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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας HELLAS ONLINE για την τετραετία 2011-2014. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλοι αριθμοδείκτες προκειμένου να γίνει η κατάλληλη 

αξιολόγηση της εταιρίας η οποία είναι ένας από τους ισχυρότερους πάροχους 

ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, συγκεκριμένα αναφέροντας 

ADSL Internet, σταθερή τηλεφωνία και ψηφιακή τηλεόραση νέας γενιάς. Η 

χρηματοοικονομική ανάλυση βασίστηκε στα δεδομένα τα οποία αναρτήθηκαν επίσημα 

στο κλείσιμο του κάθε έτους. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάλυση και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική δομή, την απόδοση και την 

εξέλιξη της επιχείρησης σε αυτό το διάστημα.  

                                   

  

 

  



 

 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

HELLAS ON LINE 

11..11  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  HHEELLLLAASS  OONN  LLIINNEE  

Η Hellas On Line είναι ο πρώτος ελληνικός Internet Service Provider. Ιδρύθηκε το 1993, 

ως πάροχος υπηρεσιών on-line πληροφόρησης, και από τότε πρωτοπορεί στην παροχή 

υπηρεσιών Internet.Η Hellas Online κυριαρχεί στη ελληνική αγορά καθώς αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών σταθερών τηλεπικοινωνιών, αφού 

διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φωνής, πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας και πολυμέσων. Αναδρομικά τα βήματα της εταιρίας από την 

ίδρυση της και έπειτα είναι τα εξής: 

 Το 1997, η hellas online εξαγοράστηκε από μια ελληνική εταιρία πληροφορικής 

την Infoquest S.A, της οποίας η δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο σε 

χονδρική και λιανική.  

 Το 2000, η hellas online προχώρησε στη συγχώνευση με την Com-Quest 

Computers & Telecommunications ΑΕ, με βασικό μέτοχο την Infoquest και την 

Eurobank EFG η οποία κατείχε το 40% των μετοχών. 

 Το 2002 , η Infoquest S.A μεταβίβασε το 60% των μετοχών της hellas online στη 

Eurobank EFG η οποία πλέον είχε αποκτήσει το 100% των μετοχών. Σκοπός του 

τραπεζικού ομίλου ήταν να διασφαλίσει το ποσό των 4 δισεκ. ευρώ που είχε 

επενδύσει στην εταιρία γα την απόκτηση του 40% καθώς και να αξιοποιήσει την 

hol αποτελεσματικότερα στα ηλεκτρονικά της project.    

 Το 2006 η hellas online εξαγοράστηκε εξολοκλήρου από την Intracom Holdings 

η οποία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους στη ΝΑ 

Ευρώπη.  

 Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς η hellas online εξαγόρασε το 100% των μετοχών 

της εταιρίας Αττικές Επικοινωνίες ΑΕ, έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτώντας 

με αυτό τον τρόπο και το μεγάλο πελατολόγιο της.  

 Το 2007 η πρώην hellas online υπέγραψε εμπορική συνεργασία με τη Vodafone 

Hellas, για την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικού δικτύου και 

σταθερής τηλεφωνίας. Απώτερος  σκοπός της Vodafone ,ήταν να προσφέρει 
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στους πελάτες της πρωτοποριακά προϊόντα, τα οποία θα συνδυάζουν τις 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με υπηρεσίες γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

 Στις 07.05.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η 

συγχώνευση των εταιρειών Unibrain και Hellas On Line, με απορρόφηση της 

δεύτερης από την πρώτη εταιρεία, κατόπιν έγκρισης από το υπουργείο 

Ανάπτυξης. Η Unibrain αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρίες παροχής  

εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.  

 Το 2010 η Vodafone Ελλάδος απέκτησε ποσοστό 18,50% της hellas online.  

 Στις 22.08.2014 Intracom και Vodafone ανακοίνωσαν επίσημα την υπογραφή για 

δεσμευτική συμφωνία που αφορά τη μεταβίβαση του ποσοστού της Intracom 

72,7% στη Vodafone έναντι συνολικού τιμήματος 72,5 εκατ. Ευρώ 

 

11..22  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΕΕΘΘΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  HHEELLLLAASS  OONNLLIINNEE11  

Το ιδιόκτητο δίκτυο υποδομής των οπτικών ινών της Hellas Online το 2014 επεκτείνεται 

πάνω από 5.200 χλμ., έχοντας παρουσία σε περισσότερα από 365 σημεία και με 75% εθνική 

κάλυψη σε όλη την Ελλάδα και κατέχοντας περισσότερες από 1.500 εγκαταστάσεις με 

παροχή γραμμών υψηλής χωρητικότητας (fibertothebuilding) σε εταιρικούς πελάτες. 

Κατέχει διασυνδέσεις υψηλής χωρητικότητας, όπως: 

 Διεθνής 70 Gbps  

 Με το GR-IX: 20 Gbps 

 Ωστόσο, είχε επενδύσει σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας, όπως: 

 DDSSLL & και τεχνολογίες FTTx 

 Τεχνολογίες DWDM, ETHERNET, CWDM, SDH για το δίκτυο μεταγωγής 

 Τεχνολογίες για διαχειρισιμότητα, ποιότητα και απεριόριστο εύρο ζώνης 

διαχειριζόμενων υπηρεσιών. 

 Εθνικό δίκτυο κορμού, τεχνολογίας ΙΙΡΡ, επόμενης γενιάς (IP next-generation) με 

χρήση δρομολογητών, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για αδιάλειπτη επεκτασιμότητα 

και λειτουργία της χωρητικότητας του συστήματος στα 322 Tbps. 

 Υποδομή δικτύου τηλεφωνίας βασισμένη σε softswitches τηλεπικοινωνιακής 

κλάσης και αρχιτεκτονική IMS, ώστε να είναι δυνατή η παροχή υψηλής ποιότητας 

                                       
1 https://statheri.vodafone.gr/basic-page/6375/diktyo-mas 



 

 10 

εφαρμογών πολυμέσων και υπηρεσιών φωνής, ανεξαρτήτως δικτύου πρόσβασης, 

καθώς και virtual network operator (VNO) καθολικών υπηρεσιών  

 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (teleconference, could κ.ά.) 

 Υποδομή διανομής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων διανομής video (VoD), 

τηλεοπτικών προγραμμάτων (iptv), και πολυμέσων 

 Τηλεπικοινωνιακής κλάσης συστήματα OSS και BSS, σε συμφωνία με το TOM 

 

11..33  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  HHEELLLLAASS  OONNLLIINNEE  

Η Hellas Online την χρονική περίοδο 2011-2014, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους 

παρόχους ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρέχει πολλές 

προηγμένες υπηρεσίες για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, όπως μικρού και μεγάλου 

μεγέθους εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και μεγάλους οργανισμούς.  

 
Στα πλαίσια της στρατηγικής που ακολουθεί ώστε να παρέχει ποιοτικές και καινοτόμες 

υπηρεσίες οι οποίες θα προσθέτουν αξία στην καθημερινότητα του καταναλωτή,  τον Ιούνιο 

του 2014, επέκτεινε το υπάρχον σύγχρονο δίκτυο Wi-Fi hot spot, σε επιλεγμένους σταθμούς 

του Μετρό αλλά και του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου της Αθήνας για τη ΣΤΑ.ΣΥ.ΑΕ2., για να 

δύναται το επιβατικό κοινό να έχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet, δωρεάν, από τις 

φορητές συσκευές του (laptop,smart phone, tablet). 

 
Η λειτουργία του δικτύου hot spot, συνολικού εύρους 150 Mbps, βασίζεται στην προηγμένης 

τεχνολογίας Wi-Fi πλατφόρμα της εταιρείας πάνω από υποδομή οπτικών ινών, που 

εξασφαλίζει αξιόπιστη και γρήγορη πρόσβαση στο Internet στους επιβάτες και στις 

αποβάθρες 7 σταθμών, όπως : Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ακρόπολη, Ομόνοια, Δουκίσσης 

Πλακεντίας, Πειραιάς και Νερατζιώτισσα.   

 
Επιπλέον, μέσω του κεντρικού portal της υπηρεσίας hot spot υπάρχει η δυνατότητα να 

παρέχει μελλοντικά, προς το επιβατικό κοινό, ενημερωτικό περιεχόμενο, όπως πληροφορίες 

συγκοινωνιών, ανακοινώσεις της ΣΤΑ.ΣΥ., πολιτικά δρώμενα, εκδηλώσεις, εστιατόρια, νέα 

για τον καιρό κ.ά. 

                                       
2 http://www.galsnguys.gr/2014/06/ 



 

 

11..44   ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜ

Σύμφωνα με την Vodafone Hellas η επιθυμία για εξαγορά της Hellas On 

αποτέλεσμα της επιτυχημένης εμπορικής συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρείες 

το 2007 και αργότερα με την απόκτηση του 18,5% των μετοχών που είχε εξαγοράσει η 

Vodafone. Η συμφωνία αυτή κατέστησε τη Vodafone ακόμα πιο ισχυρή αφου μπορού

αξιοποιήσει περαιτέρω τις δυνατότητες της hellas online η οποία στο τέλος του 2013 κατείχε 

μεγάλο ποσοστό της ελληνικής πελατειακής συνδρομητικής βάσης που ανερχόταν στους 

519.000 LLU συνδρομητές και 11% μερίδιο αγοράς πελατών σταθερής επικοινωνίας. 

 
Η Hellas On Line ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους 

οπτικών ινών στην Ελλάδα, το οποίο

πάροχο στην Ελλάδα με αναβαθμι

 
Στις ανακοινώσεις της η Vodafone

αποτέλεσμα, με επενδύσεις σε υποδομές του δικτύου προσφέροντας σε όλους τους 

συνδρομητές, πιο αξιόπιστες υπηρεσίες 

internet. Ωστόσο η απόκτηση της hellasonline σε συνδυασμό με 

και τέταρτης γενιάς, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που έχουν ιδιώτες 

και επαγγελματίες, ώστε να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητής και 

σταθερής επικοινωνίας κάθε στιγμή όπου κι αν βρίσκονται.

 
Η συγχώνευση των δύο εταιριών αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες  στη χώρα 

μας. Η αναγνώριση της αξίας της  hellasonline από ένα παγκόσμιο κολοσσο όπως η Vodafone 

ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω ε

                                       
3 http://www.capital.gr/epixeiriseis/2091991/ekleise

ΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  VVOODDAAFFOONNEE  ––

Σύμφωνα με την Vodafone Hellas η επιθυμία για εξαγορά της Hellas On 

αποτέλεσμα της επιτυχημένης εμπορικής συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρείες 

7 και αργότερα με την απόκτηση του 18,5% των μετοχών που είχε εξαγοράσει η 

Vodafone. Η συμφωνία αυτή κατέστησε τη Vodafone ακόμα πιο ισχυρή αφου μπορού

αξιοποιήσει περαιτέρω τις δυνατότητες της hellas online η οποία στο τέλος του 2013 κατείχε 

μεγάλο ποσοστό της ελληνικής πελατειακής συνδρομητικής βάσης που ανερχόταν στους 

519.000 LLU συνδρομητές και 11% μερίδιο αγοράς πελατών σταθερής επικοινωνίας. 

ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

το οποίο ξεπερνά τα 5.200 χλμ καθως και αποτελεί

αναβαθμισμένο δίκτυο οπτικών ινών στα 100 Gigabit.

νώσεις της η Vodafone3 θέτει ως επίκεντρο της συγχώνευσης 

αποτέλεσμα, με επενδύσεις σε υποδομές του δικτύου προσφέροντας σε όλους τους 

αξιόπιστες υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικού 

. Ωστόσο η απόκτηση της hellasonline σε συνδυασμό με επενδύσεις στο δίκτυο τρίτης 

και τέταρτης γενιάς, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που έχουν ιδιώτες 

και επαγγελματίες, ώστε να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητής και 

επικοινωνίας κάθε στιγμή όπου κι αν βρίσκονται. 

Η συγχώνευση των δύο εταιριών αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες  στη χώρα 

αναγνώριση της αξίας της  hellasonline από ένα παγκόσμιο κολοσσο όπως η Vodafone 

ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο.

http://www.capital.gr/epixeiriseis/2091991/ekleise-to-deal-vodafone-hol 

 

11 

 

––  HHOOLL  

Σύμφωνα με την Vodafone Hellas η επιθυμία για εξαγορά της Hellas On Line  είναι 

αποτέλεσμα της επιτυχημένης εμπορικής συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρείες 

7 και αργότερα με την απόκτηση του 18,5% των μετοχών που είχε εξαγοράσει η 

Vodafone. Η συμφωνία αυτή κατέστησε τη Vodafone ακόμα πιο ισχυρή αφου μπορούσε να 

αξιοποιήσει περαιτέρω τις δυνατότητες της hellas online η οποία στο τέλος του 2013 κατείχε 

μεγάλο ποσοστό της ελληνικής πελατειακής συνδρομητικής βάσης που ανερχόταν στους 

519.000 LLU συνδρομητές και 11% μερίδιο αγοράς πελατών σταθερής επικοινωνίας.  

διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

καθως και αποτελεί τον πρώτο 

στα 100 Gigabit. 

της συγχώνευσης το βέλτιστο 

αποτέλεσμα, με επενδύσεις σε υποδομές του δικτύου προσφέροντας σε όλους τους 

κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικού 

επενδύσεις στο δίκτυο τρίτης 

και τέταρτης γενιάς, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που έχουν ιδιώτες 

και επαγγελματίες, ώστε να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητής και 

Η συγχώνευση των δύο εταιριών αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες  στη χώρα 

αναγνώριση της αξίας της  hellasonline από ένα παγκόσμιο κολοσσο όπως η Vodafone 

πενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο. Μέλη του 
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Δ.Σ της Intracom νοιώθουν υπερήφανοι για την ραγδαία εξελιξη της hellasonline μέσα στην 

8ετία από έναν μεταπωλητή πάροχο υπηρεσιών internet σε έναν ισχυρό πρωταγωνιστή του 

τομέα των ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, για τον Όμιλο Intracom, η 

συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα επικερδής για τις συνθήκες της αγοράς, και αποφέρει 

ρευστότητα που θα επιτρέψει στην εισηγμένη την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε 

στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

 
Η ενσωμάτωση της Hellas Online με τη Vodafone4 έφερε πολλά προνόμια στην ελληνική 

αγορα όπως το Vodafone Home, μια εμπειρία σταθερής και Internet για κάθε σπίτι, μοναδική, 

ενώ όλα τα προγράμματα και οι υπηρεσίες της Hellas Online μετονομάστηκαν σε Vodafone 

Home και εμπλουτίστηκαν με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες, όπως ο συνδυασμός του 

συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με το σταθερό και & Internet Home, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα Προσωπική Εξυπηρέτηση και δωρεάν «Ρεζέρβα Επικοινωνίας» αλλά και 

μείωση της επικοινωνίας. 

Δωρεάν                                                    Δωρεάν 

     Προσωπική Εξυπηρέτηση                           “ Ρεζέρβα Επικοινωνίας ’’ 

    Τώρα μπορείς να έχεις τον δικό σου                                       Ό, τι κι αν συμβεί στο σπίτι, δεν θα ξεμείνεις 

     άνθρωπο να φροντίζει για όλη την                                                  ποτέ από ομιλία και Internet! 

                  επικοινωνία σου! 

 

11..55  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣ  HHEELLLLAASS  OONNLLIINNEE  

Ένα από τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει η εταιρεία Hellas Online, η 

παρουσία της σε όλη την Ελλάδα και σε όλες σχεδόν τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με 

το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και μεταπωλητών, που διαθέτει, ενώ όλοι οι συνεργάτες 

της διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία, για να βοηθούν υπεύθυνα τους πελάτες 

                                       
4  http://www.capital.gr/epixeiriseis/2091991/ekleise-to-deal-vodafone-hol 



 

ώστε να επιλέξουν την υπηρεσία που καλύπτει πλήρως τις προσωπικές τους ανάγκες, ή τις 

ανάγκες της επιχείρησής τους. 

11..66  ΔΔΙΙΑΑΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  HHEELLLLAASS  OONN

Το 2011 η Hellas Online διακρ

Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΠΕΠ) στην κατηγορία «Καινοτομία στην 

Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Μάνατζερ της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών».

 

Επίσης, το 2014 απέσπασε δύο βραβεία στα Health &

που βραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας 

στους εργασιακούς χώρους από οργανισμούς, επιχειρήσεις, 

 
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε στ

στην κατηγορία Έκτακτης Ανάγκης Τηλεπικοινωνίες. 

 
Τα βραβεία Health & Safety Awards οργανώνονται από την Boussias Communications και 

την έκδοση Plant Management, κάτω από την Αιγίδα του ΣΕΒ ενώ υποστηρίζονται απ

ΕΛΙΝΥΑΕ και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Στόχος αυτών των βραβείων είναι να 

αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στο νευραλγικό τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στον 

εργασιακό χώρο. 

 

                                       
5http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1260406/dyo

awards.html 

ώστε να επιλέξουν την υπηρεσία που καλύπτει πλήρως τις προσωπικές τους ανάγκες, ή τις 

ανάγκες της επιχείρησής τους.  

NNLLIINNEE  

Το 2011 η Hellas Online διακρίθηκε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΠΕΠ) στην κατηγορία «Καινοτομία στην 

Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Μάνατζερ της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών».

Επίσης, το 2014 απέσπασε δύο βραβεία στα Health & Safety Awards 2014

που βραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας 

στους εργασιακούς χώρους από οργανισμούς, επιχειρήσεις, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία Ετοιμότητα για Καταστάσεις και 

στην κατηγορία Έκτακτης Ανάγκης Τηλεπικοινωνίες.  

Τα βραβεία Health & Safety Awards οργανώνονται από την Boussias Communications και 

την έκδοση Plant Management, κάτω από την Αιγίδα του ΣΕΒ ενώ υποστηρίζονται απ

ΕΛΙΝΥΑΕ και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Στόχος αυτών των βραβείων είναι να 

αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στο νευραλγικό τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στον 

ws/enterprises/article/1260406/dyo-vraveia-gia-th-hol
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ώστε να επιλέξουν την υπηρεσία που καλύπτει πλήρως τις προσωπικές τους ανάγκες, ή τις 

ίθηκε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΠΕΠ) στην κατηγορία «Καινοτομία στην 

Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Μάνατζερ της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών». 

Safety Awards 20145, της διοργάνωσης 

που βραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας 

φορείς και παρόχους υπηρεσιών.  

ην κατηγορία Ετοιμότητα για Καταστάσεις και 

Τα βραβεία Health & Safety Awards οργανώνονται από την Boussias Communications και 

την έκδοση Plant Management, κάτω από την Αιγίδα του ΣΕΒ ενώ υποστηρίζονται από το 

ΕΛΙΝΥΑΕ και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Στόχος αυτών των βραβείων είναι να 

αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στο νευραλγικό τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στον 

hol-sta-health-safety-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

22..11  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την χρηματοοικονομική 

θέση της επιχείρησης και των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει6. Οι καταστάσεις 

αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση, την απόδοση και 

τις ταμειακές ροές οι οποίες είναι απαιτητές από διάφορα ενδιαφερόμενα μέλη (π.χ. 

μέτοχοι, επενδυτές κλπ) και χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές προκειμένου να 

διεξάγουν ένα πόρισμα σχετικό με την αληθινή χρηματοοικονομική κατάσταση που 

βρίσκεται η επιχείρηση. 

 

22..22  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Διάκριση ανάλογα με τη θέση του αναλυτή 

 Εσωτερική ανάλυση: είναι η ανάλυση η οποία πραγματοποιείται εκ των έσω δηλαδή 

από άτομα τα οποία προέρχονται από το περιβάλλον της επιχείρησης και έχουν άμεση 

πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία της. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται προκειμένου 

να αποκτηθεί μια σαφή εικόνα για την αποδοτικότητα και την χρηματοοικονομική 

θέση της μονάδας. 

 

 Εξωτερική ανάλυση: είναι η ανάλυση η οποία πραγματοποιείται από άτομα έξω από 

το περιβάλλον της επιχείρησης, τα οποία βασίζονται σε στοιχεία τα οποία έχουν 

δημοσιευτεί (π.χ. Ισολογισμός) καθώς και από εκθέσεις ελεγκτών. Προκειμένου να 

διενεργηθεί σωστά η ανάλυση τα στοιχεία θα πρέπει να είναι επαρκή. Οι αναλυτές 

προσπαθούν να βγάλουν ένα ορθό πόρισμα σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση 

                                       
6 Λεκαράκου Α., (2013) «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» , Αθήνα 
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και απόδοση της μονάδας,7 δηλαδή αναλύουν κατά πόσο η μονάδα είναι ικανή να 

ανταποκρίνεται τόσο στις μακροπρόθεσμες όσο και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της και στη δυνατότητα της να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες. 

 

22..33  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  

22..33..11  ΚΚάάθθεεττηη  ήή  ΔΔιιαασσττρρωωμμααττιικκήή  ήή  ΚΚοοιιννοούύ  ΜΜεεγγέέθθοουυςς  ΑΑννάάλλυυσσηη  

Πρόκειται για μια μέθοδο η οποία, αναλύει και αξιολογεί την επιχείρηση με βάση 

εσωτερικά πρότυπα και την επίδοση της κατά το παρελθόν αλλά και σε σχέση με τους 

στόχους της. Σύμφωνα με την κάθετη μέθοδο, ένα σημαντικό μέγεθος ή στοιχείο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης, λόγου χάρη οι πωλήσεις για τα αποτελέσματα 

χρήσης, χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομικής 

κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό και εκφράζονται πλέον ποσοστιαία τοις 100 επι  

του μεγέθους που λήφθηκε ως βάση υπολογισμού (κάθε στοιχείου του ισολογισμού το 

διαιρούμε με το σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού, ενώ κάθε στοιχείο της 

καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως το διαιρούμε με το σύνολο των καθαρών 

πωλήσεων). 

Αυτού του είδους η ανάλυση μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο άρτια εικόνα για τη δομή 

της εταιρείας και χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση της ίδιας εταιρείας κατά σειρά ετών. 

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με 

τη σύνθεση του ενεργητικού, των κεφαλαίων, των διαφόρων εξόδων για να μπορέσουν 

να ληφθούν οι απαιτούμενες ενέργειες. 

 

22..33..22  ΣΣυυγγκκρριιττιικκήή  ήή  δδιιααχχρροοννιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

Πρόκειται για μια μέθοδο η οποία αναλύει και αξιολογεί την επιχείρηση βάσει 

εξωτερικών προτύπων συγκρίνοντάς τη με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 

που ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Σύμφωνα με την οριζόντια μέθοδο  τα στοιχεία 

κατατάσσονται ανά κατηγορίες και για μια σειρά ετών. Έτσι όταν συγκρίνονται με 

αντίστοιχα στοιχεία παλαιότερων χρήσεων μπορούμε να βγάλουμε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα σχετικά με τις τάσεις και τη φύση των μεταβολών των στοιχείων που 

                                       
7 Γκίκας Δ.Χ., (2002) «Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων» ,εκδόσεις Μπένου Γ. Αθήνα 



 

 16 

παίζουν καθοριστικό ρόλο και μπορούν να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική θέση της 

επιχείρησης. Η μέθοδος των συγκριτικών καταστάσεων μπορεί να υπολογιστεί 

σύμφωνα, με την οριζόντια ανάλυση με προηγούμενη περίοδο και οριζόντια ανάλυση με 

σταθερή περίοδο. 

  

22..33..33  ΑΑννάάλλυυσσηη  μμεε  ααρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  ττάάσσηηςς  

Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, η οποία από τεχνικής άποψης είναι εύκολο να 

διεκπεραιωθεί. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιείται ένα έτος ως βάση 

υπολογισμού, και τα ποσά των επιλεγμένων στοιχείων υπολογίζονται ως ποσοστά στο 

ποσό του έτους βάσης. Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται το έτος το οποίο 

θεωρητικά είναι το πιο αντιπροσωπευτικό. Ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό είναι ο εξής: 

Αριθμοδείκτης τάσης έτους (ν) = ί  έ  έ  ( )

ί  έ  έ  ά
∗ 1008 

 

22..33..44  ΑΑννάάλλυυσσηη  μμεε  ααρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς    

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη  μέθοδο ανάλυσης, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

χρησιμοποιούνται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη για την εκτίμηση της 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ανάλυσή των αριθμοδεικτών 

αποδίδει σημαντικότερες πληροφορίες από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις από 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ανάλυσης.  

 

    

                                       
8 Κάντζος Κ., (2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα  
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22..44  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΙΙΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    

Το ουσιαστικότερο εργαλείο πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να στηριχθούν όλες οι 

αποφάσεις και οι επιλογές των επιχειρήσεων είναι οι οικονομικές καταστάσεις. Για αυτό 

ακριβώς το λόγο θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως το πλέον ουσιαστικό εργαλείο για τις 

επιχειρήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις είναι τα 

εξής: 

 

 Ισολογισμός 

Ο ισολογισμός9 είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο εμφανίζονται, για ένα να 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλα  τα περιουσιακά στοιχεία, όλες οι υποχρεώσεις 

και οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης.  

 
Στο αριστερό μέρος του εμφανίζεται το Ενεργητικό στο οποίο απεικονίζονται στοιχεία 

τα οποία τα οποία δείχνουν το που έχει επενδύσει τα κεφάλαια της η επιχείρηση τα 

οποία έχουν χρεωστικό υπόλοιπο όπως :  

 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό, όπως οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα. 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό, όπως εμπορεύματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα, 

διαθέσιμα. 

 
Στο δεξί μέρος του εμφανίζεται το Παθητικό στο οποίο απεικονίζονται στοιχεία τα 

οποία δείχνουν από που προέρχονται τα κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση 

τα οποία έχουν πιστωτικό υπόλοιπο όπως: 

 
  Λογαριασμοί καθαρής θέσης,  μετοχικό κεφάλαιο..  

  Λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων,  όπως τα δάνεια.  

 Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,  όπως τα γραμμάτια 

πληρωτέα. 

 
  
                                       
9 Λεκαράκου Α., (2011) «Χρηματοοικονομική Λογιστική 1» , Αθήνα 
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 Αποτελέσματα χρήσης 

 Τα αποτελέσματα χρήσης δείχνουν το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) που 

προέκυψε από τη λειτουργία της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους. Τα Α.Χ 

παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Κ.Α.Χ) της επιχείρησης και 

προκύπτουν από τον εξής τύπο: 

 
 

A.X. = Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης + Μη Λειτουργικά Έσοδα + Έκτακτα 

Κέρδη – Μη Λειτουργικά Έξοδα - Έκτακτες Ζημιές.10 

  

 Πίνακας διάθεσης κερδών 

Στον πίνακα αυτό η επιχείρηση αναγράφει πληροφορίες οι οποίες αφορούν το ποσό 

καθώς και σε ποιους διανέμεται το κέρδος που έχει προκύψει από την τρέχουσα και 

προηγούμενη χρήση, ενώ  δημοσιεύεται υποχρεωτικά και αυτός. 

 

  Κατάσταση που παρουσιάζει τις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων  

Στη συγκεκριμένη κατάσταση παρουσιάζονται όλες οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 

που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων χρήσεων. Δεν παρουσιάζονται 

εκείνες που προκύπτουν από συναλλαγές με τους μετόχους και από διανομές στους 

μετόχους. 

 

  Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Στην κατάσταση περιλαμβάνονται, λεπτομερώς,  όλων των ειδών οι        εισπράξεις 

(ταμειακές εισροές) που έχουν διενεργηθεί αλλά και όλων των ειδών τις πληρωμές 

(ταμειακές εκροές) που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο. 

 

  

                                       
10Από άρθρο του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικα με τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, ιστοσελίδας 

«http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2r» για την ερμηνεία και τον υπολογισμό των 

δεικτών 

 



 

  Λογιστικές Αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις

Περιέχουν συγκεκριμένες αρχές , 

εφαρμόζονται από την οικονομική 

παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις.

22..55  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟ

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης, η πρόβλεψη του βαθμού της μελλοντικής 

αποδοτικότητας η οποία μας επιτρέπει αν και πότε πρέπει αν και πότε πρέπει να 

δανείζουμε κεφάλαια ή να επενδύουμε σε μια επιχείρηση. Αυτή η διαδικασία βοηθά στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κινήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν τα 

ενδιαφερόμενα μέλη όπως  : 

 

 Μέτοχοι – επενδυτές διάφοροι

 Πιστωτικά ιδρύματα 

 Προμηθευτές / πιστωτές

 Ανταγωνιστές 

 Κεντρική εξουσία 

 Άλλες σημαντικές αρχές

 Εργατικά συνδικάτα 

 Επαγγελματικές οργανώσεις

 Χρηματοοικονομικοί αναλυτές

 Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι

 Ακαδημαϊκοί και ερευνητές

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ς και επεξηγηματικές σημειώσεις 

συγκεκριμένες αρχές , συγκεκριμένους κανόνες και πρακτικές 

φαρμόζονται από την οικονομική μονάδα, προκειμένου να καταρτιστούν και 

παρουσιαστούν οι οικονομικές καταστάσεις.   

ΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης, η πρόβλεψη του βαθμού της μελλοντικής 

αποδοτικότητας η οποία μας επιτρέπει αν και πότε πρέπει αν και πότε πρέπει να 

να επενδύουμε σε μια επιχείρηση. Αυτή η διαδικασία βοηθά στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κινήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν τα 

 

επενδυτές διάφοροι 

Προμηθευτές / πιστωτές 

λλες σημαντικές αρχές 

Επαγγελματικές οργανώσεις 

Χρηματοοικονομικοί αναλυτές 

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι 

αι ερευνητές 
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κανόνες και πρακτικές οι οποίες 

προκειμένου να καταρτιστούν και 

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης, η πρόβλεψη του βαθμού της μελλοντικής 

αποδοτικότητας η οποία μας επιτρέπει αν και πότε πρέπει αν και πότε πρέπει να 

να επενδύουμε σε μια επιχείρηση. Αυτή η διαδικασία βοηθά στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κινήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν τα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

33..11  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  

Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει 

από την επεξεργασία μεταξύ επιλεγμένων τιμών που λαμβάνονται από τις συγκεκριμένες 

καταστάσεις μιας επιχείρησης, οι οποίες αποκαλούνται οικονομικές καταστάσεις. Ο 

σκοπός κατάρτισης των συγκεκριμένων δεικτών είναι για να προσδιοριστεί η πραγματική 

θέση ή η αποδοτικότητα των διαφόρων τμημάτων ή/και ολόκληρων τομέων. Αυτά τα 

τμήματα ή/και ολόκληροι τομείς αφορούν μια οικονομική μονάδα, ενώ στην τελική τους 

ανάλυση αφορά την πραγματική κατάσταση ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και 

γενικότερα ολόκληρου του οικονομικού κλάδου που ανήκει η συγκεκριμένη οικονομική 

μονάδα.  

Με τη χρήση των αριθμοδεικτών μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για 

τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα μιας 

επιχείρησης σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων της αλλά και την πραγματική – 

αληθινή κατάσταση ολόκληρης της οικονομικής μονάδας. 

 

33..22  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ1111  

Παρακάτω παραθέτονται οι πέντε πιο χρήσιμοι αριθμοδείκτες, που είναι οι εξής: 

 ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς.  

Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας 

οικονομικής κατάστασης όσο και την ικανότητα της να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες  

υποχρεώσεις. 

 
    

                                       
11 Κάντζος Κ., (2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα  

 



 

 ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  δδρραασσττηη

Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται για να 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε ρευστά Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

μελετούν ή καλύτερα ερμηνεύουν το βαθμό αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της προκειμένου να διενεργήσει τις πωλήσεις της. 

 
 ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  κκεεφφααλλαα

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες εκτιμούν την μακροχρόνια ικανότητα της επιχείρη

αφ’ ενός μεν για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου για να 

προστατεύονται σε έναν βαθμό οι πιστωτές της.  

 
 ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  ααπποοδδοοττ

Μέσω αυτών των αριθμοδεικτών μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η 

κερδοφορία και η ικανότητα της διοίκησης, συγκεκριμένα μετράται ο βαθμός επιτυχίας  

ή αποτυχίας της επιχείρησης σε μια δεδομένη στιγμή.

 
 ΕΕππεεννδδυυττιικκοοίί  ααρριιθθμμοοδδεείί

Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τη χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τ

μερίσματα, και τον αριθμό των μετοχών μιας επιχείρησης καθώς και τα άλλα 

περιουσιακά της στοιχεία. 

 

 

 
 

ηηρριιόόττηηττααςς.  

χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί καλύτερα ο βαθμός 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε ρευστά Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

μελετούν ή καλύτερα ερμηνεύουν το βαθμό αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Μας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μία 

επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της προκειμένου να διενεργήσει τις πωλήσεις της. 

ααιιαακκήήςς  δδοομμήήςς  κκααιι  ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς.  

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες εκτιμούν την μακροχρόνια ικανότητα της επιχείρη

αφ’ ενός μεν για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου για να 

προστατεύονται σε έναν βαθμό οι πιστωτές της.   

ττιικκόόττηηττααςς.  

Μέσω αυτών των αριθμοδεικτών μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η 

η ικανότητα της διοίκησης, συγκεκριμένα μετράται ο βαθμός επιτυχίας  

ή αποτυχίας της επιχείρησης σε μια δεδομένη στιγμή. 

ίίκκττεεςς  ήή  ααρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν.. 

Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τη χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τ

μερίσματα, και τον αριθμό των μετοχών μιας επιχείρησης καθώς και τα άλλα 

περιουσιακά της στοιχεία.  
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ο βαθμός μετατροπής 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε ρευστά Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

μελετούν ή καλύτερα ερμηνεύουν το βαθμό αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των 

. Μας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μία 

επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της προκειμένου να διενεργήσει τις πωλήσεις της.  

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες εκτιμούν την μακροχρόνια ικανότητα της επιχείρησης 

αφ’ ενός μεν για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου για να 

Μέσω αυτών των αριθμοδεικτών μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η 

η ικανότητα της διοίκησης, συγκεκριμένα μετράται ο βαθμός επιτυχίας  

  

Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τη χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τα 

μερίσματα, και τον αριθμό των μετοχών μιας επιχείρησης καθώς και τα άλλα 
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33..33  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΡΡΕΕΥΥΣΣΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

33..33..11  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  γγεεννιικκήήςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς1122  

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη φαινομενική-ποσοτική σχέση μεταξύ των κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισμό της μονάδας και των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο ίδιο χρονικό περιθώριο.13 Δεν εστιάζει, στην 

δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

αλλά το αποτέλεσμα του χαρακτηρίζει την επιχειρηματική προσωπικότητα της διοίκησης 

είτε ως επιθετική ή συντηρητική. Το αποτέλεσμα της γενικής ρευστότητας προκύπτει 

από την εξής σχέση: 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

Ο λόγος που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος της 

μονάδας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα όριο ασφαλείας. Ο λόγος 2:1 

θεωρείται ο καλύτερος δυνατός ενώ αντίθετα ο υπερβολικά μεγάλος δείκτης αναδεικνύει 

τη μη αποδοτική συσσώρευση ρευστών στοιχείων στις επιμέρους κατηγορίες. Ωστόσο 

δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς είναι ένας συνοπτικός 

δείκτης. 

 

33..33..22  ΔΔεείίκκττηηςς    άάμμεεσσηηςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών 

στοιχείων του ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η μέτρηση αυτή 

θεωρείται πιο αυστηρή στο να υποδείξει κατά πόσο η επιχείρηση είναι ικανή να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς εκτιμά την πιθανότητα 

                                       
12 Από άρθρο της ιστοσελίδας « www.specisoft.gr» για την ερμηνεία και τον υπολογισμό των δεικτών 

13 Κάντζος Κ. (2002), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα  
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προσφυγής της σε πρόσθετο δανεισμό. Το αποτέλεσμα της άμεσης ρευστότητας 

προκύπτει από την εξής σχέση: 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό − Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

14 

Ο λόγος που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή θα πρέπει να κυμαίνεται περίπου στη 

μονάδα. Χρησιμοποιείται προκειμένου να αξιολογηθεί η ρευστότητα και η πιστοληπτική 

ικανότητα της μονάδας. 

 

33..33..33  ΔΔεείίκκττηηςς    ττααμμεειιαακκήήςς    ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες και 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που έχει στη διάθεσή της.  

Ταμειακά διαθέσιμα 
Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις.

 

Ο λόγος που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερος της 

μονάδας. Ιδανική θεωρείται η τιμή 0,4 καθώς και οι μεγαλύτερες από αυτή, όσο 

υψηλότερη είναι η τιμή τόσο πιο ισχυρή θεωρείται η ρευστότητα της επιχείρησης και ο 

κίνδυνος να μην καλύψει μελλοντικές υποχρεώσεις της ελαχιστοποιείται. 

 

33..33..44  ΔΔεείίκκττηηςς    ααμμυυννττιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς    ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει  το χρονικό διάστημα  που μπορεί να καλύψει τα 

λειτουργικά της έξοδα η επιχείρηση βάσει των ρευστών και άμεσα ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων της. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό –  Αποθέματα
Λειτουργικά Έξοδα

 

                                       
14 http://mscinaccounting.teipir.gr/uploads/b2e39d5837c0bcda66855c28f24f137a.pdf 
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33..44  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

33..44..11  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  εεξξοοφφλλήήσσεεωωςς  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης 

καλύπτονται από το κόστος πωληθέντων.  

Κόστος Πωληθέντων
 Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις

 

Ο λόγος προκύπτει από τη διαίρεση του κόστους πωληθέντων με τις αγορές 

εμπορευμάτων και αποθεμάτων με πίστωση από τους προμηθευτές και γενικότερα τις 

Β.Υ. Έτσι  μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο γρηγορότερα πρέπει να ικανοποιεί 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της η επιχείρηση. 

 

33..44..22      ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  εειισσππρράάξξεεωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ποιότητα και το βαθμό ρευστότητας των απαιτήσεων της 

επιχείρησης καθώς βοηθάει στον να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την πιστωτική 

πολιτική που ακολουθεί. 

Καθαρές Πωλήσεις
Απαιτήσεις

 

Στις απαιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τις επισφαλείς απαιτήσεις15, έτσι λοιπόν όσο 

μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο λιγότερο δεσμεύονται τα κεφάλαιά μας και τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς πελάτες 

 

    

                                       
15 Κάντζος Κ., (2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα  
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33..44..33  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ααπποοθθεεμμάάττωωνν1166  

Ο δείκτης αυτός δείχνει, την ικανότητα της επιχείρησης να πωλεί τα αποθέματά της σε 

μικρό χρονικό διάστημα. 

Κόστος Πωληθέντων
Μέσο ύψος αποθεμάτων

 

Ο λόγος που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή μας δείχνει πόσες φορές κατά τη διάρκεια 

της χρήσης επιτεύχθηκε η ανακύκλωση των αποθεμάτων. Η επιχείρηση έχει συμφέρον 

να ανακυκλώνει γρήγορα και πολλές φορές το χρόνο τα αποθέματά της, ένας υψηλός 

αριθμοδείκτης σημαίνει ικανότητα της επιχείρησης να πωλεί και εν συνεχεία να 

ρευστοποιεί τα αποθέματά της. Η εντατική εκμετάλλευση των αποθεμάτων, οδηγεί την 

επιχείρηση σε αύξηση πωλήσεων αλλά και σε αύξηση των κερδών, υπό την προϋπόθεση 

βέβαια ότι τα αποθέματα δεν πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους.  

 

33..44..44  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  κκααθθααρροούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκίίννηησσηηςς  

Ο δείκτης αυτός δείχνει, το ύψος των πωλήσεων που πέτυχε κάθε μονάδα καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης καθώς και αν η οικονομική μονάδα διατηρεί μεγάλα κεφάλαια 

κίνησης, πάντα σε σχέση με το ύψος των πωλήσεών της μέσα στη λογιστική χρήση. 

Καθαρές Πωλήσεις
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

 

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μπορεί να αποτελεί ένδειξη, ανεπάρκειας κεφαλαίων 

κίνησης , από αυξημένες τρέχουσες υποχρεώσεις , χαμηλή ταχύτητα ανανέωσης των 

αποθεμάτων ή χαμηλή ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων. 

 

    

                                       
16 Από άρθρο της ιστοσελίδας « www.specisoft.gr» για την ερμηνεία και τον υπολογισμό των δεικτών 
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33..55  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

33..55..11  ΔΔεείίκκττηηςς  σσχχέέσσεεωωςς  κκεεφφααλλααίίωωνν  ((ααυυττοοννοομμίίααςς))  

Ο δείκτης αυτός δείχνει, τη σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης προς το 

σύνολο των κεφαλαίων της παρουσιάζοντας έτσι την μακροχρόνια ρευστότητα της για 

την εξόφληση των υποχρεώσεων της. 

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

 

Η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη του 1 αλλά όσο μεγαλύτερη είναι (τείνει προς το 1) 

τόσο μεγαλύτερα περιθώρια υπάρχουν για αποδοτικότερη κεφαλαιακή διάρθρωση. 

  

33..55..22  ΔΔεείίκκττηηςς  ΥΥππεερρχχρρέέωωσσηηςς  &&  ΕΕππιιππέέδδοουυ  ΚΚεεφφααλλααιιαακκήήςς  ΜΜόόχχλλεευυσσηηςς  

Ο δείκτης αυτός δείχνει, το βαθμό ασφαλείας που εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια της 

επιχείρησης στις επιχείρησης. Επίσης αξιολογεί το επιπέδου της χρήσης κεφαλαιακής 

μόχλευσης από τους μετόχους και τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

 

Το όριο του δείκτη πρέπει να είναι μεγαλύτερο η ίσο της μονάδας, όσο μεγαλύτερο είναι 

τόσο πιο υπερχρεωμένη θεωρείται η επιχείρηση και τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

κεφαλαιακής μόχλευσης. 
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33..55..33  ΔΔεείίκκττηηςς    ΠΠααγγίίωωνν  ππρροοςς  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Ο δείκτης αυτός δείχνει, πόσα επιπλέον δανειακά κεφάλαια θα μπορούσε να αντλήσει 

μια επιχείρηση υποθηκεύοντας πάγια της. Παρουσιάζει τη σχέση παγίων με 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα της επιχείρησης να καλύψει 

μακροχρόνιους πιστωτές από τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης. 

Πάγιο Ενεργητικό (Μη Υποθηκευμένα)
 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

Το όριο του δείκτη πρέπει να είναι μεγαλύτερο η ίσο της μονάδας, όσο μεγαλύτερο είναι 

τόσο προσοχή χρειάζεται καθώς αυτό μπορεί να είναι δείγμα υπερχρέωσης της 

επιχείρησης. 

 

33..55..44  ΔΔεείίκκττηηςς  κκάάλλυυψψηηςς  ττόόκκωωνν  

Ο δείκτης αυτός δείχνει, τη σχέση του εισοδήματος προ φόρων με τα 

χρηματοοικονομικα έξοδα της χρήσης. 

Αποτελέσματα προ Φόρων +  Χρηματοοικονομικά έξοδα 
  Χρηματοοικονομικά έξοδα

 

Το όριο του δείκτη πρέπει να είναι μεγαλύτερο της μονάδας, όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης τόσο αυξάνεται και η δυνατότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει τους τόκους. Με  

αυτό τον τρόπο εκτιμάται η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί όσο περισσότερα 

έσοδα μπορεί προκειμένου να καλύπτει έξοδα πρωταρχικής σημασίας πρώτα (μισθούς, 

εισφορές κτλ) και ύστερα τα υπόλοιπα. Ωστόσο σαν δείκτης μειονεκτεί στο γεγονός ότι 

δεν εξετάζει την ταμειακή ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τα έξοδά της αλλά 

εξετάζει περισσότερο τη λογιστική. Αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό απόλυτα αφού 

κάποια έσοδα στην πραγματικότητα μπορεί να μην βρίσκονται στο ταμείο της (όπως 

πωλήσεις επί πιστώσει). 
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33..66  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

33..66..11  ΔΔεείίκκττηηςς  ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  σσυυννόόλλοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων του 

Ενεργητικού της επιχείρησης μέσω της αναλογίας των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 

προ χρηματοοικονομικών εξόδων ως προς το σύνολο του Ενεργητικού. 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών εξόδων
Καθαρό σύνολο Ενεργητικού

 

Το αποτέλεσμα φανερώνει κατά πόσο η επιχειρηση είναι ικανή να επιζήσει οικονομικά ώστε 

να μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια τα οποία να επενδύσει  και να ανταμοιφθεί ανάλογα. 

 

33..66..22  ΔΔεείίκκττηηςς  μμεειικκττοούύ  κκέέρρδδοουυςς  1177  

Ο δείκτης αυτός είναι και γνωστός ως και μεικτό περιθώριο κέρδους και είναι πολύ 

σημαντικός διότι δείχνει την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και την πολιτική 

τιμών της. 

Μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης
Κύκλο εργασιών

 

Το όριο του δείκτη πρέπει να είναι μικρότερο της μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης τόσο καλύτερη θέση από αποψη κερδών κατέχει η επιχείρηση πράγμα το οποίο 

σημαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των 

προΐόντων που πωλεί. 

 

    

                                       
17 Από άρθρο της ιστοσελίδας « www.specisoft.gr» για την ερμηνεία και τον υπολογισμό των δεικτών 
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33..66..33  ΔΔεείίκκττηηςς  κκααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς1188  

Ο δείκτης αυτός είναι και γνωστός ως και καθαρό περιθώριο κέρδους και μας δείχνει το 

κέρδος της επιχείρησης από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή τα κέρδη που μένουν 

στην επιχείρηση μτά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και 

των λοιπών εξόδων. 

Καθαρά κέρδη χρήσης
Κύκλος εργασιών

 

Το όριο του δείκτη πρέπει να είναι μικρότερο της μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 

  

                                       
18 Από άρθρο του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

«http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2r» για την ερμηνεία και τον υπολογισμό των 

δεικτών 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΗΣ HELLAS

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζουν οι 

δημοσιευμένοι ισολογισμοί της Hellas Online 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα

εταιρείας ανά έτος στον παρακάτω πίνακα μ

υπολογισμούς όλων των αριθμοδεικτών ρευστότητας

δομής και βιωσιμότητας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

HELLAS ONLINE 

θα αναλυθούν τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζουν οι 

ισολογισμοί της Hellas Online κατά τη διάρκεια 2011

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. Η συγκέντρωση

εταιρείας ανά έτος στον παρακάτω πίνακα μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε τους 

υπολογισμούς όλων των αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

θα αναλυθούν τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζουν οι 

κατά τη διάρκεια 2011-2014, τα οποία 

Η συγκέντρωση των στοιχείων της 

ας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε τους 

, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ (2011-2014)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ

2011 2012 2013 2014

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

66.729.833 65.329.812 64.389.503 69.405.660

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 265.421.672 231.064.282 216.687.730 203.548.052

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

150.169.997 147.722.016 256.433.128 41.862.245

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

332.151.505 296.394.094 281.077.233 272.953.712

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

182.544.359 173.833.911 166.480.458 211.000.000

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

178.947.779 161.123.317 35.227.364 245.562.446

-14.470.979

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)

329.117.776 308.845.333 291.660.492 287.424.691

54.626.658

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.033.729 -12.451.239 -10.583.259

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.674.533 7.691.297 9.208.853 22.885.371

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 730.555 730.555 553.992 184.811

46.335.478

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 25.480.340 38.620.802 45.264.138 31.604.067

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 224.644.383 235.788.409 224.246.885 209.523.110

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΠΕΛΑΤΕΣ

64.324.745 56.907.960

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 39.401.044 44.067.010 34.575.586 28.854.592

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η -19.884.455 -15.845.519 1.382.331 -4.054.979

19 

                                       
19 https://statheri.vodafone.gr/company/investors/financial-reports 
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-12,94% -18,36% -23,31%

-2,10% -3,51% 4,01%

-10,77% -15,38% -17,82%

-1,63% 70,76% -72,12%

-9,96% -80,31% 37,23%

-4,77% -8,80% 15,59%

-510,43% -448,85% -577,00%

-6,16% -11,38% -12,67%

0,00% -24,17% -74,70%

359,31% 449,94% 1266,67%

-11,53% -15,08% -27,97%

4,96% -0,18% -6,73%

51,57% 77,64% 24,03%

-20,31% -106,95% -79,61%

11,84% -12,25% -26,77%

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2011 2012 2013 2014

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 265.421.672

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

231.064.282 216.687.730

66.729.833

332.151.505

150.169.997

178.947.779

65.329.812

296.394.094

147.722.016

161.123.317

64.389.503

22.885.371

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

182.544.359

3.033.729

329.117.776

730.555

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

25.480.340

-19.884.455

39.401.044

1.674.533

64.324.745

224.644.383

173.833.911

-12.451.239

308.845.333

730.555

-10.583.259

203.548.052

69.405.660

272.953.712

41.862.245

245.562.446

553.992

211.000.000

291.660.492

9.208.853

281.077.233

256.433.128

35.227.364

166.480.458

7.691.297

56.907.960

-14.470.979

287.424.691

184.811

28.854.592

-15.845.519

44.067.010

1.382.331

34.575.586

46.335.478

209.523.110

31.604.067

-4.054.979

235.788.409

54.626.658

45.264.13838.620.802

224.246.885



 

44..11  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΡΡΕΕΥΥΣΣΤΤ

44..11..11  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  γγεεννιικκήήςς  

2011: 
. ..

. .
 = 

                2012: . .

. .
 = 0.442

2011 2012

0.444 0.442

Για τις χρήσεις 2011-2013 ο δείκτης είναι κάτω της μονάδας πράγμα το οποίο σημαίνει πως 

δυσκολεύεται να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και η ρευστότητα της 

φαίνεται να είναι ανεπαρκής. Ωστόσο το 2014 η επιχείρηση ανακάμπτει σημειώνοντας 

σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 560,55%. Αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που το 

κυκλοφορούν ενεργητικό παραμένει στα ίδια επίπεδα περίπου ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνονται κατακόρυφα στο 1/6 της προηγύμενης χρήσης. Δόθηκε μεγάλο 

ποσό στην εξόφληση προμηθευτών, όπως φαίνεται στον Ισολογισμό ο υπόλοιπο του 

λογαριασμού είναι μειωμένο κατά 64,27% σε σχέση με τη χρήση του 2013.

0

0,5

1

1,5

2

2011

ΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

  ρρεευυσσττόόττηηττααςς    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

= 0.444   2013: 
. .

. .
  = 0.251

= 0.442         2014: . .

. .
 = 1.658

ETH 

2012 2013 2014

0.442 0.251 1.658

2013 ο δείκτης είναι κάτω της μονάδας πράγμα το οποίο σημαίνει πως 

δυσκολεύεται να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και η ρευστότητα της 

φαίνεται να είναι ανεπαρκής. Ωστόσο το 2014 η επιχείρηση ανακάμπτει σημειώνοντας 

κή αύξηση του δείκτη κατά 560,55%. Αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που το 

παραμένει στα ίδια επίπεδα περίπου ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνονται κατακόρυφα στο 1/6 της προηγύμενης χρήσης. Δόθηκε μεγάλο 

ηθευτών, όπως φαίνεται στον Ισολογισμό ο υπόλοιπο του 

λογαριασμού είναι μειωμένο κατά 64,27% σε σχέση με τη χρήση του 2013.

2011 2012 2013 2014
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= 0.251 

= 1.658 

2014 

58 

 

2013 ο δείκτης είναι κάτω της μονάδας πράγμα το οποίο σημαίνει πως 

δυσκολεύεται να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και η ρευστότητα της 

φαίνεται να είναι ανεπαρκής. Ωστόσο το 2014 η επιχείρηση ανακάμπτει σημειώνοντας 

κή αύξηση του δείκτη κατά 560,55%. Αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που το 

παραμένει στα ίδια επίπεδα περίπου ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνονται κατακόρυφα στο 1/6 της προηγύμενης χρήσης. Δόθηκε μεγάλο 

ηθευτών, όπως φαίνεται στον Ισολογισμό ο υπόλοιπο του 

λογαριασμού είναι μειωμένο κατά 64,27% σε σχέση με τη χρήση του 2013. 



 

44..11..22    ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  άάμμεεσσηηςς

Κυκλοφορούν

2011: . .. .

. .
 = 0.4

2012: . . .

. .
 = 0.437

2011 

0,439 

 

Για τις χρήσεις 2011-2013 ο δείκτης είναι κάτω από τη μονάδα πράγμα το οποίο σημαίνει 

πως η επιχείρηση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα 

τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της είναι ανεπαρκή καθώς καθ’όλη τη διάρκεια της τριετίας είναι 

πολύ μικρότερα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Σε αντίθεση με το 2014 που τα 

στοιχεία του ενεργητικού φαίνεται να 

με το δείκτη να σημειώνει 1,653. 

    

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2011

ςς    ρρεευυσσττόόττηηττααςς    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό − Αποθέματα
Βραχ. Υποχρεώσεις

 

0.439   2013: . .

.

0.437   2014: . .

.

ETH 

2012 2013 

0,437 0,249 

2013 ο δείκτης είναι κάτω από τη μονάδα πράγμα το οποίο σημαίνει 

πως η επιχείρηση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία που έχει στο ενεργητικό της. Επομένως 

τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της είναι ανεπαρκή καθώς καθ’όλη τη διάρκεια της τριετίας είναι 

πολύ μικρότερα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Σε αντίθεση με το 2014 που τα 

στοιχεία του ενεργητικού φαίνεται να καλύπτουν τις κατά πολύ μειωμένες υποχρεώσεις της 

με το δείκτη να σημειώνει 1,653.  

2011 2012 2013 2014
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.

.
  = 0.249 

.

.
  = 1.653 

2014 

1,653 

 

2013 ο δείκτης είναι κάτω από τη μονάδα πράγμα το οποίο σημαίνει 

πως η επιχείρηση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

στοιχεία που έχει στο ενεργητικό της. Επομένως 

τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της είναι ανεπαρκή καθώς καθ’όλη τη διάρκεια της τριετίας είναι 

πολύ μικρότερα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Σε αντίθεση με το 2014 που τα 

καλύπτουν τις κατά πολύ μειωμένες υποχρεώσεις της 



 

44..11..33  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  ττααμμεειιαακκ

2011: 
. .

. .
 = 0.

2012: 
. .

. .
 = 0.

2011 

0,011 

 

Ο αριθμοδείκτης της ταμειακής ρευστότητας μας δίνει την εικόνα της 

μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

παρατηρούμε για το έτος 2011 ο δείκτης βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο (0,5) στο 0,011 

ενώ το 2012 φαίνεται να παρουσιάζει μια 

0,052 αυτό συμβαίνει καθώς υπήρχε αύξηση των διαθέσιμων και μικρή μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το 2013 ο δείκτης μειώνεται ξανά κατά  30,77% στο 0,36, 

αυτό συμβαίνει καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αρκετά αυξημένες από την 

προηγούμενη χρήση  ενώ τα διαθέσιμα είναι ελαφρώς αυξημένα. Τέλος το 2014 η ανοδική 

πορεία του δείκτη σταματά στο 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2011

κκήήςς    ρρεευυσσττόόττηηττααςς    

Ταμειακά διαθέσιμα 
Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις.

 

0.011    2013: 
. .

. .

= 0.052    2014:  
. .

. .

ETH 

2012 2013 

0,052 0,036 

Ο αριθμοδείκτης της ταμειακής ρευστότητας μας δίνει την εικόνα της επάρκειας

μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

ια το έτος 2011 ο δείκτης βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο (0,5) στο 0,011 

ενώ το 2012 φαίνεται να παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο της τάξεως του 

αυτό συμβαίνει καθώς υπήρχε αύξηση των διαθέσιμων και μικρή μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το 2013 ο δείκτης μειώνεται ξανά κατά  30,77% στο 0,36, 

αυτό συμβαίνει καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αρκετά αυξημένες από την 

ηγούμενη χρήση  ενώ τα διαθέσιμα είναι ελαφρώς αυξημένα. Τέλος το 2014 η ανοδική 

πορεία του δείκτη σταματά στο 0,547, λόγω της σημαντικής μείωσης των  βραχυπρόθεσμων 

2012 2013 2014

 

35 

 = 0.036 

 = 0,546 

2014 

0,547 

 

επάρκειας  ή όχι των 

μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Όπως 

ια το έτος 2011 ο δείκτης βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο (0,5) στο 0,011 

άνοδο της τάξεως του 372,73%, στο 

αυτό συμβαίνει καθώς υπήρχε αύξηση των διαθέσιμων και μικρή μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το 2013 ο δείκτης μειώνεται ξανά κατά  30,77% στο 0,36, 

αυτό συμβαίνει καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αρκετά αυξημένες από την 

ηγούμενη χρήση  ενώ τα διαθέσιμα είναι ελαφρώς αυξημένα. Τέλος το 2014 η ανοδική 

λόγω της σημαντικής μείωσης των  βραχυπρόθεσμων 
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υποχρεώσεων και αντίστοιχα της μεγάλης αύξησης των διαθέσιμων της επιχείρησης.  Όπως 

είναι εμφανές όσον αφορά την τριετία 2011-2013 ο δείκτης της ταμειακής ρευστότητας 

κινείται αρκετά κάτω από το όριο, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η επιχείρηση δεν μπορούσε 

σε μεγάλο βαθμό να καλύψει τις υποχρεώσεις της με μετρητά τα οποία έχει στη διάθεση της. 

Αντίθετα το 2014 φαίνεται να υπάρχει σημαντική βελτίωση και ταμειακά διαθέσιμα τα οποία 

μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις της. 

 

44..11..44  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  ααμμυυννττιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς    

 Ημερήσια λειτουργικά  έξοδα 

(κόστος πωληθέντων + λειτουργικά έξοδα)

365
 

2011: 
. . . .

 = 653.602,98   2013:
. . . .

 = 585.091,32 

2012: 
. . . .

 = 660.916,76   2014: 
. . . .

= 876.037,35 

ETH 

2011 2012 2013 2014 

653.602,98 660.916,76 585.091,32 876.037,35 

 

 Αμυντικό διάστημα 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό –  Αποθέματα
Ημερίσια Λειτουργικά Έξοδα

 

2011: 
. . .

. ,
 = 100,97     2013: 

. . .

. ,
  = 109,10 

 2012: 
. . .

. ,
 = 97,74                2014: 

. . .

. ,
 = 79,01 

  



 

 

2011 

100,97 

Για το έτος 2011 η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τα ημερήσια λειτουργικά της έξοδα περίπου 

για 101 ημέρες, με τα διαθέσιμα που έχει στο ενεργητικό της. Τ

μείωση που δείχνει την επιχείρηση να αντέχει οικονομικά τα ημερίσια έξοδά της γ

ημέρες. Το 2013 η HOL μειώνει τα λειτουργικά της έξοδα με αποτέλεσμα να αυξάνει τις 

ημέρες  που μπορουν τα διαθεσιμά της να τα καλύψουν στις 109 ημέρες. Τέλος για τη χρήση 

του 2014 τα έξοδα της φαίνονται πολύ αυξημένα σε σχεση με τις προηγούμενες χρή

παρόλο που τα ταμειακά της διαθέσιμα έχουν αυξηθεί εκείνη αντέχει για 79 ημέρες να 

καλύψει τις υποχρεώσεις της. 
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ETH 

2012 2013 

97,74 109,10 

 

Για το έτος 2011 η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τα ημερήσια λειτουργικά της έξοδα περίπου 

με τα διαθέσιμα που έχει στο ενεργητικό της. Το 2012

μείωση που δείχνει την επιχείρηση να αντέχει οικονομικά τα ημερίσια έξοδά της γ

μειώνει τα λειτουργικά της έξοδα με αποτέλεσμα να αυξάνει τις 

ημέρες  που μπορουν τα διαθεσιμά της να τα καλύψουν στις 109 ημέρες. Τέλος για τη χρήση 

του 2014 τα έξοδα της φαίνονται πολύ αυξημένα σε σχεση με τις προηγούμενες χρή

παρόλο που τα ταμειακά της διαθέσιμα έχουν αυξηθεί εκείνη αντέχει για 79 ημέρες να 

  

2012 2013 2014
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2014 

79,01 

 

Για το έτος 2011 η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τα ημερήσια λειτουργικά της έξοδα περίπου 

2012 υπάρχει μια μικρή 

μείωση που δείχνει την επιχείρηση να αντέχει οικονομικά τα ημερίσια έξοδά της για 98 

μειώνει τα λειτουργικά της έξοδα με αποτέλεσμα να αυξάνει τις 

ημέρες  που μπορουν τα διαθεσιμά της να τα καλύψουν στις 109 ημέρες. Τέλος για τη χρήση 

του 2014 τα έξοδα της φαίνονται πολύ αυξημένα σε σχεση με τις προηγούμενες χρήσεις και 

παρόλο που τα ταμειακά της διαθέσιμα έχουν αυξηθεί εκείνη αντέχει για 79 ημέρες να 
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44..11..55  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς  ΑΑρριιθθμμοοδδεειικκττώώνν  ΡΡεευυσσττόόττηηττααςς  

ΡΡΕΕΥΥΣΣΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  22001111  22001122      22001133      22001144      

ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  0,44 0,44 -0,45% 0,25 -43,47% 1,66 273,42% 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  0,44 0,44 -0,46% 0,25 -43,28% 1,65 276,54% 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  0,01 0,05 372,73% 0,04 227,27% 0,55 4872,73% 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ημέρες) 100,97 97,74 -3,20% 109,10 8,05% 79,01 -21,75% 
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44..22  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

44..22..11  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  εεξξοοφφλλήήσσεεωωςς  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  

Κόστος Πωληθέντων
Μ. Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

 

 2011: . .

( . .  . . )/
 = 1,116      2013: . .

( . . . . )/
 =0,885 

2012: . .

( . . . . )/
 = 1,323       2014: . .

( . . . . )/
 = 1,193 

365
Αριθ. ταχύτητας εξοφλήσεως βραχ. υποχρεώσεων

 

 

 2011: 
,

  = 314,65 ημέρες     2013: 
,

 = 412,42 ημέρες 

 2012: 
,

 = 275,88 ημέρες        2014: 
,

 =305,92 ημέρες 

ETH 

2011 2012 2013 2014 

1,116 1,32 0,89 1,19 

 



 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές  μέσα στη χρήση 

της υποχρεώσεις της. Το 201

της για τις αγορές που έχει πραγματοποιήσει στις 31

πως μπορεί να ανταποκριθεί μόνο μια φορά. Το 2012 βελτιώνεται ελάχιστα η 

ανταπόκριση της επιχείρησης στις υποχρεώσεις της στις 276 ημέρες, σε αυτό βοηθάει το 

γεγονός πως έχουν μειωθεί οι οφειλές κατά 16,5%ενω οι αγορές παρ

επίπεδα. Το 2013 η επιχειρηση δυσχερεί οικονομικά αφο

καταφέρνουν να εξοφληθούν  

αύξησης των υποχρεώσεων κατά 35,67%. Το 2014 η 

καταφέρνει να εξοφλήσει τις οφειλές της στις 30

συμβάλλει η μείωση του λογαριασμού

Καθ’ όλη την τετραετία ο δείκτης κινείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
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Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές  μέσα στη χρήση μια επιχείρηση 

2011 η επιχείρηση καταφέρνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις 

της για τις αγορές που έχει πραγματοποιήσει στις 315 ημέρες, πράγμα το οποίο σημαίνει 

πως μπορεί να ανταποκριθεί μόνο μια φορά. Το 2012 βελτιώνεται ελάχιστα η 

ανταπόκριση της επιχείρησης στις υποχρεώσεις της στις 276 ημέρες, σε αυτό βοηθάει το 

γεγονός πως έχουν μειωθεί οι οφειλές κατά 16,5%ενω οι αγορές παρ

επίπεδα. Το 2013 η επιχειρηση δυσχερεί οικονομικά αφου οι υποχρεώσεις δεν 

καταφέρνουν να εξοφληθούν  μέσα στη χρήση. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης 

αύξησης των υποχρεώσεων κατά 35,67%. Το 2014 η HOL 

ι τις οφειλές της στις 306 ημέρες, φυσικα 

συμβάλλει η μείωση του λογαριασμού των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις.

ο δείκτης κινείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

2012 2013 2014
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μια επιχείρηση εξοφλεί 

η επιχείρηση καταφέρνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις 

ημέρες, πράγμα το οποίο σημαίνει 

πως μπορεί να ανταποκριθεί μόνο μια φορά. Το 2012 βελτιώνεται ελάχιστα η 

ανταπόκριση της επιχείρησης στις υποχρεώσεις της στις 276 ημέρες, σε αυτό βοηθάει το 

γεγονός πως έχουν μειωθεί οι οφειλές κατά 16,5%ενω οι αγορές παραμένουν στα ίδια 

οι υποχρεώσεις δεν 

μέσα στη χρήση. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης 

 ανακάμπτει  αφού 

 σε αυτό το γεγονός 

των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

ο δείκτης κινείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. 
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44..22..22  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  εειισσππρράάξξεεωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  

Καθαρές Πωλήσεις
Μ. Ο. Απαιτήσεων

 

2011: . .

. .
 = 2,96     2013: . .

. .
 =4,02 

2012: 
. .

. . ,
 = 3,89     2014: 

. .

. .
 = 4,15 

ETH 

2011 2012 2013 2014 

2,96 3,89 4,02 4,15 

 

 
 Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων (ημέρες) 

365
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων

 

             2011: 
,

 = 123 ημέρες      2013: 
,

 = 91 ημέρες 

2012: 
,

 = 94 ημέρες              2014: 
,

 = 88 ημέρες 

ETH 

2011 2012 2013 2014 

123 94 91 88 

 



 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές  μέσα στη χρήση μια επιχείρηση 

εισπράττει τις απαιτήσεις της. 

επιχείρηση είναι 123 ημέρες πράγμα το οποίο σημαίνει πως εισπράττονται περίπου 3 

φορες μέσα στη χρήση. Το 2012 

επιχείρηση  κυμαίνοντα σταθερά στις 

2014 η hol καταφέρνει να αυξήσει
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Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές  μέσα στη χρήση μια επιχείρηση 

της. Το 2011 βλέπουμε πως η παραμονή των απαιτήσεων στην 

ημέρες πράγμα το οποίο σημαίνει πως εισπράττονται περίπου 3 

φορες μέσα στη χρήση. Το 2012 και 2013 η διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην 

κυμαίνοντα σταθερά στις  91-94 ημέρες  ημέρες έως ότου εισπραχθούν. Το 

καταφέρνει να αυξήσει την ταχύτητα είσπραξης στις 88 ημέρες.

2012 2013 2014
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Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές  μέσα στη χρήση μια επιχείρηση 

Το 2011 βλέπουμε πως η παραμονή των απαιτήσεων στην 

ημέρες πράγμα το οποίο σημαίνει πως εισπράττονται περίπου 3 

η διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην 

ημέρες  ημέρες έως ότου εισπραχθούν. Το 

ημέρες. 



 

44..22..33  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττ

2011: 
. .

.
 = 

2012: 
. .

.
 = 269,88

 

Αριθ

2011: 
,

 =

2012: 
,

 = 

2011 

1,35 

0

0,2

0,4
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0,8
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1,4

2011

ττααςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ααπποοθθεεμμάάττωωνν  

Κόστος Πωληθέντων
Μ. Ο. Αποθεμάτων 

 

 271,08          2013: 
. .

. ,

269,88           2014: 
. .

. ,

365
Αριθ. κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

 

= 1,35          2013: 
,

 = 1,31

= 1,35           2014: 
,

 = 0,76

 

ETH 

2012 2013 

1,35 1,31 

 

2012 2013 2014
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 = 278,67 

 = 481,64 

1,31 

0,76 

2014 

0,76 
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Η αύξηση του κόστους πωληθέντων  σημαίνει υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεμάτων και οι καθαρές πωλήσεις εκφράζουν το σύνολο των αποθεμάτων τα οποία 

πωλήθηκαν μέσα στη χρήση. Όσο μεγαλύτερο είναι το Κ.Π. τόσο μεγαλύτερη και η αξία 

των αποθεμάτων τα οποία μέσα στη χρήση πωλήθηκαν. 

Το 2011 και το 2012 τα αποθέματα παραμένουν τα ίδια και η ταχύτητα ανακύκλωσης 

των αποθεμάτων γίνεται κάθε μέρα. Όσον αφορά τις επόμενες δύο χρήσεις η HOL 

επιταχύνει ακόμα περισσότερο την πώληση αποθεμάτων μειώνοντας το χρόνο 

παραμονής τους στην επιχήρηση. Για  τη χρηση του 2013 η ταχύτητα κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων αυξάνεται, μειώνοντας έτσι το χρόνο παραονής των αποθεμάτων πριν την 

πώλησή τους.  Σημαντική είναι και η μειώση του δείκτη στο 0,76  που σημαίνει λιγότερο 

χρόνο παραμονης των αποθεμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από τη μείωση των 

αποθεμάτων που έχει η επιχείρηση στο ενεργητικό της. 

 

    



 

44..22..44  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττηηςς  ττααχχύύττηηττ

 2011: 
. .

. .
 = 0,676

2012: 
. .

. .
 = 0,795

2011 

0,676 

Το 2011 τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε 1

επιχείρησης είναι 0,67€. Αυτό σημαίνει οτί

για κάθε ευρώ που επενδύθηκε στο ενεργητικό της.

η επιχείρηση χρησιμοποιεί με σταθερό ρυθμό τα περιουσιακά της στοιχεία αφύ ο δείκτης 

κυμαίνεται περίπου στο 0,76

δείκτης μας δείχνει πως η HOL 

την αύξηση του κύκλου εργασιών πράγμα το οποίο αν και με σε μικρό ποσοστό το 

καταφέρνει. 

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

2011

ττααςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  

Καθαρές πωλήσεις
Σύνολο Ενεργητικού 

 

0,676         2013 : 
. .

. .

0,795       2014: 
. .

. .

ETH 

2012 2013 

0,795 0,798 

 

τα οποία δημιουργεί κάθε 1€  που εχει επενδυθεί στο Ενεργητικό της 

. Αυτό σημαίνει οτί η επιχείρηση πραγματοποιεί πωλήσεις 0,67

για κάθε ευρώ που επενδύθηκε στο ενεργητικό της. Τις επόμενες χρήσεις όπως φαίνεται 

η επιχείρηση χρησιμοποιεί με σταθερό ρυθμό τα περιουσιακά της στοιχεία αφύ ο δείκτης 

κυμαίνεται περίπου στο 0,76€-0,79€ για κάθε 1€ του συνόλου του Ενεργητικού

HOL εκμεταλλευεται τα περιουσιακά της στοιχεία με σκοπό 

την αύξηση του κύκλου εργασιών πράγμα το οποίο αν και με σε μικρό ποσοστό το 

2011 2012 2013 2014
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.

.
  = 0,798 

.

.
 = 0,767 

2014 

0,767 

 

που εχει επενδυθεί στο Ενεργητικό της 

η επιχείρηση πραγματοποιεί πωλήσεις 0,67€ 

Τις επόμενες χρήσεις όπως φαίνεται 

η επιχείρηση χρησιμοποιεί με σταθερό ρυθμό τα περιουσιακά της στοιχεία αφύ ο δείκτης 

του συνόλου του Ενεργητικού. Ο 

εκμεταλλευεται τα περιουσιακά της στοιχεία με σκοπό 

την αύξηση του κύκλου εργασιών πράγμα το οποίο αν και με σε μικρό ποσοστό το 
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44..22..55  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς  ΑΑρριιθθμμοοδδεειικκττώώνν  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2011 2012   2013   2014   

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1,12 1,32 17,86% 0,89 -20,54% 1,19 6,25% 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ 

2,96 3,89 31,42% 4,02 35,81% 4,15 40,20% 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

271,08 269,88 -0,44% 278,67 2,8% 481,64 77,67% 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

0,676 0,795 17,60% 0,798 18,05% 0,767 13,46% 

    



 

44..33  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΕΕΦΦΑΑ

44..33..11  ΔΔεείίκκττηηςς  σσχχέέσσεεωωςς  κκεεφφααλλ

2011: 
. .

. .
 = 0,009  (0,9%)

2012: 
. .

. .
 = -0,042 (

 Ποσοστό Ξένων προσφερόμενων 

 2011: 100% - 0,90% = 99,10

 2012: 100% - (-4,20%)= 104,20

2011 

0,9% 

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2011

ΑΑΛΛΑΑΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤ

λλααίίωωνν  ((ααυυττοοννοομμίίααςς))  

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού

 

0,009  (0,9%)      2013: 
. .

. .
 = 

0,042 (-4,2%)   2014: . .

. .
 = 

Ποσοστό Ξένων προσφερόμενων Κεφαλαίων 

10%   2013: 100% - (-3,70%

104,20%   2014: 100% - (-5,30%

ETH 

2012 2013 

-4,2% -3,7% 

 

2012 2013 2014
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ΗΤΤΑΑΣΣ  

 -0,037 (-3,7%) 

= -0,053 (-5,3%) 

%) = 103,70% 

%) = 105,30% 

2014 

-5,3% 
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Αυτός ο δείκτης, μας δείχνει το ποσοστό του συνόλου των στοιχείων του Ενεργητικού 

μιας επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορεις της (βαθμος ανεξαρτησίας 

της επιχείρησης), η διαφορά που προκείπτει από το 100 μας δείχνει κατά πόσο δηλαδη 

εξαρτάται από δανειακά κεφάλαια και πιστωτές. Το 2011 που η επιχείρηση χρησιμοποιει 

το 0,9% των ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των ταμειακών εκροών της. 

Ωστόσο η πορεία της hol για την επόμενη τριετία διαγράφεται πτωτική καθώς το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων(2012-2014)είναι αρνητικό. Αύτο σημαίνει πως η ρευστότητα της 

επιχείρησης είναι περιορισμένη, πραγμα το οποίο την οδηγει στη ζήτηση νέων ξένων 

κεφαλαίων. Επομένως οι πολύ χαμηλοί δείκτες που παρουσιάζει η Hellas Online 

αποτελούν ένδειξη μιας πιο επικίνδυνης κατάστασης λόγω της πιθανότητας να 

προκύψουν µεγάλες ζηµίες στην επιχείρηση των οποίων το βάρος για την κάλυψη θα 

φέρουν τα ίδια κεφάλαια 

    



 

44..33..22  ΔΔεείίκκττηηςς  ΥΥππεερρχχρρέέωωσσηηςς  &&

2011: . .

. .
 *100 

   2012: 
. .

. .
 *100 

 Ποσοστό υπερχρέωσης

  2011: 100% - 0,92% = 99,08%

  2012: 100% - (-4,03%) = 

 

 

 

  

96,00%
97,00%
98,00%
99,00%

100,00%
101,00%
102,00%
103,00%
104,00%
105,00%
106,00%

2011

2011 

99,08% 

&&  ΕΕππιιππέέδδοουυ  ΚΚεεφφααλλααιιαακκήήςς  ΜΜόόχχλλεευυσσηηςς  

Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια

  

 = 0,92 %      2013: 
. .

. .

*100 = -4,03%     2014: 
. .

. .

Ποσοστό υπερχρέωσης 

99,08%   2013: 100% - (-3,62%

 104,03%   2014: 100% - (-5,03%

 

2011 2012 2013 2014

ETH 

2012 2013 

104,03% 103,62% 105,03%
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 = -3,62% 

 = -5,03% 

%) = 103,62% 

%) = 105,03% 

 

2014 

105,03% 
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Ο δείκτης υπερχρέωσης μας παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των κεφαλαίων της ίδιας της 

επιχείρησης και των κεφαλαίων εκείνων που προέρχονται από τρίτους. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση και η επίδραση 

των ξένων κεφαλαίων στη επιχείρηση είναι θετική. Όταν είναι μικρότερος της μονάδας ή 

αρνητικός αυτό σημαίναι πως δεν υπάρχει καμία οικονομική ωφέλεια. Όπως 

παρατηρείται όλη την διαρκεια της τετραετίας η επιχείρηση φαίνεται υπερχρεωμενη, από 

το 2011 με ποσοστό 99,10% έχρι το 2014 να αγγίζει το 105,30%. Αυτό σημαίνει πως η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική που σημαίνει 

ότι δανείζεται με επαχθείς όρους. 
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Ο δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας δείχνει ως ένα βαθμό την 

κάλυψη των μακροχρόνιων πιστωτών της 

στο βαθμό που αυτά είναι υποθηκευμένα σε άλλους πιστωτές.

παρατηρούμε το  δείκτη να βρίσκεται στο ίδιο επιπεδο με μια πολύ μικρή 

(σε 1,43 από 1,48), πράγμα το οποίο σημαίνει πως

καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Το 2013

                                       
20Κάντζος Κων/νος ΜΒΑ. Ph.D «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» 
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Πάγιο Ενεργητικό 
 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

  = 1,48       2013: . .

. .

 = 1,43    2014: . .

. .

Ο δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας δείχνει ως ένα βαθμό την 

των μακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης από ρευστοποιήσιμα στοιχεία και 

στο βαθμό που αυτά είναι υποθηκευμένα σε άλλους πιστωτές.20 Τη διετία 2011

παρατηρούμε το  δείκτη να βρίσκεται στο ίδιο επιπεδο με μια πολύ μικρή 

πράγμα το οποίο σημαίνει πως η επιχείρηση

καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Το 2013 ωστόσο λόγω της εξόφλησης των 

«Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» Interbooks

2012 2013 2014

ETH 

2012 2013 

1,43 6,15 
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 = 6,15 

 = 0,83 

 

Ο δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας δείχνει ως ένα βαθμό την 

επιχείρησης από ρευστοποιήσιμα στοιχεία και 

Τη διετία 2011-2012 

παρατηρούμε το  δείκτη να βρίσκεται στο ίδιο επιπεδο με μια πολύ μικρή πτώση το 2012 

η επιχείρηση εξακολουθεί να 

ωστόσο λόγω της εξόφλησης των 

Interbooks 

2014 

0,83 
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μακροπρόθεσμων δανείων μειώνει τις υποχρεώσεις της οι οποίες βάσει του δείκτη 

φαίνεται να υπερκαλύπτονται από το πάγιο ενεργητικό, εκτοξεύοντας έτσι το δείκτη στο 

6,15. Ωστόσο το 2014 λόγω της νέας σύμβασης ανοικτού δανείου που πάρθηκε από τη 

διοιήκηση στις 15/12/2014 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης αυξάνονται 

πάλι, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτωση του δείκτη στο πιο χαμηλό ποσοστό της 

τεραετίας (0,83). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
2011 2012   2013   2014   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % 

0,9% -4,2% -566,67% -3,7% -511,11% -5,3% -688,89% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

0,92% -4,03% -538,04% -3,62% -493,48% -5,03% -646,74% 

ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1,48 1,43 -3,38% 6,15 315,54% 0,83 -43,91% 
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2012: 
. . ∗
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 = -1

 

 

 

Το 2011 ο δείκτης αποδοτικότητας είναι εξαιρετικά χαμηλός αυτό συμβαίνει καθώς τη χρήση 

εκείνη η επιχείρηση εμφάνισε μεγάλη ζημιά στα αποτελέσματα της καθώς και το σύνολο 

Ιδίων κεφαλαίων ήταν πολύ μειωμένα. Το 2012 τα πράγματα καλυτερεύουν παρότι ο δείκτης 

παραμένει αρνητικός μειώνοντας τον στο 

τελευταίες χρήσεις ο δείκτης σημειώνει σημαντική βελτίωση ωστόσο τα πράγματα 

παραμένουν αρνητικά, με θετική πορεία
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-655,44% 
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ωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ((RROOEE))  

Καθαρά Κέρδη(ζημιές) ∗ 100
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

 

-655,44%      2013: 
. . ∗

. .

127,26%   2014: 
. . ∗

. .

 

Το 2011 ο δείκτης αποδοτικότητας είναι εξαιρετικά χαμηλός αυτό συμβαίνει καθώς τη χρήση 

εκείνη η επιχείρηση εμφάνισε μεγάλη ζημιά στα αποτελέσματα της καθώς και το σύνολο 

Ιδίων κεφαλαίων ήταν πολύ μειωμένα. Το 2012 τα πράγματα καλυτερεύουν παρότι ο δείκτης 

παραμένει αρνητικός μειώνοντας τον στο -127,26%  με τη ζημιά να μειώνεται. Τις 2 

τελευταίες χρήσεις ο δείκτης σημειώνει σημαντική βελτίωση ωστόσο τα πράγματα 

, με θετική πορεία. 

2011 2012 2013 2014

ETH 

2012 2013 

-127,26% -13,06% -
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 = -13,06% 

 = -28,02% 

 

Το 2011 ο δείκτης αποδοτικότητας είναι εξαιρετικά χαμηλός αυτό συμβαίνει καθώς τη χρήση 

εκείνη η επιχείρηση εμφάνισε μεγάλη ζημιά στα αποτελέσματα της καθώς και το σύνολο των 

Ιδίων κεφαλαίων ήταν πολύ μειωμένα. Το 2012 τα πράγματα καλυτερεύουν παρότι ο δείκτης 

με τη ζημιά να μειώνεται. Τις 2 

τελευταίες χρήσεις ο δείκτης σημειώνει σημαντική βελτίωση ωστόσο τα πράγματα 

2014

2014 

-28,02% 
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   2011: 
. . ∗
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2012: 
. . ∗
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Ο δείκτης αποδοτικότητας  του Ενεργητικού 

της διοίκησης να χρησιµοποιεί το 

Συνεπώς ,ο δείκτης αυτός µετρά την απόδοση όλων

ξένων) µιας επιχείρησης. Το 2011 η διοίκηση της επιχείρησης δεν χρη

το Ενεργητικό της και αυτό φαίνεται από το δείκτη ο οποίος βρίσκεται στο 

2012. Το 2013 ο δείτης βελτιώνεται παρουσιάζοντας αύξηση η οποία τον κάνει να ξεφεύγει 

από τα αρνητικά ποσοστά δείχνοντας 0,49%, ενώ το 201
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 = -5,98%        2013: 
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. .
 = 

 = -5,35%   2014: 
. . ∗

. .
 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας  του Ενεργητικού µιας επιχείρησης αντικατοπτρίζει 

της διοίκησης να χρησιµοποιεί το Ενεργητικό  της προκειμένου να δηµιουργεί καθαρά κέρδη. 

,ο δείκτης αυτός µετρά την απόδοση όλων των επενδυµένων κεφαλαίων (ιδίων και 

Το 2011 η διοίκηση της επιχείρησης δεν χρησιμοποιεί ικανοποιητικά 

το Ενεργητικό της και αυτό φαίνεται από το δείκτη ο οποίος βρίσκεται στο 

2012. Το 2013 ο δείτης βελτιώνεται παρουσιάζοντας αύξηση η οποία τον κάνει να ξεφεύγει 

δείχνοντας 0,49%, ενώ το 2014 μειώνεται πάλι στο 

http://business.teicm.gr/pms/sites/default/files/pdfs/Analysi%20katastasevn.pdf

2011 2012 2013 2014
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-5,35% 0,49% 
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= 0,49% 

 = -1,49% 

 

αντικατοπτρίζει  την ικανότητα 

να δηµιουργεί καθαρά κέρδη. 

των επενδυµένων κεφαλαίων (ιδίων και 

σιμοποιεί ικανοποιητικά 

το Ενεργητικό της και αυτό φαίνεται από το δείκτη ο οποίος βρίσκεται στο -6%, το ίδιο και το 

2012. Το 2013 ο δείτης βελτιώνεται παρουσιάζοντας αύξηση η οποία τον κάνει να ξεφεύγει 

4 μειώνεται πάλι στο -1,49%. 

http://business.teicm.gr/pms/sites/default/files/pdfs/Analysi%20katastasevn.pdf 

2014 

-1,49% 



 

44..44..33  ΔΔεείίκκττηηςς  ΑΑππόόδδοοσσηηςς  ΣΣυυννοο

(Καθαρά Κέρδη

 

 

2011: . .  ∗

. .
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. .
 = 0,54
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2011 

17.539.574 

2011 

-0,73% 

οολλιικκώώνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ((RROOIICC))2222  

Κέρδη (Ζημιές) + Χρηματοοικονομικά Έξοδα) ∗
Σύνολο  Κεφαλαίων

-0,73%     2013: . .   ∗

. .

0,54%    2014: 
. .  ∗

. .

http://business.teicm.gr/pms/sites/default/files/pdfs/Analysi%20katastasevn.pdf

2011 2012 2013 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

2012 2013 

17.459.873 11.993.490 10.603.858

ETH 

2012 2013 

0,54% 4,76% 
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∗ 100
 

∗
 = 4,76% 

 = 2,40% 

 

http://business.teicm.gr/pms/sites/default/files/pdfs/Analysi%20katastasevn.pdf 

2014 

10.603.858 

2014 

2,40% 
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Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ξένα και Ίδια) έχει μια ανοδική τάση, 

βελτιώνοντας κατά πολύ έτσι το δείκτη του 2011 ο οποίος βρίσκεται στο -0,73%. Την 

επόμενη χρήση παρατηρείται μια μικρή μείωση του αρνητικού ποσοστού κατά 16,6% 

φτάνοντας το δείκτη στο -0,54%. Το 2013 ο δείκτης δείχνει μεγάλη ανοδική πορεία 

ξεφεύγοντας από τα αρνητικά ποσοστά σημειώνοντας  4,76%, αυτό το γεγονός είναι 

απόρροια της παρόλα αυτά μικρής κερδοφορίας για τη χρήση αυτή με μείωση όμως των 

συνολικών κεφαλαίων. Το 2014 ο δείκτης σημειώνει ξανά πτωτική πορεία φτάνοντας στο  

ποσοστό  2,40% λόγω της ζημιάς στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης. Ωστόσο η HOL 

προσπαθεί βελτιώνοντας τη απόδοσή της καθώς αυτό παρατηρείται στα ποσοστά του 

αριθμοδείκτη.   
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Μεικτά

2011: . .  ∗

. .
 = 11,34%

2012:  
. . ∗

. .
 = 16,37%

 

 

 

Το περιθώριο µεικτού κέρδους 

που ακολουθει η  επιχείρησης (δηλαδή

κόστους τους) και την ικανότητα

κόστος των πωλήσεων της. 

Τα περιθώρια μεικτού κέρδους της επιχείρησης σημειώνουν ανοδική πορεία από χρήση σε 

χρήση. Το 2011  δείκτης είναι 11,34%  με σχετικά λίγα μεικτά κέρδη, την επόμενη χρήση τα 

πράγματα βελτιώνονται καθώς τα μεικτά κέρδη αυξάνονται κατά 51,57% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά ανεβάζοντας έτσι το δείκτη στο 

κερδών συνεχίζεται και το 2013 με τον δείκτη στο 20,18%. Ωστόσο αντίθετα με την ανοδική 

πορεία της τριετίας το 2014 τα μεικτά κέρδη παρουσιάζουν αισθητή μείωση και ο δεί
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Κύκλος εργασιών

 

11,34%       2013: 
. . ∗

. .

16,37%    2014: 
. . ∗

. .

 είναι ο δείκτης ο οποίος μας δείχνει  την 

(δηλαδή την πρόσθετη αξία που έχουν οι 

ικανότητα της διοίκησης της να ελαχιστοποιεί όσο και αν μπορεί 

Τα περιθώρια μεικτού κέρδους της επιχείρησης σημειώνουν ανοδική πορεία από χρήση σε 

χρήση. Το 2011  δείκτης είναι 11,34%  με σχετικά λίγα μεικτά κέρδη, την επόμενη χρήση τα 

πράγματα βελτιώνονται καθώς τα μεικτά κέρδη αυξάνονται κατά 51,57% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά ανεβάζοντας έτσι το δείκτη στο 16,37%. Η ανοδική πορεία των μεικτών 

κερδών συνεχίζεται και το 2013 με τον δείκτη στο 20,18%. Ωστόσο αντίθετα με την ανοδική 

πορεία της τριετίας το 2014 τα μεικτά κέρδη παρουσιάζουν αισθητή μείωση και ο δεί

2011 2012 2013 2014
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16,37% 20,18% 
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 = 20,18% 

 = 15,08% 

 

 τιµολογιακή πολιτική 

 πωλήσεις έναντι  του 

όσο και αν μπορεί το 

Τα περιθώρια μεικτού κέρδους της επιχείρησης σημειώνουν ανοδική πορεία από χρήση σε 

χρήση. Το 2011  δείκτης είναι 11,34%  με σχετικά λίγα μεικτά κέρδη, την επόμενη χρήση τα 

πράγματα βελτιώνονται καθώς τα μεικτά κέρδη αυξάνονται κατά 51,57% σε σχέση με την 

6,37%. Η ανοδική πορεία των μεικτών 

κερδών συνεχίζεται και το 2013 με τον δείκτη στο 20,18%. Ωστόσο αντίθετα με την ανοδική 

πορεία της τριετίας το 2014 τα μεικτά κέρδη παρουσιάζουν αισθητή μείωση και ο δείκτης 

2014 

15,08% 



 

σημειώνει 15,08%. Βελτιώνοντας λοιπόν η επιχείρηση το περιθώριο μεικτού κέρδους της 

συνεπάγεται ότι μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα αφήνοντας ένα σχετικά 

ικανοποιητικό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί, 

οδηγώντας έτσι το δείκτη σε ανοδικά ποσοστά.

  

44..44..55  ΔΔεείίκκττηηςς  ππεερριιθθωωρρίίοουυ  κκαα

2011: 
. .   ∗ 

. .
 =

    2012:  − . .  ∗ 
. .

 

 

 

 

Τα περιθώρια του καθαρού κέρδους της επιχείρησης παρουσιάζουν σημαντική 

από το 2012 και μετά. Το 2011 το ποσοστό είναι 

παρουσίασε μεγάλη ζημιά στα οικονομικά της αποτελέσματα απόρροια πολύ μεγάλων 

υποχρεώσεων της σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποίησε. Την επόμενη χρονιά ο 

δείκτης παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένος στο 
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σημειώνει 15,08%. Βελτιώνοντας λοιπόν η επιχείρηση το περιθώριο μεικτού κέρδους της 

συνεπάγεται ότι μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα αφήνοντας ένα σχετικά 

κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί, 

ώντας έτσι το δείκτη σε ανοδικά ποσοστά. 

ααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς    

Κέρδη προ φόρων ∗ 100
Κύκλος εργασιών

 

= -8,85%  2013: 
. .  ∗

. .

 = -6,72%      2014: 
. .

. .

Τα περιθώρια του καθαρού κέρδους της επιχείρησης παρουσιάζουν σημαντική 

από το 2012 και μετά. Το 2011 το ποσοστό είναι -8,85% καθώς η επιχείρηση 

παρουσίασε μεγάλη ζημιά στα οικονομικά της αποτελέσματα απόρροια πολύ μεγάλων 

υποχρεώσεων της σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποίησε. Την επόμενη χρονιά ο 

ιάζεται ελαφρώς βελτιωμένος στο -6,72% λόγω  μείωσης της ζημιάς και 
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σημειώνει 15,08%. Βελτιώνοντας λοιπόν η επιχείρηση το περιθώριο μεικτού κέρδους της 

συνεπάγεται ότι μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα αφήνοντας ένα σχετικά 

κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί, 

 = 0,62% 

 ∗
 = -1,94% 

 

Τα περιθώρια του καθαρού κέρδους της επιχείρησης παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση 

% καθώς η επιχείρηση 

παρουσίασε μεγάλη ζημιά στα οικονομικά της αποτελέσματα απόρροια πολύ μεγάλων 

υποχρεώσεων της σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποίησε. Την επόμενη χρονιά ο 

% λόγω  μείωσης της ζημιάς και 

2014 

-1,94% 
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αύξησης των πωλήσεων. Το 2013 η HOL φανερά βελτιωμένη στα οικονομικά της 

στοιχεία παρουσιάζει θετικό ποσοστό μετά από δύο συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, 

παρουσιάζοντας κέρδος λόγω της μείωσης των εξόδων με σταθερές πωλήσεις. Το 2014 

ωστόσο το ποσοστό περιθωρίου καθαρού κέρδους σημειώνει και πάλι αρνητικό ποσοστό 

λόγω της μείωσης των εσόδων και των πωλήσεων σε συνδυασμό με τις αυξημένες 

υποχρεώσεις της. 

 

44..44..66  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκόόςς  ππίίνναακκααςς  ααρριιθθμμοοδδεειικκττώώνν  ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011 2012   2013   2014   

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % 

-655,44% -127,26% 80,58% -13,06% 98,01% -28,02% 95,73% 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % 

-5,98% -5,35% 10,54% 0,49% 108,19% -1,49% 75,08% 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % 

-0,73% 0,54% -173,97% 4,76% 752,05% 2,40% 428,77% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
% 

11,34% 16,37% 44,36% 20,18% 77,95% 15,08% 32,98% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
% 

-8,85% -6,72% 24,07% 0,62% 107,01% -1,94% 78,08% 
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44..55  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑ  

Από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της HELLAS ONLINE με τη 

χρήση αριθμοδεικτών, καθώς και με τη χρήση πολλών πηγών προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα. 

Σχετικά με την ρευστότητα της επιχείρησης βλέπουμε ότι έχει μία σταθερά χαμηλή 

πορεία με μόνη διαφορά να παρατηρείται το 2014. Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοδείκτες 

γενικής και ειδικής ρευστότητας για τις χρήσεις 2011-2013 δεν καταφέρνουν να 

ξεπεράσουν τη μονάδα και αυτό είναι φυσιολογικό καθώς οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της είναι πολύ αυξημένες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

καλυφτούν ούτε με τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχειά που έχει στο ενεργητικό της 

συμπεριλαμβανομένων ή μη των αποθεμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ταμειακά 

διαθέσιμα τα οποία και αυτά κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις της. Το 2014 όμως ανακάμπτει και αυτό φαίνεται από τους αριθμοδείκτες 

ρευστότητας οι οποίοι φαίνονται φανερά βελτιωμένοι, αυτό συμβαίνει καθώς το 2014 

δόθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο ελάφρυνε της υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της επιχείρησης η HELLAS ONLINE ανακυκλώνει πάρα 

πολύ γρήγορα τα αποθέματα της, καθώς και ότι χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της 

στοιχειά εντατικά προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της και αυτό φαίνεται 

στην συνεχή αύξηση του δείκτη. Ωστόσο παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 

καταφέρνει να εισπράξει τις απαιτήσεις της πολύ πιο γρήγορα από ότι εξοφλεί τις 

υποχρεώσεις της.  

Όπως παρατηρούμε η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων HELLAS ONLINE παίρνει 

αρνητικές τιμές καθ’ όλη την  τετραετία 2011-2014, αφού τότε οι χρήσεις ήταν 

ζημιογόνες για την εταιρεία, το μόνο θετικό είναι ότι σταδιακά βελτιώνονται. Αυτό το 

γεγονός οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω της 

κεφαλαιοποίησης των ζημιών του 2011-2012-2014 και όχι στη βελτίωση της καθαρής 

κερδοφορίας της εταιρείας.  

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ήταν σταδιακά αυξανόμενο, μεταξύ 11% –

16%, με εξαίρεση το 2013 που το ύψος του δείκτη έφτασε στο 20%. Αυτό συμβαίνει 

καθώς η επιχείρηση πρόσθεσε επιπλέον αξία στο κόστος πωληθέντων σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρήσεις.  
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Η HELLAS ONLINE είναι μία οντότητα η οποία στηρίζεται κυρίως στα ξένα της κεφάλαια. 

Αυτό φαίνεται καθαρά στο δείκτη αυτονομίας της επιχείρησης ο οποίος είναι αρνητικός 

ειδικά την τριετία 2012-2014, πράγμα το οποίο σημαίνει πως δεν βασιζόταν καθόλου 

στα ίδια κεφάλαια εκτός από το 2011 που το ποσοστό ήταν 0,9%.   

Μπορεί η Hellas online να δυσκολεύεται στη ρευστότητα, στην εξόφληση των 

υποχρεώσεων της και να στηρίζει την οικονομική της πορεία στα ξένα κεφάλαια, ως εκ 

τούτου προσπαθεί να ανακάμψει φέρνοντας την ανάπτυξη μετά από πολλές δυσκολίες.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία έχει εξελιχθεί τόσο σε προσωπικό – κοινωνικό, όσο 

και σε επαγγελματικό επίπεδο, σε πρωταγωνιστή της καθημερινότητας. Κινητή 

τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία αλλά και διαδίκτυο έχουν συνδυάσει τις υπηρεσίες τους 

και συλλειτουργούν αλληλένδετα, διαμορφώνοντας ένα νέο πεδίο δράσης για τις 

εταιρείες του κλάδου. Εάν δε σε αυτό προστεθεί και το κομμάτι της εικόνας, μέσω της 

συνδρομητικής τηλεόρασης, γίνεται ολοκάθαρο ότι νέα κανάλια επικοινωνίας 

διαμορφώνονται, ιδιαίτερα πολύπλοκα και σύνθετα στην κατανόηση και «κατανάλωσή» 

τους. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αποφάσισαν λοιπόν να συνδυάσουν όλα τα 

παραπάνω με έναν απλό, αξιόπιστο, κατανοητό, και συνεπή τρόπο, διευκολύνοντας τους 

καταναλωτές να τα καταλάβουν και μετά να τα «βάλουν» στα σπίτια τους. 

 
Παρόλη όμως την επικρατούσα οικονομική κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, ο συγκεκριμένος κλάδος έχει επηρεαστεί τόσο σε οικονομικό όσο και 

σε αναπτυξιακό επίπεδο, παρόλα αυτά συνεχίζει να αναπτύσσεται και να πραγματοποιεί 

επενδύσεις, προσφέροντας αποτελέσματα θετικά στο ολόκληρη της ελληνικής 

οικονομίας.  

 
Γίνεται συνεπώς αντιληπτό, ότι παρόλο το δυσμενές οικονομικό και φορολογικό κλίμα, ο 

συγκεκριμένος τομέας των τηλεπικοινωνιών, στηρίζει το οικονομικό περιβάλλον της 

χώρας, δημιουργώντας συνεχώς περισσότερα νέα και καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες, ανταποκρινόμενα στις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας και συνεισφέροντας 

στην ανάκαμψη και αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

 
Η εταιρεία Hellas Online παρουσίασε μεγάλη επιτυχία παρόλο που δραστηριοποιήθηκε σε 

έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο. Αυτό το οφείλει στα νέα και καινοτόμα προϊόντα 

που προώθησε στην αγορά, για αυτό και αναδείχθηκε από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 

εταιρείες στον συγκεκριμένο τομέα, και κατόρθωσε να εισαχθεί και στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, ενώ με την συγχώνευσή της με την με την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., 

οδηγείται σε νέες διαδρομές, σε νέους δρόμου, με σιγουριά και προϊόντα που θα 

χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και πρωτοπορία τους.  
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