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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

ε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ  

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Νηθόιαν πθηαλάθε πνπ κε επέιεμε θαη γηα ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ θαζώο θαη γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.  

   

ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηήξημε θαη κε ελζάξξπλε όιν απηόλ ηνλ θαηξό.  

   

ηνπο θνληηλνύο ζπγγελείο κνπ.  

   

ηνπο θίινπο κνπ είηε γηα θάζε είδνπο βνήζεηαο πνπ έδσζαλ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

   

Απηή ε πηπρηαθή εξγαζία αλαιύεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 

«Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.».Πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

σο  Αλώλπκε Δηαηξία,ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία,ηνλ ζθνπό θαη ην όξακά ηεο, θαζώο θαη 

κία γεληθή εηθόλα ηεο.Δπίζεο,κε ηελ ρξήζε εηδηθώλ αξηζκνδεηθηώλ πξνθύπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ εμεηάδεηαη θαζώο θαη 

πξνηάζεηο γηα λα μεπεξάζεη θάπνηα από ηα πξνβιήκαηά ηεο.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

Η εξγαζία κειεηάεη θαη αλαιύεη ηελ «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.», κηαο κεγάιεο ειιεληθήο 

εηαηξίαο, ε νπνία έρεη εμαπισζεί ζρεδόλ ζε όινλ ηνλ θόζκν, δεκηνπξγώληαο ζπγαηξηθέο 

ζε Βόξεην Ακεξηθή,Δπξώπε,Αζία θαη Απζηξαιία.  

ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δείμεη,κε ηελ βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ, ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ,ίζσο, παξνπζηάδεη ε εηαηξία θαη ηηο πηζαλέο ιύζεηο.Η αλάιπζε ζα γίλεη 

ζηα έηε 2011,2012,2013,2014,2015.  

Η εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζηα παξαθάησ θεθάιαηα :  

Κεθάιαην Πξώην – Αλαιύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξηώλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Αλώλπκσλ Δηαηξηώλ θαζώο θαη ηα πξόηππα πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζνύλ. 

Κεθάιαην Γεύηεξν -  Αλαθέξεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εηαηξίαο από ηελ 

εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο κέρξη ζήκεξα,ηα ζηνηρεία πνπ ηελ δηαθνξνπνηνύλ από ηηο 

άιιεο εηαηξίεο όπσο ην όξακά ηεο θαη ν ζθνπόο ηεο.Δπίζεο θαίλεηαη ε κεηνρηθή ηεο 

ζύλζεζε θαζώο θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο,πνηεο είλαη απηέο θαη πνπ βξίζθνληαη.  

Κεθάιαην Σξίην – Με ηελ βνήζεηα ηνλ αξηζκνδεηθηώλ γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο 

«Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.»,ρξεζηκνπνηώληαο ηεο αλαξηεκέλεο,από ηελ ίδηα, 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη απνηππώλεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξίαο.  

Κεθάιαην Σέηαξην – ε απηό ην θεθάιαην αλαθέξσ ην ηειηθό κνπ ζπκπέξαζκα γηα 

ηελ «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» θαη πηζαλέο ιύζεηο,πνπ ζηελ ζεσξία ηνπιάρηζηνλ ζα 

κπνξέζνπλ λα βειηηώζνπλ ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο.  

   

  



2 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ : Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ  

   

1.1 Διζαγωγικά  

   

1Οη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ ππεξεζίεο ή εκπνξεύκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ηα παξέρνπλ ζηνλ θόζκν.Αλάινγα κε ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή, νη 

επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε :  

Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο  

Δίλαη απηέο πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ηαπηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε 

θαη αλαπηύζζεη κηθξή θαηά θαλόλα δξαζηεξηόηεηα,έρνληαο επζύλε 

κε όιε ηνπ ηελ πεξηνπζία γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  

Δηαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο  

Απηέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ζπλεξγαζία 

δύν ή πεξηζζόηεξσλ αηόκσλ κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ησλ 

θαιύηεξσλ δπλαηώλ απνηειεζκάησλ.Οη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε εηαηξείεο πξνζσπηθέο θαη εηαηξίεο θεθαιαίνπ.  

   

                                                           
1 ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Κ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ & ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΗ ΝΑΝΤ (2003), «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 63 
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Οη εηαηξίεο θεθαιαίνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη 

ζε Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ( Δ.Π.Δ.) θαη Αλώλπκεο Δηαηξίεο ( 

Α.Δ.).  

   

ε απηήλ ηελ εξγαζία ζα αλαιύζνπκε κία Α.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηα 

Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξία ( Α.Β.Δ.Δ.) , ηελ 

«Πιαζηηθά Θξαθήο Α.Δ.».ε απηό ην θεθάιαην ζα αλαιπζνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Α.Δ. θαζώο θαη ν ηξόπνο αλάιπζήο ηνπο.  

1.2 Έννοια Υπημαηοοικονομικήρ Ανάλςζηρ  

Η Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο ην 

νπνίν αληιεί δεδνκέλα, ηα επεμεξγάδεηαη, ηα κειεηά θαη ηα αλαιύεη κε ζθνπό ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ  πξαγκαηνπνηώληαο ινγηθέο 

επηινγέο κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ από ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη έρνπλ εύινγα 

δηθαηώκαηα ζε κηα ηέηνηα πιεξνθόξεζε.2 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη από ηηο Λνγηζηηθέο θαηαζηάζεηο όπσο     

:  

Ιζνινγηζκόο  

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο  

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ  

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  

Καη άιια  

   

                                                           
2
 Απόζηολορ Κ. Αποζηόλος (2015), «Ανάλςζη Λογιζηικών-Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων»,Αθήνα. ζελ 66 
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Παίξλνληαο πιεξνθνξίεο από ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηώληαο 

εηδηθνύο δείθηεο, ηνπο νπνίνπο ζα αλαιύζνπκε αξγόηεξα, βγάδνπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.  

   

Δπίζεο ε αλάιπζε  δηαθξίλεηαη ζε :  

   

Δξωηεπική Ανάλςζη - Όηαλ ν κειεηεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κόλν ηα 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, θαζώο θαη ηπρόλ άιια ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύνληαη ζηνλ 

Οηθνλνκηθό Σύπν. Η εμσηεξηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη από θνξείο εθηόο ηεο 

επηρείξεζεο  

Δζωηεπική Ανάλςζη - Όηαλ ν κειεηεηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ όια ηα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο.Απηή ε αλάιπζε γίλεηαη από ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο ή 

από άηνκα πνπ έρεη αλαζέζεη ε δηνίθεζε.    

1.2.1 κοποί Ανάλςζηρ Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων  

   

Οη ζθνπνί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη3 :   

   

ε αλάιπζε, δηεξεύλεζε θαη εθηίκεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαη θεθαιαηαθήο δνκήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  

   

                                                           
3
 Απόζηολορ Κ. Αποζηόλος (2015), «Ανάλςζη Λογιζηικών-Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων»,Αθήνα.ζελ 67 
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ε αλάιπζε, δηεξεύλεζε θαη εθηίκεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: ζύλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζπζρέηηζε ηεο δνκήο ηεο 

πεξηνπζίαο πξνο ηε ζύλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθηίκεζε ηεο ξνήο ρξήκαηνο4 (cash-

flow) απηώλ, ππνινγηζκόο ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκό 

θ.ιπ.  

   

ε αλάιπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίνπ θεθαιαίνπ, ζπλνιηθνύ 

θεθαιαίνπ, θεθαιαίνπ εθκεηάιιεπζεο σο πξνο ηα θέξδε  

   

ε αλάιπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ  

ε αλάιπζε ησλ επελδύζεσλ θαη απνζβέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

ε αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

ε αλάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ  

ε αλάιπζε ηεο ζύλζεζεο ησλ δαπαλώλ θαη πξνζόδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

ε αλάιπζε ηεο ζύλζεζεο ησλ δαπαλώλ θαη πξνζόδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ   

                                                           
4
 Απόζηολορ Κ. Αποζηόλος (2015), «Ανάλςζη Λογιζηικών-Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων»,Αθήνα. ζελ 67 
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Δικόνα 1 : Ανάλςζη  

   

1.3 Λογιζηικά Ππόηςπα  

   

Η «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» όπσο θαη θάζε άιιε Αλώλπκε Δηαηξεία πξέπεη 

λα ηεξεί ηα εγρώξηα ινγηζηηθά πξόηππα,όπσο νξίδεη 

ν λόκνο.Σα πξόηππα,απηά,είλαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα. 5 

 

 

                                                           
5
 ημειώζειρ ΓΛΠ κ. Ροδοζθένοςρ Μαπίαρ ζελ 
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Δλληνικά Λογιζηικά Ππόηςπα  

   

ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ν Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο 

πλαιιαγώλ ππνρξεώλεη όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύζαλ 

δηπινγξαθηθά βηβιία λα εθαξκόζνπλ ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην, 

ην νπνίν καδί κε ην Δηαηξηθό Γίθαην θαη ην Φνξνινγηθό Γίθαην είλαη ζε 

πςειό βαζκό επζπγξακκηζκέλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

ηεο Δπξσπαΐθήο Έλσζεο.Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015,ζύκθσλα κε ην λ. 

4308/24-11-14, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (εθηόο εθείλσλ πνπ 

εθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ) εθαξκόδνπλ ηα ΔΛΠ.  

Γιεθνή Λογιζηικά Ππόηςπα  

Η εηζαγσγή ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ ζηελ Διιάδα θαζνξίδεηαη από ηξεηο 

επηκέξνπο λόκνπο.Σν Ν.2992/2002 «Μέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» άξζξν 1 ζην ΦΔΚ 54/Α/203.2002 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 21 ηνπ Ν.3156/2003 θαη ηελ ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Ινπιίνπ 2003 

πνπ εηζάγεη ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ γηα ηηο εηαηξείεο ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υ.Α.Α. γηα ηηο 

ινηπέο εηαηξείεο πξνβιέπεηαη πξναηξεηηθή εθαξκνγή.Σν Ν.3229/2004 πνπ 

απνηειεί ην λόκν πιαίζην, θαζνξίδνληαο ηνπο θαλόλεο εθαξκνγήο 

ησλ Πξνηύπσλ.Με ην λόκν απηόλ πξνζηίζεηαη ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 ην 

θεθάιαην 15 κε ηίηιν «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα» θαη ηα άξζξα από ην 

134 θαη 143 θαη ην Ν.3301/2004 πνπ ηξνπνπνηεί νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ 

3229/2004 θαζώο θαη ηνπ Π.Γ. 360/1985 γηα ηε ζύληαμε ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 6 

 

                                                           
6
 ημειώζειρ ΓΛΠ κ. Ροδοζθένοςρ Μαπίαρ ζελ 2 
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1.4 Υαπακηηπιζηικά Α.Δ.  

   

Αλώλπκε εηαηξία είλαη ε εκπνξηθή,βηνκεραληθή,ή παξνρήο ππεξεζηώλ 

εηαηξία, πνπ έρεη λνκηθή πξνζσπηθόηεηα θαη ζηελ νπνία ν θνξέαο ή νη 

θνξείο δελ έρνπλ πξνζσπηθή επζύλε , γηα ηηο έλαληη ππνρξεώζεηο ησλ 

ηξίησλ ηεο.Σν θεθάιαην πνπ δηαηξείηε ζε ίζα κεξίδηα θαη 

ιέγεηαη κεηνρή.Η κεηνρή ελζσκαηώλεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ κεηόρνπ πνπ 

πεγάδνπλ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηαηξία. Σα δηθαηώκαηα απηά, είλαη 

αλάινγα ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο.Η εηαηξία έρεη δηθή 

ηεο ηζαγέλεηα,επσλπκία θαη έδξα.  

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο απαηηείηαη λα ζπληαρζεί θαηαζηαηηθό 

,λα θαιπθζεί ην κεηνρηθό θεθάιαην θαη λα ππάξρεη απόθαζε από ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ πνπ ηεο παξέρεη άδεηα ζπζηάζεσο θαη εγθξίζεσο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο.   

Σν θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο απνηειεί,νπζηαζηηθά, ηελ ηαπηόηεηα ηεο 

θαη γίλεηαη απζηεξόο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ από 

ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο.Έηζη ζην θαηαζηαηηθό ηεο, ε 

εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αλαιπηηθά7 :  

Σν αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηάο ηεο.  

Σελ Έδξα ηεο.  

Σε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Σν Κεθάιαην θαη νη ηύπν κεηνρώλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ(θνηλέο,πξνλνκηνύρεο θιπ.)  

                                                           
7
 ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Κ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ & ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΗ ΝΑΝΤ (2003), «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 52 
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, νη αξκνδηόηεηέο ηνπ, ε δηάξθεηά ηνπ θαη ηα αξρηθά κέιε 

ηνπ.  

Οη αξρηθνί κέηνρνη θαη ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο.  

Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ.  

Η ζύληαμε ηνπ Ιζνινγηζκνύ, ηνπ Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ε 

δηαλνκή ησλ θεξδώλ.  

Οη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο.  

Η δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη νη όξνη δηαλνκήο θαη πεξηνπζίαο ηεο.  

Κάζε άιιε δηεπθξίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζήο ηεο.  

   

  

Η ζύζηαζε κηαο αλώλπκεο εηαηξίαο απαηηεί ην ιηγόηεξν ην ύςνο ηνπ 

κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ λα είλαη 24.000 επξώ, ελώ ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηώζεηο πνπ ν λόκνο απαηηεί πνιύ κεγαιύηεξν πνζό 

ηνπ θεθαιαίνπ.Σν θεθάιαην πξέπεη λα είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά 

ηελ ζύζηαζή ηεο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζε κεηξεηά.  

   

Πιένλ,νη εηαηξίεο πνπ νη κεηνρέο ηνπο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηώλ Αζελώλ ζεσξνύληαη Α.Δ. Γηα λα εηζαρζνύλ νη κεηνρέο ζην Υ.Α.Α. ζα 

πξέπεη ε εηαηξία λα έρεη θαηαηεζεηκέλν Κεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 500.000.000 

δξαρκέο (πεξίπνπ 1467351,43 επξώ), λα έρεη αξηζκό κεηνρώλ 

θαηαλεκεκέλν ζε επξεία νκάδα επελδπηηθνύ θνηλνύ,λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά 

θέξδε γηα ηα ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθά έηε θαη ε αξκόδηα επηηξνπή 
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Κεθαιαηαγνξάο ηνπ Υξεκαηεζηεξίνπ λα εγθξίλεη ηελ εηζδνρή ησλ κεηνρώλ 

ηεο εηαηξίαο8.  

1.5 ςγκπιηικέρ Υπημαηοοικονομικέρ Καηαζηάζειρ  

Δίλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα ώζηε λα ζπγθξίλνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 

παιαηόηεξεο θαη λα νδεγήζνπλ ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηάζε θαη ηνλ ξπζκό 

ηνπο δηαρξνληθά.Απηά ηα κέζα είλαη ηξία :  

Γηαρξνληθέο πγθξίζεηο  

Γηαζηξσκαηηθέο πγθξίζεηο  

Αξηζκνδείθηεο  

Γιασπονικέρ ςγκπίζειρ  

Δμεηάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο δηαρξνληθά 

κε ρξεκαηνδνηηθά,ινγηζηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα.Οη δηαρξνληθέο 

ζπγθξίζεηο γηα λα επηηεπρζνύλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα παξαθάησ9 :  

Καηάζηαζε θνηλνύ κεγέζνπο-θάζεηε αλάιπζε   

Γπλακηθή(νξηδόληηα) αλάιπζε  

Αξηζκνδείθηεο Σάζεσο  

 

                                                           
8
 ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Κ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ & ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΗ ΝΑΝΤ (2003), «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»,Αθήνα.  ζελ 53 

9 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 55 
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Γιαζηπωμαηικέρ ςγκπίζειρ  

Δίλαη ε ζύγθξηζε θαηαζηάζεσλ θνηλώλ κεγεζώλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

νκνηόηεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.Απηέο νη ζπγθξίζεηο γίλνληαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ,όκσο,ζηνλ ίδην θιάδν.Δπίζεο νη ζπγθξίζεηο γίλνληαη ζην ίδην 

ρξνληθό δηάζηεκα.πλήζσο νη δηαζηξσκαηηθέο ζπγθξίζεηο εμεηάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο 

θνηλώλ κεγεζώλ γηα ηνπο ηζνινγηζκνύο αιιά θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.  

ε κία εηαηξεία νη ζπγθξίζεηο ,απηέο, είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηαηί ρξεζηκνπνηώληαο 

ηεο αληηκεησπίδνπκε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθνξεηηθώλ ινγηζηηθώλ κεζόδσλ ή δηαθνξεηηθώλ εκεξνκεληώλ θιεηζίκαηνο.10
 

   

   

  

  

  

                                                           

10. Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 58 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : Η ΔΣΑΙΡΙΑ «ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ Α.Δ.» 

2.1 Διζαγωγικά 

Η εηαηξεία Πιαζηηθά Θξάθεο ηδξύζεθε ην 1997 θαη έρεη σο αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

ηελ παξαγσγή πιαζηηθώλ θαη ηερληθώλ πθαζκάησλ ζε παγθόζκην επίπεδν.Η εηαηξεία 

παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα από ηερληθά πθάζκαηα γηα όιεο ηηο ρξήζεηο,θαζώο θαη 

ζπζθεπαζίεο.ήκεξα, 20 ρξόληα αξγόηεξα ε εηαηξεία είλαη πιένλ όκηινο θαη έρεη πάλσ 

από 15 ζπγαηξηθέο ζε όινλ,ζρεδόλ,ηνλ θόζκν. 

2.2 Ο κοπόρ ηηρ Δηαιπίαρ  

Η «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» είλαη κία βηνκεραληθή εηαηξεία πνπ ηδξύζεθε ζηελ11 

Διιάδα θαη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο έρεη ζαλ ζθνπό :  

Σελ παξαγσγή εμεηδηθεπµέλσλ ηερληθώλ πθαζµάησλ θαη λεµάησλ, πιηθώλ 

ζπζθεπαζίαο θαη γεληθά ζπλζεηηθώλ πξντόλησλ γηα βηνµεραληθέο θαη αγξνηηθέο 

ρξήζεηο.  

Σελ εµπνξία ησλ πην πάλσ θαη παξεµθεξώλ πξνο απηά πξντόλησλ ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθό.  

Σελ αληηπξνζώπεπζε αιινδαπώλ εµπνξηθώλ ή βηνµεραληθώλ νίθσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ γεληθά.  

Σελ µε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζπλεξγαζία µε νπνηνδήπνηε θπζηθό 

ή λνµηθό πξόζσπν ζρεηηθά µε ηα παξαγόµελα είδε από ηελ Δηαηξία.  

                                                           
11

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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Σελ ζπµµεηνρή θαη ζπλεξγαζία µε ππάξρνπζεο ή µε Δηαηξίεο πνπ πξόθεηηαη λα 

ζπζηεζνύλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνύ ηύπνπ ή 

µνξθήο θαζώο θαη ε άζθεζε εµπνξίαο γεληθά.  

Σελ ίδξπζε ππνθαηαζηεµάησλ ή πξαθηνξείσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό.  

2.3 Όπαμα και Αποζηολή 

Σν όξακα ηεο εηαηξείαο είλαη ε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο ηεο, θαζώο θαη ε αύμεζε ηεο κεηνρηθήο ηεο αμίαο, έρνληαο ζαλ 

πξνηεξαηόηεηα ηελ επεκεξία ησλ αλζξώπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ Όκηιό ηεο.  

Η απνζηνιή ηεο είλαη12 :   

Να ππεξεηεί  ηηο ζεκειηώδεηο αμίεο ηνπ Οκίινπ: αθεξαηόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα, 

θαηλνηνκία, επειημία, άκεζε αληαπόθξηζε, ζπλεξγαζία, εγεζία.  

Η επέλδπζε ζηνπο αλζξώπνπο ηεο, ελζαξξύλνληαο ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ 

αηνκηθόηεηα, ηελ πξσηνβνπιία θαη ηα πξνζσπηθά επηηεύγκαηα.  

Να ζέηεη λέα επηρεηξεκαηηθά πξόηππα κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

πξσηνπνξηαθήο ζθέςεο, βνεζώληαο ηνπο πειάηεο ηεο λα δηεθδηθνύλ ηελ εγεηηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά ηνπο.  

Να δηαζέηεη όρη απιώο/ζθέηα πξντόληα αιιά νινθιεξσκέλεο θαη θαηλνηόκεο ιύζεηο 

πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα δεηνύκελα ησλ πειαηώλ ηεο.  

Να θηλείηαη ζε έλα ηνπηθό θαη ζπγρξόλσο παγθόζκην επίπεδν, εμππεξεηώληαο 

ρηιηάδεο εηαηξείεο ζε όιν ηνλ θόζκν κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο γεσγξαθηθήο ηεο 

δηαζπνξάο.  

Να επηδηώθεη ηελ θεξδνθνξία κέζσ ηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ 

εμαγνξώλ.  

                                                           
12

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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Να επηηπγράλεη αληαγσληζηηθέο ηηκέο κέζσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, θαζεηνπνίεζεο 

θαη εζσηεξηθώλ ζπλεξγεηώλ  

Να ζπλδπάδεη δηάθνξεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο κε ηε καθξόρξνλε ηερλνγλσζία 

θαη ηελ εθηελή εκπεηξία ζηηο αγνξέο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Να ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο εξγαδόκαζηε θαη δνύκε. 

Να πξνζαξκόδεηαη ζηηο ζπλερώο κεηαβιεηέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα 

ηξνπνπνηεί έγθαηξα ηηο πξαθηηθέο ηεο ώζηε λα αληαπνθξέλεηαη κε επηηπρία ζηηο 

παγθόζκηεο ηάζεηο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία ηνπ αύξην.  

2.4 Η Ιζηοπία ηηρ Δηαιπίαρ  

1977 Η εηαηξεία Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ. ηδξύεηαη από ηνλ ηαύξν Υαιηάξε κε έδξα 

ηελ Ξάλζε. 13
 

1980 Η εηαηξεία ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην πξώην ηεο εξγνζηάζην,ην νπνίν 

παξάγεη πθαληά ζαθηά πνιππξνππιελίνπ, ζρνηληά θαη ζπάγθνπο θαη ηα πξνσζεί 

ζηελ ειιεληθή αγνξά αιιά θαη ηα εμάγεη.  

1986 Η εηαηξεία δεκηνπξγεί λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ξάλζε θαη εηζέξρεηαη ζηελ 

αγνξά ησλ ηερληθώλ πθαζκάησλ πνιππξνππιελίνπ.  

1992 Με ηελ δεκηνπξγία ελόο ηξίηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ Ξάλζε παξάγεη βηνκεραληθά 

λήκαηα θαη λήκαηα ηαπεηνπξγίαο.  

1995 Δηζαγσγή ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ.  

1997 Γεκηνπξγία λένπ εξγνζηαζίνπ ζηα Ισάλληλα ην νπνίν παξάγεη άθακπηεο 

ζπζθεπαζίεο.  

                                                           
13

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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1999 Δμαγνξά ηεο εηαηξείαο Don & Low Ltd (θσηία) ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ κε-πθαληώλ.  

2000 Δμαγνξά ηεο εηαηξείαο Thrace Polybulk (Ννξβεγία) ε νπνία 

παξάγεη FIBC/κεγαζάθνπο.  

2000-2006 Η εηαηξεία πξνζζέηεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Ξάλζεο δύν,αθόκα,γξακκέο παξαγσγήο ησλ πθαζκάησλ spunbond θαη ησλ κε-

πθαληώλ βεινλσηώλ, θαζώο αγνξάδεη ηελ hrace Ipoma (Βνπιγαξία) θαη 

ηδξύεη  ηελ Thrace Greiner (50% θνηλνπξαμία ζηε Ρνπκαλία) 

θαη Thrace Plastics Pack Doo (εξβία).  

2007 Η εηαηξεία δηεπξύλεη,πεξηζζόηεξν ηε δηεζλή ηεο παξνπζίαο αγνξάδνληαο ζηελ 

Βόξεηα Ακεξηθή ηηο  Thrace LINQ Inc.(εμ’ νινθιήξνπ) θαη Lumite Inc. θαηά 50%.  

2009 Δπελδύεη ζηελ Thrace LINQ Inc. Πξνζζέηνληαο κηα λέα γξακκή 

παξαγσγήο κε-πθαληώλ βεινλσηώλ πθαζκάησλ.  

2010-2012 Δθζπγρξνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δεκηνπξγεί νξγαλσηηθή δνκή πνπ ηελ 

βνεζά λα εληζρύζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ ζηα πιαίζηα ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

2012  Ίδξπζε κηαο λέαο εκπνξηθήο εηαηξείαο ζηελ Κίλα.  

2013 Η εηαηξεία ηδξύεη ηελ Θεξκνθήπηα Θξάθεο Α.Δ.  

2014 Η εηαηξεία δηεπξύλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά 

ηεο ηδξύνληαο ηελ Thrace-Eurobent  A.B.E.E. ζηελ Ξάλζε (51% Κνηλνπξαμία), ε 

νπνία παξάγεη πξντόληα ζηεγαλνπνίεζεο κε ηε ρξήζε γεσζπλζεηηθνύ αξγηιηθνύ 

θξαγκνύ . 14
 

   

                                                           
14

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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2.5 Μεηοσική ύνθεζη ηηρ Πλαζηικά Θπάκηρ Α.Δ.  

Μέηοσοι   ύνολο Μεηοσών  Ποζοζηό ςμμεηοσήρ  

Κωνζηανηίνορ Υαλιόπηρ  18,936,558  41,99%  

Δςθημία Υαλιόπη  9,120,690  20,23%  

Θεζμικοί Δπενδςηέρ  6,197,662  13,74%  

Ίδιερ Μεηοσέρ  1,353,168  3,00%  

Λοιποί  9,486,542  21,04%  

Σύνολο  45.094.620  100%  

Πίνακαρ 2.1 : Μεηοσική ύνθεζη ηηρ Πλαζηικά Θπάκηρ 

Α.Δ. Πηγη : http://www.thracegroup.com/cy/el/shareholders-structure/  

2.6 Δηαιπίερ Ομίλος  

   

Αμερική:   

THRACE LINQ (Η.Π.Α.)  

   

Αζία :  

THRACE CHINA (Κίλα)  

THRACE ASIA (Xόλγθ Κόλγθ)  

http://www.thracegroup.com/cy/el/shareholders-structure/
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Εσρώπη:  

THRACE  PLASTICS (Διιάδα)  

THRACE PACK (Διιάδα) 15
 

THRACE NG (Διιάδα)  

THRACE SARANTIS (Διιάδα)  

THRACE GREENHOUSES (Διιάδα)  

THRACE Eurobent (Διιάδα)  

THRACE PACK (εξβία)  

THRACE IPOMA (Βνπιγαξία)  

THRACE GREINER PACKAGING (Ρνπκαλία)  

THRACE SYNTHETIC (Ιξιαλδία)  

DON & LOW LTD (θσηία)  

THRACE POLYBULK (Ννξβεγία)  

THRACE POLYBULK (νπεδία)  

   

Ωκεανία:  

DON & LOW LTD (Απζηξαιία)  

                                                           
15

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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Δικόνα 2 : Δηαιπίερ ομίλος  

   

   

2.7 Σεσνολογίερ ηηρ Δηαιπίαρ  

   

Η «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» είλαη κία πνιύ επηηπρεκέλε εηαηξία ζην 

αληηθείκελό ηεο.Απηό ην ρξσζηάεη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο αιιά θαη ζηα 

ηερλνινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί. 16
 

                                                           
16

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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Γηα λα θαιύςεη ηνλ κεγάιν αξηζκό απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ 

ηεο ζπλδπάδεη θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο αηρκήο, ππνζηεξίδνληαο 

δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο κέζα από κία επξεία γθάκα πξντόλησλ θαη 

πνηθηιία ζρεδίσλ.    

  

 

Δικόνα 2.1 : Σεσνολογίερ Δηαιπίαρ  
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2.8 Καηοπθώμαηα και Γιακπίζειρ  

   

Η «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» έρεη θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη δηαθξίζεηο ζε 

όια απηά ηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο.Απηέο είλαη17 :  

Βξαβείν Health & Safety γηα ηελ Thrace Plastics Pack  

H Thrace Plastics Pack βξαβεύηεθε από 

ηελ Health & Safety Awards σο ε θνξπθαία ειιεληθή βηνκεραλία 

πιαζηηθώλ ζηε δηαρείξηζε Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηνπο εξγαζηαθνύο 

ρώξνπο.  

   

Η εηαηξία είλαη ρνξεγόο ηεο νκάδαο «ART», κηαο θνηηεηηθήο νκάδαο από ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο πνπ ζρεδηάδεη   

θαη θαηαζθεπάδεη αγσληζηηθά κνλνζέζηα θαη ζπκκεηέρεη ζε 

αγώλεο FORMULA SAE ζε όιε ηελ Δπξώπε.  

   

Ο Όκηινο δεκηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά κία κάξθα πνπ απεπζύλεηαη ζηε ιηαληθή 

αγνξά πιαζηηθώλ πξντόλησλ  

   

 Βξαβείν Energy Efficiency γηα ηελ Thrace Pack  

Γηάθξηζε γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθώλ αεηθόξνπ 

αλάπηπμεο ζην εξγνζηάζηό ηεο Ξάλζεο.  

   

                                                           
17

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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 Βξαβείν Αζθάιεηαο γηα ηελ Lumite .Σν Βξαβείν Innovations in Safety 2015 

απέζπαζε ε Lumite, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ, 

ζην πλέδξην Αζθαιείαο, Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο   

 

 Βξαβείν γηα ην ύζηεκα Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο / Πεπηεζκέλνπ Αέξα 

ηεο Thrace Pack ζην εξγνζηάζηό ηεο ζηα Ισάλληλα  

 

 Η εηαηξεία Πιαζηηθά Θξάθεο παξέιαβε ην 2ν Βξαβείν Καιύηεξεο Δηαηξείαο 

Γηεζλνύο Αγνξάο ζηα πιαίζηα ηεο 10εο δηνξγάλσζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ 

Βξαβείσλ ηνπ πεξηνδηθνύ Υξήκα   

 

Η εηαηξία έρεη θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη πνιιέο αθόκα δηαθξίζεηο 

ζε πνιινύο αθόκα ηνκείο ,ηνπο νπνίνπο δελ ζα αλαθέξσ γηα ζέκαηα εξγνλνκίαο 

ηεο εξγαζίαο. 18
 

   

   

   

   

 

 

 

                                                           
18

 http://www.thracegroup.com/cy/el/companies/thrace-pack-greece/ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ : ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ «ΠΛΑΣΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗ Α.Δ.»  

   

3.1 Διζαγωγικά  

  ε απηό ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

«Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» θαη ζα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε.Γηα λα γίλεη απηό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξηζκνδείθηεο.19
 

Οι  αξηζκνδείθηεο είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν αλαιπηήο γηα λα 

βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ε δηνίθεζε έρεη θάλεη σο ηώξα, αιιά 

θαη γηα ηηο κειινληηθέο.  

Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ν αλαιπηήο ιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα θξίλνπλ ηηο δηάθνξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηελ επηρείξεζε.Με ιίγα ιόγηα δείρλνπλ ηα 

δπλαηά αιιά θαη ηα αδύλακα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 60 
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Κάζε αξηζκνδείθηεο,όκσο,απαληά ζε δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα θαη γη’απηόλ ηνλ 

ιόγν ηνπο δηαθξίλνπκε ζε :  

Αριθμοδείκηες  Ρεσζηόηηηας  

Αριθμοδείκηες Κσκλοθοριακής Τατύηηηας  

Επενδσηικοί Αριθμοδείκηες  

Αριθμοδείκηες Αποδοηικόηηηας  

Αριθμοδείκηες Κεθαλαιακής Διάρθρωζης 
20

 

    

  

 

Δικόνα 3 : Αποηελέζμαηα Απιθμοδεικηών 

  

  

                                                           
20

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 60 
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3.2 Ανάλςζη Ρεςζηόηηηαρ  

   

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα αλαιπζεί ε ξεπζηόηεηα ηεο «Πιαζηηθά 

Θξάθεο Α.Δ.»,ρξεζηκνπνηώληαο ηελ βνήζεηα ησλ δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί παξαπάλσ.Η ξεπζηόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απνπιεξώλεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηεο,δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ νκαιή 

ηεο ιεηηνπξγία.Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο καο δείρλνπλ ηνλ βαζκό πνπ ε επηρείξεζε 

είλαη ηθαλή λα ην θάλεη.  

   

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη νη παξαθάησ21 :  

   

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΝΙΣΧΜΔΝΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Έκκεζε Ρεπζηόηεηα (ΔΡ)                       

                          
 

>1 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα (ΑΡ)                

                          
 

   

Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα (ΣΡ)                    

                          
 

     

Πίνακαρ 1 : Βαζικοί Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ 

 

   

                                                           
21

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 67 
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Αριθμοδείκηης Έμμεζης Ρεσζηόηηηας : Γείρλεη ην πόζεο θνξέο ην Κπθινθνξνύλ 

Δλεξγεηηθό θαιύπηεη ηηο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο.22
  

   

Αριθμοδείκηης Άμεζης Ρεσζηόηηηας : Γείρλεη όηη θαη ν παξαπάλσ αξηζκνδείθηεο, αιιά 

είλαη θαιύηεξνο γηαηί αληηκεησπίδεη θάπνηεο από ηηο αδπλακίεο ηνπ.  

   

Αριθμοδείκηης Ταμειακής Ρεσζηόηηηας : πγθξίλεη ηηο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξηαθνύ Δλεξγεηηθνύ πνπ άκεζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ πιεξσκή απηώλ ησλ ππνρξεώζεσλ.  

 

Η αλάιπζε ζα γίλεη ζηελ πεληαεηία 2011-2015.Αλαιπηηθόηεξα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη δηάγξακκα :  

   

ΑΝΑΛΤΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

Γείθηεο/Έηνο 2011 2012 2013 2014 2015 

Έκκεζε 

Ρεπζηόηεηα 

0,84 1,18 1,34 0,81 0,71 

Άκεζε 

Ρεπζηόηεηα 

0,61 1,04 1,21 0,73 0,64 

Σακεηαθή 

Ρεπζηόηεηα 

0,12 0,59 0,69 0,37 0,11 

Πίνακαρ 2 : Ανάλςζη Ρεςζηόηηηαρ 

                                                           
22

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 67 
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Γιάγπαμμα 3.0 : Ανάλςζη πεςζηόηηηαρ 2011-2015  

Παπαηηπήζειρ:  

   

Οη δείθηεο Άκεζεο θαη Έκκεζεο ξεπζηόηεηαο παξόιν πνπ κνηάδνπλ σο πξνο ην 

απνηέιεζκα, παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο ησλ απνζεκάησλ,αθνύ νη εηαηξία είλαη εηαηξία παξαγσγήο πξντόλησλ.  

   

Η ηακεηαθή ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη κηθξόηεξε ηνπ 0.5,ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο , άξα παξνπζηάδεη ρακειόηεξεο ηηκέο από όηη πξέπεη θαη απηό νθείιεηε 

ζην γεγνλόο όηη ε εηαηξία έρεη πεξηζζόηεξεο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από 

ρξεόγξαθα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα.  

   

Οη δείθηεο ζε όιε ηελ πεληαεηία εθηόο ηνπ 2012 θαη 2013,πνπ θαίλεηαη κία 

αλάθακςε ηεο ξεπζηόηεηα,παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο από ην θπζηνινγηθό, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο θαη αδπλακία θάιπςεο ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο.  
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Η βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ην 2012 θαη ην 2013  νθείιεηε ζηελ αύμεζε 

ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ηεο,αθνύ κεηώζεθαλ νη απαηηήζεηο αιιά 

απμήζεθαλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα απνζέκαηα,ελώ νη βξαρπρξόληεο 

ππνρξεώζεηο ηεο κεηώζεθαλ.  

   

Μεηά  2013  όινη νη δείθηεο παξνπζηάδνπλ πηώζε γηαηί ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

ηεο εηαηξίαο κεηώλεηαη θάζε ρξόλν,ελώ νη Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαίλνληαη 

λα θηλνύληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα.  

   

Σν 2015 όινη νη δείθηεο θηάλνπλ ζην ρακειόηεξν ηνπο ζεκείν γηαηί εθείλε ηελ 

ρξνληά ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό βξίζθεηαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν 

ζηελ δηάξθεη όιεο ηεο πεληαεηίαο ελώ παξνπζηάδεηαη θαη κηα αύμεζε ζηηο 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.  

   

Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο,θηάλσ ζην ζπκπέξαζκα όηη 

ε εηαηξία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο,παξά ηελ 

αύμεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηώλ ην 2012 θαη 2013 , ην ρξνληθό δηάζηεκα 2011-

2015.  

   

   

 

 



28 
 

3.3 Ανάλςζη Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ  

   

Η θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα, κε ηελ βνήζεηα ησλ δεηθηώλ,εμεηάδεη ην πόζν γξήγνξα ε 

εηαηξία αλαθπθιώλεη ηα απνζέκαηά ηεο,εηζπξάηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη πιεξώλεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο.Η θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα είλαη ην πόζεο θνξέο ην έηνο κεηαηξέπεηαη 

έλα ζηνηρείν ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζε θάπνην άιιν.23  

   

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί,νη νπνίνη νλνκάδνληαη θαη αξηζκνδείθηεο 

δξαζηεξηόηεηαο δείρλνπλ ηελ δηάξθεηα ζε κέξεο πνπ θάπνην ζηνηρείν ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο αλαθπθιώλεηαη ζε ξεπζηά δηαζέζηκα ή ζε θάπνην 

άιιν  ζηνηρείν πην εύθνια ξεπζηνπνηήζηκν.  

   

Οη αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη :   

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 93 
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ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΣΡΟΠΟ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΜΟΡΦΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

Απνζεκάησλ 

                 

                     
 

Φνξέο/Έηνο 

Γηάξθεηα 

Απνζεκάησλ 

   

             
 

Ηκέξεο 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

Απαηηήζεσλ 

        

                     
 

Φνξέο/Έηνο 

Γηάξθεηα 

Απαηηήζεσλ 

   

             
 

Ηκέξεο 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

Πξνκεζεπηώλ 

                 

                      
 

Φνξέο/Έηνο 

Γηάξθεηα 

Τπνρξεώζεσλ 

   

              
 

Ηκέξεο 

Πίνακαρ 3 : Απιθμοδείκηερ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

  

  

Κσκλοθοριακή Τατύηηηα Αποθεμάηων : Γείρλεη ην πόζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο επηηεύρζεθε ε αλαθύθισζε ησλ απνζεκάησλ. 24
 

Κσκλοθοριακή Τατύηηηα Απαιηήζεων : Γείρλεη ην πόζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο επηηεύρζεθε ε αλαθύθισζε ησλ απαηηήζεσλ.  

                                                           
24

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζει 93 
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Κσκλοθοριακή Τατύηηηα Προμηθεσηών : Γείρλεη ην πόζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο επηηεύρζεθε ε αλαθύθισζε ησλ ππνρξεώζεσλ από πξνκεζεπηέο.  

 

Ο πίλαθαο θαη ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζή ηεο.   

ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

Γείθηεο/Έηνο 2011 2012 2013 2014 2015 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

απνζεκάησλ 

4,45  4,64 4,80 5,54 5,63 

Γηάξθεηα 

Απνζεκάησλ 

82,02  78,66 76,04 65,88 64,83 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

Απαηηήζεσλ 

1,79   1,89 1,47 1,53 1,06 

Γηάξθεηα 

Απαηηήζεσλ 

203,91  193,12 248,29 238,56 344,33 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

Πξνκεζεπηώλ 

7,13  6,81 6,87 4,74 3,35 

Γηάξθεηα 

Πξνκεζεπηώλ 

51,19  53,59 53,12 77,00 108,95 

Πίνακαρ 4 : Ανάλςζη Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ  
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Γιάγπαμμα 3.1 : Ανάλςζη Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

 

 

Γιάγπαμμα 3.2 : Ημέπερ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ  
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Παπαηηπήζειρ :  

Η εηαηξία από ην 2011 κέρξη ην 2013, ζύκθσλα κε ηνλ δείθηε ηαρύηεηαο 

απνζεκάησλ, παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξόηεηα αλαθύθισζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο.Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην 

θόζηνο πσιεζέλησλ κεηώλεηαη,θαζώο κεηώλεηαη θαη ε πνζόηεηα 

ησλ απνζεκάησλ.πλεπώο κηθξαίλεη ν αξηζκεηήο θαη απμάλεηαη ν παξνλνκαζηήο 

ηνπ θιάζκαηνο,άξα κηθξαίλεη θαη ε θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ απνζεκάησλ.  

Σελ δηεηία 2014-2015 παξνπζηάδεηαη κία αύμεζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο απνζεκάησλ,επείδε ν κέζνο όξνο ησλ απνζεκάησλ 

κεηώλεηαη ζεκαληηθά,παξόιν πνπ ππάξρεη θαη κείσζε ζην θόζηνο πσιεζέλησλ.  

Η θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ απαηηήζεσλ παξνπζίαδεη κηα αύμεζε ηα ρξόληα 2011 

θαη 2012,ελώ ην 2013 πέθηεη γηα λα μαλά απμεζεί ην 2014 γηα λα μαλαπέζεη αθόκε 

πην ρακειά ην 2015.Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν θύθινο εξγαζηώλ κεηώλεηαη ζε 

θάζε έηνο,κε ην ρακειόηεξό ηνπ ζεκείν απηό ηνπ 2015.Δπίζεο κεηώλεηαη θαη ν κέζνο 

όξνο ησλ απαηηήζεσλ θάζε έηνο αιιά παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε πηώζε ησλ ηηκώλ 

ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ.Σν 2015 παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάιε δηαθνξά ζην 

απνηέιεζκα ηνπ δείθηε γηαηί όρη κόλν ν θύθινο εξγαζίσλ θηάλεη ζην 

ρακειόηεξν ζεκείν,αιιά απμάλεηαη θαη ν κέζνο όξνο ησλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην 2014.  

   

Η θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ  παξνπζηάδεη κηα κείσζε ζε θάζε έηνο 

εθηόο από ην 2013 πνπ θαίλεηαη κηα κηθξή αύμεζε.Απηό ζπκβαίλεη γηαηί  ηα πξώηα 3 

ρξόληα ππάξρεη παξάιιειε κείσζε ζε αγνξέο θαη πξνκεζεπηέο(κεγαιύηεξε 

κείσζε),ην 2014 ππάξρεη κηα κεγάιε αύμεζε ζηνλ κέζν όξν ησλ πξνκεζεπηώλ θαη 

κηα κηθξή ζηηο αγνξέο,ελώ ην 2015 αύμαλεηαη πάιη ν κέζνο όξνο ησλ πξνκεζεπηώλ 

ελώ νη αγνξέο κεηώλνληαη ζεκαληηθά.  
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Από ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηώλ θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη 

ππάξρεη κηα πξόνδνο σο πξνο ηελ αλαθύθισζε ησλ απνζεκάησλ ηεο πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη ε εηαηξία ηα πνπιά γξεγνξόηεξα.Η θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ 

απαηηήζεώλ ηεο κέλεη ζε ρακειά επίπεδα πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ε 

επηρείξεζε εηζπξάηηεη ιηγόηεξα.ύκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα 

ησλ πξνκεζεπηώλ,ε νπνία θαη θάζε ρξόλν ζρεδόλ κεηώλεηαη βγαίλεη ην απνηέιεζκα όηη 

ε εηαηξία ηα πξώηα 3 ρξόληα πιήξσλε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ην έηνο,ελώ ηα δύν ηειεπηαία απνιακβάλεη κεγαιύηεξε ρξνληθή επέθηαζε ηεο πίζησζήο 

ηεο.  

3.4 Ανάλςζη Αποδοηικόηηηαρ    

ε απηό ην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί θαη ζα αλαιπζεί ν ηξόπνο πνπ ε εηαηξία δηαρεηξίδεηαη 

ηηο επελδύζεηο ηεο,ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο,ε θεξδνθνξία ηεο θαη ε 

δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε.Ωο  Απνδνηηθόηεηα νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

δεκηνπξγεί θέξδε. 25
 

  Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο παξνπζηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ην θαηαθέξλεη.Σνπο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο ηνπο 

ρξεζηκνπνηνύλ πνιιά άηνκα ώζηε λα βγάινπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.Απηνί είλαη :   

Μέηνρνη – Μεηξνύλ ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ επελδύζεσλ ηνπο πνπ έρνπλ θάλεη ζηελ 

επηρείξεζε, ώζηε λα δνπλ αλ ηνπ ζπκθέξεη.  

Γπλεηηθνί Μέηνρνη – Δμεηάδνπλ ηνλ ελδερόκελν λα επελδύζνπλ ζηελ εηαηξία  

Γηνίθεζε – Οη κέηνρνη ζέηνπλ ζηόρνπο θαη απνζηνιή ηεο δηνίθεζεο είλαη λα ηνπο 

πεηύρνπλ.  

Πηζησηέο- Δμεηάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη απνθαζίδνπλ αλ ζα 

ρνξεγήζνπλ πίζησζε ζε απηή.  

                                                           
25

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 155 
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Οη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ παξνύζα εξγαζία βξίζθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΟΡΦΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

Απνδνηηθόηεηα 

πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ 

            

          
*100 Πνζνζηό 

Απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

            

             
*100 Πνζνζηό 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα 

Δλεξγεηηθνύ 

        

          
*100 Φνξέο/Έηνο 

Γηάξθεηα   Δλεξγεηηθνύ    

              
 

Ηκέξεο 

Λεηηνπξγηθό Πεξηζώξην 

Κέξδνπο 

                         

        
*100 Πνζνζηό 

Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Μόριεπζε 

                  

             
 

Αξηζκόο 

Πίνακαρ 5 : Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ 
26

 

 Η ρξήζε ησλ παξαθάησ κέζσλ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζή ηεο.  

 

                                                           
26

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζει 155 
ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Κ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ & ΠΑΠΑΛΔΞΑΝΓΡΗ ΝΑΝΤ (2003), «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 
53 
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ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Γείθηεο/Έηνο 2011 2012 2013 2014 2015 

Απνδνηηθόηεηα 

πλνιηθώλ 

Κεθαιαίσλ 

-1,09%  7,38% -0,47% -1,50% 0,25% 

Απνδνηηθόηεηα 

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

-1,55%    9,90% -0,65% -2,16% 0,35% 

Λεηηνπξγηθό 

Πεξηζώξην 

Κέξδνπο 

-3,74%    38,99% 7,54% -3,57% 0,72% 

Πίνακαρ 6 : Ανάλςζη Αποδοηικόηηηαρ  
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Γιάγπαμμα 3.3 : Ανάλςζη Αποδοηικόηηηαρ  
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ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ : ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

Γείθηεο/Έηνο 2011 2012 2013 2014 2015 

Κπθινθνξηαθή 

Σαρύηεηα 

Δλεξγεηηθνύ 

27,81%  22,38% 14,67% 14,34% 12,70% 

Γηάξθεηα 

Δλεξγεηηθνύ 

1312,47  1630,92 2488,07 2545,32 2874,01 

Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Μόριεπζε 

1,41  1,34 1,35 1,43 1,38 

Πίνακαρ 7 : Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Δνεπγηηικού 
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Γιάγπαμμα 3.4 : Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Δνεπγηηικού  
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Παπαηηπήζειρ :  

Η απνδνηηθόηεηα ηα ρξόληα 2011,2013,2014 παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηηκέο.Ο θύξηνο 

ιόγνο ,απηνύ ηνπ γεγνλόηνο, είλαη όηη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληέο ε εηαηξία 

παξνπζηάδεη δεκίεο αληί γηα θέξδε.Σν 2012 ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη κία κεγάιε 

αύμεζε ζηα θέξδε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρξνληέο, γη΄απηό θαη νη 

δείθηεο παξνπζίαδνπλ ζεηηθέο ηηκέο,ελώ θαη ην 2015 νη δείθηεο είλαη ζεηηθνί αιιά ζε 

ρακειά επίπεδα γηαηί ηα θέξδε είλαη ιίγα.  

   

ύκθσλα κε ηνλ δείθηε Λεηηνπξγηθνύ Πεξηζώξηνπ θέξδνπο ηα έηε 2011 θαη 

2014,πνπ παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηηκέο, ε εηαηξία παξνπζηάδεη 

πηζησηηθά πξνβιήκαηα.Σν έηνο 2012 ε ηηκέο ηνπ δείθηε απμάλνληαη 

θαηά πνιύ,όπσο πεξηέγξαςα θαη παξαπάλσ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ε εηαηξία 

παξνπζηάδεη κεγάιε άλνδν ζηα θέξδε ηεο,ελώ ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη θαη 

ν παξνλνκαζηήο,δειαδή νη πσιήζεηο.Σν 2012 κία κεγάιε κείσζε ησλ πσιήζεσλ 

ζε ζπλδπαζκό κία ζεηηθήο ηηκήο ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ & ηόθσλ, έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή ηνπ δείθηε.Σν 2015 ε επηρείξεζε έρεη πνιύ ιίγα 

θέξδε θαη γη΄απηό ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε είλαη ιίγν κεγαιύηεξν από ην κεδέλ.  

   

Παξαηεξώληαο ηνλ δείθηε Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ βιέπνπκε όηη 

θάζε ρξόλν κεηώλεηαη.Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη πσιήζεηο θάζε ρξόλν κεηώλνληαη ελώ 

ην ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ κέλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα.Άξα ε εηαηξία θάζε ρξόλν 

ρξεζηκνπνηεί όιν θαη πην ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθά ην Δλεξγεηηθό ηεο γηα λα 

επηηεπρζνύλ έζνδα από πσιήζεηο.  

Ο δείθηεο κόριεπζεο αλ θαη απμνκεηώλεηαη ζε θάζε έηνο,κέλεη ζε ζρεηηθά 

ζηαζεξά επίπεδα.Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θαη ην Δλεξγεηηθό αιιά θαη ηα 

Ίδηα θεθάιαηα,κε ηελ ζεηξά ηνπο κέλνπλ ζε ζηαζεξά επίπεδα  
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Πξνθύπηεη όηη ε «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» έρεη επεξεαζηεί από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.Απηό ην βιέπνπκε γηαηί θάζε ρξόλν 

νη πσιήζεηο ηεο κεηώλνληαη.Η αξλεηηθή Απνδνηηθόηεηα καο δείρλεη όηη ην ελεξγεηηθό 

ρξεζηκνπνηείηαη ιάζνο,ελώ ε θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ όηη ηα 

ζπλνιηθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο δελ απαζρνινύληαη 

ηόζν απνηειεζκάηηθά.Όκσο,ε Υξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε καο δείρλεη όηη ε 

επηρείξεζε δελ βαζίδεηαη ζηα δάλεηα πξάγκα ζεηηθό γηαηί ζα είρε απμεκέλεο 

ππνρξεώζεηο.  

   

3.5 Ανάλςζη Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ  

Οη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο απνθαιύπηνπλ ηελ ζύλζεζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πεγώλ 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο.Δίλαη πνιύ ζεκαληηθνί δηόηη απαζρνινύλ ηηο 

παξαθάησ νκάδεο ζπκθεξόλησλ πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο ή ζθνπεύνπλ λα 

επελδύζνπλ ζηελ επηρείξεζε. 27
 

Πιζηωηές  

Επενδσηές  

Κραηικές Υπηρεζίες  

Ελεγκηές Λογιζηές  

Διοίκηζη  

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί είλαη νη παξαθάησ :  

  

                                                           
27

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 203 
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ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΟΜΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

             

                  
 

                     

                  
 

             

             
 

Πίνακαρ 8 : Απιθμοδείκηερ Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ  

     

Δδώ ζα εμεηαζηνύλ νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο εηαηξίαο θαη ε θεθαιαηαθήο 

ηεο δνκή.Θα ππάξμεη κηα ζπζρέηηζε Ιδίσλ Κεθαιαίσλ κε Ξέλα Κεθάιαηα γηα λα δνύκε 

κε πνηνλ ηξόπν ε εηαηξία έρεη επηβαξπλζεί από δάλεηα ε άιιεο πηζηώζεηο πνπ 

έρεη ιάβεη.Πεξηζζόηεξα ζηνλ αθόινπζν πίλαθα :  

   

ΑΝΑΛΤΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

Γείθηεο/Έηνο 2011 2012 2013 2014 2015 

             

                  
 

0,70  0,74 0,73 0,69 0,72 

                     

                  
 

0,29  0,25 0,26 0,30 0,27 

             

             
 

0,41  0,34 0,35 0,43 0,38 

Πίνακαρ 9 : Ανάλςζη Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ  
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Γιάγπαμμα 3.5 : Ανάλςζη Κεθαλαιακήρ Γιάθπωζηρ  
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Γιάγπαμμα 3.6 : Ξένα Κεθάλαια/Ίδια Κεθάλαια  

 

   

Ο δείθηεο ΙΚ/Δ παξά ηηο κηθξέο πξνζαπμήζεηο,κέλεη ζε ζηαζεξά θαη 

πςειά επίπεδα.Καηαιαβαίλνπκε από απηό όηη ε θαζαξή ζέζε θαιύπηεη ην ζύλνιν 
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ηνπ Δλεξγεηηθνύ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη νη κέηνρνη αιιά θαη νη 

πηζησηέο ληώζνπλ αζθάιεηα.  

Ο δείθηεο Τ/Δ κε ηελ ζεηξά ηνπ απμνκεηώλεηαη αιιά παξακέλεη ζε 

ζηαζεξά επίπεδα.Σα απνηειέζκαηά ηνπ όκσο είλαη ρακειά,πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη 

ε εηαηξία βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζε απηήλ θαη όρη ζε δάλεηα.Καη’ επέθηαζε ε εηαηξία 

κπνξεί ζην κέιινλ λα πάξεη θάπνην δάλεην γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ή γηα θάπνην ζθνπό πνπ πηζηεύεη όηη ζα ηε σθειήζεη.   

Δπίζεο ν δείθηεο ΞΚ/ΙΚ αληηδξά όπσο θαη νη 

παξαπάλσ δείθηεο,δειάδε παξακέλεη ζηαζεξόο.Οη κηθξέο ηηκέο πνπ παξνπζηάδεη 

ζεκαίλνπλ όηη ε επηρείξεζε βαζίδεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηά ηεο θαη όρη 

ζηα μέλα,πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη πξνζθέξεη εμαζθάιηζε ζηνπο πηζησηέο από ηε 

ύπαξμε ζεκαληηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

3.6 Δπενδςηικοί Απιθμοδείκηερ  

Οη Δπελδπηηθνί Αξηζκνδείθηεο ελδηαθέξνπλ ηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ 

επελδύζεη ζε κηα εηαηξεία κέζσ απόθηεζεο κεηνρώλ, ε 

ηνπο δπλεηηθνύο κεηόρνπο πνπ ζθνπεύνπλ λα 

αγνξάζνπλ κεηνρέο.Δμεηάδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο  από ηα θέξδε πξνο δηάζεζε.Απηνί είλαη28:  

Ολνκαζηηθή Σηκή Μεηνρήο  

Λνγηζηηθή  Αμία Μεηνρήο  

Κέξδε Αλά Μεηνρή  

Μέξηζκα Αλά Μεηνρή  

Οη παξαπάλσ δείθηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εξγαζία.  

                                                           
28

 Π.ΠΑΠΑΓΔΑ & Ν. ΤΚΙΑΝΑΚΗ (2014), «ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»,Αθήνα. ζελ 171 
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3.7 ςμπεπάζμαηα  

 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηώλ ηεο «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» δηαπηζηώλνπκε όηη ε 

εηαηξία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο θαη πνιιέο θνξέο αδπλαηεί λα 

θαιύςεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο.Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη βξαρπρξόληεο 

ππνρξεώζεηο ηεο,θαηά θύξην ιόγν, είλαη πάληα κεγαιύηεξεο από ηα ζηνηρεία 

ηνπ Κπθινθνξνύληνο ηεο Δλεξγεηηθό,άξα ηα θιάζκαηα 

ησλ αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο είραλ πάληα κεγάιν παξνλνκαζηή.  

Κνηηώληαο ηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα βιέπνπκε όηη ε κείσζε ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ αιιά θαη ησλ θόζηνο πσιεζέλησλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαιύηεξεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ησλ απνζεκάησλ αιιά κε ην ηίκεκα όηη ε επηρείξεζε 

παξάγεη ιηγόηεξν κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ.Έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη όηη ε 

εηαηξία έρεη κηθξή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ,πξάκα πνπ ζεκαίλεη όηη εηζπξάηηεη ιηγόηεξν 

,άξα είλαη θαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή γηαηί δελ κεηώλεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηηο 

αλάγθεο θαη ην θόζηνο από ελδερόκελν δαλεηζκό.Μηα αξγή είζπξαμε ησλ 

δηαζεζίκσλ ζεκαίλεη όηη ε εηαηξία δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε άιιεο 

επηθεξδείο δξαζηεξηόηεηεο.ύκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ησλ 

πξνκεζεπηώλ, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ε εηαηξία έρεη 

θαηαθέξεη λα απνιακβάλεη κεγαιύηεξε πίζησζε από απηνύο ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ 

ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο.Από ηελ άπνςε ξεπζηόηεηαο είλαη ζεηηθό 

γηαηί εηζπξάηηεη γξεγνξόηεξα θαη πιεξώλεη αξγόηεξα, αιιά ξηζθάξεη λα ραιάζεη ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο.  

Ωο πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα ε επηρείξεζε έρεη πξνβιήκαηα γηαηί παξνπζηάδεη δεκίεο 

ηα πεξηζζόηεξα ρξόληα αληί γηα θέξδε θαη όηαλ ηειηθά έρεη θαηαθέξεη λα παξνπζηάζεη 

θέξδε απηά είλαη ιίγα.Η εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην Δλεξγεηηθό ηεο 

θαη απηό θαίλεηαη από ηελ αλάιπζε ηαρύηεηαο ελεξγεηηθνύ κηαο θαη νη πσιήζεηο ηεο 

κεηώλνληαη ελώ ην Δλεξγεηηθό παξακέλεη ζηαζεξό.  
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Έλα κεγάιν ζεηηθό θνκκάηη πνπ έρεη θαηαθέξεη ε εηαηξία είλαη όηη,αθνύ αλαιύζακε 

ηελ θπθινθνξηαθήο ηεο δηάξζξσζε θάλεθε όηη «ζηεξίδεηαη ζηα πόδηα ηεο» γηαηί όινη 

νη δείθηεο καο έδεημαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο.Γειαδή ε εηαηξία δείρλεη έλα θαιό 

πξόζσπν ζηνπο πηζησηέο ηεο,ζηνηρείν πνπ ηνπο θάλεη λα 

ηελ εκπηζηεύνληαη.Αθόκα ιόγσ ησλ θαιώλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε Τ/Δ ε 

εηαηξία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα δάλεην πξνο όθειόο ηεο .  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ : ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ  

   

4.1 Κςπιόηεποι Κίνδςνοι και Αβεβαιόηηηερ  

   

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξία, αιιά θαη ν Όκηινο, 

είλαη θαηά θύξην ιόγν θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ηξαπεδηθνύο 

ινγαξηαζκνύο ππεξαλάιεςεο, ινγαξηαζκνύο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο 

θαη δάλεηα.Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξίαο δεκηνπξγνύλ ρξεκαηννηθνλνκηθνύο 

θηλδύλνπο όπσο : πηζησηηθνί θίλδπλνη,θίλδπλνη αγνξάο,θίλδπλνη ξεπζηόηεηαο θαη 

άιινη. 29
 

   

4.1.1 Πιζηωηικόρ Κίνδςνορ  

   

Η εηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθνύο θηλδύλνπο, ηνπο νπνίνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη εθαξκόδεη κε ζπλέπεηα, ζαθή πηζησηηθή πνιηηηθή, ε νπνία 

παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, νύησο ώζηε ε ρνξεγνύκελε πίζησζε 

λα κελ ππεξβαίλεη ην πηζησηηθό όξην αλά πειάηε. Δπίζεο ζπλάπηνληαη αζθαιηζηήξηα 

ζπκβόιαηα θάιπςεο πσιήζεσλ αλά πειάηε, ελώ κέρξη ζηηγκήο δελ απαηηνύληαη 

εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο επί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ. Καηά ηε 

ζύληαμε ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο 

επηζθαιώλ απαηηήζεσλ θαη ε Γηνίθεζε θξίλεη όηη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο 

νπζηαζηηθόο πηζησηηθόο θίλδπλνο ν νπνίνο λα κελ θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ή πξόβιεςε.  

                                                           
29

 http://www.thracegroup.com/uploads_file/2016/03/23/p1aeh7drgp7ae1mudpcc143h1jla9.pdf 
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4.1.2 Κίνδςνορ Ρεςζηόηηηαρ  

   

Η εηαηξία πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηακεηαθέο 

ηηο ππνρξεώζεηο.Γηα λα ην πεηύρεη απηό πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηόηεηαο,πνπ εζηηάδεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθώλ εηζξνώλ 

θαη εθξνώλ.Οη δηάθνξεο απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί θξίλνληαη επαξθείο γηα λα 

επηβεβαηώζνπλ ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο 
30

 

   

4.1.3 Κίνδςνορ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ  

 Με ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ αξηζκνδεηθηώλ ε εηαηξία κπνξεί λα ειέγρεη 

ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα.Από όηη θάλεθε ε εηαηξία δελ έρεη 

πξνβιήκαηα δαλεηνδόηεζεο.ηόρνο ηεο είλαη λα κελ απνθηήζεη γηαηί έρεη ζθνπό λα 

παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδόζεηο ζηνπο κεηόρνπο ηεο.αιιά θαη νθέιε ζε πηζαλνύο 

ελδηαθεξόκελνπο. Γηα ην ζθνπό απηό παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ην θεθάιαην θίλεζεο 

ώζηε λα δηαηεξεί όζν ην δπλαηό ρακειόηεξα επίπεδα εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο.  

4.2 Σελικό ςμπέπαζμα  

   ε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζίαο αλέιπζα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ Α.Δ. 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.».Από ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αληιήζακε,είδακε ηα νηθνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα θαη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία.    

Η νηθνλνκηθή θξίζε,ζαθώο θαη έρεη αληίθηππν πάλσ ζηελ εηαηξία θαζώο θαη θάζε ρξόλν 

νη πσιήζεηο θαη ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο  κεηώλνληαη θαη ζαλ απνηέιεζκα παξνπζίαδε 

δεκίεο ζηα πεξηζζόηεξα έηε από ηελ πεληαεηία (2011-2015) 

                                                           
30

 http://www.thracegroup.com/uploads_file/2016/03/23/p1aeh7drgp7ae1mudpcc143h1jla9.pdf 
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πνπ εμεηάζακε.πλεπώο πξνθύςαλ πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο,αθνύ νη 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηηο ζρεδόλ θάζε ρξόλν απμάλνληαη ελώ ηα ζηνηρεία 

ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πνπ εμεηάδακε κεηώλνληαη.Από ηελ θπθινθνξηαθή 

ηαρύηεηα, βγάιακε ην ζπκπέξαζκα όηη ηα απνζέκαηα παξόιν πνπ παξνπζηάδνπλ 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα θάζε ρξόλν,δελ δίλνπλ ηελ ίδηα απόδνζε ζηελ εηαηξία γηαηί 

κεηώλνληαη ηαπηόρξνλα θαη νη πσιήζεηο . Ο αξηζκόο ησλ απνζεκάησλ,ε ηαρύηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ κείσλεηαη αθνύ κείσλεηαη θαη ν θύθινο εξγαζηώλ θαζώο κεηώλεηαη θαη 

ε ηαρπηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ.Από ηα 2 παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη όζν πεξλάλε ηα 

ρξόληα ε εηαηξία εηζπξάηηεη όιν θαη πην αξγά θαη πιεξώλεη αθόκα θαη 

πην αξγά.Κάζε εηαηξία έρεη όθεινο από ην λα πιεξώλεη πην αξγά από όηη εηζπξάηηεη, 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όκσο ε εηαηξία ίζσο λα αξγεί λα πιεξώζεη ηόζν πνιύ 

γηαηί εηζπξάηηεη κε πνιύ αξγνπο ξπζκνύο,γεγνλόο πνπ ίζσο δπζαλαζρεηεί ηνπο 

πηζησηέο ηεο πνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα κελ ηελ αθήλνπλ λα αγνξάδεη κε ηελ 

ίδηα πίζησζε.Η αλάιπζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηεο καο δείρλεη όηη ε εηαηξία ηα 

πεξηζζόηεξα ρξόληα δελ ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ην Δλεξγεηηθό ηεο θαη παξνπζηάδεη δεκηέο 

θαη ινγηθό είλαη, αθνύ παξνπζηάδεη δεκίεο λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο θαη λα παξνπζηάδεη πηζησηηθά πξνβιήκαηα.Σν δπλαηό ηεο ζεκείν 

όκσο είλαη ε θεθαιαηαθήο ηεο δηάξζξσζε.Η εηαηξία παξνπζηάδεη κεγάια πνζά 

ζηα Ίδηα ηεο θεθάιαηα θαη ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο ,πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη 

ζε ζέζε λα θαιύπηεη ηεο ππνρξεώζεηο ηεο θαη λα δείρλεη έλα θαιό πξόζσπν 

ζηνπο πηζηώηέο ηεο,γη’ απηό ίζσο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνιακβάλεη 

ηέηνηα πίζησζε.Σν 2015 θαη 2014 θαη παξαηεξείηαη αύμεζε ζην κεηνρηθό θεθάιαηό ηεο 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληέο ε εηαηξία ρξεηάζηεθε θάπνηα 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα λα θαιύςεη ηηο δεκίεο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.  

   

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα καο νδεγνύλ ζην όηη ε «Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Δ.» 

παξνπζίαζε πξνβιήκαηα ζηα πεξηζζόηεξα ζεκεία ηεο,όκσο δείρλεη 

λα αληαπεμέιζεηαη ζε θαιό επίπεδν αθνύ παξνπζίαδεη θέξδε,έζησ θαη ιίγα, από εθεί 

πνπ παξνπζίαδε δεκίεο.Η Γηνίθεζε ζην κέιινλ πξέπεη λα θηλεζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

γηα λα κελ μαλαθαηξαθπιήζεη ζηελ πξνεγνύκελή ηεο θαηάζηαζε ε εηαηξία.  
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ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ,ΔΙΚΟΝΧΝ,ΠΙΝΑΚΧΝ 

  Γιαγπάμμαηα :   

Γιάγπαμμα 1 : Ανάλςζη πεςζηόηηηαρ 2011-2015  

Γιάγπαμμα 2 : Ανάλςζη Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ  

Γιάγπαμμα 3 : Ημέπερ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ  

Γιάγπαμμα 4 : Ανάλςζη Αποδοηικόηηηαρ  

Γιάγπαμμα 5 : Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Δνεπγηηικού  

Γιάγπαμμα 6 : Υπημαηοοικονομική Μόσλεςζη  

Γιάγπαμμα 7 : Ανάλςζη Κεθαλαικήρ Γιάπθπωζηρ  

Γιάγπαμμα 8 : Ξένα Κεθάλαια/Ίδια Κεθάλαια  

   

Δικόνερ :  

Δικόνα 1 : Ανάλςζη  

Δικόνα 2 : Αποηελέζμαηα Απιθμοδεικηών   

Δικόνα 3 : Δηαιπίερ ομίλος   

Δικόνα 4 : Σεσνολογίερ Δηαιπίαρ  
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Πίνακερ :  

Πίνακαρ 1 : Βαζικοί Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ 

Πίνακαρ 2 : Ανάλςζη Ρεςζηόηηηαρ 

Πίνακαρ 3 : Απιθμοδείκηερ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Πίνακαρ 4 : Ανάλςζη Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Πίνακαρ 5 : Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ 

Πίνακαρ 6 : Ανάλςζη Αποδοηικόηηηαρ 

Πίνακαρ 7 : Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Δνεπγηηικού 

Πίνακαρ 8 : Απιθμοδείκηερ Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ 

Πίνακαρ 9 : Ανάλςζη Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ 
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ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ «Πλαζηικά Θπάκηρ ΑΒΔΔ» 

ΔΣΧΝ 2011- 2015  
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