλα απνηέιεζκα θνληά ζηελ κνλάδα  ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθό, εθόζνλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη επηζθαιήο απαηηήζεηο. Αλ όκσο ν 

δείθηεο είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη όηη ε επηρείξεζε δελ είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζεί ζε κηα μαθληθή απαίηεζε θαηαβνιήο κεηξεηώλ θαη σο απνηέιεζκα απηνύ 

απνδεηθλύεη πόζν εππξόζβιεηε είλαη ε επηρείξεζε ζε κηα κεηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνύ 

πεξηβάιινληνο. 

 

4.3.1.3 ΓΔΗΚΣΖ ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 

Γηαζέζηκν Δλεξγεηηθό 

                            ΣΡ =        

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηακηαθήο ξεπζηόηεηαο δείρλεη ηελ αξηζκεηηθή ζρέζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ δελ είλαη άιιε παξά ε αμηνιόγεζε ηεο ξεπζηόηεηαο 

θαζώο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο εηζπξάμεσλ-πιεξσκώλ. Γειαδή, πξνβάιιεη 

ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εμνθιεί ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηα 

δηαζέζηκα κεηξεηά πνπ θαηέρεη.. 
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Σν απνηέιεζκα πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ελεξγεηηθνύ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ην ζύλνιν ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο. 

Γηα λα ζεσξεζεί ην απνηέιεζκα σο κηα θαιή έλδεημε ζα πξέπεη ν ιόγνο λα είλαη 

κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμύ 0.2-0.9. Μηα θίλεζε πνπ θάλνπλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ζην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ Σακείν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ, είλαη λα ην απμάλνπλ ζθόπηκα κε δηάθνξνπο ηξόπνπο έηζη ώζηε λα βειηηώζεη 

ηνπο δείθηεο ξεπζηόηεηαο. 

 

4.3.1.4 ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΤΝΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ 

 

 

Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο 

          ΑΓ =        

Πξνβιεπόκελεο Ζκεξήζηεο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο* 

 

 

* Πξνβιεπόκελεο Ζκεξήζηεο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο= Κόζηνο πσιεζέλησλ + Έμνδα 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο + Έμνδα δηάζεζεο +Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο + 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα / 365 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ακπληηθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηξά ζε εκέξεο ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ζην νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ ρσξίο λα βξεζεί ζηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Σν απνηέιεζκα, κεηαθξαζκέλν ζε εκέξεο πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

ηεο, πξνζζέηνληαο ζε απηά ηηο απαηηήζεηο ηεο, κε ηηο πξνβιεπόκελεο εκεξήζηεο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

     Δπεηδή  ε ιεηηνπξγία ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη δηαθνξεηηθή, ην απνηέιεζκα δελ είλαη 

πξνβιέςηκν θαζώο απηό εμαξηάηαη από ηηο  θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο.  Σνλ δείθηε κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έληνλε επνρηθή δηαθύκαλζε σο 

απνηέιεζκα ν δείθηεο λα πξνβάιιεη κηα ζηαηηθόηεηα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο εηζξνέο. 

 

4.3.2 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ απνδνηηθόηεηα ζαλ όξνο αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηελ νπνία κηα 

επηρείξεζε δηνηθείηαη θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ήδε, θαζώο 

θαη αλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ δηόγθσζε απηώλ ή λα νδεγεζεί ζε λέα θεθάιαηα από 

δηάθνξνπο επηρεηξεκαηίεο ή επελδπηέο. 

 

Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη νη εμήο : 

 Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ελεξγεηηθνύ 

 Γείθηεο θαζαξνύ θέξδνπο 

 Γείθηεο κεηθηνύ θέξδνπο 
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4.3.2.1 ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

 

Καζαξά Κέξδε 

             Απνδνη.ελεξγ. =             Υ 100 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηεο απνδνηηθόηεηαο δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

δεκηνπξγεί θαζαξά θέξδε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο πόξσλ. 

πγθεθξηκέλα, κεηξά ηελ απόδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο 

ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν απνηέιεζκα πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε ζε κηα ρξήζε. 

Ο ιόγνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 

κεγαιύηεξνο ώζηε ε απνδνηηθόηεηα ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ λα εθηηκεζεί σο 

ηθαλνπνηεηηθή. 

 

4.3.2.2 ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

 

 

Καζαξά θέξδε 

                           Καζ.θεξδ. =          Υ 100 

Πσιήζεηο 
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Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ θέξδνπο καο δείρλεη ην θέξδνο πνπ επηηπγράλεη ε επηρείξεζε 

από ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα έρεη ππό 

έιεγρν ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έλδεημε ηνπ πνζνζηνύ 

θέξδνπο πνπ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε αθνύ αθαηξεζνύλ νη θαζαξέο πσιήζεηο θαη 

δηάθνξα ινηπά έμνδα. 

Σν απνηέιεζκα πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ πσιήζεσλ ηεο ζηελ ρξήζε απηή. 

Ο ιόγνο πνπ πξνθύπηεη ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνο, έηζη ώζηε λα 

ζεσξεζεί ε επηρείξεζε επηθεξδήο. 

 

4.3.2.3 ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

 

 

Μηθηά θέξδε 

                     Μηθη.θεξδ. =                Υ 100 

Πσιήζεηο 

 

Ο δείθηεο κηθηνύ θέξδνπο δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηνηθήζεσο κηαο επηρεηξήζεσο λα 

ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ησλ πσιήζεσλ ηεο ώζηε λα δηακνξθώλεη ζπκθέξνπζεο ηηκέο ζηελ 

αγνξά. Με ηνλ ηξόπν απηό, ν δείθηεο εζηηάδεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη πξνβάιιεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ θαη marketing.  
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Σν απνηέιεζκα πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ησλ κηθηώλ θεξδώλ κε ηηο θαζαξέο 

πσιήζεηο από ηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 ζν κεγαιύηεξνο  ν αξηζκνδείθηεο κηθηνύ θέξδνπο ηόζν θαιύηεξε ε ζέζε ηεο 

επηρεηξήζεσο αθνύ ζα κπνξεί αληηκεησπίζεη κε επθνιία νπνηαδήπνηε αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

ησλ ππό πώιεζε πξντόλησλ ηεο. 

 

4.3.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ απνηεινύλ νη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο 

αθνύ είλαη απηνί πνπ αμηνινγνύλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη 

ζην ελεξγεηηθό. Μάιηζηα, ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα πξνζδηνξίζεη ηνλ βαζκό θαη ηελ 

ηαρύηεηα κεηαηξνπήο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε δηαζέζηκα ξεπζηά αθνύ αξθεηνί 

δείθηεο ζηελ θαηεγνξία απηήλ εκθαλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε εκέξεο. 

      

ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη εμήο δείθηεο : 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ 

 Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 
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4.3.3.1 ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 

 

 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 

                     ΚΣαπνζ =              

 Απνζέκαηα 

      

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ δείρλεη πόζεο θνξέο ηα 

εκπνξεύζηκα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο αλαθπθιώλνληαη κέζα ζηελ ινγηζηηθή ρξήζε.  

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ εζηηάδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηνπ 

ηκήκαηνο πσιήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Πξνθύπηεη δηαηξώληαο ην θόζηνο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ην απόζεκα ησλ πξντόλησλ ηεο. 

 ζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ, ηόζν 

απνηειεζκαηηθόηεξε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, γη’ απηό νη νξγαλσκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζηνρεύνπλ ζηελ δηαηήξεζε όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξνπ πνζνύ απνζεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλν ην ύςνο ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ. Γειαδή,  

 

Καζαξέο Πσιήζεηο 

                         ΚΣαπνζ =          

 Απόζεκα Πξντόλησλ 
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Δθηθηή απνηειεί θαη ε εύξεζεο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ παξακέλνπλ ηα 

απνζέκαηα ζηελ επηρείξεζε κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο πώιεζεο ηνπο κε ηνλ παξαθάησ 

ππνινγηζκό. 

 

 

Αξηζκόο Παξακνλήο                             365 Ζκέξεο 

Απνζεκάησλ ηελ      =       

Δπηρείξεζε                           Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Απνζεκάησλ 

 

 

4.3.3.2 ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ δείρλεη πόζεο θνξέο 

εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο. 

Υξεζηκεύεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαζώο  θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

απόδνζεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.  

Ο  δείθηεο πξνθύπηεη  δηαηξώληαο ην κέζν εηήζην ύςνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνύ κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο. 

 

 

 

Πσιήζεηο (θαζαξέο) 

                        ΚΣαπαηη =        

Απαηηήζεηο 
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Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξνο κε αλνδηθή ηάζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηόηεηεο ηεο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ηειεηώλνληαο κε ηνλ αληαγσληζκό. 

Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε απαηηήζεηο νη νπνίεο 

είλαη κε ηελ κνξθή γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ. 

Με ηελ ρξήζε ηνπ δείθηε απηνύ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε δηάξθεηα πνπ ηα 

θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο δεζκεύνληαη από ηνπο πειάηεο ηεο αξθεί λα δηαηξεζνύλ νη 

εκέξεο ηνπ έηνπο κε ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ. Γειαδή,  

 

Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο                                      365 Ζκέξεο 

Σσλ Απαηηήζεσλ ηελ          =       

Δπηρείξεζε                                    Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

 

 

4.3.3.3 ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 

 

Καζαξέο πσιήζεηο 

         Σαρ.θπθι.ελεξγεη. =          

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

 

Ο δείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ δείρλεη πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί, 

ζηελ δεκηνπξγία πσιήζεσλ. 
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Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην βαζκό κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία κε ζθνπό ηελ πώιεζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

πσο ν δείθηεο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε θαζαξά ζπκπεξάζκαηα αθνύ έλαο κεγάινο όγθνο 

πσιήζεσλ δελ ζεκαίλεη πσο νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη επηθεξδήο. 

Σν απνηέιεζκα πξνέξρεηαη από ηελ δηαίξεζε ησλ πσιήζεσλ κε ην ζύλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Αλ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύςεη είλαη έλαο πςειόο αξηζκνδείθηεο, ηόηε ζεκαίλεη πσο ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κε εληαηηθό ηξόπν ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεηά έηζη ώζηε ζηελ 

ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο. Αληηζέησο, έλαο ρακειόο δείθηεο ζεκαίλεη 

πσο ε επηρείξεζε νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηα πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία . 

 

4.3.4 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 Έρνληαο αλαιύζεη ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

εζόδσλ, κηα άιιε πιεπξά απηώλ είλαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Οη δείθηεο απηνί δείρλνπλ ην 

βαζκό επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ έιεγρν ησλ βαζηθώλ εμόδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαζώο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα απηό. 

 

4.3.4.1 ΓΔΗΚΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 

 

 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 

                        Δμ.ιεηη. =              Υ 100 

Καζαξέο πσιήζεηο 
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Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ εκθαλίδεη ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ εμόδσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Γειαδή, το ποςοςτό των πωλήςεων που 

ζχουν απορροφήςει τα λειτουργικά ζξοδα. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαθνινύζεζε δηαρξνληθά ησλ εμόδσλ 

ιεηηνπξγίαο κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό  δηαθόξσλ αξλεηηθώλ εμειίμεσλ όζνλ αθνξά ηελ  

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηκεκάησλ πνπ 

απαζρνινύληαη κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Σν απνηέιεζκα πξνθύπηεη από ην πειίθν ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

έμνδα δηνίθεζεο, έξεπλαο, δηάζεζεο, θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα κε ηηο θαζαξέο 

πσιήζεηο. 

ζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε απνδνηηθόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.3.5 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ 

     Ζ εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεώζεηο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο. κσο ην ρξνληθό πιαίζην πνπ πξνζθέξνπλ είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλν γη’ απηό κε ηελ ζεηξά έξρνληαη λα βνεζήζνπλ νη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο 

δνκήο θαη βησζηκόηεηαο όπνπ δίλνπλ βάξνο ζηελ καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 
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4.3.5.1 ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

 

 

Ξέλα θεθάιαηα 

                          Γαλ.επηβ =            

Ίδηα θεθάιαηα 

 

Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ 

απνηεινύλ ηα μέλα θεθάιαηα, δειαδή νη βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο. Ζ ζύγθξηζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ ηδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπό 

λα δηαπηζησζεί πόζν ππεξέρνπλ ηα μέλα έλαληη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα  λα 

πξνζδηνξηζηεί ε απηνλνκία ηεο δηνίθεζεο. 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

Απηνί πνπ δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηνλ δείθηε απηό είλαη νη δαλεηζηέο δηόηη έηζη 

πξνζδηνξίδεηαη αλ ππάξρνπλ πνιιά ίδηα θεθάιαηα γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ ζε πεξίπησζε 

ρξενθνπίαο ηεο επηρείξεζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά θαη ε επηρείξεζε δίλεη βάζε ζηνλ δείθηε 

απηόλ αθνύ έηζη ζα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα 

δαλεηζηεί. 

Σν απνηέιεζκα πξνζδηνξίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα μέλα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο κε ηα 

ίδηα απηήο ζε κηα ρξήζε. 

Γηα λα απνηειέζεη ν δείθηεο σο ηθαλνπνηεηηθόο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ 

κεδελόο θαη ηεο κνλάδαο. Δηδηθόηεξα, όηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη θνληά ζην κεδέλ 

ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε επκελή θαηάζηαζε θαη αληίζεηα όηαλ πιεζηάδεη 

ηελ κνλάδα ραξαθηεξίδεηαη πσο βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε δπζκελή γηα απηήλ. 
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4.4 ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηνλ ππνινγηζκό θαη ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ αξηζκνδεηθηώλ, 

απαξαίηεην είλαη λα δώζνπκε κεγάιε πξνζνρή ζηηο παγίδεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλεζίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο. Απηέο είλαη: 

 

 Οη δείθηεο ζπλεζίδεηαη λα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηεο πεξηόδνπο κε απνηέιεζκα νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηαθπκάλζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην έηνο, λα 

επεξεάζνπλ ηελ αιεζνθάλεηα ησλ δεηθηώλ ηεο. 

 

 Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο “καγεηξεύνπλ” ηηο ινγηζηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κε 

απνηέιεζκα νη αξηζκνδείθηεο λα εκθαλίδνληαη θαιύηεξνη είηε ρεηξόηεξνη από όηη 

πθίζηαληαη ζηε πξαγκαηηθόηεηα.  

 

 Οπζηαζηηθά ζηνπο αξηζκνδείθηεο κεηαθέξνληαη νη αδπλακίεο ησλ ινγηζηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Έλαο ηξόπνο απνθπγήο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη ν έιεγρνο από 

νξθσηνύο ινγηζηέο, όπνπ θαη απηόο όκσο απνπζηάδεη από ηηο πεξηζζόηεξεο ειιεληθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Οη ινγηζηηθέο κέζνδνη πνπ αθνινπζνύληαη, πνιιέο θόξεο δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ωο απνηέιεζκα ε ηπρόλ ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ εηαηξεηώλ λα νδεγήζεη ζε 

δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζκνύο αξηζκνδεηθηώλ. 

 

  Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαζπζηεξνύλ κέρξη λα δηαηεζνύλ ζην θνηλό, κε απνηέιεζκα 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αλάιπζε λα πξέπεη ν ρξήζηεο λα αλακέλεη πέληε κε έμη 

κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο.  
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 εκαληηθό ξόιν παίδεη ε επηινγή ησλ δεηθηώλ γηα ηε ζσζηή παξνπζίαζε ηεο 

εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό, ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα  

εζηηάζεη ηε πξνζνρή ηνπ ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπλδπάζεη θαη ζηνπο 

θαηάιιεινπο δείθηεο. Πξάγκα δύζθνιν, θαζώο ην πεδίν επηινγήο ησλ δεηθηώλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ είλαη πνιύ επξύ. 

 

 Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ νη δηαηξέηεο ηνπ θιάζκαηνο ησλ αξηζκνδεηθηώλ λα 

είλαη αξλεηηθνί, σο ζπλέπεηα λα κελ πθίζηαηαη ν ππνινγηζκόο. Πηζαλέο ιύζεηο είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κε παξαπιήζηα ζεηηθή, ή επηινγή άιινπ αξηζκνδείθηε πνπ ππνινγίδεη 

ην ίδην ραξαθηεξηζηηθό κε απηό πνπ ζέινπκε. 

 

Δπνκέλσο γίλεηαη θαηαλνεηή ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ ζηε 

πιεξνθόξεζε  πνπ πξνζθέξνπλ, όκσο είλαη απαξαίηεην λα εθιάβνπκε ζνβαξά ππόςε ηα 

παξαπάλσ γηα λα πξνρσξήζνπκε κε πεξίζζηα πξνζνρή ζε κηα ηέηνηα αλάιπζε θαη όρη κε 

κεραληθνύο ππνινγηζκνύο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

---------------ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ--------------- 

5.1 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

5.1.1 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ Ή ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

                41.113.000                                                       119.456.000 

ΔΡ2010 =                         = 0,4548                    ΔΡ2010 =                           = 2,7546 

                90.385.000                                                       43.365.000 

               

                31.064.000                                                      110.292.000 

ΔΡ2011 =                         = 0,3785                    ΔΡ2011 =                           = 0,7562 

                82.051.000                                                      145.839.000 

 

                28.005.000                                                      115.037.000 

ΔΡ2012 =                         = 0,1509                    ΔΡ2012 =                           = 0,8190 

                185.509.000                                                    140.448.000 

 

                21.784.000                                                      126.920.000 

ΔΡ2013 =                         = 0,1130                    ΔΡ2013 =                           = 0,9493 

                192.670.000                                                     133.689.000 

 

                20.340.000                                                      124.150.000 

ΔΡ2014 =                        = 0,1025                    ΔΡ2014 =                          = 5,1720 

                           198.372.000                                                      24.004.000 
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5.1.2 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

         HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

              

  31.514.000+2.558.000                                      6.969.000+10.465.000 

AΡ2010 =                                      = 0, 3769        AΡ2010 =                                    =0, 4020 

            90.385.000                                                       43.365.000 

 

  22.128.000+2.038.000                                      3.576.000+1.645.000 

AΡ2011 =                                      = 0, 2945        AΡ2011 =                                   = 0, 0357 

            82.051.000                                                       145.839.000 

 

  19.509.000+911.000                                          5.267.000+4.550.000 

AΡ2012 =                                      = 0, 1100        AΡ2012 =                                   = 0, 0858 

            185.509.000                                                      140.448 .000 

 

  11.654.000+1.162.000                                      14.490.000+8.687.000 

AΡ2013 =                                      = 0, 0665        AΡ2013 =                                   = 0, 1733 

            192.670.000                                                       133.689.000 

 

  11.115.000+1.836.000                                      16.837.000+7.706.000 

AΡ2014 =                                      = 0, 0652        AΡ2014 =                                   = 1, 0224 

            198.372.000                                                       24.004.000 
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1,224
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1.2 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ

HELLENIC BLUESTAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 0,3769 

2011 0,2945 

2012 0,1100 

2013 0,0665 

2014 0,0652 

2010 0,3769 

2011 0,2945 

2012 0,1100 

2013 0,0665 

2014 0,0652 
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5.1.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

             2.558.000                                                          10.465.000 

      TΡ2010 =                           = 0,0283                      TΡ2010 =                           = 0.2413 

             90.385.000                                                        43.365.000 

 

                          2.038.000                                                           1.645.000 

      TΡ2011 =                           = 0,0248                      TΡ2011 =                           = 0.0112 

             82.051.000                                                         145.839.000 

 

                           911.000                                                             4.550.000 

      TΡ2012 =                           = 0,0049                      TΡ2012 =                           = 0.032 

            185.508.000                                                        140.448.000 

 

             1.162.000                                                              8.687.000 

      TΡ2013 =                           = 0,0060                      TΡ2013 =                           = 0.0649 

            192.670.000                                                        133.689.000 

 

               1.836.000                                                            7.706.000 

      TΡ2014 =                           = 0,009                      TΡ2014 =                           = 0.3210 

            198.372.000                                                          24.004.000 
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1.3 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΜΗΑΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ

HELLENIC BLUESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 0,0283 

2011 0,0248 

2012 0,0049 

2013 0,0060 

2014 0,009 

2010 0,2413 

2011 0,0112 

2012 0,032 

2013 0,0649 

2014 0,3210 
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5.1.4 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΤΝΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ 

         HELLENIC SEAWAYS       

                      

                                      31.514.000+2.558.000 

ΑΓ2010=                                                                                             =  70,4 

                  149.149.000+9.095.000+13.586.000+4.616.000 / 365 

 

                                      22.128.000+2.038.000 

ΑΓ2011 =                                                                                                         =  52,4 

                  138.128.000+8.818.000+89.000+10.948.000+10.137.000 / 365 

 

                                      19.509.000+911.000 

ΑΓ2012 =                                                                                                       =  52 

                  118.509.000+7.283.000+43.000+8.427.000+8.994.000 / 365 

 

                                      11.654.000+1.162.000 

ΑΓ2013 =                                                                                                       =  35,6 

                  107.745.000+6.590.000+63.000+8.198.000+8.637.000 / 365 

 

                                      11.115.000+1.836.000 

ΑΓ2014 =                                                                                                     =  40,5 

                  94.179.000+5.771.000+72.000+7.492.000+9.126.000 / 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 70,4 εκέξεο 

2011 52,4  εκέξεο 

2012 52  εκέξεο 

2013 35,6  εκέξεο 

2014 40,5  εκέξεο 
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BLUE STAR FERRIES 

 

                                      6.969.000+10.465.000 

ΑΓ2010 =                                                                                                     =  21 

                  118.842.000+10.729.000+15.078.000+6.343.000 / 365 

 

                                     3.576.000+1.645.000 

ΑΓ2011 =                                                                                                     =  14 

                  105.774.000+10.611.000+12.954.000+6.256.000 / 365 

 

                                      5.267.000+4.550.000 

ΑΓ2012 =                                                                                                     =  31,2 

                  92.684.000+8.470.000+8.893.000+4.541.000 / 365 

 

                                      14.490.000+8.687.000 

ΑΓ2013 =                                                                                                     =  67,7 

                  101.967.000+7.400.000+10.655.000+.4.882.000 / 365 

 

                                      16.837.000+7.706.000 

ΑΓ2014 =                                                                                                     =  69,1 

                  105.449.000+7.198.000+9.242.000+7.693.000 / 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 21  εκέξεο 

2011 14  εκέξεο 

2012 31,2  εκέξεο 

2013 67,7  εκέξεο 

2014 69,1  εκέξεο 
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1.4 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΤΝΣΗΚΟΤ 

ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ

HELLENIC BLUESTAR

 

 

 

 

5.2 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

5.2.1 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

  

        27.515.000x100                                                 7.106.000x100 

     ΑΔ2010 =                            = 6,7414                  ΑΔ2010 =                               = 1,7256 

           408.146.000                                                        411.777.000 

 

       29.470.000x100                                                 22.596.000x100 

     ΑΔ2011 =                            = 7,9931                  ΑΔ2011 =                               = 6,0723 

           368.692.000                                                        372.111.000 
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       34.853.000x100                                                 1.514.000x100 

     ΑΔ2012 =                            = 10,3454                  ΑΔ2012 =                             = 0,4148  

           336.891.000                                                        364.917.000 

 

       52.714.000x100                                                 7.960.000x100 

     ΑΔ2013 =                            = 18,2410                ΑΔ2013 =                               = 2,1767 

           288.986.000                                                        366.063.000 

 

       17.326.000x100                                                 17.883.000x100 

     ΑΔ2014 =                            = 6,3849                  ΑΔ2014 =                               = 4,4971 

           271.356.000                                                        397.649.000 

 

    

6,74
7,99

10,34

18,24

4,49

1,72

6,07

0,41

2,17

4,49

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2010 11 2012 2013 2014

2.1 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

HELLENIC BLUESTAR

 

 

2010 6,7414 

2011 7,9931 

2012 10,3454 

2013 18,2410 

2014 4,4971 

2010 1,7256 

2011 6,0723 

2012 0,4148 

2013 2,1767 

2014 4,4971 
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5.2.2 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

       27.515.000x100                                                 7.106.000x100 

     ΚΚ2010 =                            = 17,93                 ΚΚ2010 =                                 = 4,95 

           153.394.000                                                        143.400.000 

 

       29.470.000x100                                                 22.896.000x100 

     ΚΚ2011 =                            = 20,42                 ΚΚ2011 =                                 = 18,40 

           144.318.000                                                        124.432.000 

 

       34.853.000x100                                                 1.514.000x100 

     ΚΚ2012 =                            = 31,28                 ΚΚ2012 =                                 = 1,34 

           111.419.000                                                        112.516.000 

 

       52.714.000x100                                                 7.967.000x100 

     ΚΚ2013 =                            = 51,20                 ΚΚ2013 =                                 = 6,03 

           102.940.000                                                        132.018.000 

 

       17.326.000x100                                                 17.883.000x100 

     ΚΚ2014 =                            = 16,61                 ΚΚ2014 =                                 = 12,43 

           104.276.000                                                        143.780.000 
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2.2 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ

HELLENIC BLUESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 17,93 

2011 20,42 

2012 31,28 

2013 51,20 

2014 16,61 

2010 4,95 

2011 18,40 

2012 1,34 

2013 6,03 

2014 12,43 
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5.2.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

        4.245.000x100                                                  24.558.000x100 

    ΜΚ2010 =                            = 2,76                 ΜΚ2010 =                                  = 17,12 

           153.394.000                                                        143.400.000 

 

       5.490.000x100                                                   18.658.000x100 

    ΜΚ2011 =                            = 3,80                 ΜΚ2011 =                                  = 14,99 

           144.318.000                                                        124.432.000 

 

       7.090.000x100                                                   19.832.000x100 

    ΜΚ2012 =                            = 6,36                 ΜΚ2012 =                                  = 17,62 

           111.419.000                                                        112.516.000 

 

       4.805.000x100                                                   30.051.000x100 

    ΜΚ2013 =                            = 4,66                  ΜΚ2013 =                                 = 22,76 

           102.940.000                                                        132.018.000 

 

       10.097.000x100                                                   38.331.000x100 

    ΜΚ2014 =                            = 9,68                  ΜΚ2014 =                                 = 26,65 

           104.276.000                                                        143.780.000 
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ΚΔΡΓΟΤ

HELLENIC BLUESTAR

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2,76 

2011 3,80 

2012 6,36 

2013 4,66 

2014 9,68 

2010 17,12 

2011 14,99 

2012 17,62 

2013 22,76 

2014 26,65 
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5.3 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

5.3.1.  ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

  

          149.149.000                                                     118.842.000 

KTA2010 =                                    = 71,38       KTA2010 =                                   = 22,41 

    1.904.000+2.270.000/2                                  8.793.000+1.810.000/2    

 

          138.828.000                                                     105.774.000 

KTA2011 =                                    = 56,51       KTA2011 =                                   = 14,92 

    3.009.000+1.904.000/2                                  5.384.000+8.793.000/2  

 

          118.509.000                                                     92.684.000 

KTA2012 =                                    = 44,52       KTA2012 =                                   = 24,29 

    2.314.000+3.009.000/2                                  2.247.000+5.384.000/2   

 

          107.745.000                                                     101.967.000 

KTA2013 =                                    = 51,29       KTA2013 =                                   = 46,91 

    1.887.000+2.314.000/2                                  2.100.000+2.247.000/2    

 

          94.179.000                                                     105.449.000 

KTA2014 =                                    = 68,99       KTA2014 =                                   = 55,85 

     843.000+1.887.000/2                                    1.676.000+2.100.000/2 
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HELLENIC BLUESTAR

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 71,38  θνξέο 

2011 56,51  θνξέο 

2012 44,52  θνξέο 

2013 51,29  θνξέο 

2014 68,99  θνξέο 

2010 22,41  θνξέο 

2011 14,92  θνξέο 

2012 24,29  θνξέο 

2013 46,91  θνξέο 

2014 55,85  θνξέο 
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5.3.1.1.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΜΔ ΣΖΝ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ) 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

                       365                                                                  365 

ΥΓ2010 =                         = 5,1                        ΥΓ2010 =                          = 16,2 

                      71,38                                                               22,41 

  

                       365                                                                  365 

ΥΓ2011 =                         = 6,4                        ΥΓ2011 =                          = 24,4 

                      56,51                                                               14,92 

 

                       365                                                                  365 

ΥΓ2012 =                         = 8,1                        ΥΓ2012 =                          = 15 

                      44,52                                                               24,29 

 

                       365                                                                  365 

ΥΓ2013 =                         = 7,1                        ΥΓ2013 =                          = 7,7 

                      51,29                                                               46,91 

 

                       365                                                                  365 

ΥΓ2014 =                         = 5,2                        ΥΓ2014 =                          = 6,5 

                      68,99                                                               55,85 
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ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

HELLENIC BLUESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 5,1  εκέξεο 

2011 6,4  εκέξεο 

2012 8,1  εκέξεο 

2013 7,1  εκέξεο 

2014 5,2  εκέξεο 

2010 16,2  εκέξεο 

2011 24,4  εκέξεο 

2012 15     εκέξεο 

2013 7,7    εκέξεο 

2014 6,5    εκέξεο 
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5.3.2.  ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

          153.394.000                                                     143.400.000 

KTα2010 =                                        = 5,87       KTα2010 =                                     = 27,04 

  20.685.000+31.514.000/2                                 8.793.000+1.810.000/2   

  

          144318.000                                                     124.432.000 

KTα2011 =                                        = 5,38       KTα2011 =                                     = 17,55 

  22.128.000+31.514.000/2                                 5.384.000+8.973.000/2   

 

          111.419.000                                                     112.516.000 

KTα2012 =                                        = 5,35       KTα2012 =                                     = 29,48 

  19.509.000+22.128.000/2                                 2.247.000+5.384.000/2   

 

          102.940.000                                                     132.018.000 

KTα2013 =                                        = 6,60       KTα2013 =                                     = 60,73 

  11.654.000+19.509.000/2                                 2.100.000+2.247.000/2   

 

          104.276.000                                                     143.780.000 

KTα2014 =                                        = 9,15       KTα2014 =                                     = 76,15 

  11.115.000+11.654.000/2                                 1.676.000+2.100.000/2   
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3.2 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ

HELLENIC BLUE STAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 5,87  θνξέο 

2011 5,38  θνξέο 

2012 5,35  θνξέο  

2013 6,60  θνξέο 

2014 9,15  θνξέο 

2010 27,04  θνξέο 

2011 17,55  θνξέο 

2012 29,48  θνξέο 

2013 60,73  θνξέο 

2014 76,15  θνξέο 
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5.3.2.1.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΜΔ ΣΖΝ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ) 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

                       365                                                                  365 

ΓΠ2010 =                         = 62,1                        ΓΠ2010 =                         = 13,4 

                      5,87                                                                 27,04 

  

                       365                                                                  365 

ΓΠ2011 =                         = 67,8                        ΓΠ2011 =                         = 20,7 

                      5,38                                                                 17,55 

 

                       365                                                                  365 

ΓΠ2012 =                         = 68,2                        ΓΠ2012 =                         = 12,3 

                      5,35                                                                 29,48 

 

                       365                                                                  365 

ΓΠ2013 =                         = 55,2                        ΓΠ2013 =                         = 6,0 

                      6,60                                                                 60,73 

 

                       365                                                                  365 

ΓΠ2014 =                         = 39,8                        ΓΠ2014 =                         = 4,7 

                      9,15                                                                  76,15 
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3.2.1 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

HELLENIC BLUESTAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 62,1  εκέξεο 

2011 67,8  εκέξεο 

2012 68,2  εκέξεο 

2013 55,2  εκέξεο 

2014 39,8  εκέξεο 

2010 13,4  εκέξεο 

2011 20,7  εκέξεο 

2012 12,3  εκέξεο 

2013 6,0    εκέξεο 

2014 4,7    εκέξεο 
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5.3.3.  ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

                153.394.000                                                       143.400.000 

KT2010 =                         = 0,375                    KT2010 =                           = 0,348 

                408.146.000                                                       411.777.000 

 

                144.318.000                                                       124.432.000 

KT2011 =                         = 0,391                    KT2011 =                           = 0,334 

                368.692.000                                                       372.111.000 

 

                111.419.000                                                       112.516.000 

KT2012 =                         = 0,330                    KT2012 =                           = 0,308 

                336.891.000                                                       364.917.000 

 

 

                102.940.000                                                       132.018.000 

KT2013 =                         = 0,356                    KT2013 =                           = 0,360 

                288.986.000                                                       366.063.000 

 

                104.276.000                                                       143.780.000 

KT2014 =                         = 0,384                    KT2014 =                           = 0,361 

271.356.0 397.649.000 
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5.4  ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΑΠΑΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

5.4.1. ΓΔΗΚΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 

HELLENIC SEAWAYS                                    

 

                                       9.095.000+13.586.000 

ΛΞ2010 =                                                                                                     = 14,78 

                                                 153.394.000 

 

                                    7.283.000+43.000+8.427.000 

ΛΞ2011 =                                                                                                     =  14,13 

                                                  111.419.000 

 

                                     8.818.000+89.000+10.948.000 

ΛΞ2012 =                                                                                                     =  13,75 

                                                   144.318.000 

 

                                       6.590.000+63.000+8.198.000 

ΛΞ2013 =                                                                                                     =  14,42 

                                                    102.940.000 

 

                                       5.771.000+72.000+7.492.000 

ΛΞ2014 =                                                                                                     =  12,78 

                                                     104.276.000 
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BLUE STAR FERRIES 

 

                                             10.729.000+15.078.000 

ΛΞ2010 =                                                                                                     =  17,99 

                                                     143.400.000 

 

                                              10.611.000+12.954.000 

ΛΞ2011 =                                                                                                     =  18,93 

                                                     124.432.000 

 

                                                 8.470.000+8.893.000 

ΛΞ2012 =                                                                                                     =  15,43 

                                                     112.516.000 

 

                                                 7.400.000+10.655.000 

ΛΞ2013 =                                                                                                     =  13,67 

                                                     132.018.000 

 

                                                 7.198.000+9.242.000 

ΛΞ2014 =                                                                                                     =  11,43 

                                                     143.780.000 
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5.5   ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ 

5.5.1. ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

HELLENIC SEAWAYS                                    BLUE STAR FERRIES 

 

                205.218.000                                                     163.790.000 

ΓΔ2010 =                         = 1,011                   ΓΔ2010 =                           = 0,660 

                202.928.000                                                     247.987.000 

 

                198.382.000                                                     147.055.000 

ΓΔ2011 =                         = 1,432                   ΓΔ2011 =                           = 0,653 

                138.509.000                                                     225.056.000 

 

                195.287.000                                                      141.406.000 

ΓΔ2012 =                         = 1,126                   ΓΔ2012 =                           = 0,632 

                173.405.000                                                     223.511.000 
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                202.753.000                                                      134.801.000 

ΓΔ2013 =                         = 2,351                   ΓΔ2013 =                           = 0,582 

                86.233.000                                                       231.262.000 

 

                202.711.000                                                      153.062.000 

ΓΔ2014 =                         = 2,953                   ΓΔ2014 =                           = 0,625 

                68.645.000                                                        244.588.000 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

1,011

1,432

1,126

2,351

2,953

0,66
0,653 0,632 0,582 0,625

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2010 2011 2012 2013 2014

5.1 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ

HELLENIC BLUESTAR

 
 

 

 

 

2010 0,660 

2011 0,653 

2012 0,632 

2013 0,582 

2014 0,625 

2010 1,011 

2011 1,432 

2012 1,126 

2013 2,351 

2014 2,953 



 92 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

---------------------------ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ--------------------------- 

 

6.1 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

6.1.1 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ Ή ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 Γηα ηελ HELLENIC SEAWAYS, παξαηεξνύκε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο, ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε. Μάιηζηα απέρεη αξθεηά από ην θπζηνινγηθό 

εύξνο ην νπνίν θπκαίλεηαη κεηαμύ 1 θαη 2, ρσξίο λα μεπεξλά ην 0.5 θαη 

ζεκεηώλνληαο ζηαδηαθά αθόκα πην ρακειόηεξεο ηηκέο θηάλνληαο ην 0.1. Σα 

απνηειέζκαηα απηά εθθξάδνπλ ηελ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία λα 

θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο αθνύ απηέο ππεξηεξνύλ ζε ζρέζε κε 

ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό. 

 

 ζνλ αθνξά ηελ BLUE STAR FERRIES, ε ηηκή ηνπ δείθηε (2,75)  γηα ην 2010 

μεπεξλά ην θπζηνινγηθό, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη πσο αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο. Σνλ επόκελν ρξόλν θαη κέρξη ην 2013, παξαηεξείηαη κηα 

απόηνκε, μαθληθή πηώζε ιίγν θάησ από ην θπζηνινγηθό, παξνπζηάδνληαο κηα 

αδπλακία ζηελ εθπιήξσζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο. Σν 2014, ε 

ηηκή ηνπ δείθηε εθηνμεύεηαη ζηα ύςε αγγίδνληαο ηα 5,17 επηζηξέθνληαο έηζη ζηελ 

επηηπρή αληαπόθξηζε ησλ ηξερνπζώλ αλαγθώλ ηεο.   

 

6.1.2 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 ηελ HELLENIC SEAWAYS, ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα όιε ηελ δηάξθεηα ησλ πέληε 

εηώλ, είλαη απνγνεηεπηηθή αθνύ μεθηλά κε 0,37 ην 2010 θαη ζπλερίδεη κε πησηηθή 

ηάζε ηα επόκελα έηε ελώ ην θπζηνινγηθό είλαη θνληά ζηελ κνλάδα. Απηό  
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ζεκαίλεη πσο ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη, δελ επαξθνύλ ώζηε λα 

θαιπθζνύλ νη άκεζεο  θαη έθηαθηεο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

 

 Αλώκαιε δηαδξνκή αθνινπζεί ε BLUE STAR FERRIES, όπνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε 

μεθηλά ην 2010 κε 0,4 θαη ζπλερίδεη κε πησηηθή ηάζε. Σν 2012 αθνύ, παξαηεξείηαη 

κηα μαθληθή θαηαθόξπθε άλνδν πιεζηάδνληαο ηελ κνλάδα θαη παξνπζηάδνληαο κηα 

θαιύηεξε εηθόλα, ζα ζεκεηώζεη πηώζε ζηα επίπεδα ηνπ έηνπο 2013, ώζπνπ ην 2014 

ε ηηκή ηνπ δείθηε ζα αγγίμεη ην 1,22 θάλνληαο ηελ εηαηξεία ηθαλή λα θαιύςεη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηα δηαζέζηκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο. 

 

6.1.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 ζνλ αθνξά ηελ HELLENIC SEAWAYS, ζηελ εμεηαδόκελε πεληαεηία, ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη νξαηά κηθξόηεξε από ην θπζηνινγηθό (0.2-0.9), γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη 

πσο  ε ηακεηαθή ξεπζηόηεηα είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε αδπλαηώληαο λα θαιύςεη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηα δηαζέζηκα κεηξεηά ηεο. 

 

 Οκνίσο θαη γηα ηελ BLUE STAR FERRIES, ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη ζε ρακειά 

επίπεδα πέξα από ην 2010 θαη 2014 όπνπ αγγίδεη ηελ θαηώηαηε ηηκή ηνπ 

θπζηνινγηθνύ εύξνπο βειηηώλνληαο έηζη, ζε ειάρηζην βαζκό ηελ εηθόλα ηεο. 

 

6.1.4 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΤΝΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ 

 Γηα ηελ HELLENIC SEAWAYS, ε ηηκή ηνπ δείθηε έρεη πησηηθή δηαδξνκή ζηελ 

δηάξθεηα ησλ πέληε εηώλ. Απηό ζπλεπάγεηαη κε ηελ αληθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο 

ζηνηρείσλ. 
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 Ζ BLUE STAR FERRIES παξνπζηάδεη αληηζέησο κηα άλνδν ζηηο ηηκέο ηεο, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα λα κεηώζεη ηελ αλάγθε ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο. 

 

6.2 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

6.2.1 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 Γηα ηελ HELLENIC SEAWAYS, ε ηηκή ηνπ δείθηε παξνπζηάδεη κηα ζπλερή αύμεζε 

έσο ην 2013 ώζπνπ κηα ειεύζεξε πηώζε ζα νδεγήζεη ηελ εηαηξεία ζε αληθαλόηεηα 

λα δεκηνπξγήζεη θαζαξά θέξδε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο. 

 

 Ζ πνξεία ηνπ δείθηε γηα ηελ BLUE STAR FERRIES δελ είλαη νκαιή θαζώο ηα έηε 

2010-2011 κεηώλεηαη ζεκαληηθά, ώζπνπ ην 2012 ζα θηάζεη ζε επίπεδα κεδεληθά θαη 

ζηελ πνξεία ζα μεθηλήζεη θαη πάιη ηελ ζηαδηαθή αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ. 

 

6.2.2 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

 

 Ο δείθηεο γηα ηελ HELLENIC SEAWAYS, έρεη κηα πνξεία αλνδηθή θαζώο θάζε 

ρξόλν, νη ηηκέο ηνπ είλαη κεγαιύηεξεο θαη γίλεηαη νινέλα πην επηθεξδήο. Σν 2014 

κπνξεί λα ζεσξεζεί, σο ην ρεηξόηεξν έηνο, αθνύ παξαηεξείηαη δξακαηηθή κείσζε κε 

απνηέιεζκα ηα θέξδε λα ιηγνζηεύνπλ. 

 

 Αλώκαιε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ηεο BLUE STAR 

FERRIES, αθνύ ηα έηε 2010-2011 ν δείθηεο απμάλεηαη  ζεκεηώλνληαο θέξδε. Σν 

2012, ε ηηκή ηνπ δείθηε θνληεύεη λα θηάζεη ζε κεδεληθά επίπεδα. Παξ’ όια απηά, ην 

2013 μεθηλά θαη πάιη ε νκαιή θαη ζηαδηαθή αλνδηθή πνξεία κε απνηέιεζκα αύμεζε 

ησλ θεξδώλ. 
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6.2.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ HELLENIC SEAWAYS, ε ηηκή ηνπ δείθηε κηθηνύ θέξδνπο 

είλαη απμαλόκελε, πέξα από κηα ειάρηζηε πξνζσξηλή κείσζε ην 2013, 

δείρλνληαο έηζη πσο ε εηαηξεία κπνξεί κε επθνιία λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε 

αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ ππό πώιεζε πξντόλησλ ηεο. 

 

 Οκνίσο θαη ε BLUE STAR FERRIES, πέξα από κηα κηθξή πξνζσξηλή κείσζε 

ην 2011, παξνπζηάδεη αλνδηθό ραξαθηήξα πξνβάιινληαο ηελ θαιή ζέζε ηεο 

εηαηξείαο. 

 

6.3 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

6.3.1.  ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 

 ηελ HELLENIC SEAWAYS, γηα ηελ πξώηε ηξηεηία (2010-2012), παξαηεξείηαη 

πηώζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε πνπ ζεκαίλεη πσο ε ηαρύηεηα δηάζεζεο ησλ 

απνζεκάησλ κεηώλεηαη (από 5 εκέξεο ζε 8). Σελ επόκελε δηεηία όκσο, ζα επαλέιζεη 

ζηα αξρηθά επίπεδα αλαθπθιώλνληαο έηζη απνηειεζκαηηθόηεξα ηα απνζέκαηα ηεο. 

 

 Γηα ηελ BLUE STAR FERRIES, θαθό κπνξεί λα ζεσξεζεί ην έηνο 2011, αθνύ 

κεηώλεηαη πξνζσξηλά ε ηηκή ηνπ δείθηε (από 16 ζε 24 εκέξεο) θαη ύζηεξα ζα 

επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηηκή αθνινπζώληαο αλνδηθή πνξεία δείρλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 
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6.3.2.  ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

 

 Γηα ηελ HELLENIC SEAWAYS, ν δείθηεο παξνπζηάδεη κηα ζηαζηκόηεηα κέρξη ην 

2013 όπνπ ηόηε ζα απμεζεί δείρλνληαο βειηίσζε ζηνλ ρξόλν είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο (από 62 εκέξεο ζε 39). 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ BLUE STAR FERRIES, ην 2011 παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηνπ 

δείθηε. Παξ’ όια απηά, από ην 2012 θαη ύζηεξα απμάλεηαη ξαγδαία ε ηηκή ηνπ 

δείθηε γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη πσο κεζνιαβεί κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ είζπξαμε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο (από 13 ζε 4 εκέξεο). 

 

6.3.3.  ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

 Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ HELLENIC SEAWAYS, ζα απμεζεί ειάρηζηα γηα ην 

2011 θαη ύζηεξα ην 2012 ζα  ζεκεηώζεη κηα πηώζε δείρλνληαο έηζη πσο πξέπεη λα 

γίλεη θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Από ην 2013 θαη κεηά ζα 

ζεκεησζεί θαη πάιη κηα κηθξή αύμεζε ηνπ δείθηε ηθαλνπνηώληαο ηελ εηαηξεία. 

 

 Γηα ηελ BLUE STAR FERRIES ν δείθηεο ζα παξνπζηάζεη κηα κείσζε ηελ πξώηε 

ηξηεηία ώζπνπ ην 2013 ζα απμεζεί θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξόο έσο ην 2014 πξάγκα 

πνπ δείρλεη πσο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεπηαία δηεηία εληαηηθόηεξα ηα πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία. 
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6.4  ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΑΠΑΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

6.4.1. ΓΔΗΚΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 

 

 Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ζηελ HELLENIC SEAWAYS, παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξόηεηα κε 

κηα ειάρηζηε κείσζε ζηα έηε 2012 θαη 2014. Απηό ζεκαίλεη πσο νη πσιήζεηο 

αξθνύλ ζε γεληθέο γξακκέο γηα λα θαιύςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο. 

 

 Γηα ηελ BLUE STAR FERRIES, ν δείθηεο ζα ζεκεηώζεη κηα κηθξνύ βαζκνύ 

αύμεζε ώζπνπ ύζηεξα ζα ζπλερίζεη θαζνδηθή πνξεία κεηώλνληαο ηελ 

επηθηλδπλόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη απμάλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο. 

 

6.5   ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ 

6.5.1. ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

 ζν αθνξά ηελ HELLENIC SEAWAYS, ν δείθηεο βξίζθεηαη ζηελ κνλάδα γεγνλόο 

πνπ ζεκαίλεη πσο ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε κηα δπζκελή θαηάζηαζε γηα απηήλ αθνύ 

ηα μέλα θεθάιαηα ππεξηεξνύλ ησλ ηδίσλ. Σν 2011 ζα παξνπζηάζεη κηα κηθξή 

αύμεζε θαη ζα επηζηξέςεη ζηα ίδηα επίπεδα ην 2012 από όπνπ θαη ύζηεξα ζα 

απμεζεί ζεκαληηθά θηάλνληαο ηα 2,9. 

 

 Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ BLUE STAR FERRIES, ζεκεηώλεη κηθξή θαη ζηαδηαθή 

θάζνδν έσο θαη ην 2013 αγγίδνληαο ηα 0,58 ώζπνπ ύζηεξα ην 2014 ζα επηζηξέςεη 

ζηα επίπεδα ηνπ 2012 ζεκεηώλνληαο κηα ειάρηζηε αύμεζε θαη θηάλνληαο ηα 0,6 

ραξαθηεξίδνληαο νύηε θαη δπζκελή αιιά νύηε επκελή ηελ θαηάζηαζε ηεο. 
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6.6  ΣΔΛΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ  
 

     Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ρξήζεο ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζεηηθά γηα ηελ βησζηκόηεηα ησλ δπν εηαηξεηώλ. 

Ηδηαίηεξα ε HELLENIC SEAWAYS αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ξεπζηόηεηα 

ηεο αθνύ ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα απέρνπλ από ην θπζηνινγηθό εύξνο κε ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο λα ππεξηεξνύλ ζπγθξηηηθά κε ηελ BLUE STAR 

FERRIES, ε νπνία παξά ηηο δηάθνξεο αλσκαιίεο ιόγσ ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη 

κηα θαιύηεξε εηθόλα, εηδηθά ην έηνο 2014. 

     ζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ δπν λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ, ε HELLENIC 

SEAWAYS είλαη απηή ε νπνία θαηέρεη ηελ θαιύηεξε ζέζε αθνύ ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη 

ζρεηηθά πςειά, κε ηελ BLUE STAR FERRIES λα αθνινπζεί κε ρακειά-απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα. 

     ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο, νη δπν εηαηξείεο 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κηα παξόκνηα εηθόλα έρνληαο ε HELLENIC SEAWAYS θαιύηεξε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαη ε BLUE STAR FERRIES θαιύηεξε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ απνζεκάησλ. Παξ’ απηά, θαη νη δπν εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνύλ 

εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

      Γεληθόηεξα, ε βησζηκόηεηα θαη ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο BLUE STAR FERRIES ηα 3 

πξώηα έηε δελ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή 

ύθεζε πνπ δηέλπε ε ρώξα, κε έλα αζηαζέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ όπνπ επδνθηκνύζε ν 

αληαγσληζκόο. Μεγάιν ξόιν έπαημε ε άλνδν ηεο ηηκήο ησλ λαπηηιηαθώλ θαπζίκσλ, κε 

απνηέιεζκα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα λα απμεζνύλ αξθεηά. Έλα αθόκα πξόβιεκα ηεο θαθήο 

από νηθνλνκηθή άπνςε ηξηεηίαο, είλαη ε απνκείσζε ησλ ελζώκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο. ηα επόκελα 2 έηε ε εηαηξεία BLUE STAR FERRIES 

παξνπζηάδεη κηα βειηησκέλε νηθνλνκηθή εηθόλα. Απηή ζα πξνέιζεη από ηελ αύμεζε ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη από ηα έθηαθηα θέξδε ηεο πώιεζεο ηνπ πινίνπ 

Blue Star Ithaki. 

Σελ ίδηα θαη αθόκα ρεηξόηεξε εηθόλα παξνπζηάδεη ε HELLENIC SEAWAYS ε νπνία κε 

ηελ ζεηξά ηεο επεξεάζηεθε από ηελ αύμεζε (30%) ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ αζθπμία πνπ 

επηθξαηνύζε ζηνλ ηξαπεδηθό ρώξν αλαγθάδνληαο ηελ, λα πξνβεί ζηελ απνδξνκνιόγεζε ηνπ 

πινίνπ ΝΖΟ ΡΟΓΟ θαζώο θαη ζηελ πώιεζε ηνπ πινίνπ HIGHSPEED 1 κε ζθνπό λα 
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αληηκεησπίζεη ηελ κε βηώζηκε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο. Σα επόκελα έηε, ε δπζκελή εηθόλα ζα 

θπξηαξρήζεη θαη πάιη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ απνδξνκνιόγεζε 

αθόκα ελόο πινίνπ νλόκαηη ΝΖΟ ΥΗΟ. Σν κνλαδηθό έηνο ην νπνίν κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ζεηηθό θαη παξάιιεια σο ην έηνο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο είλαη ην 2014 όπνπ 

ύζηεξα από ηηο πσιήζεηο ησλ πινίσλ ζα παξνπζηάζεη κηα αλάθακςε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

-----------------ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ----------------- 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ.   

ΓΙΑ ΣΙ ΥΡΗΔΙ 2010-2014  

*ΣΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΠΟΑ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ (1000) 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/10-31/12/10 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/10 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/11-31/12/11 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/11 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/12-31/12/12 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/12 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/13-31/12/13 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/14-31/12/14 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/14 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

-----------------ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ----------------- 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ HELLENIC SEAWAYS A.E.                              

ΓΙΑ ΣΙ ΥΡΗΔΙ 2010-2014 

*ΣΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΠΟΑ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ (1000)  

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/10-31/12/10 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/2010 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/11-31/12/11 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/2011 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/12-31/12/12 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/2012 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/13-31/12/13 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/2013 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 01/01/14-31/12/14 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


