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Περίληψη 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών αποτελεί βασική πηγή 

πληροφόρησης για την ίδια την εταιρεία και το εξωτερικό της περιβάλλον στο οποίο 

εντάσσονται πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές κλπ. Για την ανάλυση των 

οικονομικών στοιχείων των εταιρειών υπάρχουν διαθέσιμα μια σειρά εργαλείων και 

μεθόδων. Από τα σημαντικότερα εξ’ αυτών είναι και οι αριθμοδείκτες.  

Οι αριθμοδείκτες αποτελούν έκφραση μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής 

προέλευσης με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέση ή της αποδοτικότητας 

των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της οικονομικής μονάδας. Ο 

υπολογισμός τους αποσκοπεί στην τελική ανάλυση της πραγματικής θέσης και 

κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον 

οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. 

Στην παρούσα εργασία, μέσω των αριθμοδεικτών θα επιχειρηθεί 

χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το διάστημα 

2012 – 2013. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα στοιχεία ρευστότητας, 

αποδοτικότητας, βιωσιμότητας κλπ. της εταιρείας μέσω των οποίων θα εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα.  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η εργασία απαρτίζεται από τέσσερα 

επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν 

την εταιρεία ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. όπως η ιστορική της πορεία, το δυναμικό της αλλά 

και το όραμα και οι προοπτικές της εταιρείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα 

παρουσιαστεί η τυπολογία και οι ορισμοί των βασικότερων αριθμοδεικτών 

ρευστότητας, αποδοτικότητας, δραστηριότητας, δαπανών και επενδυτικών ενώ θα 

γίνουν και οι ανάλογοι υπολογισμοί για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το 2012 έως 

2013. Στο τρίτο κεφάλαιο, βάσει των στοιχείων του προηγούμενου κεφαλαίου, θα 

παρουσιαστούν γραφικά τα αποτελέσματα των υπολογισμών της εταιρείας με τον 

ανάλογο σχολιασμό ενώ η εργασία θα ολοκληρωθεί με την παράθεση των 

συμπερασμάτων που εξήχθησαν.  
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Εισαγωγή 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες 

για αποτελεσματική αξιολόγηση της θέσης και της πορείας μιας εταιρείας ανάλογα με 

τον κλάδο δραστηριοποίησης. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην 

σωστή και αποτελεσματική διεξαγωγή της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων 

είναι η στρατηγική, η λογιστική, η χρηματοοικονομική ανάλυση και η ανάλυση των 

προβλέψεων.   

Η διαδικασία της συγκέντρωσης, της αποτίμησης και της καταχώρησης των 

πρωτογενών λογιστικών δεδομένων ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αποδεκτών 

και εφαρμοζόμενων αρχών και μεθόδων με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν 

πληρέστερη απεικόνιση των οικονομι8κών στοιχείων. Η επίτευξη όμως του στόχου 

αυτού δυσκολεύει όλο και περισσότερο εξαιτίας των συνεχών μεταβολών σε επίπεδο 

λογιστικών δεδομένων είτε από τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις είτε από εξελίξεις 

στο κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Με την εξέλιξη της λογιστικής, οι 

θεωρητικοί της, οι επαγγελματίες αλλά και οι επιστημονικές οργανώσεις αναζητούν 

τους τρόπους βελτίωσης παρουσίασης και πληροφόρησης σχετικά με τα λογιστικά 

πληροφοριακά στοιχεία. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για 

επίσημους φορείς, εταιρείες, επενδύσεις, τράπεζες κλπ. Οι εταιρείες ειδικότερα μέσω 

των ετήσιων υπολογισμών με τη χρήση αριθμοδεικτών αξιοποιούν όλο και 

περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχουν οι αριθμοδείκτες καθώς τους παρέχονται 

πολύ σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική και διοικητική πολιτική 

που ακολουθείται λειτουργώντας ως παράγοντας τελικών αποφάσεων. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση θα αποτελέσει και τη βάση πραγματοποίησης της 

παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των αριθμοδεικτών 

της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το διάστημα 2012 – 2013 προκειμένου τα στοιχεία και 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να αποτελέσουν ενδεικτικό στοιχείο των 

αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου που ελήφθησαν από την εταιρεία. 
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Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

 

1.1. Εταιρικό προφίλ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.  

 

Η εταιρεία ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (Αττικές Κατασκευές - 

Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος 

Τεχνική - Εμπορική Εταιρία) ιδρύθηκε το 1980 (ΦΕΚ 

719/1.4.80) έχοντας ως έδρα την Αθήνα. Στις 30.11.1993 η 

έδρα της μεταφέρθηκε Ν. Ψυχικό ενώ από το 2000 (30.6.2000) βρίσκεται στην 

Αθήνα.  

Αναφορικά με τη νομική της μορφή, είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με αριθμό 

13870/06/Β/86/13 υπαγόμενη και λειτουργώντας υπό το Ν.2190/20 και καθόσον είναι 

ενταγμένη στο Χ.Α.Α. ακολουθεί τους κανονισμούς του. Ως χρονικός της ορίζοντας 

είναι τα πενήντα (50) έτη (έως 01.04.2030) χωρίς να αποκλείεται επέκταση της 

λειτουργίας της με απόφαση της Γ.Σ.. Ο βασικός σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού της είναι τα ακόλουθα1: 

1. Ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (Σαουδική 

Αραβία, Λιβύη, Νιγηρία κ.λ.π.) έργων ιδιωτικών ή δημόσιων για τα οποία 

απαιτείται η κατοχή σχετικής άδειας και πτυχίου (Ε΄ τάξης και μεγαλύτερης). 

2. Οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιόκτητων ή άλλων οικοπέδων, αντιπαροχών 

καθώς και δυνατοτήτων πώλησης ή εκμετάλλευσης αυτών. 

3. Μελέτη σε τεχνικό και οικοδομικό επίπεδο έργων που σχετίζονται με 

τουριστική ανάπτυξη όπως τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων. 

4. Εργασίες που σχετίζονται με εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, 

παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία αδρανών υλικών για χρήσεις όπως 

αντιολισθηρά οδοστρώματα, σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, κλπ. καθώς 

και η δημιουργία σχετικού δικτύου πωλήσεων και προώθησης. 

                                                           
1 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2007. Εταιρικό προφίλ. Διαθέσιμο στο: 

http://www.attikat.gr/companygr_01.asp, ημερομηνία ανάκτησης 22.10.2012, Αθήνα. 
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5. Εργασίες μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης μονάδων 

αξιοποίησης αιολικής, υδροηλεκτρικής, ηλιακής, γεωθερμικής ενέργειας και 

παραγώγων αυτών. 

6. Άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εμπορικές και βιομηχανικές 

επιχειρήσεις. 

7. Αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων (ημεδαπών ή 

αλλοδαπών). 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου η οποία συμπλέει σε επίπεδο 

σκοπών, να συστήνει κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο. Η ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. από τη ημέρα της ίδρυσής της μέχρι και 

σήμερα δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών με κατοχή Πτυχίου Η΄ τάξης. 

Με απόφαση της Γ.Σ. (28.06.1999), τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρίας στα 

ακόλουθα σημεία2: 

1. Δυνατότητες εξόρυξης, απόληψης, επεξεργασίας, μεταφοράς, παραγωγής, 

μετάπλασης και εμπορίας αδρανών υλικών προερχόμενων από σκληρά 

πετρώματα καθώς και αντίστοιχων ενεργειών σε επίπεδο ορυκτών, μαρμάρων 

και γενικά μεταλλευμάτων. 

2. Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, 

υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας και εν γένει παντός τύπου 

παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και παραγώγων αυτών. 

3. Ευχέρεια συνεργασιών, ανάληψη δραστηριοτήτων και ενεργειών που 

σχετίζονται με τους βασικούς σκοπούς της εταιρίας. 

Στο Καταστατικό της εταιρίας προστέθηκε επίσης η δυνατότητα παροχής 

εγγυήσεων προς τρίτους, υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις 

οποίες συμμετέχει η εταιρία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο 

παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες. 

 

 

                                                           
2 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2007. Εταιρικό προφίλ. Διαθέσιμο στο: 

http://www.attikat.gr/companygr_01.asp, ημερομηνία ανάκτησης 22.11.2012, Αθήνα. 
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1.2. Ιστορική πορεία εταιρείας 

 

Η ιστορική πορεία της ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και 

Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική Εταιρία) χαρακτηρίζεται 

από σημαντικά έργα που πραγματοποίησε τόσο κατ΄ αποκλειστικότητα όσο και σε 

συνεργασία με άλλες εταιρίες του κλάδου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν3: 

1. Την πενταετία 1980 - 1985, η ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανέπτυξε δραστηριότητα 

στην κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε περιοχές όπως η ΕΤΒΑ, η 

Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, το Ρέθυμνο. 

2. Το διάστημα 1986 - 1993, σημειώνεται η ενασχόληση σε έργα οδοποιίας 

(αυτοκινητόδρομοι Κορίνθου - Τρίπολης, Θεσσαλονίκης – Κατερίνης), 

εγγειοβελτιωτικά (Κατερίνη, Κιλκίς, Κολυμπάρι) και έργων στον Ο.Σ.Ε., τη 

Δ.Ε.Η. κλπ. Στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομικών έργων σημειώνεται την 

ίδια περίοδο η κατασκευή ξενοδοχείου δυναμικότητας 281 κλινών στο 

Γαλησσά της Σύρου. 

3. Το 1994 – 1998 η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με 

κατασκευή ή συμμετοχή σε σημαντικά έργα. Το 1994 η εταιρεία εισάγεται 

στο Χ.Α.Α. ενώ την επόμενη χρονιά γίνεται κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Η΄ 

τάξης (ανώτατη τάξη). Το 1997 προεπιλέγεται και αναλαμβάνει έργα όπως η 

παράκαμψη Λάρισας, τμήματα της Εγνατίας Οδού, τμήματα του Αεροδρομίου 

των Σπάτων, του νέου αυτοκινητόδρομου Αθηνών - Θεσσαλονίκης και η 

κατασκευή σήραγγας, χωματουργικών και λοιπών έργων στη νέα διπλή 

σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης, περιοχή Πλαταμώνα - 

Λεπτοκαρυάς. Η συγκεκριμένη πενταετία χαρακτηρίζεται από συνεργασίες με 

άλλες ομοειδής επιχειρήσεις (εγχώριες ή αλλοδαπές) με έργα όπως η ζεύξη 

Ακτίου - Πρέβεζας, η εκτροπή του Αχελώου, το αεροδρόμιο των Σπάτων, ο 

αυτοκινητόδρομος Σταυρού - Ελευσίνας κλπ. Η εταιρεία προχωρά ταυτόχρονα 

σε εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων (κτίρια, γραφεία Ιδρύματος 

Ερρίκος Ντυνάν, Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης κλπ). Τέλος, η εταιρία 

                                                           
3 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2007. Εταιρικό προφίλ. Διαθέσιμο στο: 

http://attikat.irwebpage.com/index.html?irp=profile, ημερομηνία ανάκτησης 22.11.2012, Αθήνα. 
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έθεσε στο διάστημα αυτό τις βάσεις διεύρυνσης των εργασιών της στο 

εξωτερικό (Βαλκάνια, Παρευξείνιες χώρες, Κύπρος, Μέση Ανατολή). 

4. Το 1999 η εταιρεία εγκαθιστά Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας κατά το 

Πρότυπο ISO 9002:1994 αποκτώντας το πρώτο της πιστοποιητικό το οποίο 

αναθεωρήθηκε το 2004 ενώ η εταιρεία επαναπιστοποιείται από τον TUV 

CERT/TUV RHEINLAND GROUP.  

5. Το 1999 γίνεται κάτοχος του 90% της Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε. μέσω 

χρηματοδότησης με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

6. Το 2002 εξαγόρασε το 100% της ΗΧΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. με διαθέσιμα της 

εταιρείας ενώ το ίδιο έτος εγκρίνεται συγχώνευση μέσω απορρόφησης των 

ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε., Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ. Α.Τ.Ε., ΗΧΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. και ΗΛΜΕΚ Α.Ε 

ενώ κατατάσσεται στην 7η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. με λήψη του ανάλογου πτυχίου.  

7. Το 2005 αναλαμβάνει έργα όπως το τμήμα Παναγιά – Γρεβενά στην Εγνατία 

Οδό, τα τμήματα από Α/Κ Χρυσούπολης έως διασταύρωση με Εθνική Οδό 

δυτικά του ποταμού Νέστου και σήραγγα Νέστου από ανατολικό στόμιο 

σήραγγας Νέστου έως Α/Κ Βανιάνου καθώς και την ολοκλήρωση του οδικού 

έργου στην Κακιά Σκάλα. 

8. Το 2006 ανέλαβε την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του 

έργα στο τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Αρχή Α.Κ. Θερμοπυλών, τον 

κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες – Προμαχώνα, την 

κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Νέα κοίτη 

Σπερχειού - τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ. 

9. Το 2007 αναλαμβάνει έργα οδοποιίας όπως ο αυτοκινητόδρομος Αγίας 

Μαρίνας Στυλίδας - αρχή Α.Κ. Ραχών του άξονα ΠΑΘΕ, αντιπλημμυρικά 

έργα περιοχών Αττικής (π.χ. Πάρνηθα), έργα στα ρέματα Αγίας Τριάδας - 

Εσχατιάς - Αχαρνών και την εργολαβία για την ολοκλήρωση κατασκευής 

οικοδομικών εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 
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1.3. Ανθρώπινο δυναμικό και μετοχική σύνθεση 

 

Η ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. κατά την 31.12.2008 απασχολούσε 1.468 έμμισθα άτομα. 

Ακολουθώντας συγκεκριμένη πάγια τακτική, η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση κάθε 

έργου αποζημιώνει το προσωπικό με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αφανείς 

υποχρεώσεις για αποζημιώσεις προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό η ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. έχει κατορθώσει να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο εργασιακών σχέσεων. Ο 

αριθμός των εργαζομένων μεταβαλλόταν και διαμορφωνόταν ανάλογα με τα έργα 

που αναλάμβανε ενώ συνήθως στα νέα έργα επαναπροσλαμβανόταν το ίδιο 

προσωπικό συνήθως επαναπροσλαμβάνεται στα νέα έργα της εταιρείας. Η εξέλιξη 

του μόνιμου προσωπικού από το 2008 έως το 2014 παρουσιάζεται στο πίνακα 1 και 

το αντίστοιχο διάγραμμα4. 

 

Πίνακας 1: Εξέλιξη προσωπικού ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2008 – 2014) 

Έτος Αριθμός εργαζομένων 

2008 1.468 

2009 502 

2010 60 

2011 47 

2012 24 

2013 30 

2014 29 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2008 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Επεξεργασία στοιχείων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2008 – 2014) 
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Διάγραμμα 1: Εξέλιξη μόνιμου προσωπικού ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2008 – 2014)  

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2008 - 2014 

 

Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία στις ετήσιες οικονομικές της 

καταστάσεις από το 2008 έως το 2014, σημειώνεται η εντυπωσιακή μείωση του 

προσωπικού. Ειδικότερα, το 2009 η εταιρεία μείωσε το προσωπικό της 966 άτομα με 

δεδομένο την ολοκλήρωση των έργων της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά, το Νέστο 

καθώς και υπόλοιπων εκτελούμενων έργων (-65,80%). Το 2010 σημειώθηκε 

περαιτέρω εντυπωσιακή μείωση του εργατοτεχνικού προσωπικού κατά 442 άτομα (-

88,05% σε σχέση με το 2009) λόγω ολοκλήρωσης επιμέρους έργων και προσπαθειών 

περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. Το 2011, η εταιρεία απασχολούσε 47 άτομα 

(-21,67% σε σχέση με το 2010), το 2012 ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

ανερχόταν σε 24 άτομα έναντι 47 του 2011 (-48,94%), το 2013 το προσωπικό 

ανερχόταν σε 30 άτομα έναντι 24 την προηγούμενη χρονιά (25% αύξηση) ενώ το 

2014 το απασχολούμενο προσωπικό ανερχόταν σε 29 άτομα (μείωση 3,33% σε 

σύγκριση με το 2013)5. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καθίσταται σαφές ότι το προσωπικό ακολούθησε 

ιδιαίτερα πτωτική πορεία μεταξύ των ετών 2008 και 2014. Οι 1.468 απασχολούμενοι 

                                                           
5 Επεξεργασία στοιχείων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2008 – 2014) 



13 

το 2008 ανήλθαν σε μόλις 29 άτομα το 2014 συνέπεια της οικονομικής κρίσης και 

του περιορισμού των κατασκευαστικών έργων και των έργων ανάπτυξης. Η εταιρεία 

επλήγη σημαντικά από την πτώση του κατασκευαστικού κλάδου και του περιορισμού 

των επενδύσεων ενώ σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις οικονομικές αλλαγές 

υποχρεώθηκε σε εντυπωσιακό περιορισμό του προσωπικού της. 

Ως προς τη μετοχική της σύνθεση, η ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. κατά 46,82% ανήκει σε 

διάφορους επενδυτές, κατά 31,03% στον Παναγιώτη Πανούση και κατά 22,15% στην 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (πίνακας 2, διάγραμμα 2)6.  

 

Πίνακας 2: Μετοχική σύνθεση ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

Μέτοχοι Ποσοστό (%) 

Παναγιώτης Πανούσης 31,03% 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  22,15% 

Λοιποί επενδυτές 46,82% 

Σύνολο 100,00% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2014 

 

Διάγραμμα 2: Μετοχική σύνθεση ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2014 

 

 

                                                           
6 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2014. Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2014.  



14 

1.4. Όραμα και προοπτικές ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.  

 

Μακροχρόνιοι στόχοι και οι προοπτικές της ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., συνοψίζονται στα 

ακόλουθα7:  

1. Διατήρηση διακρίσεων κα θέσης της εταιρίας μεταξύ των εταιριών του 

κλάδου κατασκευών.  

2. Επέκταση δραστηριοτήτων πέραν του κατασκευαστικού κλάδου. Στα 

συγκεκριμένα πλαίσια εντάσσεται και η συμμετοχή 40% στην Αττική Ακτή 

Βουλιαγμένης Α.Ε. για την εκμετάλλευση της αντίστοιχης ακτής για χρονικό 

διάστημα 10 ετών, συμμετοχή στον τομέα τηλεπικοινωνιών με εγκατάσταση, 

λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.  

3. Συμμετοχή με άλλες κατασκευαστικές στην Αττική Οδός Α.Ε. Βασικό 

πλεονέκτημα από τη συγκεκριμένη συμμετοχή η μεγιστοποίηση των κερδών 

με εκμετάλλευση των διοδίων για είκοσι πέντε (25) έτη.  

Στην ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. εκτιμάται ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην 

κατασκευαστική αγορά στην Ελλάδα όσον αφορά τον ανταγωνισμό αλλά και το 

μέγεθος και πολυπλοκότητα των δημοπρατούμενων έργων ευνοεί τις μεγάλες 

εταιρείες του κλάδου. Η συγχώνευση της ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. με τις 

προαναφερθείσες εταιρίες, πέραν της απόκτησης του νέου εργοληπτικού πτυχίου 7ης 

τάξης αποσκοπεί8:  

1. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας και ευέλικτης οργανωτικής δομής.  

2. Ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας.  

3. Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι συγχωνευόμενες εταιρίες, σε 

διάφορες κατηγορίες έργων.  

Για την υλοποίηση των μακροχρόνιων στόχων και προοπτικών της η εταιρεία θα 

προχωρήσει: 

                                                           
7 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2007. Εταιρικό προφίλ. Διαθέσιμο στο: 

http://www.attikat.gr/companygr_01.asp, ημερομηνία ανάκτησης 22.11.2012, Αθήνα. 
8 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2007. Εταιρικό προφίλ. Διαθέσιμο στο: 

http://www.attikat.gr/companygr_01.asp, ημερομηνία ανάκτησης 22.11.2012, Αθήνα 
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1. Σε επενδύσεις εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού για να καλύψει τις 

ανάγκες της όπου αυτό απαιτείται. 

2. Σε επενδύσεις ακινήτων εάν και εφόσον οι ανάγκες της αγοράς ακινήτων το 

απαιτούν. 

3. Σε συμμετοχή τόσο σε υφιστάμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα όσο και σε 

συγχρηματοδοτούμενα νέα έργα. 

4. Σε εξαγορές εταιρειών ή και σε συμμετοχές εταιριών σε νέους τομείς 

δραστηριοτήτων.  

 

 

1.5. Ο κλάδος κατασκευών  

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος μέχρι και πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης 

θεωρούνταν ένας εκ των σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας άμεσα 

συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η διαμόρφωση των 

οικονομικών τάσεων από τις επιδράσεις του κλάδου μέχρι και το 2008 έφθανε μέχρι 

και το 10%. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος απαρτίζεται από περίπου 2.500 εταιρείες από τις οποίες 

οι 603 έχουν τη μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μέχρι και το 2004 όπου ολοκληρώθηκαν οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες, στον κλάδο η απασχόληση άγγιζε ξεπέρασε τα 340.000 άτομα 

ακολουθώντας πτωτική πορεία που κορυφώθηκε με την εκδήλωση της οικονομικής 

κρίσης το 2008. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

δημόσια και ιδιωτική. Οι αρχές της δεκαετίας του 1990 χαρακτηρίστηκαν από 

πτωτική πορεία στον τομέα των κατασκευών εξαιτίας του αυξημένου κόστους 

δανεισμού και κόστος κατασκευών. Τα αυξημένα επιτόκια δανεισμού, το υψηλό 

κόστος πρώτων υλών και ο περιορισμός των μισθώσεων ήταν ορισμένοι από τους 

παράγοντες που επέδρασαν στην πορεία του κλάδου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

ήταν οι κατασκευαστικές εταιρείας να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στα δημόσια 

έργα. 



16 

Από το 1995 και μετά, οι μειώσεις των στεγαστικών επιτοκίων, η απελευθέρωση 

των μισθώσεων και η ένταξη πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλης οδήγησαν σε μια 

έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας που κορυφώθηκε το 2004 με την 

πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα δημόσια έργα εξακολουθούσαν να 

αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα εξέλιξης του κλάδου ο οποίος τη 

συγκεκριμένη δεκαετία σημείωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Το 2008, με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

κατασκευαστικές εταιρίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα νέο τοπίο αρκετά 

διαφοροποιημένο από αυτό της προαναφερθείσας δεκαετίας. Η ύφεση στον κλάδο 

των κατασκευών οδήγησε σε αύξηση του ανταγωνισμού και διαμόρφωση νέων 

οργανωτικών συνθηκών και αλλαγών στρατηγικής και μάνατζμεντ. Η αυξανόμενη 

πίεση για επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου, είχε σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ισχυρών τάσεων ανακατατάξεων μεταξύ των κατασκευαστικών εταιριών 

(εξαγορές, συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες) σε μια προσπάθεια να 

περιοριστούν σημαντικά οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Πλέον, το οικονομικό 

περιβάλλον επιτάσσει ανταπόκριση στις προκλήσεις για τεχνογνωσία, καλύτερη 

οργάνωση και αυστηρή αξιολόγηση των δεδομένων. 

Η εξέλιξη της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς με τα νέα οικονομικά δεδομένα 

έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές. Πλέον, η επιβίωση των κατασκευαστικών 

εταιρειών συνδέεται με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, με αυστηρότερη επιχειρησιακή οργάνωση, αυστηρή 

τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και σαφή κεφαλαιουχική ενίσχυση μέσω 

χρηματοδότησης. Το κλείσιμο της στρόφιγγας του τραπεζικού δανεισμού τονίζει την 

αναγκαιότητα εύρεσης νέων μορφών χρηματοδότησης και στροφής σε νέα 

επενδυτικά σχέδια9. 

 

 

 

                                                           
9 Αττικές Κατασκευές - Τουριστικές και Λατομικές Εκμεταλλεύσεις Ανώνυμος Τεχνική - Εμπορική 

Εταιρία (ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.), 2012. Γενικά στοιχεία κλάδου. Διαθέσιμο στο: 

http://www.attikat.gr/klados.asp?lang=GR, ημερομηνία ανάκτησης 10.12.2012, Αθήνα. 
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Κεφάλαιο 2: Χρηματοοικονομική ανάλυση ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. με τη 

χρήση αριθμοδεικτών (2012 - 2013) (υπολογισμοί) 

 

 

2.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

Τα επίπεδα ρευστότητα επηρεάζουν τόσο την κερδοφορία όσο και τη βιωσιμότητα 

μιας επιχείρησης. Σε περίπτωση που τα κυκλοφοριακά στοιχεία δεν είναι εφικτό να 

ρευστοποιηθούν άμεσα προκύπτουν δυσκολίες που εστιάζουν στα εξής10: 

1. Αδυναμία εξασφάλισης προμηθειών, εμπορευμάτων, πρώτων υλών 

μειώνοντας τα κέρδη και αυξάνοντας το κόστος. 

2. Αδυναμία εκπλήρωσης τρέχουσων υποχρεώσεων. Η μη εκπλήρωση ληγουσών 

υποχρεώσεων οδηγεί σε δυσκολία εξασφάλισης αγοράς εμπορευμάτων και 

πρώτων υλών επί πιστώσει, συρρίκνωση δραστηριότητας, περιορισμό κερδών, 

μείωση εμπιστοσύνης, κακή φήμη και πελατεία και πιθανώς ακόμα και 

πτώχευση. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις συνήθως διατηρούν επίπεδα κυκλοφοριακών 

στοιχείων που υπερτερούν των τρέχουσων υποχρεώσεων ώστε να μην προκύπτει 

αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Η επένδυση σε κυκλοφοριακά στοιχεία δεν 

συνεπάγεται αυτόματα παραγωγική επένδυση και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

ορίζονται σε όρια που δεν επηρεάζουν την κερδοφορία. Πέραν των πλεοναζόντων 

κυκλοφοριακών στοιχείων αντίστοιχα αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει και η 

ανεπάρκεια αυτών. Σε κάθε περίπτωση, το όριο καθορίζεται με βάση το είδος της 

επιχείρησης και το ύψος τρεχουσών υποχρεώσεων. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αποτελούν μια έκφραση μεγέθους και σχέσεων των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Η 

οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική όταν 

εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αποτελούν 

έκφραση της τρέχουσας κατάστασης με την αξιοποίηση των διαθέσιμων μετρητών, 

                                                           
10 Αθανασόπουλου Κ., Γεωργόπουλου Α., Μπέλλα Α., 2007. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 

Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, σελ. 45. 
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καταθέσεων, επιταγών, απαιτήσεων από λογαριασμούς χρεωστών, πελατών και 

γραμματίων εισπρακτέων. Ο καθορισμός της οικονομικής κατάστασης ενδιαφέρει 

πρωτίστως τους μετόχους, τη διοίκηση, τους επενδυτές αλλά και τους εν δυνάμει 

πελάτες. Τα ικανοποιητικά επίπεδα από την πλευρά των κεφαλαίων κίνησης και 

ρευστότητας είναι αποτέλεσμα των εξής παραγόντων11: 

1. Ανταπόκριση στις καθημερινές βραχυχρόνιες απαιτήσεις και εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

2. Απρόσκοπτη εκτέλεση καθημερινών εργασιών και αξιοποίηση τυχόν 

ευκαιριών. 

3. Ανταπόκριση στην εξόφληση τόκων και μερισμάτων. 

Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης ορίζεται ως ικανοποιητική όταν οι 

δραστηριότητές της χρηματοδοτούνται και από βραχυχρόνιους πιστωτές. Η 

εξασφάλιση πιστώσεων διευκολύνει τη λειτουργία ενώ και οι επενδυτές – μέτοχοι 

συνεισφέρουν μικρότερα επίπεδα κεφαλαίων κίνησης. Στους αριθμοδείκτες 

ρευστότητας μπορούν να τοποθετηθούν πολλοί αριθμοδείκτες καθώς η ρευστότητα 

μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς επιμέρους συσχετισμούς. Οι βασικοί 

συσχετισμοί αφορούν12: 

1. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού με τις ανάλογες λήξεις. 

2. Επιχειρησιακά πλεονάσματα και αμοιβές ξένων κεφαλαίων. 

3. Διάρκεια χορηγούμενων και λαμβανόμενων πιστώσεων. 

Μέσω των ανωτέρω συσχετισμών αποσκοπείται ο προσδιορισμός της ικανότητας 

της επιχείρησης να καλύπτει τις υποχρεώσεις της χωρίς να κρίνεται αναγκαία η 

προσφυγή σε συμπληρωματική χρηματοδότηση. Τα στοιχεία που εξετάζονται είναι τα 

εξής: 

1. Εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με εισροές από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό. 

2. Απόκτηση παγίων στοιχείων με χρηματοδότηση από κεφάλαια μακράς 

διάρκειας. 

                                                           
11 Κάντζος, Κ., 2002. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σελ. 

117. 
12 Lavaud, R., Albaut, J., 1974. Αριθμοδείκται (ratios) και διαχείρισις της επιχειρήσεως. Εκδόσεις 

Παμισός, σελ. 71. 
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3. Τα προ τόκων κέρδη να καλύπτουν τους χρεωστικούς τόκους της χρήσης. 

4. Διάρκεια χορηγούμενων πιστώσεων μικρότερη από εκείνη των λαμβανόμενων 

πιστώσεων. 

 

 

2.1.1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας εκφράζει το βαθμό ευχέρειας ανταπόκρισης 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λαμβάνοντας ως βάση τα επίπεδα εισροών από 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού (πελάτες, αποθέματα, διαθέσιμα, 

χρεώστες). Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη δείκτη γενικής ρευστότητας (ΚΕ/ΒΥ), 

βασίζεται στην εικασία ότι οι απαιτήσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού έχουν πρακτικά ίδιο χρόνο ρευστοποίησης με εκείνο 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Πρακτικά, η πλήρης εξισορρόπηση δεν είναι 

εφικτή αφήνοντας ένα περιθώριο αποκλίσεων  

Για τα επίπεδα τιμών του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας ως ικανοποιητικά 

θεωρούνται όταν βρίσκονται μεταξύ 1,5 έως 2,5 μονάδων με τιμές κοντά στη μονάδα 

να θεωρούνται ως μη ικανοποιητικές. Η ύπαρξη περιθωρίου βρίσκεται μεταξύ 50 – 

150% καθώς στο κυκλοφορούν ενεργητικό ενδεχόμενα να περιλαμβάνονται στοιχεία 

που δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα (π.χ. επισφάλειες). Αντίστοιχα με τα χαμηλά 

επίπεδα τιμών του δείκτη, ιδιαίτερα υψηλές τιμές αποδεικνύουν αναποτελεσματική 

χρήση κεφαλαιακών πόρων ή υπερβολική πιστωτική επέκταση13. Ο τύπος 

υπολογισμού του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας είναι ο ακόλουθος: 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, υπολογίστηκε ο αριθμοδείκτης γενικής 

ρευστότητας για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤ.Ε. για τα έτη 2012 έως 2013 με βάση τα 

                                                           
13 Σωτηριάδης Μ., 2005. Οικονομικό management ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Εκδόσεις 

Προπομπός, Αθήνα, σελ. 98. 
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στοιχεία των Ισολογισμών που παρατίθεται στο Παράρτημα της εργασίας. 

Ειδικότερα: 

 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (2012) = Κυκλ. Ενεργ. / Βραχ. Υποχρ. 

= 86.112.907,76/ 135.527.386,55 = 0,6353 

 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (2013) = Κυκλ. Ενεργ. / Βραχ. Υποχρ. 

= 87.590.822,75/ 149.348.603,67 = 0,5864 

 

 

2.1.2. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως 

προς τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας στο ότι αφαιρούνται τα αποθέματα 

καθώς δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης 

ρευστότητας αποσκοπεί στην καταγραφή της ικανότητας της επιχείρησης να εξοφλεί 

τις υποχρεώσεις της με τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία που είναι ευκολότερο να 

ρευστοποιηθούν. Τα ικανοποιητικά επίπεδα τιμών του αριθμοδείκτη βρίσκονται 

μεταξύ του 1 και 214. Ο τύπος υπολογισμού είναι ο εξής: 

 

Αριθμοδείκτης Άμεσης ή Ειδικής Ρευστότητας = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό - 

Αποθέματα)/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Αντικαθιστώντας τα δεδομένα του παραπάνω τύπου με στοιχεία από τους 

ισολογισμούς της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤ.Ε. για το διάστημα 2012 – 2013, υπολογίστηκε ο 

αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας για το συγκεκριμένο διάστημα. 

 

 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας (2012) = (Κυκλ. Ενεργ. - Αποθέματα)/ 

Βραχ. Υποχρ. = 86.112.907,76 - 10.876,34 / 135.527.386,55 = 0,6353 

 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας (2013) = (Κυκλ. Ενεργ. - Αποθέματα)/ 

Βραχ. Υποχρ. = 87.590.822,75- 10.876,34 / 149.348.603,67 = 0,5864 

                                                           
14 Walsh C., 2000. Αριθμοδείκτες και management. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, σελ. 67. 
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2.1.3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

O αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης 

για εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με τα διαθέσιμα μετρητά. 

Αποτελεί έκφραση του πηλίκου συνολικού διαθέσιμου ενεργητικού μιας επιχείρησης 

ως προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει πόσες φορές τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αποτελεί 

έκφραση της επάρκειας ή μη των διαθεσίμων με στόχο την ικανοποίηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σε επίπεδα τιμών του δείκτη, δεν υφίσταται γενικός 

κανόνας καθώς υψηλές τιμές αναδεικνύουν ταμειακή ευχέρεια. Τυπολογικά, η 

ταμειακή ρευστότητα εκφράζεται ως εξής15: 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = Ταμειακά και Ισοδ. Ταμ. Στοιχ. / 

Βραχ. Υποχ. 

 

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤ.Ε. για τα έτη 2012 έως 2013, ο αριθμοδείκτης ταμειακής 

ρευστότητας έλαβε τις παρακάτω τιμές βάσει των δεδομένων ισολογισμών της 

εταιρείας: 

 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (2012) = Διαθέσιμα / Βραχ. 

Υποχρεώσεις = 134.122,68 / 135.527.386,55 = 0,0009 

 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (2013) = Διαθέσιμα / Βραχ. 

Υποχρεώσεις = 33.658,82 / 149.348.603,67 = 0,0002 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Κάντζος, Κ., 2002. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σελ. 

121. 
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2.1.4. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος 

 

Ο προσδιορισμός της ρευστότητας, πέραν των αριθμοδεικτών που 

προαναφέρθηκαν, μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση ενός ακόμα αριθμοδείκτη 

ρευστότητας, του αμυντικού χρονικού διαστήματος. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης 

εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να καταβάλλει τις λειτουργικές της δαπάνες 

και τα αμυντικά της στοιχεία χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της έσοδα. 

Στηρίζεται στα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία ως βασικής πηγής ρευστού για την 

κάλυψη τρεχουσών και προβλεπόμενων ημερησίων αναγκών σε μετρητά. 

Στον υπολογισμό του ακολουθείται συγκεκριμένη τυπολογία που αφορά τη 

διαίρεση του συνόλου των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων (διαθέσιμα, 

απαιτήσεις) με τις προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες (πηλίκο Κόστους 

Πωληθέντων πλέον δαπανών διοίκησης, διάθεσης και πληρωμών διαιρώντας με τις 

365 ημέρες του έτους16. 

 

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος = (Διαθέσιμα + Απαιτήσεις) / 

Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες 

 

Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες = (Κόστος Πωληθέντων + 

δαπάνες διοίκησης + δαπάνες διάθεσης + διάφορες καθημερινές πληρωμές)/365 

 

Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ ΑΤ.Ε. για το 

διάστημα 2012 – 2013 υπολογίστηκε ως εξής: 

 

 Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος (2012) = (Διαθέσιμα + 

Απαιτήσεις) / Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες = 

(134.122,68 + 29.535.638,52)/ 63.960,52 = 463,87 

Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (2012) = (Κόστος 

Πωληθέντων + δαπάνες διοίκησης + δαπάνες διάθεσης + διάφορες 

                                                           
16 Φίλιος, Β., 1996. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 85. 
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καθημερινές πληρωμές)/365 = (1.130.716,43 + 3.097.370,40 + 

19.117.505,50)/365 = 63.960,52 

 Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος (2013) = (Διαθέσιμα + 

Απαιτήσεις) / Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες = (33.658,82 

+ 29.495.910,96)/ 51.207,51 = 576,66 

Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (2013) = (Κόστος 

Πωληθέντων + δαπάνες διοίκησης + δαπάνες διάθεσης + διάφορες 

καθημερινές πληρωμές)/365 = (359.907,12 + 3.071.508,91 + 

15.259.325,38)/365 = 51.207,51 

 

 

2.2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

 

2.2.1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων εκφράζει τον αριθμό των 

φορών (σε μέσο όρο) που εισπράττονται οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Όσο αυξάνει ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος 

παραμονής . Το συγκεκριμένο χρονικό αυτό διάστημα εκφράζει την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης στο σημαντικό ζήτημα της είσπραξης απαιτήσεων 

της και αφ’ ετέρου εκφράζει την πιστωτική της πολιτική. Ο τύπος υπολογισμού του 

αριθμοδείκτη είναι ο ακόλουθος17: 

 

Αριθμοδείκτης Είσπραξης Απαιτήσεων = (Απαιτήσεις/Πωλήσεις) * 365. 

 

Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων για την ΑΤΤΙ 

– ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για τα έτη 2012 - 2013, παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

                                                           
17 Ευθύμογλου, Π., Λαζαρίδης, Ι., 2000. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 

[χ.ό.], Πειραιάς, σελ. 59. 
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 Αριθμοδείκτης Είσπραξης Απαιτήσεων (2012) = (Απαιτήσεις/Πωλήσεις) * 

365 = (29.535.638,52/532.475,32) * 365 = 20.246,02 

 Αριθμοδείκτης Είσπραξης Απαιτήσεων (2013) = (Απαιτήσεις/Πωλήσεις) * 

365 = (29.495.910,96/252.064,45) * 365 = 42.711,72 

 

 

2.2.2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

υπολογίζεται με διαίρεση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις πωλήσεις 

πολλαπλασιαζόμενες με 365. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει τον αριθμό 

ανακύκλωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις πωλήσεις. Απλούστερα, 

εκφράζει πόσες φορές η επιχείρηση δημιουργεί και εξοφλεί βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις18. Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη ακολουθείται ο 

εξής τύπος: 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων = 

(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Πωλήσεις) * 365. 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

χρησιμοποιήθηκε για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) και με βάσει τα 

στοιχεία των ισολογισμών της εταιρείας. 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

(2012) = (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Πωλήσεις) * 365 = 

(135.527.386,55/532.475,32)*365 = 92.901,01 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

(2013) = (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Πωλήσεις) * 365 = 

(149.348.603,67/252.064,45)*365 = 216.263,10 

                                                           
18 Ξανθάκης, Ε., Αλεξάκης, Χ., 2006. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων . Εκδόσεις 

Σταμούλης, σελ. 115. 
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2.2.3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων υπολογίζεται πόσες φορές η 

επιχείρηση ανανεώνει τα αποθέματά της σε σχέση με τις πωλήσεις της κατά τη 

διάρκεια ενός έτους. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης επιτρέπει με ακρίβεια να 

εκτιμηθεί κατά πόσο τα αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν σ’ ένα έτος. 

Για τις τιμές του δείκτη, μια χαμηλή τιμή εκφράζει υπεραποθεματοποίηση ενώ 

αντίθετα μια υψηλή τιμή μπορεί να συνδεθεί με υψηλά κέρδη (πίεση 

πραγματοποίησης περισσότερων πωλήσεων σε χαμηλότερη τιμή). Ωστόσο, οι υψηλές 

τιμές μπορούν να είναι αρνητική εξέλιξη που συνδέεται με μεγάλο μικτό περιθώριο 

κέρδους. Ο τύπος υπολογισμού της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων είναι ο 

εξής19: 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων = (Αποθέματα/Πωλήσεις) 

* 365 

 

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., οι τιμές του αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων που προέκυψαν για το διάστημα 2012 - 2013 παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (2012) = 

(Αποθέματα/Πωλήσεις) * 365 = (10.876,34/532.475,32)* 365 = 7,4554 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (2013) = 

(Αποθέματα/Πωλήσεις) * 365 = (10.876,34/252.064,45)* 365 = 15,7494 

 

 

 

                                                           
19 Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Ι., Καραγιάννη Α., 2008. Ανάλυση Ισολογισμών και Αριθμοδείκτες. 

Βιωσιμότητα επιχειρήσεων και κέρδη. Έλεγχος του κόστους και αποκλίσεις ταμειακής ρευστότητα 

επιχειρήσεων. Παραδείγματα και εφαρμογές, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη, σελ. 

107. 
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2.2.4. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει τις πωλήσεις ανά μονάδα καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης. Στην ερμηνεία του, εκφράζει σε ποιο βαθμό η επιχείρηση 

διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε σχέση με τις πωλήσεις. Σε επίπεδα τιμών 

(φορές), υψηλές τιμές εκφράζουν ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης σε σχέση με τις 

πωλήσεις ενώ χαμηλές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα υπεραυξημένων καθαρών 

κεφαλαίων κίνησης, χαμηλής ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ή απαιτήσεων ή 

ενός αυξημένου ποσού κεφαλαίου κίνησης επενδυμένου σε επενδύσεις προσωρινού 

χαρακτήρα. Όσο μεγαλύτερες είναι οι πωλήσεις συναρτήσει του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης, τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η συνολική κατάσταση για την επιχείρηση. Ο 

τύπος του αριθμοδείκτη είναι ο ακόλουθος20: 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης = Κύκλος Εργασιών/ 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

 

Αναφορικά με την ΑΤΤΙ –ΚΑΤ Α.Τ.Ε. και βάση των στοιχείων των ισολογισμών 

της για τα έτη 2012 έως 2013, υπολογίστηκε ο αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης ο οποίος θα βοηθήσει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

σχετικά με τις πωλήσεις σε σχέση με κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης της 

εταιρείας. 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης (2012) = Κύκλος 

Εργασιών/ (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) = 

532.475,32/(86.112.907,76-135.527.386,55) = -0,0107 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης (2013) = Κύκλος 

Εργασιών/ (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) = 

252.064,45/(87.590.822,75-149.348.603,67) = -0,4081 

 

                                                           
20 Νιάρχος Ν., 2004, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ. 91. 
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2.2.5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού προσφέρει αξιολόγηση του 

βαθμού αξιοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις. Σε 

επίπεδα τομών, υψηλές τιμές εκφράζουν εντατική χρήση περιουσιακών στοιχείων για 

την επίτευξη πωλήσεων ενώ χαμηλές αποτελούν ένδειξη μη εντατικής χρήσης των 

περιουσιακών στοιχείων. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

παρουσιάζει το βαθμό υπερεπένδυσης ή όχι κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος των 

πραγματοποιούμενων πωλήσεων. Για τον υπολογισμό του, διαιρούνται οι πωλήσεις 

που πραγματοποιεί η επιχείρηση με το σύνολο του ενεργητικού21. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού = Πωλήσεις / Σύνολο 

Ενεργητικού 

 

Οι τιμές του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το 

διάστημα 2012 – 2013, όπως προέκυψαν από τα στοιχεία του ισολογισμού της έχουν 

ως εξής:  

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2012) = Πωλήσεις / 

Σύνολο Ενεργητικού = 532.475,32/165.324.723,96 = 0,0032 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (2013) = Πωλήσεις / 

Σύνολο Ενεργητικού = 252.064,45/159.254.178,63 = 0,0015 

 

 

2.2.6. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων εκφράζει το βαθμό χρήσης των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις πωλήσεις. Η επιχείρηση με 

υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη πληροφορείται αναφορικά με την 

                                                           
21 Νιάρχος Ν., 2004, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ. 92. 
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υπερεπένδυση παγίων σε σχέση με τις πωλήσεις. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν υψηλές 

τιμές ώστε τα πάγια στοιχεία να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα ενώ 

χαμηλές τιμές υποδηλώνουν χαμηλή αξιοποίηση των παγίων στοιχείων με 

αποτέλεσμα να προκύπτει υπερεπένδυση παγίων. Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου 

αριθμοδείκτη πραγματοποιείται από διαίρεση των πωλήσεων με τα στοιχεία του 

πάγιου ενεργητικού22. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων = Κύκλος Εργασιών 

(Πωλήσεις) / Πάγιο Ενεργητικό 

 

Η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για τα έτη 2012 - 2013, παρουσίασε για το συγκεκριμένο 

αριθμοδείκτη τις ακόλουθες τιμές: 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (2012) = Κύκλος 

Εργασιών (Πωλήσεις) / Πάγιο Ενεργητικό = 532.475,32/79.211.816,20 = 

0,0067 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (2013) = Κύκλος 

Εργασιών (Πωλήσεις) / Πάγιο Ενεργητικό = 252.064,45/71.663.355,88 = 

0,0035 

 

 

2.2.7. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων προσφέρει 

πληροφόρηση αναφορικά με τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών (πωλήσεις). Ουσιαστικά εκφράζει τις πωλήσεις για κάθε μονάδα ιδίων 

κεφαλαίων που αξιοποιήθηκε. Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη ταχύτητας 

κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων είναι επιθυμητές καθώς οι τυχόν μεγαλύτερες δυνατές 

                                                           
22 Νιάρχος Ν., 2004, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ. 95. 
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πωλήσεις με λιγότερες δυνατές μονάδες ιδίων κεφαλαίων συνεπάγεται επίτευξη 

μεγαλύτερων κερδών. 

Από την πλευρά της ασφάλειας της επιχείρησης, υψηλά επίπεδα τιμών εκφράζουν 

τη λιγότερο ευνοϊκή θέση της επιχείρησης καθώς λειτουργεί στηριζόμενη σε ξένα 

κεφάλαια. Χαμηλά επίπεδα τιμών μπορούν ενδεχομένως να εκφράσουν 

υπερεπένδυση παγίων σε συνάρτηση με τις πωλήσεις. Ασφαλή συμπεράσματα με τη 

χρήση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι δυνατά σε συνδυασμό με την 

αξιολόγηση επιμέρους αριθμοδεικτών23. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ίδιων Κεφαλαίων = Πωλήσεις/Ίδια 

Κεφάλαια) 

 

Βάση του τύπου για τον αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων, 

υπολογίστηκαν οι τιμές για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για τα έτη 2012 έως 2013. 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ίδιων Κεφαλαίων (2012) = 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια = 532.475,32/-1.389.324,81 = - 0,3832 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ίδιων Κεφαλαίων (2013) = 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια = 252.064,45/-22.916.448,10 = -0,0109 

 

 

2.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

Η ικανότητα της επιχείρησης να επιτυγχάνει υψηλά κέρδη σαφώς και ενδιαφέρει το 

σύνολο σχεδόν των οικονομικών αναλυτών και ιδιαίτερα τις τράπεζες, τους 

επενδυτές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και φυσικά τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Το κέρδος άλλωστε αποτελεί βασικό αν όχι τον κύριο στόχο της 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

                                                           
23 Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Ι., Καραγιάννη Α., 2008. Ανάλυση Ισολογισμών και Αριθμοδείκτες. 

Βιωσιμότητα επιχειρήσεων και κέρδη. Έλεγχος του κόστους και αποκλίσεις ταμειακής ρευστότητα 

επιχειρήσεων. Παραδείγματα και εφαρμογές, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη, σελ. 

114. 
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Η διοίκηση των επιχειρήσεων, συνήθως ανάλογα με τα οικονομικά επιτεύγματα, 

αμείβεται ενώ αποτελεσματικά κριτήρια για τη μέτρηση και αξιολόγηση των 

επιτεύξεων αυτών αποτελούν οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα 

αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής των επενδυτικών προγραμμάτων. Οι ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης (μέτοχοι, εταίροι, ατομικός επιχειρηματίας) επιθυμούν να έχουν μια 

εύλογη απόδοση της επένδυσής τους και αυτό είναι δυνατόν, μόνο όταν η εταιρεία 

πραγματοποιεί επαρκή κέρδη. Από την πλευρά των εργαζομένων, το ενδιαφέρον 

αποδοτικότητας εστιάζει στη σύνδεση με τις αμοιβές που πιθανόν να βελτιωθούν σε 

πιθανή βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Μακροχρόνια 

αποδοτικότητα εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα, φερεγγυότητα και ανταπόκριση 

στις υποχρεώσεις της επιχείρησης24. 

Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων καταγράφεται με αριθμοδείκτες από τους 

οποίους άλλοι μετρούν την απόδοση των κεφαλαίων σε κέρδη και μπορεί να 

χαρακτηρισθούν ως αριθμοδείκτες απόδοσης των επενδύσεων, ενώ άλλοι μετρούν 

την απόδοση των πωλήσεων σε μικτά κέρδη, λειτουργικά κέρδη, καθαρά κέρδη, 

κ.λ.π. και μπορεί να χαρακτηρισθούν ως αριθμοδείκτες απόδοσης της εκμετάλλευσης 

της επιχείρησης. Η ανάγκη χρησιμοποίησης των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, 

εστιάζει στη μέτρηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.  

Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας, ώστε να υπάρχει μια πλήρη εικόνα δεικτών για την αξιολόγηση, 

τόσο της λειτουργικής αποδοτικότητας (πωλήσεων), όσο και της αποδοτικότητας των 

κεφαλαίων της επιχείρησης, επισημαίνοντας τα εξής25: 

1. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας έχουν κυρίως συγκριτική αξία παρέχοντας 

σημαντική πληροφόρηση. 

2. Ο ορθός υπολογισμός των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας στηρίζεται στη 

σαφήνεια οικονομικών δεδομένων. 

                                                           
24 Ξανθάκης, Ε., Αλεξάκης, Χ., 2006. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων . Εκδόσεις 

Σταμούλης, σελ. 119. 
25 Αθανασόπουλου Κ., Γεωργόπουλου Α., Μπέλλα Α., 2007. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 

Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, σελ. 55. 
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3. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του αναλυτή, κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης και ερμηνείας των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών 

ώστε να αποφεύγεται η εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. 

 

 

2.3.1. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 

 

O αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους ή ποσοστού μικτού κέρδους εκφράζει 

τη σχέση ανάμεσα στο μικτό κέρδος και τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις). Από το 

συγκεκριμένο αριθμοδείκτη προσδιορίζεται ο βαθμός κάλυψης των λειτουργικών και 

άλλων εξόδων και το περιθώριο καθαρών κερδών για την επιχείρηση. 

Αναφορικά με τις τιμές που μπορεί να λάβει ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, ως 

ικανοποιητικά ορίζονται τα επίπεδα όπου ένα υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους 

συνδυάζεται με ορισμένο ύψος πωλήσεων επιτρέποντας στην επιχείρηση 

ικανοποιητικά κέρδη σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται. Οι 

επιχειρήσεις με υψηλές τιμές περιθωρίου μικτού κέρδους έχουν επιτύχει ανάλογα 

υψηλή αποτελεσματικότητα συνδυάζοντας χαμηλό κόστος με υψηλές τιμές πώλησης. 

Το αντίθετο ακριβώς εκφράζεται με χαμηλές τιμές του δείκτη όπου η επιχείρηση 

αδυνατεί να επιτύχει αποδοτικότητα26. 

 

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους = (Μικτά Κέρδη/Πωλήσεις) * 100 

 

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους για τα έτη 2012 έως 

2013 υπολογίστηκε ως εξής: 

 

 Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (2012) = (Μικτά Κέρδη/Πωλήσεις) * 100 = 

(-598.241,11/ 532.475,32) * 100 = - 112,35% 

 Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (2013) = (Μικτά Κέρδη/Πωλήσεις) * 100 = 

(-107.842,67/252.064,45) * 100 = - 42,78% 

                                                           
26 Αθανασόπουλου Κ., Γεωργόπουλου Α., Μπέλλα Α., 2007. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 

Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, σελ. 58. 
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2.3.2. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων ή αποδοτικότητα του 

συνολικού ενεργητικού όπως εναλλακτικά αναφέρεται, καταγράφει το βαθμό 

αποτελεσματικότητας των απασχολουμένων κεφαλαίων (ανεξαρτήτου πηγής). Ο 

αριθμοδείκτης υπολογίζεται με διαίρεση όπου στον αριθμητή περιλαμβάνονται τα 

Κέρδη Προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων (Καθαρά Κέρδη) 

προσαυξημένα με Τόκους Ξένου Κεφαλαίου (Ξ.Κ.) ενώ στον παρανομαστή τα 

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Ίδια και Ξένα). 

Αναφορικά με τις τιμές του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων, 

χαμηλές τιμές εκφράζουν αδυναμία αποδοτικότητας εξαιτίας για παράδειγμα κάποιας 

υπερεπένδυσης κεφαλαίων σε σύγκριση με τις πωλήσεις, τα υψηλά διοικητικά έξοδα, 

λόγω οικονομικών συνθηκών κλπ. ενώ αντίθετα, υψηλές τιμές αποτελούν ένδειξη 

αποδοτικής χρήσης των κεφαλαίων. Για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη, 

εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος27. 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων = (Κέρδη Προ 

Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων/Συνολικά Απασχολούμενα 

Κεφάλαια) * 100 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο υπολογίστηκε για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο 

αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων για τα έτη 2012 – 2013: 

 

 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων (2012) = 

(Κέρδη Προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων/Συνολικά 

Απασχολούμενα Κεφάλαια) * 100 = (-23.114.924,82 / 165.324.723,96) * 100 

= - 13,98% 

                                                           
27 Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Ι., Καραγιάννη Α., 2008. Ανάλυση Ισολογισμών και Αριθμοδείκτες. 

Βιωσιμότητα επιχειρήσεων και κέρδη. Έλεγχος του κόστους και αποκλίσεις ταμειακής ρευστότητα 

επιχειρήσεων. Παραδείγματα και εφαρμογές, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη, σελ. 

123. 
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 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων (2013) = 

(Κέρδη Προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων/Συνολικά 

Απασχολούμενα Κεφάλαια) * 100 = (-20.519.392,82 / 159.254.178,63) * 100 

= - 12,88% 

 

 

2.3.3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού εκφράζει τη απόδοση των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αλλά και τη συνολική τους απόδοση. 

Ουσιαστικά, αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου και αξιολόγησης από την πλευρά της 

διοίκησης. Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται με διαίρεση των Κέρδη Μετά Φόρων προς 

το Σύνολο Ενεργητικού πολλαπλασιάζοντας με 100. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί 

του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων δεν συνυπολογίζονται συμμετοχές και 

επενδύσεις καθώς δεν συνδράμουν στη δημιουργία λειτουργικών κερδών28. 

 

Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ενεργητικού = (Κέρδη Μετά Φόρων/Σύνολο 

Ενεργητικού) * 100. 

 

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., οι τιμές του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας 

ενεργητικού για το 2012 - 2013, βάσει των στοιχείων των Αποτελεσμάτων Χρήσης 

και του Ισολογισμού έχουν ως ακολούθως: 

 

 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (2012) = (Κέρδη Μετά 

Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού) * 100 = (-21.076.821,10/165.324.723,96) * 100 

= - 12,74% 

 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (2013) = (Κέρδη Μετά 

Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού) * 100 = (-21.527.123,29/159.254.178,63) * 100 

= -13,51% 

                                                           
28 Κάντζος, Κ., 2002. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σελ. 

148. 
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2.3.4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

O αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων εκφράζει την 

αποδοτικότητα χρήσης τους. Αποτελεί μέσο έκφρασης της ικανότητας επίτευξης 

κερδών με τις υψηλές τιμές να είναι από τη μια πλευρά επιθυμητές για διοίκηση, 

μετόχους, επενδυτές, εργαζόμενους κ.ά. ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς 

μπορεί μια υψηλή τιμή να είναι αποτέλεσμα δανεισμού ελλοχεύοντας κινδύνους για 

τη ρευστότητα. Για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων, διαιρούνται τα καθαρά κέρδη με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων 

(Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά ± Αποτέλεσμα εις Νέο)29.  

O αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της κερδοφορίας ενώ χαμηλά επίπεδα τιμών μπορεί 

να οφείλεται σε αναποτελεσματική διοίκηση, χαμηλή παραγωγικότητα, 

υπερεπένδυση κεφαλαίων, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αντίθετα, υψηλές τιμές 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα ικανής διοίκησης, αποτελεσματικής χρησιμοποίησης 

περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π. 30. 

 

Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων = (Κέρδη Προ Φόρων/Ίδια 

Κεφάλαια) * 100 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο υπολογίστηκε ο αριθμοδείκτης απόδοσης των 

ιδίων κεφαλαίων (2012 – 2013). Ειδικότερα: 

 

 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (2012) = (Κέρδη Προ 

Φόρων/Ίδια Κεφάλαια) * 100 = (-23.114.924,82/-1.389.324,81) * 100 = 

1.663,75% 

                                                           
29 Νιάρχος Ν., 2004, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ. 133. 
30 Νιάρχος Ν., 2004, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ. 134. 
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 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (2013) = (Κέρδη Προ 

Φόρων/Ίδια Κεφάλαια) * 100 = (-20.519.392,82/-22.916.448,10) * 100 = 

89,54% 

 

 

2.3.5. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης 

 

Ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης εκφράζει την επίδραση της 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων προς της αποδοτικότητα του συνόλου των 

απασχολούμενων κεφαλαίων. Στην περίπτωση όπου η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων υπερτερεί έναντι εκείνης των απασχολουμένων κεφαλαίων, τότε τα 

δανειακά κεφάλαια σε σχέση με τα κέρδη λειτουργούν ωφέλιμα. Τα αντίθετα ακριβώς 

αποτελέσματα προκύπτουν όταν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υπολείπεται 

έναντι εκείνης των απασχολουμένων κεφαλαίων. 

Οι τιμές του αριθμοδείκτη εκφράζουν το ποσοστό μεταβολής των καθαρών κερδών 

προς διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% μεταβολή των καθαρών κερδών προ 

φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Με τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες της 

μονάδας, προκύπτει και η ανάλογη ερμηνεία. Συγκεκριμένα, για τιμές που ξεπερνούν 

τη μονάδα, προκύπτει αρνητική επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της 

επιχείρησης, όταν ισούται με 1 δεν υπάρχει επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα 

κέρδη ενώ όταν δεν ξεπερνά τη μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη 

της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής. Ο τύπος υπολογισμούς είναι ο 

ακόλουθος31: 

 

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης = (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων/ 

Αποδοτικότητα Συνολικά Απασχ. Κεφαλαίων) * 100 

 

                                                           
31 Νιάρχος Ν., 2004, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Σταμούλης, 

Αθήνα, σελ. 135. 
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Για τη μέτρηση της οικονομικής μόχλευσης της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 - 

2013), ο παραπάνω τύπος έλαβε τα δεδομένα των αριθμοδεικτών που έχουν 

προηγουμένως υπολογιστεί. 

 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης (2012) = (Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων/ Αποδοτικότητα Συνολικά Απασχ. Κεφαλαίων) * 100 = (16,6375 / 

-0,1398) * 100 = -11.900,0092 

 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης (2013) = (Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων/ Αποδοτικότητα Συνολικά Απασχ. Κεφαλαίων) * 100 = (0,8954/-

0,1288 ) * 100 = - 695,1863 

 
 
 

2.4. Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

 

2.4.1. Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 

 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων χρησιμοποιείται στην έκφραση του 

ποσοστού των καθαρών πωλήσεων που απορροφώνται από τα λειτουργικά έξοδα 

(έξοδα διοίκησης, διάθεσης, γενικά έξοδα). Υψηλές τιμές για το συγκεκριμένο 

αριθμοδείκτη δεν είναι επιθυμητές καθώς δείχνουν ότι το ποσοστό των λειτουργικών 

κερδών που παραμένουν στην επιχείρηση βρίσκονται σε επίπεδο που ενδεχομένως 

δεν επαρκούν στην κάλυψη των εξόδων επιχείρησης (χαμηλή αποδοτικότητα). Ο 

υπολογισμός του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη γίνεται μέσω του ακόλουθου τύπου32: 

 

Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων = (Κόστος Πωληθέντων + Λειτουργικά 

Έξοδα) / Πωλήσεις 

 

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. και για τα έτη 2012 - 2013 οι τιμές που έλαβε ο 

αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων είναι οι ακόλουθες: 

                                                           
32 Ευθύμογλου, Π., Λαζαρίδης, Ι., 2000. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. 

[χ.ό.], Πειραιάς, σελ. 75. 
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 Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων (2012) = (Κόστος Πωληθέντων + 

Λειτουργικά Έξοδα) / Πωλήσεις = (1.130.716,43 + 22.214.875,90) / 

532.475,32 = 43,8435 

 Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων (2013) = (Κόστος Πωληθέντων + 

Λειτουργικά Έξοδα) / Πωλήσεις = (359.907,12 + 18.330.834,29) / 252.064,45 

= 74,1506 

 

 

2.5. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

 

 

2.5.1. Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια εκφράζει τη σχέση των ιδίων προς 

τα συνολικά κεφάλαια που διαθέτει η επιχείρηση. Οι τιμές που μπορεί να λάβει ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης κυμαίνονται μεταξύ του 0 - 1 με τις υψηλές τιμές να 

είναι επιθυμητές αφού προδιαθέτουν θετικά για μελλοντική ρευστότητα. Ο 

αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια εκφράζει ουσιαστικά την αυτονομία 

της επιχείρησης από δανειακά κεφάλαια. Ο τύπος υπολογισμού του είναι ο εξής33: 

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια = Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού  

 

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά 

κεφάλαια για το διάστημα 2012 – 2013, όπως υπολογίστηκε βάσει του παραπάνω 

τύπου, έλαβε τις ακόλουθες τιμές: 

 

 

                                                           
33 Φίλιος, Β., 1996. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, σελ. 111. 
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 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια (2012) = 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού = -1.389.324,81 / 

165.324.723,96 = -0,0084 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια (2013) = 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού = -22.916.448,10 / 

159.254.178,63 = -0,1438 

 

 

2.5.2. Αριθμοδείκτης δανειακών κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης αποτελεί παραλλαγή δύο δεικτών 

απεικονίζοντας τη σχέση ανάμεσα στα ίδια και ξένα κεφάλαια. Αποτελεί εκ των 

σημαντικότερων για τον προσδιορισμό της δομής των κεφαλαίων και την πλήρη 

μέτρηση του κινδύνου της αφερεγγυότητας της επιχείρησης. Γενικά, για τα επίπεδα 

τιμών του αριθμοδείκτη σημειώνεται ότι όταν ισούται με τη μονάδα (ίσα Ίδια και 

Ξένα Κεφάλαια) κρίνεται ως ικανοποιητικός με παράλληλο κορεσμό της 

δανειοληπτικής ικανότητας, όταν είναι μικρότερος εκφράζει ικανότητα δανεισμού και 

εξασφάλισης των πιστωτών ενώ τιμή μεγαλύτερη της μονάδας εκφράζει 

περιορισμένες δυνατότητες δανεισμού ή λήψη δανείων με επαχθείς όρους. Ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο34 

 

Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης = Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / 

Σύνολο Παθητικού 

 

Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013), τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους ισολογισμούς της 

εταιρείας ήταν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και το σύνολο του παθητικού. 

 

                                                           
34 Fisher A., 2007. Η δημιουργία των αριθμοδεικτών. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 93. 
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 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (2012) = Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού = 31.186.662,22 / 165.324.723,96 = 0,1886 

 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (2013) = Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού = 32.822.023,06 / 159.254.178,63 = 0,2060 

 

 

2.5.3. Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια προσδιορίζει το βαθμό δανεισμού 

(υπερδανεισμού ή όχι) εκφράζοντας τη σχέση μεταξύ ιδίων κεφαλαίων προς το 

σύνολο των δανειακών κεφαλαίων. Για τις τιμές του αριθμοδείκτη που ξεπερνούν τη 

μονάδα, η ερμηνεία που δίνεται είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της επιχείρησης 

έναντι των πιστωτών. Επίσης, μέσω του αριθμοδείκτη εκφράζεται ο αριθμός των 

μονάδων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη μιας μονάδας 

υποχρεώσεων. Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια υπολογίζεται με βάση 

τον εξής τύπο35. 

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια = Ίδια Κεφάλαια / Ξένα 

Κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) 

 

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το διάστημα 2012 - 2013 ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης υπολογίστηκε ως εξής: 

 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια (2012) = Ίδια Κεφάλαια / 

Ξένα Κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) = -1.389.324,81 / 166.714.048,77 = -

0,0083 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια (2013) = Ίδια Κεφάλαια / 

Ξένα Κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) = -22.916.448,10 / 182.170.626,73 = 

- 0,1257 

                                                           
35 Fisher A., 2007. Η δημιουργία των αριθμοδεικτών. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 95. 
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2.5.4. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια αποσκοπεί στην εύρεση του τρόπου 

με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πάγιες επενδύσεις της επιχείρησης. Όταν τα ίδια 

κεφάλαια υπερτερούν των επενδύσεων σε πάγια, τότε ένα μέρος των κεφαλαίων 

κίνησης προέρχεται από τους μετόχους. Όταν είναι μικρότερα, για τη χρηματοδότηση 

των παγίων έχουν χρησιμοποιηθεί, εκτός από τα ιδία και ξένα κεφάλαια. 

Η πορεία που ακολουθεί ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια κατά τη 

διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (συνήθως μεταξύ 2 ή περισσότερων ετών), 

καταγράφει και την πορεία της χρηματοδότησης. Όταν παρατηρούνται αυξητικές 

τιμές συνεπακόλουθα προκύπτει αύξηση του πάγιου κεφαλαίου που χρηματοδοτείται 

κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τα ίδια κεφάλαια. Αντίθετα, όταν ο δείκτης μειώνεται 

σημαίνει ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την αύξηση του επενδεδυμένου παγίου 

κεφαλαίου έχουν αντληθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από δανεισμό και όχι από τη 

χρησιμοποίηση ιδίων πηγών κεφαλαίων. Τυπολογικά, τα ανωτέρω εκφράζονται ως 

εξής: 

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Πάγια = Ίδια Κεφάλαια / Καθαρά Πάγια 

 

Η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., βάσει των στοιχείων των ισολογισμών της για το 2012 - 

2013, σημείωσε τις ακόλουθες τιμές για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη: 

 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Πάγια (2012) = Ίδια Κεφάλαια / 

Καθαρά Πάγια = -1.389.324,81 / 79.211.816,20 = -0,0175 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων Προς Πάγια (2013) = Ίδια Κεφάλαια / 

Καθαρά Πάγια = -22.916.448,10 / 71.663.355,88 = -0,3197 
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2.5.5. Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις συνολικές υποχρεώσεις 

εκφράζει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ως προς 

τις τιμές του αριθμοδείκτη, μια υψηλή τιμή εκφράζει ότι αν δεν προκύψουν 

υπερβολικές ζημίες από την ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης. 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης επηρεάζεται αντίστροφα από λειτουργικές και 

έκτακτες ζημίες36.  

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Προς Σύνολο Υποχρεώσεων = 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Υποχρεώσεις 

 

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς 

συνολικές υποχρεώσεις (2012 – 2013), βάσει υπολογισμών είχε τις ακόλουθες τιμές: 

 

 Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Προς Σύνολο 

Υποχρεώσεων (2012) = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Υποχρεώσεις = 

86.112.907,76/ 166.714.048,77 = 0,5165 

 Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Προς Σύνολο 

Υποχρεώσεων (2013) = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Υποχρεώσεις = 

87.590.822,75 / 182.170.626,73 = 0,4808 

 

 

2.6. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

Για τον υπολογισμό των επενδυτικών αριθμοδεικτών θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

χρησιμοποιούνται στοιχεία που πηγάζουν από την χρηματιστηριακή πορεία της 

                                                           
36 Fisher A., 2007. Η δημιουργία των αριθμοδεικτών. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 108. 
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μετοχής κάθε εταιρείας αλλά και από τα κέρδη που παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του 

εξεταζόμενου διαστήματος.  

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο υπολογισμός επενδυτικών αριθμοδεικτών όπως του 

μερίσματος κατά μετοχή, του ποσοστού των διανεμόμενων κερδών αλλά και του 

λόγου της τιμής προς κέρδη ανά μετοχή δεν κατέστει δυνατός λόγω της απουσίας 

διανομής μερίσματος (2012 & 2013) αλλά και των ζημιών που παρουσίασε η 

εταιρεία. 

 

 

2.6.1. Κέρδη κατά μετοχή 

 

Τα κατά μετοχή κέρδη μιας επιχείρησης είναι ένας από τους πιο σπουδαίους 

δείκτες που χρησιμοποιείται στη χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά είναι συγχρόνως 

και ο πιο παραπλανητικός. Ο υπολογισμός των κατά μετοχή κερδών μιας 

επιχείρησης, η οποία έχει μόνο κοινές και προνομιούχες μετοχές (με ψήφο ή χωρίς 

ψήφο) βρίσκεται αν διαιρεθεί το σύνολο των καθαρών κερδών της χρήσεως με το 

μέσο αριθμό των μετοχών της που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής, 

ήτοι37: 

 

Κέρδη κατά Μετοχή = Καθαρά Κέρδη / Μέσος αριθμό μετοχών 

 

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. αξίζει να σημειωθούν οι αρνητικές τιμές του δείκτη που 

οφείλονται στην ύπαρξη ζημιών. 

 

 Κέρδη κατά Μετοχή (2012) = Καθαρά Κέρδη / Μέσος αριθμό μετοχών = -

21.076.821,10/ 81.644.555 = - 0,2581 

 Κέρδη κατά Μετοχή (2013) = Καθαρά Κέρδη / Μέσος αριθμό μετοχών = -

21.527.123,29/ 81.644.555 = - 0,2636 

 

                                                           
37 Νιάρχος, Ν., 2004. Χρηματοοικονομικά ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις, Σταμούλης, 

σελ. 180. 
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2.6.2. Εσωτερική αξία μετοχής 

 

Αποτελεί την αξία της μετοχής όπως προκύπτει από την προεξόφληση των 

μελλοντικών κερδών της εταιρείας38. Για τον υπολογισμός της διαιρούνται το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων με το σύνολο των μετοχών. Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου 

αριθμοδείκτη έγκειται στο χαρακτηρισμό μιας μετοχής ως υπερτιμημένης ή όχι. 

 

Αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξίας Μετοχής = Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Αριθμός 

Μετοχών σε Κυκλοφορία  

  

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το διάστημα 2012 - 2013 οι τιμές του συγκεκριμένου 

αριθμοδείκτη υπολογίστηκαν ως ακολούθως:  

 

 Αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξίας Μετοχής (2012) = Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων / Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία = -1.389.324,81/ 81.644.555 

= - 0,0170 

 Αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξίας Μετοχής (2013) = Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων / Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία = -22.916.448,10/ 81.644.555 

= - 0,2806 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Νιάρχος, Ν., 2004. Χρηματοοικονομικά ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις, Σταμούλης, 

σελ. 194. 
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Κεφάλαιο 3: Ερμηνεία αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. 

 

 

3.1. Ερμηνεία αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

 

3.1.1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Για την ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας το διάστημα 

2012 – 2013 σημείωσε κάμψη κατά 7,70% το 2013 (από 0,6353 σε 0,5864) στοιχείο 

που φανερώνει την επιδείνωση της ευχέρειας ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, με βάση τις εισροές που εξασφαλίζουν τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (πελάτες, αποθέματα, διαθέσιμα και 

χρεώστες γενικά).  Ωστόσο, παρά τη μείωση των τιμών της γενικής ρευστότητας, οι 

τιμές του δείκτη που κυμάνθηκαν μεταξύ 0,5 – 1,5 σε γενικά επίπεδα ανέδειξαν την 

ικανοποιητική ρευστότητα της εταιρείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μη υψηλές 

τιμές του δείκτη δείχνουν αποτελεσματική χρήση των κεφαλαιακών πόρων χωρίς 

υπερβολική πιστωτική επέκταση. 

 

Πίνακας 3: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Γενική Ρευστότητα Μεταβολή (%) 

2012 0,6353 - 

2013 0,5864 -7,70% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 3: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.1.2. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 

 

Για την ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. και βάση των τιμών του αριθμοδείκτη ειδικής 

ρευστότητας (0,6353 το 2012 και 0,5864 το 2013) η ικανότητα της εταιρείας στην 

εξόφληση των υποχρεώσεών της, με χρήση των κατά τεκμήριο ευκολότερα 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων της παρουσίασε επιδείνωση. Τα επίπεδα τιμών του 2012 

ακολούθησαν πτωτική πορεία κατά 7,70% το 2013 χωρίς ωστόσο η ρευστότητα να 

βρεθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κοντά στο 0). 
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Πίνακας 4: Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Ειδική Ρευστότητα Mεταβολή (%) 

2012 0,6353 - 

2013 0,5864 -7,70% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 4: Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.1.3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

Οι τιμές του δείκτη για το 2013 (0,002) με  μείωση κατά 77,78% δείχνουν ότι τα 

διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν κάλυπταν τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Η χαμηλή τιμή του δείκτη για το διάστημα 2012 – 2013 εμφανίζει 

διαχρονικά κίνδυνο αδυναμίας εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεών της. O 

αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. όπως 

υπολογίστηκε εκφράζει αδυναμία της εταιρείας για εξόφληση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της με τα μετρητά που διαθέτει. 

 

Πίνακας 5: Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Ταμειακή Ρευστότητα Mεταβολή (%) 

2012 0,0009 - 

2013 0,0002 -77,78% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 5: Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 

– 2013) 

0,0009

0,0002

0

0,0001

0,0002

0,0003
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0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,001

2012 2013

Ταμειακή Ρευστότητα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

 

3.1.4. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος 

 

Ως προς τον αριθμοδείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. παρουσίασε το 2012 τιμή 463,87 και το 2013 σημείωσε αύξηση της τάξης του 

24,32% αγγίζοντας το 576,66. Πρακτικά, η αυξητική πορεία των τιμών του 

συγκεκριμένου δείκτη για την εταιρεία το διάστημα 2012 – 2013 σημαίνει βελτίωση 

της ικανότητάς της να καταβάλλει τις λειτουργικές της δαπάνες και τα αμυντικά της 

στοιχεία χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της έσοδα. Τα αμέσως ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία της εταιρείας αποτέλεσαν τη βασική πηγή ρευστών για την ικανοποίηση των 

τρεχουσών και προβλεπόμενων ημερησίων αναγκών σε μετρητά. Ο πίνακας 6 
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παρουσιάζει τα επίπεδα τιμών για κάθε έτος ενώ στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η 

συνολική πορεία του δείκτη για το υπό εξέταση διάστημα. 

 

Πίνακας 6: Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Αμυντικό Διάστημα Mεταβολή 

(%) 

2012 463,87 - 

2013 576,66 24,32% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 6: Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.2. Ερμηνεία αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών δραστηριότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. 

 

 

3.2.1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

 

Οι τιμές του δείκτη για την εταιρεία ανήλθαν σε 20.246,02 φορές για το 2012 και 

42.711,72φορές για το 2013, αύξηση που ανήλθε σε 110,96%. Βάσει των τιμών του 

συγκεκριμένου αριθμοδείκτη όπως απεικονίζονται στον πίνακα 7, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. το διάστημα 2012 – 2013 βελτίωσε τις φορές είσπραξης κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής χρήσης των απαιτήσεων. Η μεγαλύτερη ταχύτητα είσπραξης των 

απαιτήσεων φανερώνουν τον μικρότερο χρόνο παραμονής τους. Για το συγκεκριμένο 

χρονικό βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της εταιρείας στο ζήτημα 

της είσπραξης των απαιτήσεων της και αφ’ ετέρου η πιστωτική της πολιτική.  

 

Πίνακας 7: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Είσπραξης 

Απαιτήσεων 

Mεταβολή (%) 

2012 20.246,02 - 

2013 42.711,72 110,96% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 7: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.2.2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

Οι τιμές του δείκτη για την ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανήλθαν σε 92.901,01 φορές για το 

2012 και 216.263,10 φορές για το 2013, αύξηση που ανήλθε στο 132,79%. Η 

αυξητική πορεία των τιμών του συγκεκριμένου δείκτη φανερώνει τη συνεχή 

βελτίωση της ικανότητα της εταιρείας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να 

δημιουργεί και να εξοφλεί βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ευκολία. Οι 

τιμές του δείκτη αλλά και η πορεία που ακολούθησε παρουσιάζονται στον πίνακα 8 

και το διάγραμμα 8 που ακολουθούν. 
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Πίνακας 8: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Εξόφλησης 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

Mεταβολή (%) 

2012 92.901,01 - 

2013 216.263,10 132,79% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 8: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.2.3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 

Μέσω του υπολογισμού αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων για την 

εταιρεία ΑΤΤΙ –ΚΑΤ Α.Τ.Ε. υπολογίστηκε πόσες φορές η εταιρεία ανανέωσε τα 

αποθέματά της σε σχέση με τις πωλήσεις της κατ’ έτος (2012 – 2013). Η εταιρεία 
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μέσω του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη γνωρίζει με ακρίβεια κατά πόσο τα 

αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν σ’ ένα έτος. 

Ως προς τις τιμές που έλαβε ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, για το 2012 

παρατηρήθηκε μια υπεραποθεματοποίηση (7,4554) ενώ οι τιμές του 2013 (15,7494) 

βελτιωμένη κατά 111,25% φανερώνει βελτίωση στον τομέα των κερδών, που στην 

περίπτωση της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. σημαίνει μείωση των επιπέδων ζημιών. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα προήλθε από την προσπάθεια πραγματοποίησης 

περισσότερων πωλήσεων σε χαμηλότερη τιμή. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές για τον 

αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων από το 2012 μέχρι και το 2013 

μπορεί να μην είναι θετικό στοιχείο.  

 

Πίνακας 9: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Αποθεμάτων 

Mεταβολή (%) 

2012 7,4554 - 

2013 15,7494 111,25% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 9: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 
 
 

3.2.4. Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. αποτελεί το μέσο 

έκφρασης των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων από κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης. Σύμφωνα με τις τιμές που προέκυψαν, το 2013 η εταιρεία εμφάνισε 

υπεραυξημένα καθαρά κεφάλαια κίνησης σε επενδύσεις προσωρινού χαρακτήρα. Η 

αρνητική τιμή του 2012 συνεχίστηκε και το επόμενο έτος με το δείκτη να λαμβάνει 

δυσμενέστερη τιμή (-0,4081). Οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν μεγαλύτερες 

τιμές συναρτήσει του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. 
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Πίνακας 10: Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης ΑΤΤΙ - 

ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Κεφαλαίου Κίνησης 

Mεταβολή (%) 

2012 -0,0107 - 

2013 -0,4081 3714,02% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 10: Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης ΑΤΤΙ - 

ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.2.5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

 

Για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

για το 2012 είχε τιμή 0,0032 η οποία μειώθηκε κατά 53,13% την επόμενη χρονιά 

ανερχόμενη σε 0,0015. Για το 2012 - 2013, οι τιμές του δείκτη φανερώνουν μη 
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εντατική χρήση περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

πωλήσεις. Το 2012 και 2013 η εντατική χρήση των περιουσιακών στοιχείων για την 

πραγματοποίηση πωλήσεων επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο (-53,13%) 

απεικονίζοντας μη ορθή επένδυση κεφαλαίων. Ανεξάρτητα των τιμών του, ο 

αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε 

απεικονίζει την ορθή επένδυση κεφαλαίων στην εταιρεία σε σχέση με το ύψος των 

πωλήσεων που πραγματοποιεί.  

 

Πίνακας 11: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Ενεργητικού 

Mεταβολή (%) 

2012 0,0032 - 

2013 0,0015 -53,13% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 11: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού ΑΤΤΙ - 

ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.2.6. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 

Για τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. το 

2012 παρουσίασε τιμή 0,0035 και το 2013 τιμή 0,0067, αύξηση της τάξης του 

91,43%. Η διατήρηση υψηλότερης τιμής το 2013 έναντι του 2012 εκφράζει 

εντατικότερη χρησιμοποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις 

πωλήσεις για τη συγκεκριμένη χρονιά. Η χρησιμοποίηση παγίων σε σχέση με τις 

πωλήσεις βελτιώθηκε χωρίς ωστόσο τα επίπεδα τιμών να αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικά. Η υπερεπένδυση σε πάγια ήταν και το διάστημα 2012 - 2013 σε 

υψηλά επίπεδα καθώς οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη υποδηλώνουν χαμηλή 

αξιοποίηση των παγίων στοιχείων με αποτέλεσμα να προκύπτει υπερεπένδυση σε 
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πάγια. Στον πίνακα 12 και το αντίστοιχο διάγραμμα είναι σαφής η εικόνα της πορείας 

του συγκεκριμένου δείκτη για την εταιρεία. 

 

Πίνακας 12: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Παγίων 

Mεταβολή (%) 

2012 0,0035 - 

2013 0,0067 91,43% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 12: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.2.7. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων 

 

Στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. εμφάνισε το 2012 τιμή 0,3832 και το 2013 τιμή -0,0109 μείωση που έφθασε το 

102,84%. Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη ουσιαστικά φανερώνει πτώση της 

χρήσης των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τις πωλήσεις (κύκλος εργασιών). Με άλλα 

λόγια απεικονίζει τις λιγότερες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν για κάθε μονάδα 

ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία από τη μια χρονιά στην 

άλλη. Οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη λειτουργούν προσθετικά στον προηγούμενο 

αριθμοδείκτη επιβεβαιώνοντας την υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις.  

 

Πίνακας 13: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων ΑΤΤΙ - 

ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Ιδίων Κεφαλαίων 

Μεταβολή (%) 

2012 0,3832 - 

2013 -0,0109 -102,84% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Διάγραμμα 13: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ίδιων κεφαλαίων ΑΤΤΙ - 

ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.3. Ερμηνεία αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών αποδοτικότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. 

 

 

3.3.1. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 

 

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 

και για τα έτη 2012 – 2013 παρουσίασε αρνητικές τιμές, στοιχείο απόλυτα 

φυσιολογικό λόγω των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Το αρνητικό ποσοστό του 2012 (-112,35%) σημείωσε μείωση μεγέθους 

61,92% φθάνοντας τις τιμές του δείκτη το 2013 στο -42,78%. Η σχέση κέρδους και 
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πωλήσεων τη διετία 2012 – 2013 ήταν αρνητική με αποτέλεσμα να ανακύψουν 

προβλήματα στο βαθμό κάλυψης των λειτουργικών και άλλων εξόδων. Η χαμηλή 

τιμή του δείκτη δείχνει κακή λειτουργική αποδοτικότητα ή αλλιώς, 

αναποτελεσματικότητα της διοίκησης στη διαχείριση του κόστους παραγωγής 

προϊόντων και πώλησης σε υψηλές τιμές.  

 

Πίνακας 14: Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Περιθώριο Μικτού 

Κέρδους 

Μεταβολή (%) 

2012 -112,35% - 

2013 -42,78% -61,92% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 14: Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.3.2. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. για το 2012 έλαβε αρνητική τιμή -13,98% με μείωση το 2013 σε -12,88% . Το 

2012 και το 2013 οι τιμές του δείκτη βελτιώθηκαν ωστόσο συμπεραίνεται μειωμένη 

αποτελεσματικότητα των συνολικών κεφαλαίων που απασχολήθηκαν στην 

επιχείρηση αν και τη διετία 2012 – 2013 παρουσιάζεται εικόνα βελτίωσης. Οι 

χαμηλές τιμές του δείκτη οφείλονται στην υπερεπένδυση κεφαλαίων σε σχέση με τις 

πωλήσεις και στην αύξηση των διοικητικών εξόδων. 

 

Πίνακας 15: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων ΑΤΤΙ 

- ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Αποδοτικότητα 

Απασχολουμένων 

Κεφαλαίων 

 Μεταβολή 

(%) 

2012 -13,98% - 

2013 -12,88% -7,87% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 15: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 
 
 

3.3.3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. υπολογίστηκε ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας του ενεργητικού. Ως προς τις 

τιμές του, ο συγκεκριμένος δείκτης για το 2012 υπολογίστηκε σε -13,51% , το 2013 

σε -12,74% εμφανίζοντας βελτίωση κατά 5,70%. Η βελτίωση φανερώνει ότι η 

εταιρεία κατόρθωσε από το 2012 έως το 2013 να βελτιώσει την αποδοτικότητα των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων της καθώς και των επί μέρους τμημάτων αυτής 

ενώ βελτιωμένη ήταν και η εικόνα ελέγχου και αξιολόγησης της διοίκησης. Οι τιμές 

που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό του δείκτη αλλά και η πορεία που ακολούθησε 

παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και το διάγραμμα 16 που ακολουθούν.  
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Πίνακας 16: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Αποδοτικότητα 

Ενεργητικού 

 Μεταβολή 

(%) 

2012 -13,51% - 

2013 -12,74% -5,70% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 16: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 
 
 

3.3.4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Ως προς την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η εταιρεία εμφάνισε για το 2012 

τιμή 1663,75,96% και το 2013 89,54% σημειώνοντας επιδείνωση που άγγιζε 

ποσοστιαία το 94,62%. Το 2012 και 2013 αν και δεν υπήρξε ευχέρεια κερδών, η 

εταιρία κατόρθωσε να βελτιώσει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της. Οι 
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χαμηλές τιμές του δείκτη που σημείωσαν επιδείνωση για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. το 

2012 και 2013 οφείλονταν σε υπερεπένδυση παγίων και στις δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον κλάδο των κατασκευών το συγκεκριμένο 

διάστημα ενώ τα επόμενα χρόνια η εταιρία έδειξε να προσαρμόζεται στις νέες 

οικονομικές συνθήκες. Για την πορεία της αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, 

ακριβή στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 17 και το διάγραμμα 17. 

 

Πίνακας 17: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 Μεταβολή (%) 

2012 1663,75% - 

2013 89,54% -94,62% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 17: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.3.5. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης 

 

Σε επίπεδα οικονομικής μόχλευσης, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το 2012 παρουσίασε 

τιμή -11.900,01 και το 2013 τιμή που έφθασε το -695,1863 (μεταβολή -94,16%). Η 

βελτίωση της αποδοτικότητας των ίδιων κεφαλαίων προς το σύνολο των 

απασχολούμενων κεφαλαίων δεν φάνηκε στα έτη 2012 – 2013. Συγκεκριμένα, η 

αποδοτικότητα ιδίων προς συνολικά κεφάλαια το 2012 μειώθηκε δραματικά ενώ 

εικόνα βελτίωσης παρουσιάστηκε το 2013 χωρίς ωστόσο να κρίνεται ως 

ικανοποιητική. Από την πορεία των τιμών γίνεται αντιληπτό ότι η επίδραση της 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων προς της αποδοτικότητα του συνόλου των 

απασχολούμενων κεφαλαίων ήταν βελτιούμενη. Η διαχρονική μείωση για την 

εταιρεία σημαίνει πρακτικά αρνητική επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της 

επιχείρησης, που στην περίπτωση της εταιρείας εκφράστηκε μέσω της μείωσης των 

ζημιών. Η πορεία των στοιχείων του δείκτη παρουσιάζονται στον πίνακα 18 και στο 

διάγραμμα 18. 

 

Πίνακας 18: Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Οικονομική Μόχλευση  Μεταβολή (%) 

2012 -11.900,01 - 

2013 -695,1863 -94,16% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Διάγραμμα 18: Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 

– 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.4. Ερμηνεία αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών δαπανών λειτουργίας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. 

 

 

3.4.1. Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 

 

Αναφορικά με τον αριθμοδείκτη των λειτουργικών εξόδων, ως προσπάθεια 

ευρύτερης ερμηνείας των αποτελεσμάτων που αφορούν τις δαπάνες λειτουργίας, η 

ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. εμφάνισε και για τα συγκεκριμένα έτη υψηλές τιμές με 

αυξητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, για το 2012 η τιμή του δείκτη ανήλθε σε 43,8435 

και το 2013 αυξήθηκε κατά 69,13% ανερχόμενη σε 74,1506. Οι υψηλές τιμές του 

δείκτη, που δεν είναι γενικά επιθυμητές, δείχνουν μείωση του ποσοστού των 

λειτουργικών κερδών που παρέμειναν στην εταιρεία με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε 
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τέτοιο επίπεδο που ενδέχεται να μην επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα της 

εταιρείας.  

 

Πίνακας 19: Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Λειτουργικών Εξόδων  Μεταβολή (%) 

2012 43,8435 - 

2013 74,1506 69,13% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 19: Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.5. Ερμηνεία αποτελεσμάτων αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων και 

βιωσιμότητας ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

 

3.5.1. Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια για την εταιρεία υπολογίστηκε το 

2013 σε -0,1438 σημειώνοντας αύξηση κατά 1611,90% σε σχέση με το 2012. Ο 

δείκτης επιδεινώθηκε το διάστημα 2012 – 2013 αποτελώντας ένδειξη δυσκολιών σε 

μελλοντική ρευστότητα αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για 

ταμειακές εκροές και για εξυπηρέτηση τους θα είναι υψηλή και δυσκολότερα 

αντιμετωπίσιμη. Η πορεία του δείκτη αλλά και η ποσοστιαία μεταβολή του 

απεικονίζεται στον πίνακα 20 και το διάγραμμα 20 που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 20: Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Ίδια προς Συνολικά 

Κεφάλαια 

 Μεταβολή 

(%) 

2012 -0,0084 - 

2013 -0,1438 1611,90% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 20: Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 

3.5.2. Αριθμοδείκτης δανειακών κεφαλαίων 

 

Η εξέταση της σχέσης μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. βοήθησε στον προσδιορισμό της δομής των κεφαλαίων και τη μέτρηση του 

κινδύνου της αφερεγγυότητας της εταιρείας για το 2012 - 2013. Βάσει των τιμών που 

υπολογίστηκαν, για το διάστημα 2012 - 2013 με τιμές χαμηλότερες της μονάδας 

(πίνακας 21), φανερώνεται ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των πιστωτών ενώ 

η τήρηση χαμηλών επιπέδων με μικρή αύξηση 2013 (9,23%) φανερώνει βελτίωση της 

ικανότητας της εταιρείας να δανείζεται κεφάλαια και να εξασφαλίζει τους πιστωτές. 
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Πίνακας 21: Αριθμοδείκτης δανειακών κεφαλαίων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Δανειακών 

Κεφαλαίων 

 Μεταβολή 

(%) 

2012 0,1886 - 

2013 0,2060 9,23% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 21: Αριθμοδείκτης δανειακών κεφαλαίων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 

– 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.5.3. Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε για το 

2012 υπολογίστηκε σε -0,0083 ενώ το 2013 σημείωσε αύξηση της τάξης του 

1414,46% δημιουργώντας τιμή για το δείκτη της τάξης του -0,1257. Μέσω του 

αριθμοδείκτη ιδίων προς δανειακά κεφάλαια προσδιορίστηκε ότι για την ΑΤΤΙ – 

ΚΑΤ Α.Τ.Ε. τη διετία 2012 – 2013 υπάρχει υπερδανεισμός και εκφράζει αρνητική 

σχέση μεταξύ ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων.  

 

Πίνακας 22: Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Ίδια προς Δανειακά 

Κεφάλαια 

 Μεταβολή (%) 

2012 -0,0083 - 

2013 -0,1257 1414,46% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 22: Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 
 
 
 

3.5.4. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε στόχευσε 

στην εύρεση του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πάγιες επενδύσεις της 

εταιρείας. Η πτωτική πορεία των επιπέδων του δείκτη το 2012 που διαμορφώθηκε σε 

-0,0175 και το 2013 σε -0,3197 φανερώνουν ότι το εξεταζόμενο διάστημα τα ποσά 

που διατέθηκαν για την αύξηση του επενδεδυμένου παγίου κεφαλαίου έχουν 

αντληθεί, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από δανεισμό και όχι από τη χρησιμοποίηση 

ιδίων πηγών κεφαλαίων. Ο δανεισμός αυτός ωστόσο δεν ξεπέρασε κάποια όρια ώστε 

να προκύψει υπερδανεισμός. 
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Πίνακας 23: Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Ίδια Κεφάλαια προς 

Πάγια  

 Μεταβολή (%) 

2012 -0,0175 - 

2013 -0,3197 1726,86% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 23: Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

 
 

3.5.5. Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις για 

την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. το 2012 ήταν 0,5165 και το 2013 μειώθηκε κατά 6,91% 

ανερχόμενος σε 0,4808. Οι μειώσεις εκφράζουν τη συνεχώς αυξανόμενη δυσκολία 

εξόφλησης μελλοντικά των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων με αξιοποίηση των 
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κεφαλαίων κίνησης. Η πορεία του δείκτη μπορεί να δικαιολογηθεί και από την 

ύπαρξη ζημιών ενώ και η τάση της εταιρείας ήταν να βασίζεται όλο και λιγότερο σε 

κεφάλαια κίνησης για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η πορεία εξέλιξης του 

δείκτη παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 24 και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

 

Πίνακας 24: Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 

υποχρεώσεις ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Έτος Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

προς Υποχρεώσεις 

 Μεταβολή (%) 

2012 0,5165 - 

2013 0,4808 -6,91% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 24: Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 

υποχρεώσεις ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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3.6. Ερμηνεία αποτελεσμάτων επενδυτικών αριθμοδεικτών ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 

 

3.6.1. Κέρδη κατά μετοχή 

 

Τα κατά μετοχή κέρδη για την ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. εμφάνισαν αρνητικές τιμές και 

(2012 – 2013) λόγω των ζημιών της εταιρείας χωρίς ωστόσο να αποτελούν και 

ένδειξη προβλημάτων για την εταιρεία καθώς η εξέταση ελέγχου αναφορικά με τα 

κέρδη κατά μετοχή βασίστηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα. Η αρνητική τιμή του 

2012 (-0,2581) και η αύξησή της κατά 2,13% το 2013 (-0,2636), φανερώνει την τάση 

επιδείνωσης λόγω αύξησης των ζημιών που περιορίζουν και τις ζημιές κατά μετοχή. 

 

Πίνακας 25: Αριθμοδείκτης κέρδη κατά μετοχή ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Έτος Κέρδη Κατά Μετοχή Μεταβολή (%) 

2012 -0,2581 - 

2013 -0,2636 2,13% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Διάγραμμα 25: Αριθμοδείκτης κέρδη κατά μετοχή ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 

2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 20113 

 

 

3.6.2. Εσωτερική αξία μετοχής 

 

Στην ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., το 2012 η εσωτερική αξία της μετοχή διαμορφώθηκε σε 

-0,0170 η οποία το 2013 μειώθηκε κατά 1550,59% ανερχόμενη σε -0,2806. Το 

διάστημα 2012 και 2013 προέκυψαν αρνητικές τιμές αποδεικνύοντας ότι η 

υπερτίμηση ήταν πλέον εμφανής  
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Πίνακας 26: Αριθμοδείκτης εσωτερικής αξίας μετοχής ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Έτος Εσωτερική Αξία 

Μετοχής 

 Μεταβολή (%) 

2012 -0,0170 - 

2013 -0,2806 -1550,59% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 

 

Διάγραμμα 26: Αριθμοδείκτης εσωτερικής αξίας μετοχής ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

(2012 – 2013) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα 

 

 

4.1. Συμπεράσματα 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα, θα παρουσιασθούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν 

από τη μελέτη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών καθώς επίσης και του ρόλου που 

διαδραματίζει η πορεία των δεικτών στη λήψη μιας απόφασης αλλά και στη χάραξη 

της στρατηγικής του μάρκετινγκ. Στην ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων, θα 

βοηθήσει ο συγκεντρωτικός πίνακας των αριθμοδεικτών για την εταιρία ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 

Α.Τ.Ε. για το διάστημα 2012 – 2013. 

 

Πίνακας 27: Αριθμοδείκτες ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (2012 – 2013) 

Αριθμοδείκτης Έτη 

2012 2013 

Γενική Ρευστότητα 0,6353 0,5864 

Ειδική Ρευστότητα 0,6353 0,5864 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,0009 0,0002 

Αμυντικού Διαστήματος 463,87 576,66 

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων 20.246,02 42.711,72 

Ταχύτητα Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

92.901,01 216.263,10 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 7,4554 15,7494 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Κεφαλαίου Κίνησης -0,0107 -0,4081 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού 0,0032 0,0015 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 0,0035 0,0067 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 0,3832 -0,0109 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους -112,35% -42,78% 

Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων -13,98% -12,88% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού -13,51% -12,74% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 1663,75% 89,54% 

Οικονομική Μόχλευση -11.900,01 -695,1863 

Λειτουργικών Εξόδων 43,8435 74,1506 

Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια -0,0084 -0,1438 

Δανειακών Κεφαλαίων 0,1886 0,206 

Ίδια προς Δανειακά Κεφάλαια -0,0083 -0,1257 

Ίδια Κεφάλαια προς  Πάγια  -0,0175 -0,3197 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Υποχρεώσεις 0,5165 0,4808 

Κέρδη Κατά Μετοχή -0,2581 -0,2636 

Εσωτερική Αξία Μετοχής -0,017 -0,2806 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε., 2012 - 2013 
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Αναφορικά με τη ρευστότητα, σε γενικά επίπεδα παρουσιάστηκε επιδείνωση της 

ευχέρειας ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με βάση τις εισροές που 

εξασφαλίζουν τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (πελάτες, 

αποθέματα, διαθέσιμα και χρεώστες γενικά). Ωστόσο, παρά τη μείωση των τιμών της 

γενικής ρευστότητας, οι τιμές του δείκτη σε γενικά επίπεδα ανέδειξαν την 

ικανοποιητική ρευστότητα της εταιρείας. 

 Ως προς την εξόφληση των υποχρεώσεών της, με χρήση των κατά τεκμήριο 

ευκολότερα ρευστοποιήσιμων στοιχείων της παρουσιάστηκε επιδείνωση ενώ και η 

ταμειακή ρευστότητα ανέδειξε αδυναμία της εταιρείας για εξόφληση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα μετρητά που διαθέτει. Τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της, ένδειξη για ανεπάρκεια των διαθεσίμων με σκοπό την ικανοποίηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. Ως προς τον αριθμοδείκτη 

αμυντικού χρονικού διαστήματος, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ακολούθησε αυξητική 

πορεία που σημαίνει ότι πέτυχε να βελτιώσει την ικανότητάς της να καταβάλλει τις 

λειτουργικές της δαπάνες και τα αμυντικά της στοιχεία χωρίς να βασίζεται στα 

λειτουργικά της έσοδα. Ουσιαστικά, αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της εταιρείας 

αποτελούν τη βασική πηγή ρευστών για την ικανοποίηση των τρεχουσών και 

προβλεπόμενων ημερησίων αναγκών σε μετρητά. 

Στους τομείς της δραστηριότητας η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. το διάστημα 2012 – 2013 

βελτίωσε τις φορές είσπραξης κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης των 

απαιτήσεων αναδεικνύοντας τη βελτίωση της αποτελεσματικότητα της διοίκησης στο 

ζήτημα της είσπραξης των απαιτήσεων της και αφ’ ετέρου η πιστωτική της πολιτική. 

Η εταιρεία επίσης το ίδιο διάστημα βελτίωσε την ικανότητά της να δημιουργεί και να 

εξοφλεί βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με μεγαλύτερη ευκολία ενώ εμφάνισε στοιχεία 

υπεραποθεματοποίησης λόγω της παρουσίας ζημιών. Ακόμα, η εταιρεία εμφάνισε 

υπεραυξημένα καθαρά κεφάλαια κίνησης σε επενδύσεις προσωρινού χαρακτήρα, 

επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρείας με τις πωλήσεις να 

εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές συναρτήσει του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Τέλος, 

ως προς τη δραστηριότητα, η εταιρεία στη χρήση περιουσιακών στοιχείων 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν πωλήσεις εμφάνισε ορθή επένδυση κεφαλαίων με 
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εντατικότερη χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις 

πωλήσεις για τη συγκεκριμένη χρονιά.  

Στη μέτρηση της αποδοτικότητας, το μικτό κέρδος παρουσίασε αρνητικές τιμές, 

στοιχείο απόλυτα φυσιολογικό λόγω των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η σχέση κέρδους και πωλήσεων το διάστημα 2012 

έως 2013 επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να ανακύψουν προβλήματα στο βαθμό 

κάλυψης των λειτουργικών και άλλων εξόδων. Η χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει 

κακή λειτουργική αποδοτικότητα ή αλλιώς, αποτελεσματικότητα της διοίκησης στη 

διαχείριση του κόστους παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε υψηλές τιμές. 

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η μείωση της αποτελεσματικότητας των συνολικών 

κεφαλαίων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση. Η εταιρεία κατόρθωσε από το 2012 

έως το 2013 να βελτιώσει την αποδοτικότητα των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της καθώς και των επιμέρους τμημάτων αυτής ενώ βελτιωμένη ήταν και η 

εικόνα ελέγχου και αξιολόγησης της διοίκησης.  

 Ως προς την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η εταιρεία φανέρωσε αδυναμία 

δημιουργίας κερδών που όμως μπορεί να επηρεάζεται και από τη χαμηλή δανειακή 

της επιβάρυνση με βελτίωση το 2012 - 2013. Σε επίπεδα οικονομικής μόχλευσης, η 

ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. εμφάνισε επίδραση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 

προς της αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων με αρνητική 

πορεία τη διετία 2012 – 2013. Η πορεία αυτή σημαίνει πρακτικά αρνητική επίδραση 

των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης, που στην περίπτωση της εταιρείας 

εκφράστηκε μέσω των ζημιών που εμφάνισε από τη μια χρονιά στην άλλη.  

Αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες, η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. εμφάνισε και για 

τα δύο έτη υψηλές τιμές. Η αύξηση διαχρονικά ήταν αρκετά σημαντική δείχνοντας 

μείωση του ποσοστού των λειτουργικών κερδών που παρέμειναν στην εταιρεία με 

αποτέλεσμα να βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που ενδέχεται να μην επαρκούν για να 

καλύψουν τα έξοδα της εταιρείας.  

Ως προς τη διάρθρωση και τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες που 

υπολογίστηκαν, παρουσιάστηκε γενικά αρνητική πορεία. Ειδικότερα, υπήρξε ένδειξη 

δυσκολιών σε μελλοντική ρευστότητα αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η 

πίεση για ταμειακές εκροές και για εξυπηρέτηση τους θα είναι υψηλή και 
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δυσκολότερα αντιμετωπίσιμη. Η ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των 

πιστωτών της εταιρείας επιδεινώθηκε το 2012 και πολύ περισσότερο το 2013. Τα 

ποσά που διατέθηκαν για την αύξηση του επενδεδυμένου παγίου κεφαλαίου 

αντλήθηκαν από δανεισμό και όχι από τη χρησιμοποίηση ιδίων πηγών κεφαλαίων. Ο 

δανεισμός αυτός ωστόσο δεν ξεπέρασε κάποια όρια ώστε να προκύψει 

υπερδανεισμός. Επίσης, στην εξόφληση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

προέκυψε σχετική δυσκολία εξόφλησης με αξιοποίηση των κεφαλαίων κίνησης. 

Τέλος, ως προς τα επενδυτικά στοιχεία της εταιρείας, θα πρέπει να σημειωθεί η 

παρουσία ζημιών που επηρέασε αρνητικά την ύπαρξη κερδών κατά μετοχή ενώ βάσει 

των υπολογισμών της εσωτερικής αξίας της μετοχής ενδείξεις υπερτίμησης 

προκύπτουν τα έτη 2012 - 2013. 

Αξιολογώντας συνολικά την εικόνα των αριθμοδεικτών της ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

για το διάστημα 2012 – 2013 προκύπτει, με βάση την εξέλιξη των τιμών, ότι η 

εταιρία έχει σαφώς πληγεί από τη συνολική οικονομική επιδείνωση αλλά και των 

δυσκολιών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει από την πτωτική πορεία του κλάδου των 

κατασκευών. Ο περιορισμός του τραπεζικού δανεισμού, η μείωση της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας και οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον 

επηρέασαν πολυεπίπεδα την εταιρεία. Ενώ τα πρώτα χρόνια της κρίσης η εταιρία 

έδειχνε να επηρεάζεται ως ένα βαθμό λαμβάνοντας κατάλληλες αποφάσεις, από το 

2012 και μετά η εταιρία επλήγη σε μεγάλο βαθμό. Η ρευστότητα και η 

αποδοτικότητα της εταιρεία ακολούθησαν πτωτική πορεία προδιαθέτοντας για 

αρνητικές μελλοντικές εξελίξεις. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των αριθμοδεικτών 

της, η εταιρεία καλείται να λάβει αποφάσεις που θα διαφοροποιήσουν τόσο τον τρόπο 

λειτουργίας της όσο και τη διαχείριση οικονομικών και κεφαλαιακών πόρων συ 

συνδυασμό πάντοτε με το οικονομικό περιβάλλον το οποίο καλείται να λειτουργήσει. 
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Επίλογος 

 

Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης των οικονομικών 

καταστάσεων της ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το διάστημα 2012 – 2013 με τη χρήση 

αριθμοδεικτών Εξετάζοντας το σύνολο των κανόνων και των μεθόδων που 

πλαισιώνουν τους αριθμοδείκτες στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, 

παρουσιάστηκαν τα βασικότερα, στοιχεία που τους συγκροτούν. Άλλωστε, ο βασικός 

στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της λήψης 

αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών 

πόρων που χρησιμοποιούνται σε κάθε εταιρεία. Οι αριθμοδείκτες, προς αυτή την 

κατεύθυνση, αποτελούν από τα σημαντικότερα εργαλεία.  

Οι εταιρείες, ανάμεσα τους και η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., είναι υποχρεωμένες να 

συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τα πρώτα έτη εφαρμογής της 

διπλογραφίας. Μέσω της ανάλυσης των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, 

οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση, 

τις επιδόσεις τους αλλά και να εντοπίσουν τυχόν λάθη σε αποφάσεις που έχουν λάβει.  

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε., με τη χρήση 

αριθμοδεικτών, ανέδειξε τα σημεία που η εταιρεία έχει κατορθώσει να βελτιώσει 

αλλά και να εντοπίσει τα τυχόν προβλήματα. Η σωστή αξιολόγησή τους και η λήψη 

των σωστών αποφάσεων για τις μελλοντικές εξελίξεις της εταιρείας, είναι μια 

υπόθεση που θα πρέπει να απασχολήσει το σύνολο του δυναμικού της εταιρείας, τόσο 

των στελεχών όσο και του εργατικού δυναμικού. Η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. με σαφή τα 

σημάδια επηρεασμού των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και της επιδείνωσης 

της κατάστασης στον κατασκευαστικό κλάδο, καλείται πλέον να διαχειριστεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια, τα πάγια στοιχεία της και το 

ανθρώπινο δυναμικό ώστε αρχικά να κατορθώσει να επιβιώσει και στη συνέχεια να 

καταστρώσει ένα πλάνο μελλοντικής ανάπτυξης. 

Μετά από όσα αναφέρθηκαν, κατανοεί κανείς ότι η ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων κατέχει εξέχουσα θέση στην λειτουργία κάθε εταιρείας και στη λήψη 

αποφάσεων. Ωστόσο η σωστή ερμηνεία τους είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που θα 

πρέπει να εκτελείται από ανθρώπους που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Η 
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πληροφόρηση που παρέχεται με τη χρήση αριθμοδεικτών είναι τέτοιας 

σπουδαιότητας επηρεάζοντας τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων πάσης φύσεως ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργείται μια συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων από αποφάσεις 

που ήδη έχουν ληφθεί καταγράφοντας τις επιδράσεις τους. 
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