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Περίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων δφο εταιρειϊν του φαρμακευτικοφ κλάδου τθν 

περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ο φαρμακευτικόσ κλάδοσ είναι ζνασ δυναμικόσ 

κλάδοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αναπτυςςόμενοσ κυρίωσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

Θ ςθμαςία του κλάδου παραγωγισ φαρμάκων ςτθν εκνικι οικονομία 

αποτυπϊνεται ςε όρουσ παραγωγισ, απαςχόλθςθσ, εμπορίασ και καινοτομίασ. 

Θ ανάλυςι μασ επικεντρϊκθκε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ δφο φαρμακευτικϊν 

εταιρειϊν, τθσ Elpen και τθσ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

ελλθνικι αγορά. Θ περίοδοσ εξζταςθσ αφορά το διάςτθμα 2011-2015, δθλαδι 

περίοδο ζντονθσ φφεςθσ για τθν ελλθνικι οικονομία και το επιχειρθματικό 

περιβάλλον.  

Στα πλαίςια τθσ διερεφνθςθσ τθσ βιωςιμότθτασ των εταιρειϊν υπολογίςτθκαν οι 

ςθμαντικότεροι αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ, δραςτθριότθτασ, αποδοτικότθτασ και 

κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ. Επιπλζον, πραγματοποιικθκε ανάλυςθ των ςτοιχείων 

των ιςολογιςμϊν τουσ και των καταςτάςεων αποτελεςμάτων χριςθσ τουσ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ δείχνουν ότι και οι δφο φαρμακευτικζσ εταιρείεσ 

αποδείχτθκαν αρκετά ανκεκτικζσ κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Μολονότι περιορίςτθκε θ κερδοφορία τουσ και ςε οριςμζνεσ χριςεισ και θ 

ρευςτότθτά τουσ, φαίνεται ότι ζχουν βρει τον τρόπο να διαχειρίηονται όςο το 

δυνατόν καλφτερα τα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία. Οι εταιρείεσ αυτζσ ζχουν τισ 

προχποκζςεισ να εμφανιςτοφν ιδιαιτζρωσ κερδοφόρεσ αν περιοριςτεί θ κρίςθ και 

ανακάμψει θ ελλθνικι οικονομία. Μια ςτακεροποίθςθ των κερδϊν τουσ κα 

αποτελοφςε ζναυςμα ϊςτε να επενδφςουν ςε δαπάνεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

προκειμζνου να γίνουν περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ. 
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Ειςαγωγι 

Ο ελλθνικόσ φαρμακευτικόσ κλάδοσ είναι ζνασ δυναμικόσ κλάδοσ με προοπτικζσ 

περαιτζρω ανάπτυξθσ αν περιοριςτεί θ οικονομικι κρίςθ. Ο κλάδοσ αρικμεί πολλζσ 

εταιρείεσ για αυτό και ςτθν παροφςα εργαςία επικεντρϊςαμε τθν ανάλυςι μασ ςε 

δφο από αυτζσ. Συγκεκριμζνα, θ εργαςία πραγματοποιικθκε με ςτοιχεία των 

οικονομικϊν καταςτάςεων των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν, Elpen και Φαρμαςζρβ-

Λίλλυ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά. Θ περίοδοσ ανάλυςθσ 

αφορά το διάςτθμα 2011-2015. 

Με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ ανάλυςθ, θ εργαςία χωρίηεται ςε εφτά κεφάλαια, το 

κακζνα από τα οποία, περιζχει όλα εκείνα τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται, για μία τεκμθριωμζνθ και ορκά δομθμζνθ περιγραφι του κζματοσ. 

Συγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ πραγματοποιείται κεωρθτικι 

προςζγγιςθ όςον αφορά ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των εταιρειϊν και ςτισ 

μεκόδουσ ανάλυςισ τουσ.  

Στθ ςυνζχεια, ςτο δεφτερο κεφάλαιο αναλφονται κεωρθτικά οι αρικμοδείκτεσ που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των εταιρειϊν. 

Ραρουςιάηονται εκτενϊσ οι αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ, κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ, 

αποδοτικότθτασ και κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουςιάηονται κάποια ςτοιχεία για τον ευρωπαϊκό και 

ελλθνικό φαρμακευτικό κλάδο με ςκοπό να γίνουν αντιλθπτά τα μεγζκθ, το πλαίςιο 

και οι ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ τθσ ανάλυςισ μασ. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο, παρατίκεται μια μικρι παρουςίαςθ των εξεταηόμενων 

εταιρειϊν. 

Ζπειτα, ςτο πζμπτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ πραγματοποιείται διεξοδικι ανάλυςθ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων των εξεταηόμενων εταιρειϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

γίνεται ςχολιαςμόσ των ιςολογιςμϊν και  των καταςτάςεων αποτελεςμάτων χριςθσ 

τουσ.  
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Στο ζκτο κεφάλαιο παρουςιάηεται ο υπολογιςμόσ και θ ανάλυςθ των 

αρικμοδεικτϊν των εταιρειϊν ενϊ ςτο τζλοσ γίνεται και ςφγκριςθ μεταξφ τουσ ϊςτε 

να γίνουν πιο κατανοθτά τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ κάκε εταιρείασ.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίκενται τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ και 

προτάςεισ για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ του κζματοσ. Ακολουκεί θ βιβλιογραφία 

και ςτο παράρτθμα παρουςιάηονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των εταιρειϊν από 

τισ οποίεσ αντλιςαμε ςτοιχεία για τθν ανάλυςι μασ.



 

 

 9 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΑΝΑΛΥΣΘ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Κεφάλαιο 1ο – Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων 

1.1. Γενικά ςτοιχεία 

 

 Οι χρθματοοικονομικζσ ι λογιςτικζσ ι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι πίνακεσ ςτουσ 

οποίουσ εμφανίηονται τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ και οριςμζνων άλλων 

λογαριαςμϊν των οικονομικϊν μονάδων. Είναι θ πλζον ςθμαντικι πθγι 

πλθροφοριϊν για τθ δραςτθριότθτα μιασ επιχείρθςθσ, γιατί εμφανίηουν τα 

περιουςιακά ςτοιχεία, τισ πθγζσ προζλευςθσ των κεφαλαίων κακϊσ και τα 

οικονομικά αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων τθσ. Στο προςάρτθμα των 

οικονομικϊν αυτϊν καταςτάςεων εμφανίηονται επεξθγθματικζσ και άλλεσ 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που ςκοπό ζχουν να διευκολφνουν τουσ χριςτεσ τουσ ςτθν 

αναγκαία ενθμζρωςθ τουσ.  

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ καταρτίηονται υποχρεωτικά ςτο τζλοσ 

κάκε χριςθσ είναι: 

 Ιςολογιςμόσ τζλουσ χριςθσ 

 Λογαριαςμόσ αποτελεςμάτων χριςθσ 

 Ρίνακασ διάκεςθσ κερδϊν 

 Ρροςάρτθμα 

 Λογαριαςμόσ γενικισ εκμετάλλευςθσ  

Οι παραπάνω οικονομικζσ καταςτάςεισ υπόκεινται ςε δθμοςιότθτα με εξαίρεςθ 

εκείνθ τθσ κατάςταςθσ του λογαριαςμοφ γενικισ εκμετάλλευςθσ θ οποία 

καταχωρείται μόνο ςτο βιβλίο απογραφϊν και ιςολογιςμϊν. 

Οι ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ και όλεσ οι Α.Ε. ελζγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό 

ελεγκτι που είναι μζλοσ του Σ.Ο.Ε.Λ. ( Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν ). Τθν 

ευκφνθ τθσ κατάρτιςθσ και παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

τουσ ζχει το Διοικθτικό τουσ Συμβοφλιο ι άλλο όργανο διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, 
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όπωσ προκφπτει από τθ νομικι τθσ μορφι και το γενικό νομικό κακεςτϊσ και ςε 

καμία περίπτωςθ οι ορκωτοί ελεγκτζσ. 1 

Οι ορκωτοί ελεγκτζσ περιορίηονται ςτθν αξιολόγθςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων, 

μζςω τθσ ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ τουσ. Σε αυτό εκτιμοφν εάν οι καταςτάςεισ 

απεικονίηουν με αξιοπιςτία τθν πραγματικι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. Θ ζκκεςθ των ελεγκτϊν δεν δθμοςιεφεται ολόκλθρθ ςτον τφπο αλλά 

υποβάλλεται ςτθν εποπτεφουςα αρχι τθσ επιχείρθςθσ. 

 

1.2. κοπόσ τθσ ανάλυςθσ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

Θ λογιςτικι επιςτιμθ ςτοχεφει ςτθν καταγραφι, ταξινόμθςθ και μελζτθ των 

οικονομικϊν γεγονότων που λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε μια επιχείρθςθ. Από τεχνικι 

άποψθ, ο ρόλοσ τθσ λογιςτικισ ολοκλθρϊνεται ςε πρϊτθ φάςθ με τθν κατάρτιςθ 

των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Από το ςθμείο αυτό αρχίηει μια άλλθ 

διαδικαςία θ οποία αναφζρεται ςτθ διερεφνθςθ, ερμθνεία και αξιολόγθςθ των 

ςτοιχείων που εμπεριζχουν οι λογιςτικζσ καταςτάςεισ. Θ αποτελεςματικι 

επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν ςυνιςτά ςθμαντικι πλθροφόρθςθ τθσ διοίκθςθσ 

των επιχειριςεων για τθν ςωςτι και αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ. 

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ςυνιςτοφν τθ ςπουδαιότερθ και γενικά 

αποδεκτι πθγι πλθροφόρθςθσ για τουσ εξωτερικοφσ αναλυτζσ οι οποίοι δεν ζχουν 

τθν δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ 

και από τισ οποίεσ μποροφν να πλθροφορθκοφν για: 

 Τθ δομι τθσ περιουςίασ και των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ. 

 Τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μζςω του 

υπολογιςμοφ των ταχυτιτων κυκλοφορίασ τθσ ςυνολικισ περιουςίασ, του 

παγίου ενεργθτικοφ, των αποκεμάτων, των απαιτιςεων κ.λπ.. 

                                                           
1  Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 19-22). 
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 Τθν χρθματοπιςτωτικι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ (τρόποσ χρθματοδότθςθσ του 

πάγιου ενεργθτικοφ, προςδιοριςμόσ τθσ λογιςτικισ και πραγματικισ 

κακαρισ κζςθσ, κ.λπ.). 

 Τον κφκλο εργαςιϊν, τθ ςφνκεςθ εςόδων – εξόδων, το ετιςιο αποτζλεςμα, 

τον τρόπο διάκεςθσ του, κακϊσ επίςθσ και τθν αποδοτικότθτα με βάςθ τα 

μικτά κζρδθ, τα κζρδθ εκμετάλλευςθσ και τα κακαρά κζρδθ. 

 Τθ ρευςτότθτα και τθ δανειακι επιβάρυνςθ. 

 Τθν εκτίμθςθ τόςο του κινδφνου όςο και τθσ αποδοτικότθτασ για τθν λιψθ 

αποφάςεων ςχετικά με τθν κατανομι και τθν ανακατανομι των 

οικονομικϊν πόρων.2 

Για τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ επιςτθμονικζσ μζκοδοι και ςτατιςτικά 

εργαλεία. Θ αξιολόγθςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων μπορεί να περιλαμβάνει μια 

λεπτομερι ανάλυςθ του μεγζκουσ, τθσ ςφνκεςθσ και των μεταβολϊν ςτισ αξίεσ του 

ενεργθτικοφ, των υποχρεϊςεων, τθσ κακαρισ κζςθσ, του κφκλου εργαςιϊν και των 

κερδϊν μζςα από τθν κάκετθ ανάλυςθ, τθν οριηόντια ανάλυςθ και τουσ δείκτεσ 

τάςθσ. Επίςθσ θ αξιολόγθςθ των καταςτάςεων αυτϊν μπορεί να προβλζπει τθν 

χριςθ αρικμοδεικτϊν που μασ επιτρζπουν να ςυγκρίνουμε διαχρονικά τθν εξζλιξθ 

τουσ ςε μια επιχείρθςθ (διαχρονικι ςφγκριςθ) ι ανάμεςα ςε ανταγωνιςτικζσ 

επιχειριςεισ (διεπιχειρθςιακι ςφγκριςθ). 

 

1.3. Κατθγορίεσ αναλυτϊν 

Οι αναλυτζσ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ανικουν ςε ζνα ευρφ φάςμα 

οικονομικό-κοινωνικϊν ςτρωμάτων και μπορεί να βρίςκονται τόςο ςτο εςωτερικό 

όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. 

                                                           

2 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 22-25). 
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1. Μζτοχοι – Επενδυτζσ :Είναι εκείνοι που προςφζρουν τα επιχειρθματικά 

κεφάλαια τα οποία εκτίκενται ςε κινδφνουσ. Ενδιαφζρονται για τθν 

κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ, τθν οικονομικι τθσ κατάςταςθ και τθ διάρκρωςθ 

των κεφαλαίων τθσ δεδομζνου ότι για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ των μετοχϊν τθσ 

είναι απαραίτθτα όλα αυτά τα ςτοιχεία.  

2. Managementτθσ επιχείρθςθσ :Οι διοικοφντεσ μια επιχείρθςθ διακζτουν άριςτθ 

εςωτερικι πλθροφόρθςθ. Λόγω τθσ ςυνεχισ πρόςβαςθσ ςτα λογιςτικά βιβλία 

τθσ επιχείρθςθσ θ ανάλυςθ τουσ μπορεί να προχωριςει ςε βάκοσ με τθν 

ςυςτθματικι μελζτθ των αρικμοδεικτϊν και των άλλων εργαλείων ανάλυςθσ 

για τον ζγκαιρο εντοπιςμό αδυναμιϊν. 

3. Δανειςτζσ – τράπεηεσ :Δανειςτζσ μιασ επιχείρθςθσ είναι όλοι εκείνοι που 

δανείηουν ςε αυτιν κεφάλαια. Τα δανειακά κεφάλαια αυτά θ επιχείρθςθ ζχει 

ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ να τα εξυπθρετιςει και να τα επιςτρζψει ςτουσ 

δανειςτζσ. Οι δανειςτζσ ενδιαφζρονται να γνωρίηουν τθν διάρκρωςθ των 

κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ. Θ ςχζςθ ιδίων κεφαλαίων προσ ξζνα παρζχει 

ζνδειξθ τθσ επάρκειασ των ιδίων κεφαλαίων και του βακμοφ αςφάλειασ. 

4. Ρρομθκευτζσ :Θ παροχι με πίςτωςθ πρϊτων υλϊν και εμπορευμάτων 

ςυνεπάγεται τθν εξόφλθςθ τουσ ςε βραχφ ςχετικά χρονικό διάςτθμα. 

Ενδιαφζρονται άμεςα για τθν ικανοποιθτικι ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 

5. Ρελάτεσ :Ρροςδιοριςμόσ τθσ κερδοφορίασ μιασ επιχείρθςθσ με ςκοπό τθν 

προςφορότερθ ςυνεργαςία και τθν επίτευξθ καλφτερων τιμϊν και όρων 

ςυναλλαγισ. 

6. Ανταγωνιςτζσ :Οι ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

αντλοφν ςτοιχεία από τισ δθμοςιευμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ μιασ 

επιχείρθςθσ προκειμζνου να τισ χρθςιμοποιιςουν προσ όφελοσ τουσ είτε 

επιδιϊκοντασ να εδραιϊςουν περιςςότερο τθν θγετικι τουσ κζςθ είτε να 

καλφψουν τθν διαφορά. 

7. Εργαηόμενοι :Οι ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ των εργαηομζνων μποροφν να κάνουν 

χριςθ των μεκόδων ανάλυςθσ και να αξιολογιςουν τθν οικονομικι κζςθ μιασ 

επιχείρθςθσ προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν κζςθ τουσ ςε αυτιν. 
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8. Ελεγκτζσ :Αςχολοφνται με τον ζλεγχο των οικονομικϊν ςτοιχείων μιασ 

επιχείρθςθσ προκειμζνου να εντοπίςουν θκελθμζνα ι μθ ςφάλματα τα οποία 

αν δεν επιςθμανκοφν δίνουν μια εςφαλμζνθ εικόνα για τθν επιχείρθςθ, 

πράγμα αντίκετο με τισ γενικζσ παραδεκτζσ αρχζσ τθσ λογιςτικισ. 

9. Εξωτερικοί αναλυτζσ :   Λογιςτικά γραφεία, εταιρείεσ ςυμβοφλων επιχειριςεων 

λόγω του αντικειμζνου τουσ και προκειμζνου να ενθμερϊνουν ςωςτά τουσ 

πελάτεσ τουσ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 39-46). 
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1.4. Μζκοδοι ανάλυςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

Πταν καταρτιςτοφν και ελεγχκοφν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτθ ςυνζχεια 

δθμοςιοποιοφνται και γίνονται αντικείμενο χριςθσ από τουσ αναλυτζσ. Θ ανάλυςθ 

διακζτει μια ςειρά από μεκόδουσ τισ οποίεσ ο αναλυτισ μπορεί να επιλζξει για να 

εξυπθρετιςει καλφτερα τον επιδιωκόμενο ςκοπό του. Οι βαςικζσ μζκοδοι 

ανάλυςθσ είναι: 

 Κάκετθ ανάλυςθ ι καταςτάςεισ κοινϊν μεγεκϊν 

 Οριηόντια ανάλυςθ ι ςυγκριτικζσ καταςτάςεισ 

 Ανάλυςθ με δείκτεσ τάςθσ 

 Ανάλυςθ με αρικμοδείκτεσ 

 Ταμειακζσ ροζσ 
 

Κάκε μζκοδοσ ανάλυςθσ ζχει πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα γι’ αυτό οι 

αναλυτζσ ςυχνά επιλζγουν ζνα μζςω ανάλυςθσ ωσ κφριο ενϊ χρθςιμοποιοφν 

ςυμπλθρωματικά και κάποια άλλα. Σχετικό προβάδιςμα ςτθν τεχνικι τθσ ανάλυςθσ 

ζχει θ ανάλυςθ με αρικμοδείκτεσ.4 

 

1.4.1. Κάκετθ ανάλυςθ 

Θ κάκετθ ανάλυςθ είναι μζκοδοσ ανάλυςθσ, κατά τθν οποία ζνα μζγεκοσ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ υπολογιςμοφ 

που παριςτάνεται με ποςοςτό 100% ενϊ τα άλλα μεγζκθ τθσ αντίςτοιχθσ 

κατάςταςθσ υπολογίηονται ωσ ποςοςτά αυτοφ του μεγζκουσ. Οι 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που παρουςιάηουν τα ςτοιχεία τουσ ςε ποςοςτά 

ονομάηονται καταςτάςεισ κοινοφ μεγζκουσ. Θ κάκετθ ανάλυςθ :  

 Αποκαλφπτει τθ βαρφτθτα κάκε ςτοιχείου ςε ςχζςθ με το ποςό τθσ 
βάςθσ υπολογιςμοφ του, 

 Διευκολφνει τισ διαχρονικζσ ςυγκρίςεισ, 

                                                           

4 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 
Μπζνου, (ςελ 60-62). 
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 Κακιςτά δυνατι τθν ςφγκριςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 
μεταξφ επιχειριςεων διαφορετικοφ μεγζκουσ 

 

Κάκετθ ανάλυςθ ςτον ιςολογιςμό 

Στθν κάκετθ ανάλυςθ ςτον ιςολογιςμό το ςφνολο του ενεργθτικοφ παριςτάνεται με 

ποςοςτό 100% και κάκε επιμζρουσ ςτοιχείο του ενεργθτικοφ εκφράηεται ωσ 

ποςοςτό του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ. Ομοίωσ παριςτάνεται και το πακθτικό. Επίςθσ 

εντόσ του ενεργθτικοφ μπορεί να λθφκεί ςαν ςφνολο το κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

και να υπολογιςτεί ζτςι το ποςοςτό ςυμμετοχισ των επιμζρουσ ςτοιχείων του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ (αποκζματα, απαιτιςεισ, διακζςιμα). Αντίςτοιχα ςτο 

πακθτικό μπορεί να λθφκοφν ςαν ςφνολο τα ςυνολικά ξζνα κεφάλαια, οπότε 

υπολογίηουμε τα επιμζρουσ ποςοςτά των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ξζνων 

κεφαλαίων ςτα ςυνολικά. Ζτςι προςδιορίηεται θ χρονικι διάρκεια των ξζνων 

κεφαλαίων. Θ κάκετθ ανάλυςθ επιδιϊκει τον προςδιοριςμό τθσ εςωτερικισ δομισ 

του ιςολογιςμοφ και ζχει κυρίωσ ςυγκριτικι αξία μιασ και μποροφν να ςυγκρικοφν 

τα ποςοςτά δφο θ περιςςοτζρων χριςεων ι ακόμα και τα ποςοςτά ανταγωνιςτικϊν 

επιχειριςεων. 

Κάκετθ ανάλυςθ ςτα αποτελζςματα χριςθσ 

Σφμφωνα με τθν μζκοδο τθσ κάκετθσ ανάλυςθσ ςτα αποτελζςματα χριςθσ οι 

κακαρζσ πωλιςεισ παριςτάνονται με ποςοςτό 100% και τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ εκφράηονται ωσ ποςοςτό των κακαρϊν πωλιςεων. Ζτςι 

εκφράηεται ςαν ποςοςτό επί των πωλιςεων το μικτό κζρδοσ ι κακαρό λειτουργικό 

κζρδοσ ι κακαρό κζρδοσ εκμετάλλευςθσ ι κακαρό κζρδοσ χριςθσ. Ακόμα δφναται 

να προςδιοριςτεί το ποςοςτό των πωλιςεων που απορροφάται από τα ςτοιχεία 

κόςτουσ ι εξόδων.5 

 

                                                           

5 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 
Μπζνου, (ςελ 62-68). 
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1.4.2. Οριηόντια ανάλυςθ 

Οριηόντια ανάλυςθ είναι θ μζκοδοσ κατά τθν οποία υπολογίηεται και αξιολογείται θ 

μεταβολι ενόσ ςυγκεκριμζνου λογιςτικοφ μεγζκουσ ςε βάκοσ χρόνου. Θ μεταβολι 

αυτι μελετάται ςε διαδοχικζσ ι ςυγκριτικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ 

από ζτοσ ςε ζτοσ. Κατά τθν εφαρμογι τθσ προςδιορίηεται θ απόλυτθ (ςε ευρϊ) και 

θ ςχετικι (ποςοςτιαία) μεταβολι ενόσ ςτοιχείου. Σε περίπτωςθ που θ οριηόντια 

ανάλυςθ καλφπτει περίοδο μεγαλφτερθ από δυο ζτθ, μπορεί να διεξαχκεί είτε με 

ςτακερό είτε με κινθτό ζτοσ βάςθσ. Θ οριηόντια ανάλυςθ: 

 Επιτρζπει τθν διαχρονικι ςφγκριςθ των χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων 

και ςυνεπϊσ αποκαλφπτει τθν τάςθ τουσ, τθν κατεφκυνςθ και τθν 

ταχφτθτα μεταβολισ τουσ, 

 Επιτρζπει ςτον αναλυτι να αξιολογιςει τθν εξζλιξθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ και να κάνει προβλζψεισ για το μζλλον, 

 Συμπλθρϊνει τθν κάκετθ ανάλυςθ. 
 

Οριηόντια ανάλυςθ ςτον ιςολογιςμό 

Θ  οριηόντια ανάλυςθ πρζπει να βαςίηεται ςτθν ςφγκριςθ οικονομικϊν μεγεκϊν που 

ζχουν ςχζςθ μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, το «ξζνο κεφάλαιο» και το «ίδιο 

κεφάλαιο» είναι δυο λογικά ςυνδεόμενα μεγζκθ και ο υπολογιςμόσ των μεταβολϊν 

τουσ μπορεί να διαπιςτϊςει από μακροχρόνια ςκοπιά τθν εξζλιξθ ςτθν δομι των 

κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ (δανειακι επιβάρυνςθ).  

Οριηόντια ανάλυςθ ςτα αποτελζςματα χριςθσ 

Στθν μζκοδο τθσ οριηόντιασ ανάλυςθσ ςτα αποτελζςματα χριςθσ εμφανίηεται θ 

εξζλιξθ ενόσ μεγζκουσ ςε διαχρονικζσ χριςεισ και ερμθνεφεται ο ρυκμόσ μεταβολισ 

τουσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςυγκριτικι ανάλυςθ καλφπτει περιςςότερα από δφο 
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ζτθ τότε αυτι μπορεί να διεξαχκεί είτε με ςτακερό ζτοσ βάςθσ είτε με κινθτό ζτοσ 

βάςθσ.6 

 

1.4.3. Ανάλυςθ με δείκτεσ τάςθσ 

Θ ανάλυςθ με δείκτεσ τάςθσ αποτελεί μια εναλλακτικι μζκοδο τθσ οριηόντιασ 

ανάλυςθσ. Οι δείκτεσ τάςθσ υπερζχουν τθσ οριηόντιασ ανάλυςθσ με κινθτό ζτοσ 

βάςθσ διότι ςτθν οριηόντια ανάλυςθ θ ςυνεχισ αλλαγι τθσ βάςθσ υπολογιςμοφ 

κακιςτά δυςχερι τθν ςφγκριςθ των ποςοςτιαίων μεταβολϊν ενόσ μεγζκουσ. Στθν 

ανάλυςθ με δείκτεσ τάςθσ επιλζγεται ζνα ζτοσ ωσ βάςθ και τα ποςά των επόμενων 

ετϊν αφοφ διαιρεκοφν με το ποςό του ζτουσ βάςθσ πολλαπλαςιάηονται με το 100. 

Ο τφποσ που χρθςιμοποιείται είναι: 

Αρικμοδείκτθσ τάςθσ ζτουσ (ν) = 
Αξίαμεγέθουςέτους  (ν)

Αξίαμεγέθουςέτουςβάσης
 × 100 

Οι δείκτεσ τάςθσ ζχουν ςχετικά μεγάλθ πλθροφοριακι αξία όταν χρθςιμοποιοφνται 

για τθν ςφγκριςθ οικονομικϊν ςτοιχείων με λογικι ςχζςθ μεταξφ τουσ όπωσ π.χ.  το 

κυκλοφοροφν ενεργθτικό, οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ και το κεφάλαιο 

κίνθςθσ. Ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν τάςθσ των μεγεκϊν αυτϊν παρουςιάηει τθν 

ευνοϊκι ι δυςμενι εξζλιξθ τθσ βραχυπρόκεςμθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ.  

1.4.4. Ανάλυςθ με αρικμοδείκτεσ 

Θ ανάλυςθ με αρικμοδείκτεσ κεωρείται ζνα από τα πιο γνωςτά μζςα ανάλυςθσ, 

αξιολόγθςθσ και ερμθνείασ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Ρροςδιορίηεται 

θ ςχζςθ μεταξφ βαςικϊν επιχειρθματικϊν μεγεκϊν, διευκολφνεται θ 

επιχειρθματικι δράςθ και επεξθγοφνται τα αποτελζςματα που προκφπτουν από 

αυτι. Οι αρικμοδείκτεσ είναι θ απλι μακθματικι ζκφραςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςε 

                                                           

6 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 
Μπζνου, (ςελ 69-75). 
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δφο λογιςτικά μεγζκθ, ζνα κλάςμα δθλαδι που μπορεί να εκφραςτεί είτε ωσ 

πθλίκο, είτε ωσ λόγοσ ι ωσ ποςοςτό επί τοισ εκατό. 7 

1.4.5. Ταμειακζσ ροζσ 

Θ κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν βαςίηεται τόςο ςτον ιςολογιςμό όςο και ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. Ραρουςιάηει τισ ταμειακζσ ειςροζσ και εκροζσ 

μιασ επιχείρθςθσ τθν περίοδο μεταξφ δφο διαδοχικϊν ιςολογιςμϊν και ερμθνεφει 

τισ μεταβολζσ ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία του πακθτικοφ και του ενεργθτικοφ. Θ 

κατάρτιςθ των ταμειακϊν ροϊν είναι απαραίτθτθ επειδι παρζχει πλθροφορίεσ για 

τθν ρευςτότθτα, τθν ποιότθτα των κερδϊν και τθν δυνατότθτα πρόβλεψθσ 

μελλοντικϊν κερδϊν. Θ ΚΤ βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ ταμειακισ λογιςτικισ, ενϊ θ 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ καταρτίηεται με βάςθ τθν αρχι των 

δεδουλευμζνων. Με βάςθ αυτιν τθν αρχι τα ζςοδα αναγνωρίηονται μόλισ το 

προϊόν πωλθκεί ςτον πελάτθ χωρίσ ο τελευταίοσ να ζχει προχωριςει ςτθν 

εξόφλθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ. Ζτςι αν οι απαιτιςεισ αυτζσ δεν 

εξοφλθκοφν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα μεταφζρονται ςτισ προβλζψεισ με 

ςυνζπεια τθν επιδείνωςθ τθσ ρευςτότθτασ και μακροχρόνια τθν πικανι απειλι τθσ 

βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 8  

                                                           

7 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 
Μπζνου, (ςελ 75-78, 83-84). 

 

8 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 
Μπζνου, (ςελ 306-307). 
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Κεφάλαιο 2ο - Ανάλυςθ με αρικμοδείκτεσ 

2.1. Γενικά ςτοιχεία 

Αρικμοδείκτθσ ονομάηεται θ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ δφο χαρακτθριςτικϊν 

ςτοιχείων τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ, τθσ 

τεχνικοοικονομικισ δραςτθριότθτασ ι τθσ απόδοςθσ ζργου μιασ επιχείρθςθσ. Ο 

αρικμοδείκτθσ χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ςθμαντικζσ ςχζςεισ μεταξφ 

ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ, τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ ι 

οποιουδιποτε άλλου τομζα τθσ επιχείρθςθσ. Ραριςτάνεται είτε με τθ μορφι 

πθλίκου του ενόσ προσ το άλλο ςτοιχείο είτε με τθ μορφι ποςοςτοφ.  

Θ ςφγκριςθ με τθ χριςθ αρικμοδεικτϊν μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. Αρχικά 

μπορεί να πραγματοποιθκεί διαςτρωματικι ςφγκριςθ μεταξφ ομοειδϊν κυρίωσ 

επιχειριςεων που ανικουν ςτον ίδιο κλάδο, τθν ίδια χρονικι περίοδο. Με τον 

τρόπο αυτό μπορεί να διαπιςτωκεί θ κζςθ μιασ εταιρείασ ςτον κλάδο, τα δυνατά 

και αδφνατα ςθμεία τθσ κακϊσ και οι ευκαιρίεσ και απειλζσ που αντιμετωπίηει. Θ 

άλλθ ςφγκριςθ αφορά διαχρονικά ςτοιχεία μιασ επιχείρθςθσ με ςκοπό να αναλυκεί 

θ πορεία τθσ ςε βάκοσ χρόνου. 

Οι αρικμοδείκτεσ χρθςιμοποιοφνται από αρκετζσ ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ και 

φορείσ. Οι τράπεηεσ και γενικά οι πιςτωτζσ χρθςιμοποιοφν τουσ αρικμοδείκτεσ για 

να διαπιςτϊςουν αν μια εταιρεία είναι ςε κζςθ να χρθματοδοτθκεί και να 

αποπλθρϊςει τα δάνεια και τισ υποχρεϊςεισ τθσ. Οι μζτοχοι με τθ ςειρά τουσ 

χρθςιμοποιοφν τουσ αρικμοδείκτεσ με ςκοπό να διαπιςτϊνουν τθν αξία τθσ 

εταιρείασ τουσ και να τθ ςυγκρίνουν με τισ άλλεσ επιχειριςεισ του κλάδου. 

Επιπλζον, οι αρικμοδείκτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από διάφορουσ 

οικονομικοφσ αναλυτζσ για τθ λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων. Τα πλεονεκτιματα 

τθσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων μζςω αρικμοδεικτϊν είναι πολλά για 

αυτό και χρθςιμοποιοφνται εκτενϊσ ςτθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ.9 

                                                           
9 Θάνοσ Γ., Θάνοσ Ι., 2012, Χρθματοδοτικι των Επιχειριςεων, Ακινα, Αυτοζκδοςθ, (ςελ 

403-406). 
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Καταρχάσ, απλοποιοφν τθν κατανόθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

περιγράφοντασ με ςφντομο και εφλθπτο τρόπο τα οικονομικά ςτοιχεία μιασ 

επιχείρθςθσ. Ζπειτα, διευκολφνουν τισ ενδο-επιχειρθςιακζσ ςυγκρίςεισ τονίηοντασ 

τουσ παράγοντεσ που είναι ςυνδεδεμζνοι με τθν επιτυχία ι αποτυχία μιασ 

επιχείρθςθσ. Βοθκοφν τθ διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ ςτθν πρόβλεψθ, ςτον 

προγραμματιςμό, ςτθν οργάνωςθ και ςτον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ. Επιπλζον, 

παρζχουν βαςικό μζςο για τθ ςφγκριςθ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων μιασ 

επιχείρθςθσ δείχνοντασ ποιεσ είναι επικερδείσ και ποιεσ ηθμιογόνεσ. Τζλοσ, οι 

αρικμοδείκτεσ αποτελοφν βαςικό μζςο για τθ λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων και 

αποφάςεων για τθ χοριγθςθ δανείων από τθν πλευρά των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων.10 

2.2. Αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ 

Βαςικόσ ςκοπόσ κάκε επιχείρθςθσ βραχυχρόνια είναι θ διατιρθςθ ικανοποιθτικισ 

ρευςτότθτασ. Θ ρευςτότθτα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ ειδικότερα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ 

όπου μειϊνονται δραματικά οι ταμειακζσ ροζσ των επιχειριςεων. Με τον όρο 

ρευςτότθτα εκφράηεται θ δυνατότθτα των επιχειριςεων να 

ανταποκρίνονται/ανταπεξζρχονται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τουσ μζςω 

των ςτοιχείων του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, δείχνουν τθν 

ικανότθτα μιασ επιχείρθςθσ να καλφπτει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ 

κάκε είδουσ δανειςτζσ τθσ όπωσ προμθκευτζσ, πιςτωτζσ, αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ  με τθ ρευςτοποίθςθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. 

Ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ νοοφνται οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ των 

οποίων ζλθξε θ προκεςμία (εκπρόκεςμεσ) ι εκείνεσ που λιγουν άμεςα –ςε 

διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ζτουσ (τρζχουςεσ) ενϊ αντίςτοιχα τα ςτοιχεία του 

                                                           
10 Θάνοσ Γ., Θάνοσ Ι., 2012, Χρθματοδοτικι των Επιχειριςεων, Ακινα, Αυτοζκδοςθ, (ςελ 

406). 
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κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ μποροφν να ρευςτοποιθκοφν και ανακυκλωκοφν 

τουλάχιςτον μια φορά μζςα ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

Για να ποφμε ότι μια επιχείρθςθ ζχει ρευςτότθτα πρζπει θ ικανότθτα εμπρόκεςμθσ 

πλθρωμισ των υποχρεϊςεϊν τθσ να προκφπτει από τθ γενικότερθ λειτουργία τθσ 

και όχι από δανειολθψία. 11 

Για τθ μζτρθςθ τθσ ρευςτότθτασ χρθςιμοποιοφνται διάφοροι αρικμοδείκτεσ, εκ των 

οποίων οι ςθμαντικότεροι αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

 Κακαρό Κεφάλαιο Κίνθςθσ = Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό – Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεώςεισ 

Ο βαςικόσ τρόποσ ζκφραςθσ τθσ ρευςτότθτασ είναι μζςω του κεφαλαίου 

κίνθςθσ. Το κεφάλαιο κίνθςθσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για μια επιχείρθςθ. Θ 

ανεπάρκεια και κακι διαχείριςι του αποτελεί μια από τισ ςπουδαιότερεσ αιτίεσ 

πτϊχευςθσ. Το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ προκφπτει με τθ διαφορά του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ από τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 

Πταν το κεφάλαιο κίνθςθσ είναι κετικό (+) ςυνεπάγεται ότι το κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό είναι μεγαλφτερο από τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Πςο 

μεγαλφτερθ είναι θ κετικι διαφορά τόςο καλφτερθ είναι και θ κζςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. Πταν το κεφάλαιο κίνθςθσ είναι αρνθτικό (-), θ επιχείρθςθ δε 

μπορεί να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ με ςτοιχεία του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ και πρζπει να βρει άλλουσ τρόπουσ εξόφλθςθσ 

των δανειςτϊν τθσ (π.χ. δανειςμόσ, πϊλθςθ κάποιου ςτοιχείου του πάγιου 

ενεργθτικοφ, αλλαγι πιςτωτικισ πολιτικισ ωσ προσ τουσ πελάτεσ τθσ κλπ.). Πςο 

μεγαλφτερθ είναι θ εν λόγω αρνθτικι διαφορά τόςο πιο δυςάρεςτθ και 

δφςκολθ είναι θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

                                                           
11 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 90). 
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Θ επάρκεια του κεφαλαίου κίνθςθσ είναι ςθμαντικι επειδι θ καλι ρευςτότθτα 

ςυνδζεται με διάφορα οφζλθ για τθν επιχείρθςθ όπωσ: 

 Επιτρζπει τθν αγορά των απαιτοφμενων αποκεμάτων 

 Ικανοποιεί τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ  

 Επωφελείται από τουσ προμθκευτζσ ταμειακϊν εκπτϊςεων κακϊσ 

πλθρϊνει τισ μετρθτοίσ 

 Ραρζχει ευνοϊκοφσ όρουσ πωλιςεων ςτουσ πελάτεσ τθσ 

 Βελτιϊνει τθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα 

 Διεξάγει απρόςκοπτα τθ δραςτθριότθτά τθσ χωρίσ κακυςτεριςεισ ςτθν 

απόκτθςθ εμπορευμάτων, πρϊτων υλϊν ι υπθρεςιϊν12 

 Αρικμοδείκτθσ Γενικισ ευςτότθτασ = Κυκλοφοροφν 

Ενεργθτικό/Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεώςεισ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελεί ζνα μζτρο τθσ βραχυπρόκεςμθσ φερεγγυότθτασ 

τθσ επιχείρθςθσ και δείχνει το περικϊριο αςφαλείασ που παρζχει ςτουσ 

βραχυπρόκεςμουσ πιςτωτζσ τθσ το οποίο είναι υψθλό όταν τα κυκλοφοριακά 

ςτοιχεία υπερζχουν ζναντι των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Επιπλζον, παρζχει 

ζνα μζτρο τθσ βραχυπρόκεςμθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ επιχείρθςθσ.  

Ο δείκτθσ όταν λαμβάνει τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ δείχνει ότι τα ςτοιχεία του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ επαρκοφν για τθν εξόφλθςθ των βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ. Πςο υψθλότερθ είναι θ τιμι του αρικμοδείκτθ, 

τόςο μεγαλφτερο είναι το περικϊριο αςφάλειασ και κατά ςυνζπεια θ ικανότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ να καλφπτει τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Στθν περίπτωςθ που ο 

δείκτθσ λάβει τιμι μικρότερθσ τθσ μονάδασ ςθμαίνει ότι ζνα μζροσ των 

                                                           
12 Θάνοσ Γ., Θάνοσ Ι., 2012, Χρθματοδοτικι των Επιχειριςεων, Ακινα, Αυτοζκδοςθ, (ςελ 

414-423). 
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βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί κατά τρόπο 

ανορκόδοξο και πρζπει να βρεκεί άλλοσ τρόποσ χρθματοδότθςθσ τουσ.13 

 Αρικμοδείκτθσ Ειδικισ ευςτότθτασ = (Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό – 

Αποκζματα)/Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεώςεισ  

Ο δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ, τα οποία είναι πιο εφκολα ρευςτοποιιςιμα δθλαδι μετατρζπονται 

εφκολα ςε μετρθτά. Ρρόκειται ςτθν ουςία για ζναν πιο αυςτθρό δείκτθ από τον 

προθγοφμενο που προκφπτει όταν αφαιρεκοφν τα αποκζματα από το κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό μιασ και κεωροφνται τα πιο δφςκολα ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία ςε 

διάςτθμα μιασ λογιςτικισ χριςθσ. Επιπλζον, ςτον αρικμθτι δεν περιλαμβάνονται οι 

μεταβατικοί λογαριαςμοί του ενεργθτικοφ γιατί κα μετατραποφν ςε απαιτιςεισ 

μζςα ςτθν επόμενθ χριςθ. Από τον παρανομαςτι αφαιροφνται οι προκαταβολζσ 

πελατϊν και τα ζςοδα επόμενων χριςεων.  

Σαφϊσ, θ λογικι του δείκτθ είναι ίδια με αυτι του αρικμοδείκτθ γενικισ 

ρευςτότθτασ. Για τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ, θ επιχείρθςθ καταφζρνει να 

αποπλθρϊνει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ μόνο με τα άμεςα ρευςτοποιιςιμα 

ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Είναι αυτονόθτο ότι οι τιμζσ του δείκτθ 

είναι μικρότερεσ από του δείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ αφοφ αφαιροφμε τα 

αποκζματα.    

 

Αρικμοδείκτθσ Ταμειακισ ευςτότθτασ = Διακζςιμα/Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεώςεισ 

Ο αρικμοδείκτθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ εκφράηει τθν ικανότθτα μιασ επιχείρθςθσ 

για εξόφλθςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ αποκλειςτικά με τα μετρθτά 

που διακζτει. Στα διακζςιμα περιλαμβάνονται εκτόσ από μετρθτά και άλλα ςτοιχεία 

που μποροφν να μετατραποφν άμεςα ςε μετρθτά όπωσ κατακζςεισ όψεωσ και 

                                                           
13 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 96-102). 

 



 

 

 24 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
ΑΝΑΛΥΣΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

ςυνάλλαγμα. Οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εκφράηονται όπωσ ςτο δείκτθ 

ειδικισ ρευςτότθτασ. Ο δείκτθσ αυτόσ είναι ο πιο αυςτθρόσ ςε ςχζςθ με τουσ δφο 

προθγοφμενουσ αφοφ τα ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ ζχουν 

περιοριςτεί ςθμαντικά.14  

 

2.3.  Αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ/ταχφτθτασ κυκλοφορίασ 

 

Οι ςυγκεκριμζνοι αρικμοδείκτεσ αποτελοφν ζνα εργαλείο μζτρθςθσ τθσ 

αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μιασ επιχείρθςθσ. Θ 

δεφτερθ ονομαςία τουσ ωσ αρικμοδείκτεσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ πθγάηει από 

το γεγονόσ ότι δείχνουν τθν ταχφτθτα με τθν οποία τα διάφορα περιουςιακά 

ςτοιχεία ανακυκλϊνονται μζςω των πωλιςεων. Μια δυςανάλογθ ςχζςθ των 

ςτοιχείων αυτϊν ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ μπορεί να ζχει αρνθτικι επίπτωςθ τόςο 

ςτθ ρευςτότθτα όςο και ςτθν αποδοτικότθτα των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ.  

Οι βαςικότεροι αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ με τουσ οποίουσ κα αςχολθκοφμε 

εκτενϊσ ςτθ ςυνζχεια είναι οι ακόλουκοι: 

 

 Σαχφτθτα Κυκλοφορίασ Αποκεμάτων = Κόςτοσ Πωλθκζντων / Μζςο 

Απόκεμα 

Ο αρικμοδείκτθσ τθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ των αποκεμάτων δείχνει πόςεσ φορζσ 

ανανεϊκθκαν και πωλικθκαν κατά μζςο όρο τα αποκζματα τθσ επιχείρθςθσ μζςα 

ςε μια χριςθ. Χρθςιμοποιείται ςτον αρικμθτι το κόςτοσ πωλθκζντων γιατί 

εκφράηεται ςε τιμζσ κτιςθσ όπωσ τα αποκζματα. Ωσ μζςο απόκεμα λαμβάνεται ο 

μζςοσ όροσ του αρχικοφ και του τελικοφ αποκζματοσ.  

Θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ των αποκεμάτων είναι ζνα κριτιριο για τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των αποκεμάτων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και για το 

βακμό ρευςτότθτάσ τουσ. Αν θ επιχείρθςθ κάνει κακι διαχείριςθ και διατθρεί 

                                                           
14 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 103-108). 
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πλεονάηοντα αποκζματα αυτό ςθμαίνει ότι κεφάλαια που κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε εναλλακτικζσ χριςεισ δεςμεφονται ςε αποκζματα. 

Επιπρόςκετα, κα υπάρχει υψθλό κόςτοσ διαχείριςθσ αποκεμάτων κακϊσ και 

κίνδυνοσ οικονομικισ απαξίωςθσ τουσ κακϊσ κα παραμζνουν υπερβολικά μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα ςτισ αποκικεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, κα πρζπει να αποφεφγεται 

θ εκ διαμζτρου ακραία περίπτωςθ.15 

Δθλαδι αν τα αποκζματα είναι ανεπαρκι θ επιχείρθςθ μπορεί να χάνει πελάτεσ 

λόγω εξάντλθςθσ των αποκεμάτων και κατά ςυνζπεια αδυναμίασ εκτζλεςθσ 

παραγγελιϊν.  

Ο αρικμοδείκτθσ τθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ αποκεμάτων ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον 

αρικμοδείκτθ του μζςου χρόνου παραμονισ των αποκεμάτων ςτθν αποκικθ. Θ 

ςχζςθ τουσ είναι αντίςτροφθ δθλαδι όςο πιο μεγάλθ είναι θ ταχφτθτα τόςο 

μειϊνεται ο χρόνοσ. Συνεπϊσ, ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τον αρικμό των θμερϊν που 

παραμζνουν τα αποκζματα ςτθν αποκικθ τθσ επιχείρθςθσ από τθν ειςαγωγι τουσ 

μζχρι τθσ θμζρα τθσ πϊλθςισ τουσ. 

Μζςοσ χρόνοσ παραμονισ αποκεμάτων ςτθν Αποκικθ = 365 θμζρεσ / Σαχφτθτα 

Κυκλοφορίασ Αποκεμάτων 

 

 Ταχφτθτα Είςπραξθσ Απαιτιςεων = Ρωλιςεισ / Μζςοσ Προσ Απαιτιςεων  

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει πόςεσ φορζσ κατά μζςο όρο ανανεϊνονται ι 

ειςπράττονται οι απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ. Στον 

αρικμθτι το πλζον ςωςτό είναι να περιλαμβάνονται οι πιςτωτικζσ πωλιςεισ τθσ 

επιχείρθςθσ κάτι όμωσ που ςυνικωσ είναι ιδιαίτερα δφςκολο οπότε 

χρθςιμοποιείται το ςφνολο των πωλιςεων τθσ χριςθσ. Στον παρονομαςτι 

χρθςιμοποιείται ο μζςοσ όροσ των απαιτιςεων τθσ αρχισ και του τζλουσ τθσ 

χριςθσ.  

                                                           
15 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 116-141). 
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Μια υψθλι τιμι τθσ ταχφτθτασ είςπραξθσ των απαιτιςεων αποτελεί ζνδειξθ καλισ 

διαχείριςθσ και υψθλοφ βακμοφ ρευςτότθτασ. Αντίκετα, μια χαμθλι τιμι ςθμαίνει 

αργι είςπραξθ των απαιτιςεων γεγονόσ που αποτελεί ζνδειξθ μθ αποτελεςματικισ 

διαχείριςθσ κακϊσ και χαμθλοφ βακμοφ ρευςτότθτασ.  

Σε ςυνδυαςμό με αυτό τον αρικμοδείκτθ υπάρχει και ο αρικμοδείκτθσ του μζςου 

χρόνου είςπραξθσ των απαιτιςεων που δείχνει τον αρικμό των θμερϊν που κατά 

μζςο όρο παραμζνουν ανείςπρακτεσ οι απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ (από τθ 

δθμιουργία τουσ μζχρι τθ ςτιγμι μετατροπισ τουσ ςε μετρθτά). 
 

Μζςοσ Χρόνοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων = 365 θμζρεσ/Σαχφτθτα Είςπραξθσ 

Απαιτιςεων 

 Ταχφτθτα Εξόφλθςθσ Βραχυπρόκεςμων Υποχρεώςεων = Κόςτοσ 

Ρωλθκζντων/Μζςοσ Προσ Βραχυπρόκεςμων Υποχρεώςεων 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει πόςεσ φορζσ μζςα ςτθ χριςθ θ επιχείρθςθ 

δθμιουργεί και εξοφλεί υποχρεϊςεισ προσ τουσ προμθκευτζσ τθσ λόγω αγοράσ 

αποκεμάτων με πίςτωςθ. Βρίςκεται εάν διαιρζςουμε το κόςτοσ πωλθκζντων τθσ 

χριςθσ με το μζςο φψοσ των βραχυχρόνιων υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ 

(προμθκευτζσ). Για τθ μεγαλφτερθ ακρίβεια του δείκτθ κα ζπρεπε να 

χρθςιμοποιιςουμε το ςφνολο των αγορϊν τθσ χριςθσ, ςτοιχείο όμωσ ςτο οποίο δεν 

ζχουμε πρόςβαςθ από τισ διακζςιμεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.  

Γενικά μια χαμθλι τιμι του αρικμοδείκτθ ςθμαίνει αργι, ενϊ μια υψθλι τιμι του 

ςυνεπάγεται γριγορθ εξόφλθςθ βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ 

προμθκευτζσ. Πςο μικρότεροσ είναι τόςο πιο ευνοϊκόσ κεωρείται για τθν 

επιχείρθςθ αρκεί να μθν επιβαρφνεται με τόκουσ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ μπορεί να εκφραςτεί και ςε θμζρεσ μζςω του 

αρικμοδείκτθ  του Μζςου Χρόνου Εξόφλθςθσ Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων.  
 

Μζςοσ Χρόνοσ Εξόφλθςθσ Βραχυπρόκεςμων Τποχρεϊςεων = 365 

θμζρεσ/Σαχφτθτα Εξόφλθςθσ Βραχυπρόκεςμων Τποχρεϊςεων 
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 Λειτουργικόσ Κφκλοσ = Μζςοσ Χρόνοσ Ραραμονισ Αποκεμάτων ςτθν Αποκικθ + 

Μζςοσ Χρόνοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων 

Ο λειτουργικόσ κφκλοσ μιασ επιχείρθςθσ είναι ο αρικμόσ, κατά μζςο όρο, των 

θμερϊν που απαιτοφνται για τθ μετατροπι των αποκεμάτων ςε απαιτιςεισ και των 

απαιτιςεων ςε μετρθτά. Ρρόκειται δθλαδι για τθ μζςθ χρονικι διάρκεια -

εκφραςμζνθ ςε θμζρεσ- που μεςολαβεί από τθ ςτιγμι που αποκτοφνται τα 

αποκζματα μζχρι τθ ςτιγμι που ειςπράττεται θ επί πιςτϊςει αξία πϊλθςισ τουσ. 

Αυτόσ ο κφκλοσ υπολογίηεται ωσ άκροιςμα των τιμϊν των αρικμοδεικτϊν του μζςου 

χρόνου παραμονισ των αποκεμάτων ςτθν αποκικθ και του μζςου χρόνου 

είςπραξθσ των απαιτιςεων.  

 Εμπορικόσ Κφκλοσ = Λειτουργικόσ Κφκλοσ – Μζςοσ Χρόνοσ Εξόφλθςθσ 

Βραχυχρόνιων Υποχρεώςεων  

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ υπολογίηεται ωσ διαφορά ανάμεςα ςτο λειτουργικό κφκλο 

και το μζςο χρόνο εξόφλθςθσ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ 

προμθκευτζσ τθσ επιχείρθςθσ. Συνεπϊσ, ο εμπορικόσ κφκλοσ χρθςιμοποιείται για να 

διερευνθκεί αν θ επιχείρθςθ χρειάηεται εξωτερικι χρθματοδότθςθ για να μπορεί να 

ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Είναι αυτονόθτο ότι όςο 

πιο μικρζσ είναι οι τιμζσ του αρικμοδείκτθ τόςο πιο επικυμθτζσ είναι.  

 Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Συνολικοφ Ενεργθτικοφ = Ρωλιςεισ / 

Μζςοσ Προσ Σφνολο Ενεργθτικοφ 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει πόςεσ φορζσ το ςφνολο των ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ ανανεϊνεται ι επανακτάται μζςω των πωλιςεων μζςα ςε μία χριςθ. 

Ουςιαςτικά δείχνει το βακμό χρθςιμοποίθςθσ τθσ ςυνολικισ περιουςίασ τθσ 

επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ τθσ. Ο αρικμθτισ του δείκτθ περιλαμβάνει τισ 

κακαρζσ πωλιςεισ ενϊ ο παρανομαςτισ περιλαμβάνει το μζςο όρο του ςυνολικοφ 

ενεργθτικοφ.  

Μια υψθλι τιμι του δείκτθ δείχνει εντατικι εκμετάλλευςθ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ ςτθ δθμιουργία πωλιςεων. Αντίκετα, μια χαμθλι τιμι 
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υποδθλϊνει ανεπαρκι χρθςιμοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων θ οποία μπορεί 

να ςθμαίνει υπερ-επζνδυςθ κεφαλαίων ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ.  

 

Αυτοί αποτελοφν τουσ βαςικοφσ αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ που κα 

υπολογίςουμε ςτθ ςυνζχεια για τισ δφο φαρμακευτικζσ εταιρείεσ. Ρζραν αυτϊν 

υπάρχουν θ Ταχφτθτα Κυκλοφορίασ Κεφαλαίου Κίνθςθσ, θ Ταχφτθτα Κυκλοφορίασ 

Ραγίων, θ Ταχφτθτα Κυκλοφορίασ Ιδίων Κεφαλαίων κ.α.. Θ λογικι τουσ είναι ίδια με 

των υπολοίπων αρικμοδεικτϊν και εξετάηουν τθ διαχείριςθ των εκάςτοτε 

περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ.16  

2.4.  Αρικμοδείκτεσ  αποδοτικότθτασ 

Αποδοτικότθτα είναι θ ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να δθμιουργεί κζρδθ. Το κζρδοσ 

αποτελεί τον κφριο ςκοπό τθσ λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ και ενδιαφζρει όλουσ 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτιν. Με βάςθ τα κζρδθ, αμείβεται θ διοίκθςθ, λαμβάνουν 

μερίςματα οι μζτοχοι, πλθρϊνονται οι εργαηόμενοι, εξοφλοφνται οι πιςτωτζσ και οι 

προμθκευτζσ και παίρνει φόρο το κράτοσ. Γενικά, θ χρθματοοικονομικι 

ςτακερότθτα, θ φερεγγυότθτα και θ ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να ανταποκρίνεται 

ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ εξαρτϊνται από τθν ικανότθτά τθσ να δθμιουργεί κζρδθ.  

Οι δείκτεσ αποδοτικότθτασ ςυνδζονται με τα αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ (κζρδθ 

ι ηθμιζσ). Στθν ουςία θ αποδοτικότθτα εκφράηει τθ ςχζςθ των επιτευχκζντων 

αποτελεςμάτων προσ τα χρθςιμοποιθκζντα μζςα δθλαδι τθ ςχζςθ του κζρδουσ 

προσ τα επενδυκζντα κεφάλαια. Θ ερμθνεία των δεικτϊν αυτϊν παρζχει χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ για τον τρόπο χρθςιμοποίθςθσ και τθν αποτελεςματικι χριςθ των 

διακζςιμων κεφαλαιακϊν πόρων που επενδφκθκαν ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 

τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, θ παρακολοφκθςθ των δεικτϊν αυτϊν μασ παρζχει 

πλθροφορίεσ για τθν επιτυχι και αποτελεςματικι ι όχι άςκθςθ τθσ διοίκθςθσ.  

                                                           
16 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 146). 
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Οι αρικμοδείκτεσ αποδοτικότθτασ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανάλυςι μασ 

παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια: 

 Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων = Κακαρά Κζρδθ 

Χριςθσ/Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων μετρά τθν 

αποτελεςματικότθτα με τθν οποία τα ίδια κεφάλαια απαςχολοφνται μζςα ςτθν 

επιχείρθςθ. Στθν ουςία δείχνει πόςα χριματα κερδίηει θ επιχείρθςθ για κάκε ευρϊ 

ιδίων κεφαλαίων τθσ. Ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει 

ςτον αρικμθτι τα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ γιατί αυτά είναι τα κζρδθ που 

απομζνουν διακζςιμα για τουσ μετόχουσ (αν ο δείκτθσ δεν είναι πολφ αυςτθρόσ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν και τα κζρδθ προ φόρων) αφοφ αφαιρεκοφν τα 

μερίςματα των προνομιοφχων μετοχϊν  και ςτον παρονομαςτι είναι  ο μζςοσ όροσ 

των ιδίων κεφαλαίων. 

Ο αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ζνα ςθμαντικό 

κριτιριο για τθ μζτρθςθ τθσ κερδοφόρου δυναμικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ. Οι 

υψθλζσ τιμζσ του παρζχουν ζνδειξθ για τθν επίτευξθ ενόσ ικανοποιθτικοφ 

αποτελζςματοσ και αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν ικανι διοίκθςθ, ςτθν 

αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ και 

ςτθν επωφελι χρθςιμοποίθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ.  

Για τουσ αναλυτζσ που κζλουν να διερευνιςουν τα αίτια ενόσ υψθλοφ ι χαμθλοφ 

επιπζδου τθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων χρθςιμοποιείται θ τροποποιθμζνθ 

εξίςωςθ DuPontπου αποτελείται από τρεισ παράγοντεσ: το κακαρό περικϊριο 

κζρδουσ, τθν ταχφτθτα κυκλοφορίασ του ενεργθτικοφ και τθν χρθματοοικονομικι 

μόχλευςθ.17 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων = (Κακαρά Κζρδθ / Πωλιςεισ) * (Πωλιςεισ 

/Ενεργθτικό) * (Ενεργθτικό/ Ίδια Κεφάλαια) 

                                                           
17 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 164-184). 
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 Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Συνολικών Κεφαλαίων = Κακαρά Κζρδθ Χριςθσ 

+ Τόκοι * (1-ΦΣ) /Σφνολο Κεφαλαίων 

Ο αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ των ςυνολικϊν κεφαλαίων μετρά τθν 

αποτελεςματικότθτα με τθν οποία τα κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ ανεξάρτθτα από 

τθν πθγι προζλευςισ τουσ απαςχολοφνται μζςα ςτθν επιχείρθςθ. Στον αρικμθτι 

του αρικμοδείκτθ περιλαμβάνονται τα κακαρά κζρδθ ςυν τουσ τόκουσ μειωμζνουσ 

κατά το ποςό του φορολογικοφ οφζλουσ. Στον παρανομαςτι περιλαμβάνεται ο 

μζςοσ όροσ των ςυνολικϊν κεφαλαίων δθλαδι του ενεργθτικοφ. Ο δείκτθσ αυτόσ 

αποτελεί το πιο ζγκυρο κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ διοίκθςθσ 

να δθμιουργεί κζρδθ γιατί ςτθν περίπτωςθ αυτι θ αποδοτικότθτα δεν επθρεάηεται 

από το βακμό τθσ χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ. Βζβαια μια πιο αναλυτικι 

ικανότθτα των παραγόντων που επθρεάηουν τθν αποδοτικότθτα των ςυνολικϊν 

κεφαλαίων δίνεται από τθν εξίςωςθ DuPont.  

Αποδοτικότθτα υνολικϊν Κεφαλαίων = (Κακαρά Κζρδθ Χριςθσ + Σόκοι * (1-Φ) 

/ Πωλιςεισ) * (Πωλιςεισ / φνολο Κεφαλαίων)  

 Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Ρερικωρίου = Μικτό Αποτζλεςμα Εκμετάλλευςθσ / 

Ρωλιςεισ 

Ο δείκτθσ αποτελεί το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ των μικτϊν κερδϊν προσ τισ πωλιςεισ. 

Το μικτό κζρδοσ είναι θ διαφορά μεταξφ των πωλιςεων και του κόςτουσ 

πωλθκζντων. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι πολφ ςθμαντικόσ γιατί παρζχει ζνα 

μζτρο αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ εκμετάλλευςθσ με το οποίο κάκε 

επιχείρθςθ καλφπτει το λειτουργικό τθσ κόςτοσ. Μια επιχείρθςθ κεωρείται ωσ 

επιτυχθμζνθ εφόςον ζχει ζνα αρκετά υψθλό ποςοςτό μικτοφ κζρδουσ το οποίο ςε 

ςυνδυαςμό με το φψοσ των πωλιςεϊν τθσ επιτρζπει να καλφψει τα ζξοδά τθσ και 

να αποκομίςει ζνα ικανοποιθτικό κακαρό κζρδοσ, ςε ςχζςθ με τα απαςχολοφμενα 

ίδια κεφάλαια. Γενικά μια υψθλι τιμι του δείκτθ ςθμαίνει αποτελεςματικότθτα τθσ 

διοίκθςθσ ςτο να επιτυγχάνει χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ προϊόντων και πϊλθςι 

τουσ ςε υψθλζσ τιμζσ. 
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φγκριςθ Αποδοτικότθτασ-Ρευςτότθτασ 

Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ταυτίηονται οι όροι τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

ρευςτότθτασ παρόλο που ςχετίηονται. Ενϊ ωσ ρευςτότθτα ορίηουμε τθν ικανότθτα 

τθσ επιχείρθςθσ να ανταποκρίνεται ςτισ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ, με τον 

όρο αποδοτικότθτα ορίηουμε τθν ικανότθτα διατιρθςθσ και επαφξθςθσ τθσ 

κακαρισ τθσ κζςθσ. Θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με 

τθν κερδοφορία. Μακροχρόνια, περιςςότερθ κερδοφορία ςυνεπάγεται defacto 

περιςςότερθ ρευςτότθτα. Αντίςτροφα, θ ζλλειψθ κερδϊν ι θ ςυςςϊρευςθ ηθμιϊν 

κα οδθγιςει αναπόφευκτα ςε ζλλειψθ ρευςτότθτασ και αδυναμία άντλθςθσ 

μετρθτϊν για τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων. Θ προςπάκεια για αφξθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ κερδοφορίασ ςυνδζεται άμεςα με τθν υλοποίθςθ 

επενδφςεων και τθ δζςμευςθ κεφαλαίων ςε περιουςιακά ςτοιχεία μακροχρόνιασ 

διάρκειασ με ςυνζπεια τον περιοριςμό τθσ ρευςτότθτασ. Πμωσ, θ ανεπάρκεια 

ρευςτότθτασ μπορεί να ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ αλλά και 

ςτθ βιωςιμότθτά τθσ. Αν δεν υπάρχουν επαρκι ρευςτά διακζςιμα τότε θ επιχείρθςθ 

αφενόσ δε κα είναι ςε κζςθ να προμθκευτεί εμπορεφματα, πρϊτεσ φλεσ ι 

υπθρεςίεσ με μετρθτά γεγονόσ που κα οδθγιςει ςε μειωμζνα κζρδθ λόγω 

αυξθμζνου κόςτουσ αγοράσ τουσ αφετζρου δε κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί 

πλιρωσ ςτισ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ υπερβολικι 

κατοχι ρευςτϊν επιτρζπει ςτθν επιχείρθςθ να διατθρεί υψθλι ρευςτότθτα και ζνα 

πολφ καλό ¨πρόςωπο¨ απζναντι ςτουσ προμθκευτζσ και ςτουσ πιςτωτζσ αλλά 

υπονομεφει τισ επενδφςεισ και τθ μακροχρόνια κερδοφορία. Από τα ανωτζρω 

προκφπτει πωσ θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει μακροχρόνια να διατθρεί μια 

ςχετικι ιςορροπία ανάμεςα ςτθν  αποδοτικότθτα και τθ ρευςτότθτα ενϊ όταν το 

απαιτεί θ ςυγκυρία να δίνει ζνα προςωρινό προβάδιςμα ςε μια εξ αυτϊν.18 

 

                                                           
18 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 90-91). 
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2.5.  Αρικμοδείκτεσ διάρκρωςθσ κεφαλαίων 

Θ κατθγορία των δεικτϊν αυτϊν χρθςιμοποιείται για να προςδιοριςτεί θ ςχζςθ 

μεταξφ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ 

επίςθσ και ο βακμόσ εξάρτθςθσ από ξζνα κεφάλαια (δάνεια). Οι πθγζσ κεφαλαίων 

που χρθςιμοποιοφνται για τθ χρθματοδότθςθ των ενεργθτικϊν τθσ ςτοιχείων είναι 

τα ίδια και τα ξζνα κεφάλαια. Με τον όρο ξζνα κεφάλαια νοοφνται οι 

μακροπρόκεςμεσ και οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίεσ 

αποτελοφν μορφζσ δανείων με διάρκεια λιξθσ άνω ι κάτω του ζτουσ αντίςτοιχα. 

Τα ίδια κεφάλια και οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αποτελοφν τα κεφάλαια 

μακράσ διαρκείασ τθσ επιχείρθςθσ ενϊ οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ζχουν 

διάρκεια μιασ οικονομικισ χριςθσ. 

Θ ςπουδαιότθτα τθσ δομισ των κεφαλαίων ζγκειται ςτθν ουςιαςτικι διαφορά που 

υπάρχει ανάμεςα ςτα ίδια και ςτα δανειακά κεφάλαια αφοφ υπάρχει 

διαφοροποίθςθ ςτο κόςτοσ χρθματοδότθςισ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ επιχείρθςθ 

κα πρζπει να καταβάλλει ςτουσ κατόχουσ των ιδίων κεφαλαίων μζριςμα ενϊ ςτουσ 

κατόχουσ των ξζνων κεφαλαίων τόκο. Πλα τα δανειακά κεφάλαια περικλείουν για 

τουσ πιςτωτζσ τθσ οικονομικισ μονάδασ ζνα βακμό κινδφνου, ο οποίοσ εξαρτάται 

από τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, τθν πορεία τθσ αλλά και τθ 

γενικότερθ κατάςταςθ ςτο εξωτερικό περιβάλλον. Από τθν άλλθ πλευρά,όςον 

αφορά ςτα ίδια κεφάλαια δεν ζχουν εξαςφαλιςμζνθ ι υποχρεωτικι απόδοςθ αφοφ 

ακόμα και ςε περίπτωςθ κερδϊν είναι κζμα απόφαςθσ τθσ διοίκθςθσ και τθσ 

γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ. Για τθ 

διοίκθςθ θ υψθλι μόχλευςθ μπορεί να ςθμαίνει αφενόσ περιοριςμό ςε μεγάλο 

βακμό τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων και αφετζρου περιοριςμό τθσ 

χρθματοοικονομικισ ευελιξίασ ϊςτε να ανταποκρίνεται επιτυχϊσ ςε περιπτϊςεισ 

απρόβλεπτων απειλϊν. Για τον κοινό μζτοχο, θ υψθλι μόχλευςθ εγκυμονεί 

κινδφνουσ ςτθν  επζνδυςθ του οι οποίοι μπορεί να αντιςτακμίηονται από τθ 

δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ υψθλότερων κερδϊν.  
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Από τθν άλλθ πλευρά, για τουσ πιςτωτζσ θ υψθλι μόχλευςθ ςυνεπάγεται επίςθσ 

αξιόλογουσ κινδφνουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι δανειςτζσ προτιμοφν μια όςο το 

δυνατόν μεγαλφτερθ αναλογία ιδίων κεφαλαίων ςτθ ςυνολικι δομι κεφαλαίων, 

γιατί κεωροφν το ίδιο κεφάλαιο ωσ ζνα δείκτθ αςφαλείασ που τουσ προςτατεφει 

από τυχόν ηθμιζσ τθσ επιχείρθςθσ. 19 

Οι αρικμοδείκτεσ διάρκρωςθσ κεφαλαίων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανάλυςι 

μασ είναι οι ακόλουκοι:  

 Αρικμοδείκτθσ Ιδίων Κεφαλαίων/Συνολικών Κεφαλαίων (Αρικμοδείκτθσ 

Ιδιοκτθςίασ) 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει τι ποςοςτό των ςυνολικϊν κεφαλαίων τθσ 

επιχείρθςθσ αποτελοφν τα ίδια κεφάλαια αυτισ ι αλλιϊσ δείχνει τι ποςοςτό του 

ςυνολικοφ ενεργθτικοφ ζχει χρθματοδοτθκεί από τα ίδια κεφάλαια. Ο δείκτθσ αυτόσ 

απεικονίηει τθ διάρκρωςθ των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ και αντικατοπτρίηει το 

βακμό οικονομικισ αυτάρκειασ ζναντι των πιςτωτϊν τθσ, το βακμό προςταςίασ 

αυτϊν κακϊσ επίςθσ και τθ δανειολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Ακραίεσ τιμζσ 

του δείκτθ ιδιοκτθςίασ είναι οι τιμζσ 0 και 1, με τθν τιμι 0 να αντιςτοιχεί ςτθν 

περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει μθδενικά ίδια κεφάλαια, τθ ςτιγμι που θ τιμι 1 

αντιςτοιχεί ςτθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν ζχει κακόλου υποχρεϊςεισ ςε 

τρίτουσ. Συγκεκριμζνα, μια τιμι του δείκτθ ίςθ με 0.5 κεωρείται καλι κακϊσ τα ίδια 

κεφάλαια είναι ίςα με τα ξζνα κεφάλαια. Μια τιμι μεγαλφτερθ του 0.5 ςθμαίνει ότι 

τα ίδια κεφάλια είναι μεγαλφτερα από τα ξζνα κεφάλαια. Θ τιμι αυτι δείχνει 

υψθλι ικανότθτα δανειςμοφ και εξαςφάλιςθσ των πιςτωτϊν. Μια τιμι μικρότερθ 

του 0.5 ςθμαίνει ότι τα ξζνα κεφάλαια υπερκαλφπτουν τα ίδια κάτι που υποδθλϊνει 

περιοριςμζνθ δανειολθπτικι ικανότθτα ι δανειςμό με επαχκείσ όρουσ. Γενικά, όςο 

μεγαλφτερθ είναι θ τιμι του αρικμοδείκτθ τόςο πιο οικονομικά ανεξάρτθτθ είναι θ 

επιχείρθςθ, τόςο πιο καλι δανειολθπτικι ικανότθτα διακζτει, τόςο πιο μεγάλθ 

                                                           
19 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 

Μπζνου, (ςελ 194-203). 
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αυτονομία ζχει θ διοίκθςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων, τόςο πιο καλά διαςφαλίηονται οι 

πιςτωτζσ και τόςο μικρότεροσ είναι ο κίνδυνοσ να μθν ανταποκρικεί ςτισ 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ.  

 Αρικμοδείκτθσ Ξζνων Κεφαλαίων/Συνολικών Κεφαλαίων (Αρικμοδείκτθσ 

Ρίεςθσ Ξζνου Κεφαλαίου) 

Ο αρικμοδείκτθσ πίεςθσ ξζνου κεφαλαίου δείχνει τι ποςοςτό των ςυνολικϊν 

κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ αποτελοφν τα ξζνα κεφάλαια και τι ποςοςτό του 

ςυνολικοφ ενεργθτικοφ ζχει χρθματοδοτθκεί από αυτά. Δείχνει το βακμό τθσ 

δανειακισ εξάρτθςθσ τθσ επιχείρθςθσ από τουσ πιςτωτζσ τθσ και ςυνακόλουκα 

δείχνει το βακμό πίεςθσ που αςκοφν αυτοί ςτθ διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ 

ςτθ λιψθ των αποφάςεων. Είναι προφανζσ ότι ο δείκτθσ αυτόσ είναι 

ςυμπλθρωματικόσ του αρικμοδείκτθ ιδιοκτθςίασ.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ξζνων Κεφαλαίων/Ιδίων Κεφαλαίων (Αρικμοδείκτθσ Δανειακισ 

Επιβάρυνςθσ) 

Αποτελεί παραλλαγι των δφο προθγοφμενων αρικμοδεικτϊν και ςυςχετίηει άμεςα 

τισ δφο μορφζσ κεφαλαίων απεικονίηοντασ τθ ςχζςθ των ξζνων κεφαλαίων προσ τα 

ίδια κεφάλαια. Πταν θ τιμι του δείκτθ ιςοφται με 1 ςθμαίνει ότι τα ξζνα κεφάλαια 

ιςοφνται με τα ίδια και ότι οι μζτοχοι και οι πιςτωτζσ ζχουν τθν ίδια κεφαλαιακι 

ςυμμετοχι ςτθν επιχείρθςθ. Πταν θ τιμι του δείκτθ είναι μεγαλφτερθ του 1 

ςθμαίνει ότι τα ξζνα κεφάλαια υπερτεροφν των ιδίων και ότι οι πιςτωτζσ ζχουν 

μεγαλφτερο χρθματοοικονομικό ενδιαφζρον ςτθν επιχείρθςθ.20 

 

 

                                                           
20 Γεωργόπουλοσ Α., 2014, Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, Ακινα, Εκδόςεισ 
Μπζνου, (ςελ 214-221). 
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Κεφάλαιο 3ο - τοιχεία για τον φαρμακευτικό κλάδο 

3.1.  Η Ευρωπαϊκι αγορά φαρμάκου 

Τα τελευταία  χρόνια, θ φαρμακευτικι αγορά παρουςιάηει εικόνα μικρισ φφεςθσ 

ςτθν Ευρϊπθ, λόγω των ςθμαντικϊν περικοπϊν που ζχουν γίνει από τισ 

περιςςότερεσ κυβερνιςεισ ςε τομείσ όπωσ θ ζρευνα και θ ανάπτυξθ. Τθν ίδια 

ςτιγμι, χϊρεσ όπωσ το γκρουπ των BRICS (Βραηιλία, ωςία, Ινδία, Κίνα, Νότια 

Αφρικι) δείχνουν ςθμάδια ςθμαντικισ ανάπτυξθσ τθσ φαρμακευτικισ αγοράσ ςε 

επίπεδα που ξεπερνοφν κατά πολφ αυτά των ανεπτυγμζνων χωρϊν. Ραρόλα αυτά, θ 

κατά κεφαλιν κατανάλωςθ φαρμάκων ςυνεχίηει να κρατάει τα ςκιπτρα ςτισ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, γι’ αυτό και οι αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ 

παραμζνουν οι πιο δυνατζσ ςτον κόςμο. Οι αγορζσ αυτζσ καταναλϊνουν και τα πιο 

εξελιγμζνα και εξειδικευμζνα φάρμακα, που είναι ςυχνά απρόςιτα ςτον 

αναπτυςςόμενο κόςμο. 

Ο παγκόςμιοσ φαρμακευτικόσ κλάδοσ ζφταςε το 2013 τα €655,222 εκατομμφρια. Θ 

αμερικανικι αγορά είναι με διαφορά θ μεγαλφτερθ ςτον κόςμο, με μερίδιο αγοράσ 

41%, ζναντι του αμζςωσ επόμενου ευρωπαϊκοφ που κυμαίνεται ςτο 27,4%. 

Θ ζρευνα και ανάπτυξθ αποτελεί κρίςιμθ ςυνιςτϊςα ςτον φαρμακευτικό κλάδο και 

θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι παγκόςμιοσ θγζτθσ όςον αφορά τισ δαπάνεσ ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ για φαρμακευτικά προϊόντα, ξεπερνϊντασ ελαφρϊσ τισ Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ. Ρεριςςότερα χριματα δαπανϊνται για ζρευνα και ανάπτυξθ ςτον 

φαρμακευτικό κλάδο παρά ςε οποιονδιποτε άλλο κλάδο  ςτον κόςμο. Το 2012 ο 

φαρμακευτικόσ κλάδοσ ςτθν Ευρϊπθ επζνδυςε ςε ζρευνα και ανάπτυξθ 

περιςςότερα από 30.000 εκατομμφρια ευρϊ. Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ παγκόςμιασ 

φαρμακευτικισ ζρευνασ γίνεται πάνω ςε βιο-εφαρμογζσ (bio-applications), 

μεκόδουσ που αποςκοποφν ςτο να ταιριάξουν ςυγκεκριμζνουσ διαγνωςτικοφσ 

δείκτεσ που είναι διαφορετικοί ςε κάκε οργανιςμό με κάποια ςυγκεκριμζνθ 
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κεραπεία. Θ ζρευνα πάνω ςε βιο-εφαρμογζσ χρθςιμοποιεί τεχνολογία αιχμισ και 

απαςχολεί κάποιουσ από τουσ πιο ικανοφσ επιςτιμονεσ ςτον κόςμο.21 

Ο φαρμακευτικόσ κλάδοσ είναι και ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ εργοδότεσ ςτον 

κόςμο και εκτόσ των άμεςα εμπλεκομζνων εργαηομζνων ςε αυτόν, κεωρείται ότι 

απαςχολεί ζμμεςα τον τριπλάςιο αρικμό εργαηομζνων. 

 

3.2.  Η ελλθνικι αγορά 

Στθν Ελλάδα θ αξία τθσ αγοράσ των φαρμάκων υπολογίηεται ςε 4,153 εκατομμφρια 

ευρϊ (τιμζσ εργοςταςίου/ ex-factory prices) και θ ςυνολικι δαπάνθ ςε επενδφςεισ 

για ζρευνα και ανάπτυξθ είναι περίπου 84 εκατομμφρια ευρϊ.  

Θ ελλθνικι φαρμακευτικι αγορά τα τελευταία 20 χρόνια ζχει αναπτυχκεί αρκετά. Ο 

κλάδοσ βαςίηεται ςε παραρτιματα πολυεκνικϊν εταιρειϊν, είτε ανεξάρτθτα ι ςε 

ςυνεργαςία  με τθν μθτρικι εταιρία. Κάποιεσ από τισ εταιρείεσ που 

εκπροςωποφνται ςτθν ελλθνικι αγορά είναι οι Boehringer Ingelheim, Novartis, 

AstraZeneca, Pfizer, Amgen κ.α.. Οι εταιρείεσ αυτζσ είναι που παρζχουν κατά κφριο 

λόγο τθ χρθματοδότθςθ για ζρευνα και ανάπτυξθ ςε ςυνεργαςία με τα 

πανεπιςτιμια και τα ερευνθτικά κζντρα ςτθν Ελλάδα. Σε όλθ τθ χϊρα, υπάρχουν 

περίπου 60 εταιρίεσ με εξουςιοδότθςθ για τθν παραγωγι φαρμάκων. Κάποιεσ από 

αυτζσ είναι οι Adelco, Pharmaten, EltonChemicals, Lavipharm, Uni-Pharma, 

Pharmanel, Vianex, Elpen, Φαρμαςζρβ-Λίλλυ. Τα φαρμακεία είναι χονδρικά 8.600 

και οι χονδρζμποροι 120.22 

 

 

 

                                                           
21 «Η ςταδιακή ανάπτυξη τησ φαρμακευτικήσ βιομηχανίασ εντόσ τησ ΕΕ», 2015, Άρκρο ςτθ 

Ναυτεμπορικι. 

 
22 «Η ςταδιακή ανάπτυξη τησ φαρμακευτικήσ βιομηχανίασ εντόσ τησ ΕΕ», 2015, Άρκρο ςτθ 
Ναυτεμπορικι 
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3.3.  υγκριτικά ςτοιχεία 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται κάποια διαγράμματα από ςτοιχεία που 

επεξεργαςτικαμε και ζρχονται να επιβεβαιϊςουν όλα όςα προαναφζραμε.  

Θ παραγωγι φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά αυξικθκε 

κατακόρυφα μεταξφ 1990 και 2010 (216%) για να εμφανίςει μια ςτακερι πορεία τα 

χρόνια που ακολοφκθςαν. 

 

Τθν ίδια ςτιγμι, παρά τθ ραγδαία αφξθςθ τθσ παραγωγισ, οι απαςχολοφμενοι ςτον 

φαρμακευτικό κλάδο αυξικθκαν μόλισ κατά 34% ςτθν αντίςτοιχθ περίοδο, για να 

ςτακεροποιθκεί ουςιαςτικά ο αρικμόσ τουσ κατά τθ δεκαετία που διανφουμε (κατά 

μζςο όρο ςτα επίπεδα των 700.000). 

 

23
 

                                                           
23 «The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data, 2012-2014-2016», EFPIA, 

επεξεργαςμζναςτοιχείαςτοexcel. 
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Ανατρζχοντασ ςτθ ςχζςθ εξαγωγϊν-ειςαγωγϊν των φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτθν 

ευρωπαϊκι αγορά, διαπιςτϊνουμε ζνα μόνιμο εμπορικό πλεόναςμα κακϊσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου που εξετάηουμε θ αξία των εξαγωγϊν υπερτερεί τθσ αξίασ 

των ειςαγομζνων προϊόντων. 

 

 
 

Τόςο θ αξία των εξαγωγϊν των ευρωπαϊκϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων όςο και 

των ειςαγωγϊν παρουςιάηουν τρομακτικι αφξθςθ τα χρόνια μετά το 1990 για να 

εμφανίςουν μια πιο ιπια αφξθςθ μετά το 2010. 

 

24
 

                                                                                                                                                                      
 
24 «The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data, 2012-2014-2016», EFPIA, 

επεξεργαςμζναςτοιχείαςτοexcel. 

23.180

90.935

276.357 288.573
312.377 316.500 324.472

361.500

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εξαγωγζσ φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτθν 
ευρωπαϊκι αγορά

Ρθγι: Efpia

16.113

68.841

204.824 212.135
224.811 226.500

251.427
275.000

0

100.000

200.000

300.000

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ειςαγωγζσ φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτθν 
ευρωπαϊκι αγορά

Ρθγι: Efpia



 

 

 39 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
 

Κρίςιμθσ και ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του φαρμακευτικοφ κλάδου 

αποδεικνφονται οι δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ. Θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ 

ευρωπαϊκισ παραγωγισ φαρμακευτικϊν προϊόντων οφείλεται κατά κφριο λόγο 

ςτθν αλματϊδθ επζνδυςθ ςε δαπάνεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (από 7,8 διςεκατ. 

ευρϊ το 1990 εκτοξεφκθκε ςτα 28 διςεκατ. ευρϊ το 2010). 

 

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα ξεχωρίηουν οι χϊρεσ με τισ υψθλότερεσ δαπάνεσ για 

Ζρευνα και Ανάπτυξθ για το ζτοσ 2014. Τα πρωτεία κατζχουν θ Γερμανία, θ Ελβετία, 

το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Γαλλία. Στον αντίποδα ςυναντάμε χϊρεσ όπωσ θ 

Ρορτογαλία, θ Ελλάδα και θ Κροατία. 
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Πςον αφορά ςτθν αξία τθσ φαρμακευτικισ ευρωπαϊκισ αγοράσ, ενϊ φαίνεται πωσ 

ακολουκεί αλματϊδθ πορεία από τθν παραγωγι του κλάδου κακϊσ και από τισ 

δαπάνεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ εντοφτοισ τα ζτθ 2014 και 2015 παρατθρείται μια 

απρόςμενθ ςυρρίκνωςθ τθσ τάξθσ του 27%. 

 

 

 

Εςτιάηοντασ τϊρα, ςτθν ελλθνικι αγορά φαρμάκου παρατθροφμε μια ςυνεχι 

ανοδικι πορεία από το 2000 και μετά. Θ οικονομικι κρίςθ μετά το 2010 φαίνεται 

πωσ επθρζαςε αρχικά τθν εγχϊρια παραγωγι φαρμάκου, αν και από το 2013 και 

ζπειτα, παρατθρείται μια μικρι ανάκαμψθ. 

                                                           
25 «The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data, 2012-2014-2016», 

EFPIA,επεξεργαςμζναςτοιχείαςτοexcel. 
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Το μεγάλο άλμα ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ φαρμάκων πραγματοποιικθκε τθν 

περίοδο 2000-2005. Ζκτοτε, παρατθροφνται αρκετζσ αυξομειϊςεισ ςτο ςφνολο των 

εξαγωγϊν με τθν κατάςταςθ να φαίνεται να εξιςορροπείται τθν τελευταία περίοδο 

2013-2016. Θ οικονομικι κρίςθ μοιάηει να επθρζαςε τον φαρμακευτικό κλάδο τα 

πρϊτα χρόνια χωρίσ παρόλα αυτά να υπιρξε ζντονθ ςυρρίκνωςθ των ελλθνικϊν 

εξαγωγϊν κάποια ςυγκεκριμζνθ χρονιά. Διαχρονικά πάνω από το 90% των 

ελλθνικϊν εξαγωγϊν απευκυνόταν ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ενϊ τθν τελευταία 

πενταετία παρατθρείται μικρι αφξθςθ του ποςοςτοφ που αφορά μθ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ.  

                                                           
26 «The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data, 2012-2014-2016», EFPIA, 

επεξεργαςμζναςτοιχείαςτοexcel. 
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Στο τελευταίο διάγραμμα παρατθρείται θ εξζλιξθ τθσ τρζχουςασ δαπάνθσ ςτθν 

υγεία ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ. Τα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ παρατθρείται μείωςθ 

του ςυγκεκριμζνου ποςοςτοφ αν και είναι ςε αρκετά υψθλά επίπεδα ςε ςχζςθ με 

άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 
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Κεφάλαιο 4ο - τοιχεία για τισ εξεταηόμενεσ εταιρείεσ 

4.1.  τοιχεία για τθν ELPEN Α.Ε. 

Ο όμιλοσ ELPEN με 880 εργαηομζνουσ και  πάνω από 207 εκατομμφρια ευρϊ κφκλο 

εργαςιϊν το 2015, κατζχει το 4% του ςυνολικοφ μεριδίου αγοράσ και  βρίςκεται 

ςτθν 7θ κζςθ μεταξφ των 400 φαρμακευτικϊν εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν Ελλάδα και με διαφορά ςτθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ των αμιγϊσ ελλθνικϊν 

φαρμακοβιομθχανιϊν. 

Το όραμα τθσ ELPEN είναι να προςφζρει ποιοτικά φάρμακα για τθ κεραπεία των 

αςκενειϊν και παράλλθλα να ςυνειςφζρει ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν ελλθνικι 

οικονομία. Επιδίωξθ τθσ ELPEN είναι να κερδίηει τθν αναγνϊριςθ και το ςεβαςμό ωσ 

εταιρεία που λειτουργεί ςφμφωνα με τισ υψθλότερεσ αρχζσ δεοντολογίασ, όχι απλά 

πλθρϊντασ, αλλά υπερβαίνοντασ τισ ρυκμιςτικζσ απαιτιςεισ. Θζλθςθ τθσ εταιρείασ 

είναι οι εγκαταςτάςεισ τθσ να αποτελοφν ζναν ςυναρπαςτικό χϊρο, όπου οι 

εργαηόμενοι μποροφν να πραγματοποιοφν τισ επαγγελματικζσ φιλοδοξίεσ τουσ. Για 

το λόγο αυτό καταβάλλει ςυνεχείσ προςπάκειεσ ϊςτε το περιβάλλον εργαςίασ να 

τουσ προςφζρει κίνθτρα για τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ, τθ δθμιουργικότθτά τουσ 

και να υποςτθρίηεται από πρωτοπόρεσ τεχνολογίεσ. 

Θ ςτρατθγικι τθσ ELPEN βαςίηεται ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ θγετικισ κζςθσ των 

προϊόντων τθσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από τθν ανακάλυψθ, ανάπτυξθ, 

προςφορά και επιτυχθμζνθ εμπορικι διάκεςθ προϊόντων που οι χριςτεσ τουσ 

κεωροφν ότι κάνουν πραγματικι διαφορά. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ και τθν 

εξαςφάλιςθ μακροπρόκεςμθσ επαγγελματικισ επιτυχίασ, θ ELPEN επιδιϊκει: 

 Βζλτιςτθ ποιότθτα των προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Διάκεςθ ςθμαντικοφ μζρουσ πόρων ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ με τθν ζνταξθ 

ςτο δυναμικό τθσ των καλφτερων επιςτθμόνων και τθν ενεργό ανάπτυξθ 

πρότυπων τεχνολογιϊν 

 Μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ των εμπορικϊν ςκευαςμάτων που ειςάγει ςτθν 

αγορά μζςα από εμπορικζσ επενδφςεισ και προορατικι διαχείριςθ του κφκλου 

ηωισ 
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 Ρρόςλθψθ και διατιρθςθ του καλφτερου δυναμικοφ πωλιςεων και μάρκετινγκ 

με βακιά αφοςίωςθ ςτθ ςτρατθγικι και το όραμα τθσ εταιρείασ  

 Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν με φαρμακευτικζσ εταιρείεσ ςε όλο τον 

κόςμο 

Οι δραςτθριότθτεσ ζρευνασ τθσ ELPEN αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ νζων επωνφμων 

γενόςθμων ιδιοςκευαςμάτων και ςε ερευνθτικά προγράμματα πρωταρχικοφ 

ενδιαφζροντοσ για τθν εταιρεία. Επίςθσ θ ςφνκεςθ και δοκιμι νζων μορίων είναι 

μζςα ςτισ διαχρονικζσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ELPEN με δθμοςιευμζνα 

αποτελζςματα. 

Θ επιτυχθμζνθ πορεία τθσ φαρμακευτικισ ELPEN αναγνωρίςτθκε το 2015 ςτθν 

ετιςια εκδιλωςθ «Diamonds of The Greek Economy 2015» με τθν απονομι 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ «The MostAdmiredEnterprises» κακϊσ ξεχϊριςε ωσ μια 

από τισ δυναμικότερεσ και πιο επιτυχθμζνεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ.  

Σθμειϊνεται πωσ θ ELPEN, όπωσ προκφπτει από όλουσ τουσ δείκτεσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ, είναι μια πρωτοπόροσ ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία, 

που αντεπεξζρχεται με δυναμικό τρόπο ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ που διανφει ςιμερα 

θ χϊρα, ςτθρίηοντασ και δθμιουργϊντασ νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και 

επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ, μζςω ςτου αναπτυξιακοφ τθσ προςανατολιςμοφ, των 

επενδφςεϊν τθσ ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθσ ςτρατθγικισ τθσ παρουςίασ ςε 

όλον τον κόςμο. 
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4.2.  τοιχεία για τθ ΦΑΡΜΑΕΡΒ-ΛΙΛΛΤ Α.Ε.Β.Ε. 

Θ ελλθνικι φαρμακευτικι εταιρεία Φαρμαςζρβ ιδρφκθκε ςτθν Ακινα το 1984 και 

γριγορα αναπτφχκθκε ςε μια ςθμαντικι εταιρεία ςτθν ελλθνικι φαρμακευτικι 

αγορά.  Θ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ διαμορφϊκθκε μια δεκαετία αργότερα όταν θ 

ελλθνικι φαρμακευτικι εταιρεία Φαρμαςζρβ προζβθ ςε κοινοπραξία με τθν 

αμερικάνικθ πολυεκνικι φαρμακευτικι εταιρεία EliLilly.  

Σιμερα θ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ είναι μια πρωτοπόροσ εταιρεία ςτο χϊρο τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ ςτθν Ελλάδα. Ζχοντασ πλζον διαγράψει πολλά χρόνια εμπειρίασ 

ςτον κλάδο των φαρμάκων, των παραφαρμακευτικϊν προϊόντων και του ιατρικοφ 

εξοπλιςμοφ και ενιςχφοντασ ςτακερά τθν πορεία τθσ ςτα καταναλωτικά προϊόντα 

βρίςκεται μεταξφ των 10 πρϊτων φαρμακευτικϊν εταιρειϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά και είναι ο αποκλειςτικόσ  αντιπρόςωποσ 

τθσ EliLilly&Company ςτθν Ελλάδα. 

Θ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ επενδφει ςτθν άριςτθ τεχνογνωςία τθσ EliLilly ςτθν ζρευνα και 

ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων που προζρχονται από τα δικά τθσ εργαςτιρια ςε 

όλο τον κόςμο, όςο και από τισ ςυνεργαςίεσ τθσ με διαπρεπείσ επιςτθμονικοφσ 

οργανιςμοφσ. 

Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ ζχουν ωσ κεμζλιο τισ βαςικζσ 

εταιρικζσ αξίεσ τθσ ακεραιότθτασ, τθσ αρτιότθτασ και του ςεβαςμοφ προσ τον 

άνκρωπο.  

 

Υψθλά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ εταιρείασ βρίςκονται: 

 

 Θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ, επϊνυμων φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων που 

καλφπτουν πραγματικζσ ανάγκεσ και προςφζρουν ουςιαςτικζσ λφςεισ ςε 

αςκενείσ 

 Θ εξαςφάλιςθ αντικειμενικισ επιςτθμονικισ ενθμζρωςθσ των επαγγελματιϊν 

υγείασ για τα ςκευάςματα τθσ εταιρείασ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 
 

 Θ παροχι υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων που ςυμβάλλουν ςτθν εκπαίδευςθ 

των αςκενϊν και ςτθν καλφτερθ χριςθ των φαρμάκων, ϊςτε να αυξάνεται θ 

ςυμμόρφωςθ ςτθ κεραπεία και να επιτυγχάνονται οι καλφτερεσ εκβάςεισ 

 Θ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εταίρουσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ για να 

διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των αςκενϊν ςτα φάρμακα 

που ζχουν ανάγκθ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ 

 Θ ανταπόδοςθ ςτθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ 

με τθ ςτιριξθ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςε κζματα που ςχετίηονται με 

τθν υγείασ τουσ. 

Το ερευνθτικό και ιατρικό τμιμα τθσ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ ζχει καταγράψει πολφ 

ςθμαντικι επιςτθμονικι δραςτθριότθτα και απολαμβάνει μζγιςτθ αποδοχι ςε 

εκνικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο κακϊσ: 

 Απαςχολεί άνω του 10% των εργαηομζνων τθσ εταιρείασ, 

 Ζχει λάβει μζροσ ςε πάνω από 100 πολυεκνικά κλινικά ερευνθτικά 

προγράμματα με ςυμμετοχι 1.200 ερευνθτικϊν κζντρων, με περιςςότερουσ από 

2.000 ερευνθτζσ και 15.000 ζλλθνεσ αςκενείσ. 

Θ επζνδυςθ τθσ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ ςτο μζλλον τθσ υγείασ, μζςω κλινικϊν μελετϊν, 

ξεπερνά τα 40 εκατομμφρια ευρϊ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 
 

Κεφάλαιο 5ο - τοιχεία οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν 
Α 

5.1. Ανάλυςθ οικονομικϊν καταςτάςεων Elpen Α.Ε. 

Ξεκινϊντασ από τθν Elpen, το ςφνολο του ενεργθτικοφ τθσ δεν παρουςίαςε ζντονεσ 

διακυμάνςεισ. Ραρουςίαςε ελαφρά άνοδο τθν περίοδο 2011-2013 και μικρι πτϊςθ 

το 2014. Τα πάγια ςτοιχεία τθσ καλφπτουν διαχρονικά πολφ μικρό μζροσ του 

ςυνολικοφ ενεργθτικοφ. Αξίηει όμωσ να αναφερκεί ότι παρατθρικθκε άνοδοσ τουσ 

τθν τελευταία διετία – το 2015 αποτελοφςαν το 33% των ςυνολικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων.  

Θ Elpen ςτθρίηει τθ λειτουργία τθσ κυρίωσ ςε ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ. Οι απαιτιςεισ παίηουν κυρίαρχο ρόλο ειδικά τα τελευταία χρόνια τθσ 

εξεταηόμενθσ περιόδου καλφπτοντασ πάνω από το 40% του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ. Το επόμενο ςθμαντικό ςτοιχείο είναι τα διακζςιμα τθσ εταιρείασ και 

ζπειτα τα αποκζματά τθσ. Το κυκλοφοροφν ενεργθτικό τθσ Elpen ςθμείωςε μικρι 

πτωτικι πορεία κατά τθν περίοδο ανάλυςθσ, εξζλιξθ που οφείλεται κατά κφριο λόγο 

ςτθ μείωςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και δευτερευόντωσ ςτα αποκζματα. Από 

πλευράσ πακθτικοφ, τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ μειϊκθκαν μετά το 2013 

(μείωςθ τθσ τάξθσ του 19% τθν περίοδο 2013-2015).  

Θ Elpen δεν παρουςιάηει μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αλλά το ςφνολο των 

υποχρεϊςεϊν τθσ ζχει να κάνει με βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ςτο μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα τθσ ανάλυςισ μασ, το μεγαλφτερο κομμάτι των 

υποχρεϊςεϊν τθσ αποτελείται από οφειλζσ προσ προμθκευτζσ.  

Ζπειτα, παρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων 

χριςθσ οι πωλιςεισ τθσ Elpen παρουςιάηουν ςτακερι πορεία ςε όλθ τθν περίοδο. Θ 

εταιρεία ζχει καταφζρει να περιορίςει ςθμαντικά το κόςτοσ πωλθκζντων τθσ από το 

2012 και μετά. Από τθν άλλθ πλευρά, τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ 

ακολοφκθςαν ανοδικι πορεία. Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα τθσ Elpen μειϊκθκαν 

περίπου 37% μεταξφ 2011-2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 
 

Τζλοσ, τα κακαρά κζρδθ τθσ Elpen παρουςίαςαν αρκετζσ διακυμάνςεισ 

ςθμειϊνοντασ μεγάλθ άνοδο το 2013 αλλά κατακόρυφθ πτϊςθ το 2014 όπου 

κατζγραψαν αρνθτικό πρόςθμο. Βζβαια, τα κακαρά κζρδθ επθρεάηονται και από 

τθν αναβαλλόμενθ φορολογία και δεν είναι απαραίτθτα θ τελικι εικόνα 

αποτζλεςμα μόνο τθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 

5.2.  Ανάλυςθ οικονομικϊν καταςτάςεων Φαρμαςζρβ-Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε. 

Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται αντίςτοιχθ ανάλυςθ για τα ςτοιχεία τθσ 

Φαρμαςζρβ-Λίλλυ. Το ςυνολικό ενεργθτικό τθσ εταιρείασ ςυρρικνϊκθκε ςθμαντικά 

κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο ςθμειϊνοντασ μείωςθ μεγαλφτερθ του 50% από το 

2011 ςτο 2015. Το πάγιο ενεργθτικό τθσ εταιρείασ είναι αςιμαντο ςτο ςφνολο των 

περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι το κυκλοφοροφν 

ενεργθτικό ταυτίηεται με το ςυνολικό. Στθν περίπτωςθ τθσ Φαρμαςζρβ πάνω από το 

μιςό του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ απαρτίηεται από απαιτιςεισ. Ακολουκοφν τα 

αποκζματα, ςτα οποία οφείλεται κυρίωσ θ ςυρρίκνωςθ του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ από το 2012 και μετά. Ζπειτα, από τθν πλευρά του πακθτικοφ αξίηει να 

ςθμειωκεί θ πολφ μικρι ςυνειςφορά των ίδιων κεφαλαίων ςτο ςφνολο, ειδικά τθ 

διετία 2011-2012 που δεν είχε επζλκει θ μεγάλθ μείωςθ. Τα επόμενα χρόνια, θ 

αναλογία των ίδιων κεφαλαίων ςτο ςφνολο αυξάνεται ςθμαντικά. Ππωσ θ Elpen 

ζτςι και θ Φαρμαςζρβ δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε μακροπρόκεςμο εξωτερικό 

δανειςμό αλλά εμφανίηει μεγάλο φψοσ βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Θ 

ςυρρίκνωςθ του πακθτικοφ οφείλεται ςτθν ζντονθ μείωςθ των βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ όχι όμωσ ςτθ μείωςθ των προμθκευτϊν. 

Θ πτϊςθ που παρατθρείται ςτα ςυνολικά κεφάλαια τθσ εταιρείασ αποτυπϊνεται και 

ςτθν εξζλιξθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ. Οι πωλιςεισ τθσ Φαρμαςζρβ μειϊκθκαν 

κατά 40% τθν περίοδο 2011-2015. Ταυτόχρονα, με τισ πωλιςεισ τθσ, θ εταιρεία 

περιόριςε ςε μικρότερο βακμό και το κόςτοσ πωλθκζντων τθσ. Στον αντίποδα 

βρζκθκαν τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ που ςθμείωςαν αφξθςθ. Ωσ κετικό 

βιμα κρίνεται και θ τεράςτια μείωςθ των χρθματοοικονομικϊν τθσ εξόδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 
 

Τα κακαρά κζρδθ τθσ Φαρμαςζρβ μειϊκθκαν μετά το 2013 υποδθλϊνοντασ 

πικανότατα μικρότερθ κερδοφορία λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Είναι κετικό όμωσ 

ότι παρά τθν πτϊςθ των κερδϊν, θ εταιρεία ςε καμία χριςθ δεν εμφάνιςε ηθμιζσ. 

5.3. υγκριτικά ςτοιχεία 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται κάποια ενδεικτικά διαγράμματα για τισ δφο 

φαρμακευτικζσ εταιρείεσ ϊςτε να υπάρχει μια γενικι εικόνα πριν προχωριςουμε 

ςτθν ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν τουσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 
 

Οι δαπάνεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτο 

φαρμακευτικό κλάδο γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο οι εταιρείεσ μποροφν να 

επιβιϊνουν, να είναι ανταγωνιςτικζσ και να πετυχαίνουν υψθλά κζρδθ. 

Χρθματοδοτϊντασ δαπάνεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ, οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ 

προμθκεφουν τθν αγορά τόςο με νζα ανταγωνιςτικά προϊόντα όςο και με 

εξελιγμζνα υπάρχοντα προϊόντα τουσ. Τα ζξοδα ζρευνασ και ανάπτυξθσ μποροφν να 

βοθκιςουν τισ εταιρείεσ να διατθριςουν, ακόμα και να αυξιςουν το μερίδιο 

αγοράσ τουσ ακόμα και ςτθ δφςκολθ περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ.  

Θ Elpen πραγματοποιεί εμφανϊσ πολφ περιςςότερεσ δαπάνεσ για ζρευνα και 

ανάπτυξθ ςυγκριτικά με τθ Φαρμαςζρβ. Ραρά τθν πτωτικι τουσ πορεία μετά το 

2011 φαίνεται να ζχουν ςτακεροποιθκεί ςχετικά ςτο τζλοσ τθσ εξεταηόμενθσ 

περιόδου. Θ Φαρμαςζρβ δεν πραγματοποίθςε κακόλου δαπάνεσ ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ το 2011 με τθν εικόνα τθσ όμωσ να παρουςιάηει εμφανι βελτίωςθ ςτθ 

ςυνζχεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ELPEN – ΦΑΜΑΣΕΒ ΛΙΛΛΥ 
 

Κεφάλαιο 6ο - Ανάλυςθ αρικμοδεικτϊν ELPEN–ΦΑΡΜΑΕΡΒ ΛΙΛΛΤ 

6.1.  Ανάλυςθ αρικμοδεικτϊν Elpen Α.Ε. 

Θ ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν τθσ Elpen δείχνει τθν πορεία που ακολοφκθςε τθν 

περίοδο τθσ κρίςθσ και γίνεται εμφανισ τόςο θ εξζλιξθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ κακϊσ 

και τθσ κερδοφορίασ τθσ τθ δφςκολθ αυτι περίοδο. 

Ξεκινϊντασ τθν ανάλυςι μασ από τουσ αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ, το κακαρό 

κεφάλαιο κίνθςθσ τθσ εταιρείασ παρζμεινε κετικό κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ 

εξεταηόμενθσ περιόδου κάτι που είναι κετικό αν αναλογιςτεί κανείσ τισ ιδιαίτερα 

δφςκολεσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ από 

το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ. Ραρόλα αυτά, τθ διετία 2014-2015 υπζςτθ μεγάλθ 

ςυρρίκνωςθ ςε ςχζςθ με το 2011 κάτι που υποδθλϊνει περιοριςμό τθσ ικανότθτασ 

τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εξόφλθςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ με 

ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Σαφϊσ, θ εικόνα επιβεβαιϊνεται με τον 

υπολογιςμό του δείκτθ τθσ γενικισ ρευςτότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, από το 1,41 

που ιταν το 2011 παρουςίαςε μείωςθ 23% αγγίηοντασ το 1,09 το 2015. Θ αρχικι 

τιμι μαρτυρά μια επιχείρθςθ που εν μζςω κρίςθσ κατάφερνε να διατθριςει τθ 

ρευςτότθτά τθσ ςε πολφ ικανοποιθτικά επίπεδα, μια κατάςταςθ όμωσ που δεν 

κατάφερε να διατθριςει με τθ ςυνζχιςθ τθσ κρίςθσ. Θ μεγάλθ μείωςθ τθσ τιμισ του 

δείκτθ οφείλεται ςτθ ςυρρίκνωςθ του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ που 

παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 20% από το 2011 ςτο 2015 ενϊ τθν ίδια ςτιγμι 

οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ αυξικθκαν κατά 3%. Θζλοντασ να εςτιάςουμε 

περιςςότερο και να εξθγιςουμε τα αίτια μείωςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ 

υπολογίςαμε ζναν πιο ¨αυςτθρό¨ δείκτθ, αυτόν τθσ ειδικισ ρευςτότθτασ που 

ςυγκρίνει τα πιο εφκολα ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ με τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ. Οι τιμζσ του δείκτθ μαρτυροφν τθ 

μεγάλθ ςυμμετοχι των αποκεμάτων ςτο ςφνολο του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. 

Ακόμα και το 2011, θ τιμι του ιταν οριακά μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ, μόλισ 1,08, 

κάτι που υποδθλϊνει τθ μεγάλθ ςθμαςία που διαδραματίηουν τα αποκζματα ςτθ 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Ο δείκτθσ ζλαβε και τιμζσ μικρότερεσ τθσ μονάδασ τθν 



 

 

 52 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ELPEN – ΦΑΜΑΣΕΒ ΛΙΛΛΥ 
 

περίοδο 2014-2015 φτάνοντασ το 0,79 το 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι αφαιρϊντασ τα 

αποκζματα από το κυκλοφοροφν ενεργθτικό, θ Elpen αντιμετωπίηει μεγάλθ 

δυςκολία ςτθν εξόφλθςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ με τα υπόλοιπα 

ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ τθσ και πρζπει να καταφφγει ςε άλλεσ 

μορφζσ χρθματοδότθςθσ ι ςτθν αλλαγι πολιτικισ όςον αφορά τουσ πελάτεσ τθσ ι 

τουσ προμθκευτζσ τθσ. Ζπειτα, με τον αρικμοδείκτθ τθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ 

προςδιορίηεται θ ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να ανταποκρίνεται ςτισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ μόνο με τα ςτοιχεία του διακζςιμου 

ενεργθτικοφ. Οι τιμζσ του αρικμοδείκτθ βρίςκονται κατά μζςο όρο ςτο 0,4 με 

εμφανι εξαίρεςθ το 2013 που άγγιξε το 0,59 λόγω ςθμαντικισ αφξθςθσ των 

διακεςίμων τθσ εταιρείασ. Θ Elpen φαίνεται να μθν αντιμετωπίηει πρόβλθμα ι 

μεγάλεσ διακυμάνςεισ όςον αφορά τα άμεςα ρευςτά τθσ ςτοιχεία.  

Στθ ςυνζχεια, ςχολιάηονται οι αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ, οι οποίοι 

προςφζρουν μια δυναμικι εικόνα τθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Ξεκινϊντασ 

από το δείκτθ τθσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ των αποκεμάτων μποροφμε να 

εξετάςουμε πόςο αποτελεςματικά διαχειρίηεται θ επιχείρθςθ τα αποκζματά τθσ. Θ 

τιμι του δείκτθ ακολουκεί πτωτικι πορεία από το 2012 και μετά αφοφ από το 3 

ζφταςε ςτο 2,5. Θ πτωτικι πορεία του δείκτθ αποτελεί ζνδειξθ ότι θ εταιρεία 

χρθςιμοποιεί τα αποκζματά τθσ λιγότερο αποτελεςματικά, ςυςςωρεφοντασ 

περιςςότερα. Ριο ςυγκεκριμζνα, το 2015 ανανεϊνει τα αποκζματά τθσ 2,5 φορζσ 

μζςα ςε μια χριςθ ζναντι 3 φορϊν το 2012. Ραρατθρϊντασ και το δείκτθ τθσ μζςθσ 

παραμονισ των αποκεμάτων ςτθν αποκικθ που αποτελεί αντίςτροφθ ζκφραςθ του 

αρχικοφ δείκτθ, οι θμζρεσ αυξικθκαν από τισ 120 ςτισ 146. Αντίκετθ εικόνα 

παρουςιάηει ο αρικμοδείκτθσ τθσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ των απαιτιςεων που 

ακολουκεί αυξθτικι πορεία. Το 2011 ζλαβε τιμι 3 ενϊ το 2015 ιταν ςτο 3,4. Θ 

Elpen καταφζρνει να ειςπράττει γρθγορότερα τισ απαιτιςεισ τθσ, από τισ 124 

θμζρεσ πλζον κάνει 107 θμζρεσ κάτι που μαρτυρά ποιοτικι βελτίωςθ τθσ 

ρευςτότθτασ τθσ. Ζπειτα, ακροίηοντασ το μζςο χρόνο παραμονισ των αποκεμάτων 

ςτθν αποκικθ με το μζςο χρόνο είςπραξθσ των απαιτιςεων υπολογίςαμε το 

λειτουργικό κφκλο. Ο κφκλοσ ζλαβε τθ χαμθλότερθ τιμι του το 2012 που ιταν 244 
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θμζρεσ με τθν εικόνα να παρουςιάηει μικρι επιδείνωςθ φτάνοντασ τισ 252 θμζρεσ 

το 2015. Θ μζςθ τιμι του κφκλου είναι ιδιαίτερθ υψθλι κάτι που ςθμαίνει ότι θ 

επιχείρθςθ δε διαχειρίηεται τα αποκζματα και τισ απαιτιςεισ τθσ πολφ 

αποτελεςματικά. Θ Elpen κακυςτερεί να μετατρζψει τα αποκζματα τθσ ςε 

απαιτιςεισ και ςτθ ςυνζχεια τθσ απαιτιςεισ τθσ ςε μετρθτά. Ραρόλα αυτά, για να 

μπορζςουμε να κρίνουμε πιο ςφαιρικά τθν κατάςταςθ τθσ εταιρείασ απαιτείται 

ςφγκριςθ με τον ευρφτερο φαρμακευτικό κλάδο. Στθ ςυνζχεια, υπολογίςαμε τον 

αρικμοδείκτθ τθσ ταχφτθτασ εξόφλθςθσ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ 

εταιρείασ. Θ τιμι του δείκτθ μειϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. 

Από πλευράσ θμερϊν, το 2011 θ Elpen εξοφλοφςε τουσ προμθκευτζσ τθσ κατά μζςο 

όρο κάκε 341 θμζρεσ ενϊ το 2015 κάκε 421 θμζρεσ. Επομζνωσ, θ εταιρεία εξοφλεί 

τουσ προμθκευτζσ τθσ όλο και πιο αργά κάτι που μπορεί να είναι αρνθτικό και 

ανθςυχθτικό για τουσ τρίτουσ αλλά βοθκάει ςτθ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ ειδικά ςτα δφςκολα χρόνια τθσ κρίςθσ. Πςον αφορά ςτον εμπορικό 

κφκλο τθσ Elpen, οι τιμζσ του είναι κακ’ όλθ τθν εξεταηόμενθ περίοδο αρνθτικζσ κάτι 

που ςθμαίνει ότι θ πϊλθςθ των αποκεμάτων και θ είςπραξθ μετρθτϊν προθγείται 

τθσ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν. Τζλοσ, αναλφεται ο αρικμοδείκτθσ ταχφτθτασ 

κυκλοφορίασ ςυνολικοφ ενεργθτικοφ που δείχνει το βακμό χρθςιμοποίθςθσ τθσ 

ςυνολικισ περιουςίασ τθσ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ τθσ. Θ τιμι του 

δείκτθ από το 0,88 το 2011 ζπεςε ςτο 0,79 το 2013 ενϊ παρουςίαςε μικρι βελτίωςθ 

το 2015 φτάνοντασ ςτο 0,95. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2011-2015, θ τιμι του 

δείκτθ διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα κάτι που δείχνει ανεπαρκι εκμετάλλευςθ 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ ςτθ δθμιουργία πωλιςεων. 

Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν αποδοτικότθτασ οι οποίοι 

αποτελοφν το βαςικό κριτιριο για τθ μζτρθςθ τθσ κερδοφορίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ξεκινϊντασ από τον αρικμοδείκτθ αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων 

παρατθροφμε μια ανοδικι πορεία τθν περίοδο 2011-2013. Συγκεκριμζνα, από το 8% 

ζφταςε ςτο 45% το 2013 κάτι που υποδθλϊνει ότι τα ίδια κεφάλαια απαςχολοφνται 

πολφ αποτελεςματικά μζςα ςτθν επιχείρθςθ και δθμιουργοφν κζρδθ. Θ μεγάλθ 

αφξθςθ που παρατθρικθκε δεν οφείλεται ςε πολφ υψθλι μόχλευςθ κάτι ιδιαίτερα  
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κετικό γιατί θ επιχείρθςθ δεν ζχει ζντονθ ζκκεςθ ςε εξωτερικοφσ πιςτωτζσ αλλά 

είναι αποτζλεςμα τριπλαςιαςμοφ των κακαρϊν κερδϊν μζςα ςε μία χριςθ.  

Ραρόλα αυτά, ο δείκτθσ ςθμείωςε τεράςτια μείωςθ το 2014 αγγίηοντασ το -15% 

λόγω εμφάνιςθσ ηθμιϊν τθ ςυγκεκριμζνθ χρονιά κάτι που δεν φαίνεται παράλογο 

αν ςκεφτεί κανείσ τθ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ. Το 2015, θ αποδοτικότθτα 

ιδίων κεφαλαίων παρουςίαςε ξανά κετικζσ τιμζσ φτάνοντασ ςτο 12% δείχνοντασ ότι 

θ επιχείρθςθ ςε μεγάλο βακμό διαχειρίηεται τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ. Στθ 

ςυνζχεια, υπολογίςαμε τον αρικμοδείκτθ αποδοτικότθτασ των ςυνολικϊν 

κεφαλαίων ο οποίοσ ακολουκεί τθν πορεία του δείκτθ τθσ αποδοτικότθτασ των 

ιδίων κεφαλαίων παρουςιάηοντασ όμωσ πολφ μικρότερεσ διακυμάνςεισ. Τθν πρϊτθ 

τριετία, τα ςυνολικά κεφάλαια τθσ εταιρείασ ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι τουσ 

απαςχολοφνται ικανοποιθτικά και παράγουν κζρδθ. Θ εμφάνιςθ ηθμιϊν το 2014 

οδιγθςε ςαφϊσ ςτθν αρνθτικι τιμι του δείκτθ. Επιπλζον, αν εξαιρζςουμε τθν 

χρονιά 2014 που οι τιμζσ και των δφο δεικτϊν ζλαβαν αρνθτικζσ τιμζσ, όλεσ τισ 

άλλεσ χρονιζσ ο δείκτθσ χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ λαμβάνει τιμζσ 

μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ – κατά μζςο όρο 3 – κάτι που υποδθλϊνει ότι θ 

αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων είναι αρκετά μεγαλφτερθ από τθν αποδοτικότθτα 

των ςυνολικϊν κεφαλαίων. Επομζνωσ, θ επίδραςθ τθσ χριςθσ των ξζνων 

κεφαλαίων κρίνεται ςυμφζρουςα για τθν επιχείρθςθ. Τζλοσ, με τον υπολογιςμό του 

μικτοφ περικωρίου κζρδουσ μποροφμε να αξιολογιςουμε τθ λειτουργικι 

αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Ο δείκτθσ παρουςιάηει ανοδικι πορεία και υψθλζσ 

τιμζσ κάτι που οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ μεγάλθ μείωςθ του κόςτουσ 

πωλθκζντων ςτθν εξεταηόμενθ περίοδο παρά ςτθν αφξθςθ των πωλιςεων που κα 

λζγαμε ότι διατθρικθκαν ςτακερζσ όλο το διάςτθμα.  

Τζλοσ, ακολουκεί θ ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν διάρκρωςθσ κεφαλαίων που είναι 

πολφ ςθμαντικοί τόςο για τουσ μετόχουσ και τθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ όςο και για 

τουσ πιςτωτζσ τθσ. Οι αρικμοδείκτεσ αυτοί δεν παρουςιάηουν ζντονεσ διακυμάνςεισ 

κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου κάτι που μαρτυρά μια ςτακερότθτα 

ςτθ διάρκρωςθ των κεφαλαίων τθσ εταιρείασ. Ο αρικμοδείκτθσ ιδιοκτθςίασ 

εκφράηει το ποςοςτό που καλφπτουν τα ίδια κεφάλαια ςτο ςφνολο των κεφαλαίων 
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τθσ Elpen. Κατά μζςο όρο το 32% του ενεργθτικοφ ζχει χρθματοδοτθκεί με ίδια 

κεφάλαια. Ο δείκτθσ αυτόσ είναι αλλθλζνδετοσ με το δείκτθ πίεςθσ ξζνου 

κεφαλαίου και το δείκτθ δανειακισ επιβάρυνςθσ αφοφ εκφράηουν το ίδιο πράγμα 

με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ίδια κεφάλαια είναι μικρότερα 

από τα ξζνα κεφάλαια κάτι που υποδθλϊνει περιοριςμζνθ οικονομικι αυτάρκεια 

και δανειολθπτικι ικανότθτα τθσ εταιρείασ. Θ επιχείρθςθ ζχει αυξθμζνθ δανειακι 

εξάρτθςθ από τουσ πιςτωτζσ τθσ κάτι που μπορεί να ζχει ςαν αποτζλεςμα μεγάλθ 

πίεςθ των τρίτων ςτθ λιψθ αποφάςεων τθσ εταιρείασ κακϊσ και δανειςμό με 

επαχκείσ όρουσ. Ραρόλο που θ Elpen ζχει μεγάλθ αναλογία ξζνων υποχρεϊςεων 

ςτο ςφνολο των κεφαλαίων τθσ, κατά βάςθ είναι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Θ 

εταιρεία δε φαίνεται να ςτθρίηεται ςε μακροπρόκεςμο δανειςμό για αυτό και ο 

δείκτθσ κάλυψθσ τόκων με κζρδθ ζχει τόςο μεγάλθ τιμι.  
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Ρίνακασ 1  

 

2011 2012 2013 2014 2015

Γενικι Ρευςτότθτα 1,41 1,18 1,32 1,04 1,09

Ειδικι Ρευςτότθτα 1,08 0,96 1,03 0,79 0,88

Σαμειακι Ρευςτότθτα 0,40 0,45 0,59 0,35 0,38

Κακαρό Κεφάλαιο 

Κίνθςθσ
33.390.967 16.853.035 27.496.357 2.890.443 6.598.196

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Αποκεμάτων
2,6 3,0 2,7 2,5 2,5

Μζςθ περίοδοσ 

παραμονισ αποκεμάτων
140 120 135 145 145

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Απαιτιςεων
3,0 3,0 3,1 3,5 3,4

Μζςθ περίοδοσ 

είςπραξθσ απαιτιςεων
124 123 119 104 107

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Τποχρεϊςεων
1,1 1,1 0,9 0,9 0,9

Μζςθ περίοδοσ 

εξόφλθςθσ 
341 335 398 399 421

Λειτουργικόσ Κφκλοσ 264 243 254 248 252

Εμπορικόσ Κφκλοσ -76 -92 -144 -150 -169

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Ενεργθτικοφ
0,88 0,87 0,79 0,86 0,95

Αποδοτικότθτα Ιδίων 

Κεφαλαίων
8% 18% 45% -15% 12%

Αποδοτικότθτα 

υνολικϊν Κεφαλαίων
2% 5% 14% -5% 4%

Μικτό Περικϊριο 

Κζρδουσ
43% 43% 50% 55% 64%

Κακαρό Περικϊριο 

Κζρδουσ
3% 6% 18% -6% 4%

Ίδια Κεφάλαια/υνολικά 

Κεφάλαια
0,32 0,29 0,34 0,31 0,31

Ξζνα Κεφάλαια/υνολικά 

Κεφάλαια
0,62 0,65 0,60 0,62 0,63

Ξζνα Κεφάλαια/Ίδια 

Κεφάλαια
1,97 2,23 1,74 1,98 2,00

Δείκτθσ κάλυψθσ τόκων 

με κζρδθ
143 125 476 268 203

ELPEN A.Ε.

Αρικμοδείκτεσ ευςτότθτασ

Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ

Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ

Αρικμοδείκτεσ Κεφαλαιακισ Διάρκρωςθσ
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6.2.  Ανάλυςθ αρικμοδεικτϊν Φαρμαςζρβ-Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε. 

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ ανάλυςθ των αντίςτοιχων κατθγοριϊν αρικμοδεικτϊν 

τθσ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ για τθν ίδια χρονικι περίοδο 2011-2015. 

Το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ και ο αρικμοδείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ παρουςιάηει ανοδικι πορεία κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο με 

εξαίρεςθ τθν τελευταία χρονιά που μειϊνεται λίγο. Ραρόλα αυτά, αν αναλογιςτεί 

κανείσ τθν οικονομικι ςυγκυρία ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ, οι 

τιμζσ των δεικτϊν παρζμειναν ςε ιδιαίτερα ικανοποιθτικά επίπεδα. Συγκεκριμζνα, θ 

τιμι του δείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ άγγιξε το 1,66 το 2014 από το 1,13 το 2011 

γεγονόσ που μαρτυρά βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εξόφλθςθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ με το ςφνολο των ςτοιχείων του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Θ ανοδικι πορεία του δείκτθ οφείλεται ςτθν 

τεράςτια μείωςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ – 65% μείωςθ 

μεταξφ 2011-2015 – θ οποία υπερκάλυψε τθν ταυτόχρονθ μείωςθ του ςυνολικοφ 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Μετά τον υπολογιςμό τθσ ειδικισ ρευςτότθτασ, θ 

εικόνα αλλάηει ςθμαντικά ςε κάποιεσ χριςεισ. Τθν περίοδο 2011-2012, ο δείκτθσ 

ζλαβε τιμι αρκετά χαμθλότερθ τθσ μονάδοσ μετά τθν αφαίρεςθ των αποκεμάτων 

με αποτζλεςμα να μθ μποροφν να καλυφκοφν οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ με 

τισ απαιτιςεισ και τα ταμειακά διακζςιμα. Αυτό υποδθλϊνει τθ ςθμαντικι 

ςυνειςφορά των αποκεμάτων ςτο ςφνολο του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Ραρά 

τισ αντιξοότθτεσ, θ τιμι του δείκτθ βελτιϊκθκε τθν επόμενθ  τριετία λαμβάνοντασ 

(ζςτω και οριακά) τιμζσ κοντά ςτθ μονάδα. Θ εν λόγω ανοδικι τάςθ οφείλεται 

αφενόσ ςε μικρι αφξθςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και αφετζρου ςτθν 

προαναφερκείςα ςυρρίκνωςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ. 

Αντίςτοιχθ εικόνα με αυτισ του δείκτθ ειδικισ ρευςτότθτασ παρουςιάηει ο 

αρικμοδείκτθσ τθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ. Σαφϊσ, θ τιμι του είναι αρκετά χαμθλι 

μιασ και τα διακζςιμα τθσ επιχείρθςθσ δεν καλφπτουν μεγάλο κομμάτι του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ.  

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ 

οι οποίοι ζχουν μεγάλο ενδιαφζρον κακϊσ επεξθγοφν μεμονωμζνα τθν εικόνα 
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ςθμαντικϊν ςτοιχείων τόςο του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ όςο και των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ αποκεμάτων 

παρουςιάηει  μεγάλθ διακφμανςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. 

Από το 4 το 2011 ζπεςε ςτο 2 τθν επόμενθ χρονιά για να φτάςει εκ νζου ςτο 4,6 το 

2014. Θ ςυγκεκριμζνθ εικόνα υποδθλϊνει μια ζλλειψθ ςτακερότθτασ όςον αφορά 

ςτθ διαχείριςθ των αποκεμάτων. Θ ςυρρίκνωςθ του δείκτθ το 2012 αποτυπϊνεται 

και ςτθ μζςθ περίοδο παραμονισ των αποκεμάτων ςτθν αποκικθ αφοφ από τισ 90 

θμζρεσ άγγιξε τισ 187 μζςα ςε ζνα χρόνο. Θ εταιρεία κατάφερε με πιο ςωςτι 

διαχείριςθ να μειϊςει τισ θμζρεσ ςτισ 86 ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ κάτι 

που ςθμαίνει γρθγορότερθ ανακφκλωςθ των αποκεμάτων. Θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ 

των απαιτιςεων εμφανίηει πιο ςτακερι εικόνα. Κατά μζςο όρο, θ επιχείρθςθ 

ειςπράττει από τουσ πελάτεσ τθσ  τρεισ φορζσ μζςα ςε μια χριςθ. Ραρόλα αυτά, 

ςυγκριτικά με το δείκτθ τθσ μζςθσ παραμονισ των αποκεμάτων, θ μζςθ περίοδοσ 

είςπραξθσ των απαιτιςεων παρουςιάηει ςχετικά χειρότερθ εικόνα. Ζπειτα, 

ακροίηοντασ τουσ 2 δείκτεσ παρατθροφμε ότι θ τιμι του λειτουργικοφ κφκλου τθσ 

επιχείρθςθσ είναι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου πάνω από τισ 

200 θμζρεσ. Θ πιο δφςκολθ χρονιά τθσ Φαρμαςζρβ από πλευράσ ρευςτότθτασ 

φαίνεται το 2012 που θ τιμι του δείκτθ ζφταςε τισ 320 θμζρεσ. Θ επιχείρθςθ 

κακυςτερεί πιο πολφ να μετατρζψει τισ απαιτιςεισ τθσ ςε μετρθτά ενϊ κάποιεσ 

φορζσ κακυςτερεί και ςτο προθγοφμενο ςτάδιο τθσ πϊλθςθσ των αποκεμάτων. 

Πςον αφορά ςτθν κυκλοφοριακι ταχφτθτα των προμθκευτϊν, ο δείκτθσ 

παρουςίαςε ανοδικι τάςθ τθν περίοδο 2011-2013 και ζκτοτε πτωτικι. 

Συγκεκριμζνα, το 2013 άγγιξε το 5,7, τιμι που υποδθλϊνει μεγάλθ προτεραιότθτα 

ςτθν εξόφλθςθ των προμθκευτϊν (από πλευράσ θμερϊν πλθρϊνει τουσ 

προμθκευτζσ κάκε 64 θμζρεσ). Ακόμα και μετά τθ μείωςθ του δείκτθ, θ εταιρεία 

εξοφλεί τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ περίπου τρεισ φορζσ το χρόνο. 

Ζπειτα, θ παραπάνω εικόνα αποτυπϊνεται και ςτον εμπορικό κφκλο. Στθν αρχι θ 

τιμι του κφκλου αυξικθκε κι αυτό γιατί ενϊ εξοφλεί ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

τισ υποχρεϊςεισ τθσ, ταυτόχρονα κακυςτερεί να πουλιςει και να ειςπράξει τισ 

απαιτιςεισ τθσ – πικανότατα δίνει μεγάλθ πίςτωςθ ςτουσ πελάτεσ τθσ ϊςτε να μθ 

μειωκοφν περιςςότερο οι πωλιςεισ τθσ κάτι όμωσ που επιδεινϊνει τθ ρευςτότθτά 



 

 

 59 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ELPEN – ΦΑΜΑΣΕΒ ΛΙΛΛΥ 
 

τθσ. Θ κατάςταςθ βελτιϊκθκε τθν τελευταία διετία 2014-2015 που ο εμπορικόσ 

κφκλοσ παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 50%. Ο δείκτθσ κυκλοφοριακισ 

ταχφτθτασ ςυνολικοφ ενεργθτικοφ παρουςίαςε κατά κφριο λόγο ανοδικι πορεία και 

θ τιμι του είναι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ ςε όλθ τθν περίοδο. Αυτό υποδθλϊνει 

εντατικι εκμετάλλευςθ των ςυνολικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ 

ςτθ δθμιουργία πωλιςεων.  

Στθ ςυνζχεια, εξετάηεται θ κερδοφορία τθσ Φαρμαςζρβ-Λίλλυ μζςω τθσ ανάλυςθσ 

των αρικμοδεικτϊν αποδοτικότθτασ. Ραρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ του αρικμοδείκτθ 

αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων, θ επιχείρθςθ παρουςιάηει μια πολφ ιδιαίτερθ 

εικόνα. Οι τιμζσ του δείκτθ ιταν υπερβολικά υψθλζσ τθν τριετία 2011-2013. Με τθν 

πρϊτθ ματιά αυτό φαντάηει ιδανικό γιατί ςθμαίνει υψθλι κερδοφορία και απόδοςθ 

των ιδίων κεφαλαίων. Θ ςυγκεκριμζνθ εικόνα όμωσ προκφπτει από υψθλι 

χρθματοοικονομικι μόχλευςθ που μπορεί να δθμιουργιςει ζντονα προβλιματα 

μελλοντικά ςτθν εταιρεία. Θ τιμι του δείκτθ ζφταςε ςε πιο φυςιολογικά επίπεδα 

τθν τελευταία διετία κάτι που μαρτυρά αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Φαρμαςζρβ και επωφελι χρθςιμοποίθςθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ. Στθ ςυνζχεια αναλφεται θ πορεία του 

αρικμοδείκτθ αποδοτικότθτασ ςυνολικϊν κεφαλαίων. Οι τιμζσ του δείκτθ δεν 

παρουςιάηουν τθ διακφμανςθ του προθγοφμενου. Το 2013 θ τιμι του δείκτθ άγγιξε 

το 21% γεγονόσ που οφείλεται ςτα υψθλά κακαρά κζρδθ τθσ εταιρείασ ςε 

ςυνδυαςμό με τον περιοριςμό των τόκων. Ραρόλο που θ τιμι του δείκτθ μειϊκθκε 

ςθμαντικά τθ διετία 2014-2015 φτάνοντασ ςτο 10%, θ εταιρεία φαίνεται ότι 

εξακολουκεί να χρθςιμοποιεί ορκολογικά το ςφνολο των κεφαλαίων τθσ. Επιπλζον, 

ο αρικμοδείκτθσ χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ λαμβάνει ςτο ςφνολο τθσ 

περιόδου τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ κάτι που υποδθλϊνει ότι ο δανειςμόσ και 

θ χριςθ των ξζνων κεφαλαίων είναι επωφελισ. Τζλοσ, ο αρικμοδείκτθσ του μικτοφ 

περικωρίου κζρδουσ αρχικά αυξικθκε ςθμαντικά φτάνοντασ ςτο 59% το 2012 λόγω 

μεγάλου περιοριςμοφ του κόςτουσ πωλθκζντων που υπερκάλυψε τθν ταυτόχρονθ 

μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Φαρμαςζρβ. Κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ 

τριετίασ, ο δείκτθσ μειϊκθκε και ζφταςε ςτο 35% κατά μζςο όρο γεγονόσ που 
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οφείλεται αφενόσ ςτον περιοριςμό των πωλιςεων τθσ εταιρείασ και αφετζρου ςτθν 

αφξθςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 2012.  

Τζλοσ, παρουςιάηονται οι αρικμοδείκτεσ διάρκρωςθσ κεφαλαίων που παίηουν 

κακοριςτικό ρόλο για τθν εταιρεία αφοφ προςδιορίηουν τθ ςχζςθ μεταξφ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ. Ο αρικμοδείκτθσ ιδιοκτθςίασ είχε 

αυξθτικι πορεία κάτι που παρζχει ζνδειξθ βελτίωςθσ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ 

κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ραρόλα αυτά, θ τιμι του παραμζνει ιδιαίτερα χαμθλι 

υποδθλϊνοντασ μικρό βακμό οικονομικισ αυτάρκειασ τθσ εταιρείασ ζναντι των 

πιςτωτϊν τθσ. Θ εικόνα αυτι επιβεβαιϊνεται από το δείκτθ πίεςθσ ξζνου 

κεφαλαίου που είναι ςυμπλθρωματικόσ του δείκτθ ιδιοκτθςίασ. Θ τιμι του 

περιορίςτθκε τθν τελευταία τριετία κάτι που ςθμαίνει ότι το ςυνολικό ενεργθτικό 

χρθματοδοτείται ςε μικρότερο βακμό από ξζνα κεφάλαια ςε ςχζςθ με πριν. Ο 

δείκτθσ κάλυψθσ τόκων με κζρδθ παρουςίαςε τεράςτια αφξθςθ τα τελευταία 

χρόνια λόγω του περιοριςμοφ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων τθσ επιχείρθςθσ.  
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Ρίνακασ 2 

  

2011 2012 2013 2014 2015

Γενικι Ρευςτότθτα 1,13 1,23 1,43 1,66 1,47

Ειδικι Ρευςτότθτα 0,80 0,68 1,04 1,27 1,09

Σαμειακι Ρευςτότθτα 0,04 0,09 0,24 0,15 0,29

Κακαρό Κεφάλαιο 

Κίνθςθσ
15.152.856 17.173.413 17.670.626 20.526.180 18.986.309

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Αποκεμάτων
4,0 2,0 3,1 4,6 4,2

Μζςθ περίοδοσ 

παραμονισ αποκεμάτων
90 187 116 79 86

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Απαιτιςεων
3,2 2,7 3,0 3,0 2,8

Μζςθ περίοδοσ 

είςπραξθσ απαιτιςεων
114 133 120 122 131

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Τποχρεϊςεων
3,7 3,9 5,7 3,3 2,9

Μζςθ περίοδοσ 

εξόφλθςθσ υποχρεϊςεων
98 94 64 111 128

Λειτουργικόσ Κφκλοσ 204 320 236 201 217

Εμπορικόσ Κφκλοσ 106 226 172 89 89

Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα 

Ενεργθτικοφ
1,20 1,14 1,48 1,70 1,58

Αποδοτικότθτα Ιδίων 

Κεφαλαίων
90% 92% 105% 34% 29%

Αποδοτικότθτα 

υνολικϊν Κεφαλαίων
9% 11% 21% 10% 9%

Μικτό Περικϊριο 

Κζρδουσ
41% 59% 35% 33% 35%

Κακαρό Περικϊριο 

Κζρδουσ
7% 10% 14% 6% 6%

Ίδια Κεφάλαια/υνολικά 

Κεφάλαια
0,09 0,16 0,27 0,34 0,30

Ξζνα Κεφάλαια/υνολικά 

Κεφάλαια
0,87 0,80 0,66 0,57 0,65

Ξζνα Κεφάλαια/Ίδια 

Κεφάλαια
9,50 5,10 2,48 1,66 2,14

Δείκτθσ κάλυψθσ τόκων 

με κζρδθ
5 7 50 78 158

ΦΑΡΜΑΕΡΒ-ΛΙΛΛΤ Α.Ε.Β.Ε.

Αρικμοδείκτεσ ευςτότθτασ

Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ

Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ

Αρικμοδείκτεσ Κεφαλαιακισ Διάρκρωςθσ
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6.3.  φγκριςθ αρικμοδεικτϊν των 2 εταιρειϊν 

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα με τθν εξζλιξθ του δείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ γίνεται 

εμφανζσ ότι οι δφο εταιρείεσ δεν ακολοφκθςαν τθν ίδια πορεία κατά τθ διάρκεια 

τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Θ ρευςτότθτα τθσ Elpen μειϊκθκε το διάςτθμα 2011-

2015 ενϊ τθσ Φαρμαςζρβ βελτιϊκθκε ςθμαντικά καταγράφοντασ ιδιαίτερα ανοδικι 

πορεία εν μζςω κρίςθσ. Ραρόλα αυτά, και οι δφο εταιρείεσ παρουςιάηουν γενικι 

ρευςτότθτα μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ κάτι που υποδθλϊνει ότι τα ςτοιχεία του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ επαρκοφν για τθν κάλυψθ των βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων. Βζβαια, θ μεγάλθ πτϊςθ του δείκτθ τθσ Elpen τθν τελευταία διετία 

πρζπει να τθν προβλθματίςει γιατί με τθ ςυνζχιςθ τθσ κρίςθσ μπορεί θ κατάςταςθ 

να χειροτερεφςει και να χρειαςτεί άλλουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ. 
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Στθ ςυνζχεια εξειδικεφοντασ λίγο τθν ανάλυςθ μασ παρατθροφμε τθν εξζλιξθ του 

αρικμοδείκτθ ειδικισ ρευςτότθτασ για τισ δφο φαρμακευτικζσ εταιρείεσ. Ππωσ είναι 

λογικό, θ εικόνα δεν αλλάηει ςθμαντικά με τθν ειδικι ρευςτότθτα τθσ Elpen να 

ακολουκεί πτωτικι πορεία ενϊ τθσ Φαρμαςζρβ αιςκθτι βελτίωςθ λαμβάνοντασ 

ακόμα και τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ τθν τριετία 2013-2015. Είναι εμφανζσ ότι 

και ςτισ δφο εταιρείεσ, τα αποκζματα ζχουν κακοριςτικι ςυμμετοχι ςτθ 

διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ για αυτό και υπάρχει 

μεγάλθ απόςταςθ ςτισ τιμζσ των δφο δεικτϊν και ςτισ δφο εταιρείεσ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί θ μεγάλθ βελτίωςθ του δείκτθ τθσ Φαρμαςζρβ γιατί υποδθλϊνει 

ευκολία εξόφλθςθσ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τθσ με ςτοιχεία του πιο 

εφκολα ρευςτοποιιςιμου κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ.   
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Πςον αφορά ςτθν ταχφτθτα κυκλοφορίασ των αποκεμάτων, θ Elpen ςτθν 

πλειοψθφία των χρόνων βριςκόταν ςε χειρότερθ κατάςταςθ από τθ Φαρμαςζρβ 

χωρίσ βζβαια να παρουςιάηει μεγάλεσ διακυμάνςεισ ςτθν εξζλιξθ του δείκτθ. Θ 

Φαρμαςζρβ με εξαίρεςθ το 2012 φαίνεται να διαχειρίηεται καλφτερα τα αποκζματά 

τθσ κάτι που επιβεβαιϊνει και τθ βελτίωςθ του δείκτθ ειδικισ ρευςτότθτασ τθσ 

εταιρείασ τθν περίοδο 2013-2015. Το 2015, θ Φαρμαςζρβ ανακφκλωςε τα 

αποκζματά τθσ πάνω από 4 φορζσ μζςα ςτθ χριςθ ενϊ θ Elpen μόλισ 2,5 φορζσ.  

 

 

Θ παραπάνω εικόνα αντιςτρζφεται παρατθρϊντασ το δείκτθ τθσ κυκλοφοριακισ 

ταχφτθτασ των απαιτιςεων. H Elpen παρουςιάηει ελαφρϊσ καλφτερα αποτελζςματα 

από τθ Φαρμαςζρβ με τθν τιμι του δείκτθ τθσ να εμφανίηει μικρι ανοδικι τάςθ. 

Ραρόλα αυτά, θ απόκλιςθ μεταξφ τουσ είναι πολφ μικρι με τισ δφο εταιρείεσ να 

ειςπράττουν περίπου 3 φορζσ μζςα ςε μια χριςθ από τουσ πελάτεσ τουσ. 
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Αναφορικά με τθν κυκλοφοριακι ταχφτθτα των υποχρεϊςεων, οι δφο εταιρείεσ 

παρουςιάηουν ζντονεσ διαφορζσ. Θ Elpen εξοφλεί τουσ προμθκευτζσ τθσ περίπου 

μια φορά το χρόνο. Ο δείκτθσ τθσ δεν εμφανίηει μεγάλεσ διακυμάνςεισ κατά το 

εξεταηόμενο χρονικό διάςτθμα. Στον αντίποδα βρίςκεται θ Φαρμαςζρβ, θ οποία 

φαίνεται να ζχει ςαν προτεραιότθτα τθν ζγκαιρθ εξόφλθςθ των βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεϊν τθσ. Το 2013, θ τιμι του δείκτθ άγγιξε το 5,7 γεγονόσ που ςθμαίνει 

ότι θ εταιρεία πλιρωνε τουσ προμθκευτζσ τθσ κοντά ςτισ ζξι φορζσ μζςα ςε μια 

χριςθ. Θ τιμι του δείκτθ τθσ μειϊκθκε αρκετά τθν τελευταία διετία παρόλα αυτά 

εξοφλεί τουσ προμθκευτζσ τθσ τρεισ φορζσ το χρόνο ζναντι μιασ φοράσ για τθν 

Elpen.  
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Ραρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ του δείκτθ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ ενεργθτικοφ 

επιβεβαιϊνεται για άλλθ μια φορά θ πιο δυςμενισ κατάςταςθ τθσ Elpen. Θ τιμι του 

δείκτθ είναι διαχρονικά μικρότερθ τθσ μονάδασ και υποδθλϊνει ανεπαρκι 

εκμετάλλευςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ ςτθ δθμιουργία 

πωλιςεων. Θ εικόνα τθσ Φαρμαςζρβ είναι αρκετά καλφτερθ ειδικά τθν τελευταία 

τριετία κάτι που δείχνει ότι εν μζςω κρίςθσ καταφζρνει να χρθςιμοποιεί πιο 

αποτελεςματικά τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ και να δθμιουργεί πωλιςεισ. 

 

 

Ο λειτουργικόσ κφκλοσ τθσ Elpen είναι αρκετά ςτακερόσ διαχρονικά και κυμαίνεται 

ςτισ 250 μζρεσ περίπου. Το βαςικό πρόβλθμα τθσ επιχείρθςθσ -όπωσ είδαμε και ςτα 
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προθγοφμενα διαγράμματα- είναι θ δυςκολία που παρουςιάηει ςτθν πϊλθςθ των 

αποκεμάτων τθσ και δευτερευόντωσ ςτθν είςπραξθ των απαιτιςεων τθσ. Από τθν 

άλλθ πλευρά, ο λειτουργικόσ κφκλοσ τθσ Φαρμαςζρβ παρουςιάηει μεγαλφτερεσ 

διακυμάνςεισ. Το 2012, θ τιμι του άγγιξε τισ 320 θμζρεσ γεγονόσ που οφείλεται 

ςτθν κακυςτζρθςθ τόςο τθσ πϊλθςθσ των αποκεμάτων όςο και τθσ είςπραξθσ από 

τουσ πελάτεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί όμωσ ότι θ εταιρεία αντζδραςε άμεςα και 

κατάφερε να περιορίςει ςθμαντικά τισ θμζρεσ του λειτουργικοφ τθσ κφκλου από τθν 

αμζςωσ επόμενθ χρονιά. Θ μείωςθ του κφκλου τθσ οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθ 

γρθγορότερθ ανακφκλωςθ των αποκεμάτων τθσ.  
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Θ ςφγκριςθ του εμπορικοφ κφκλου των δφο εταιρειϊν ολοκλθρϊνει τθν ανάλυςθ 

τθσ ρευςτότθτασ και τθσ δραςτθριότθτασ τουσ. Ο εμπορικόσ κφκλοσ τθσ Elpen 

βρίςκεται διαχρονικά ςε αρνθτικά επίπεδα κάτι που οφείλεται ςτθ μεγάλθ 

κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ των προμθκευτϊν τθσ εταιρείασ. Από πλευράσ 

ρευςτότθτασ τθσ εταιρείασ αυτό κρίνεται κετικό γιατί λόγω τθσ μεγάλθσ 

κακυςτζρθςθσ που εμφανίηει ςτθν πϊλθςθ των αποκεμάτων και ςτθν είςπραξθ των 

απαιτιςεων τθσ, τουλάχιςτον κακυςτερεί κι αυτι να αποπλθρϊςει τουσ 

προμθκευτζσ τθσ και δεν χρειάηεται να καταφφγει ςε άλλεσ μορφζσ 

χρθματοδότθςθσ. Στον αντίποδα βρίςκεται θ Φαρμαςζρβ τθσ οποίασ ο εμπορικόσ 

κφκλοσ εμφανίηει κετικζσ τιμζσ αφοφ θ εταιρεία εξοφλεί ζγκαιρα τισ υποχρεϊςεισ 

προσ τουσ προμθκευτζσ τθσ ακόμα κι όταν κακυςτερεί να ειςπράξει από τουσ 

πελάτεσ τθσ. Οι δφο φαρμακευτικζσ εταιρείεσ φαίνεται να ακολουκοφν διαφορετικι 

πολιτικι όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςτοιχείων του κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ και των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τουσ.  
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Στθ ςυνζχεια γίνεται ςφγκριςθ των αρικμοδεικτϊν κερδοφορίασ των δφο εταιρειϊν. 

Ξεκινϊντασ από τον αρικμοδείκτθ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων, παρατθροφμε 

μια ζντονθ απόκλιςθ μεταξφ των δφο εταιρειϊν. Θ Φαρμαςζρβ φαίνεται ότι 

διαχειρίηεται πολφ πιο αποτελεςματικά τα ίδια κεφάλαιά τθσ ςε ςχζςθ με τθν Elpen. 

Βζβαια, για πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα κα πρζπει να αναλυκοφν τα επιμζρουσ 

ςυςτατικά του δείκτθ. Γενικά οι δείκτεσ των δφο εταιρειϊν παρουςιάηουν κετικό 

πρόςθμο με εξαίρεςθ μια χρονιά για τθν Elpen που ο αρικμοδείκτθσ ζγινε αρνθτικόσ 

λόγω φπαρξθσ ηθμιϊν. Το 2013 ιταν θ χρονιά που οι δείκτεσ και των δφο 

επιχειριςεων ζλαβαν τισ υψθλότερεσ τιμζσ τουσ ενϊ μετά ακολοφκθςαν πτωτικι 

πορεία. 

 

 

 

Ο αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ ςυνολικϊν κεφαλαίων παρουςιάηει πολφ 

μικρότερεσ διακυμάνςεισ. Πςον αφορά ςτθ Φαρμαςζρβ, ο αρικμοδείκτθσ αν και 

ακολουκεί τθν πορεία του αντίςτοιχου αρικμοδείκτθ ιδίων κεφαλαίων παρουςιάηει 

πιο ρεαλιςτικζσ τιμζσ και δείχνει αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων τθσ εταιρείασ. Ο δείκτθσ τθσ Elpen βρίςκεται χαμθλότερα από αυτόν τθσ 

Φαρμαςζρβ αλλά ςτθν πλειοψθφία των χριςεων μαρτυρά ικανοποιθτικά επίπεδα 

κερδοφορίασ για τθν εταιρεία. 
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Ραρατθρϊντασ το δείκτθ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ προκαλεί ζκπλθξθ θ 

αντιςτροφι τθσ εικόνασ μεταξφ των δφο εταιρειϊν. Στουσ αρικμοδείκτεσ 

αποδοτικότθτασ, οι τιμζσ τθσ Φαρμαςζρβ ιταν εμφανϊσ καλφτερεσ από τισ 

αντίςτοιχεσ τθσ Elpen. Ραρόλα αυτά, ο δείκτθσ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ 

είναι υψθλότεροσ για τθν Elpen όλεσ τισ χρονιζσ εκτόσ του 2012. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ακολοφκθςε ανοδικι πορεία αγγίηοντασ το 64% το 2015 ςε αντίκεςθ με το δείκτθ 

τθσ Φαρμαςζρβ που εμφάνιςε ζντονθ πτωτικι τάςθ φτάνοντασ ςτο 35% τθν ίδια 

χρονιά. Θ πορεία αυτι τθσ Φαρμαςζρβ οφείλεται ςτθ μεγάλθ ςυρρίκνωςθ των 

πωλιςεϊν τθσ κυρίωσ μετά το 2012. 
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Θ εξζλιξθ του αρικμοδείκτθ ιδιοκτθςίασ μαρτυρά τθ γενικι διάρκρωςθ κεφαλαίων 

των δφο εταιρειϊν. Θ Elpen ζχει πιο ςτακερι εικόνα με τα ίδια κεφάλαια να 

καλφπτουν περίπου το 1/3 των ςυνολικϊν κεφαλαίων τθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ 

Φαρμαςζρβ τθν διετία 2011-2012 είχε ελάχιςτα ίδια κεφάλαια με αποτζλεςμα να 

είναι ζντονα εκτεκειμζνθ ςε εξωτερικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ.  
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υμπεράςματα 

Ο φαρμακευτικόσ κλάδοσ είναι ζνασ ιδιαίτερα δυναμικόσ κλάδοσ ο οποίοσ 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ του ΑΕΡ κακϊσ και ςτθ δθμιουργία κζςεων 

εργαςίασ υψθλοφ επιπζδου. Ο ελλθνικόσ φαρμακευτικόσ κλάδοσ ακολουκεί τον 

ευρωπαϊκό που εμφανίηει μεγάλθ ανάπτυξθ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Ρρόκειται για 

ζναν κλάδο που ζχει ανταγωνιςμό αλλά χαρακτθρίηεται από μεγάλθ 

διαφοροποίθςθ των προϊόντων κακϊσ υπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ 

φαρμακευτικϊν προϊόντων, πρωτότυπα, γενόςθμα, φαςόν. Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα μεγάλθ διακφμανςθ ςτισ τιμζσ ενϊ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ υπάρχει 

ανελαςτικι ηιτθςθ κυρίωσ ςτα ακριβά φάρμακα που χορθγοφνται ςε ςοβαρζσ 

πακιςεισ. 

Ο φαρμακευτικόσ κλάδοσ απαιτεί ςυνεχείσ και μεγάλεσ επενδφςεισ ςε δαπάνεσ 

ζρευνασ και ανάπτυξθσ με ςκοπό τθ ςυνεχι βελτίωςθ των υπαρχόντων προϊόντων 

και ταυτόχρονα τθν ανάπτυξθ νζων, καινοτόμων προϊόντων για τθν αντιμετϊπιςθ 

των ςοβαρϊν πακιςεων. 

Ο κλάδοσ αποτελείται από αρκετζσ επιχειριςεισ με αποτζλεςμα, από τθν ανάλυςθ 

των δφο εταιρειϊν, να μθν μποροφμε να εξάγουμε αςφαλι αποτελζςματα για το 

ςφνολο του φαρμακευτικοφ κλάδου. Οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ανάλυςι μασ αντιμετϊπιςαν προβλιματα λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ αλλά ςυγκριτικά με άλλεσ εταιρείεσ παρουςιάςτθκαν αρκετά 

ανκεκτικζσ και ευπροςάρμοςτεσ ςτισ αλλαγζσ. Θ χρονικι περίοδοσ που 

χρθςιμοποιοφμε ςτθν ανάλυςι μασ αφορά ςτο ςφνολό τθσ τα χρόνια που θ 

ελλθνικι οικονομία βρίςκεται ςε βακιά και παρατεταμζνθ κρίςθ. Συγκεκριμζνα, θ 

ανάλυςθ τθσ πορείασ των δφο εταιρειϊν ξεκινά από το 2011 που πλζον οι 

επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ιταν εμφανείσ ςτον επιχειρθματικό κλάδο. Ωσ κετικό γεγονόσ 

καταγράφεται ότι θ κερδοφορία των δφο φαρμακευτικϊν επιχειριςεων, παρά τθ 

μικρι ςυρρίκνωςι τθσ, παρζμεινε κετικι ςτθν πλειοψθφία των οικονομικϊν 

χριςεων. Μολονότι οι εταιρείεσ ανικουν ςτον ίδιο κλάδο εμφανίηουν διαφορζσ ωσ 
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προσ τα ςτοιχεία των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων και κατ’ επζκταςθ ςτουσ 

αρικμοδείκτεσ τουσ. 

Ειδικότερα, θ Elpen κατάφερε να διατθριςει το ςφνολο των περιουςιακϊν τθσ 

ςτοιχείων κακϊσ και των πωλιςεϊν τθσ κατά τθν περίοδο τθσ ανάλυςισ μασ. Τθν 

τελευταία διετία παρουςίαςε μικρι αφξθςθ του πάγιου ενεργθτικοφ τθσ θ οποία 

ςυνοδεφτθκε από ταυτόχρονθ μείωςθ του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Θ εταιρεία 

κατάφερε να περιορίςει το κόςτοσ πωλθκζντων τθσ, αφξθςε όμωσ τα άλλα 

λειτουργικά τθσ ζξοδα, χωρίσ αυτι θ αφξθςθ να αποτυπϊνεται ςε ζξοδα ζρευνασ 

και ανάπτυξθσ. Θ κερδοφορία τθσ εμφάνιςε αρκετζσ διακυμάνςεισ ωςτόςο με 

εξαίρεςθ το 2014 παράγει κζρδθ. 

Από πλευράσ ρευςτότθτασ, θ Elpen φάνθκε πιο ανκεκτικι τθν περίοδο 2011-2013 

ενϊ ζκτοτε εμφάνιςε μεγαλφτερθ δυςκολία ςτθν εξόφλθςθ των βραχυχρόνιων 

υποχρεϊςεϊν τθσ με ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ. Θ ςυνειςφορά των 

αποκεμάτων αντικατοπτρίηεται ςτον αρικμοδείκτθ ειδικισ ρευςτότθτασ, ο οποίοσ 

είναι αρκετά χαμθλότεροσ από αυτόν τθσ γενικισ ρευςτότθτασ. Θ εταιρεία δεν 

ανακυκλϊνει ςυχνά τα αποκζματά τθσ μζςα ςε μια χριςθ – μάλιςτα ο ςχετικόσ 

δείκτθσ ακολουκεί πτωτικι τάςθ. Βελτίωςθ παρατθρείται ςτθν είςπραξθ των 

απαιτιςεων από τουσ πελάτεσ τθσ ενϊ ςτακερότθτα ςτθν εξόφλθςθ των 

προμθκευτϊν. Ραρά τον ιδιαίτερα υψθλό λειτουργικό κφκλο τθσ Elpen, θ 

κατάςταςθ εξιςορροπείται ςθμαντικά ςτον εμπορικό κφκλο λόγω τθσ μεγάλθσ 

κακυςτζρθςθσ ςτθν εξόφλθςθ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Θ εταιρεία 

δείχνει ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αποτελεςματικά τα περιουςιακά τθσ 

ςτοιχεία ςτθ δθμιουργία πωλιςεων. 

Θ κερδοφορία τθσ εταιρείασ μειϊκθκε τθν τελευταία διετία αλλά παρά τισ ηθμιζσ 

που εμφάνιςε το 2014 κατάφερε να ανακάμψει το 2015. Το μικτό περικϊριο 

κζρδουσ τθσ Elpen παρουςίαςε ανοδικι πορεία και ζφταςε ςε ιδιαίτερα υψθλά 

επίπεδα κάτι που μαρτυρά καλι λειτουργία επιχείρθςθσ. Το κακαρό περικϊριο 

κζρδουσ ζχει μεγάλθ απόκλιςθ από το μικτό και ζτςι ερμθνεφεται θ χαμθλι 

κερδοφορία. Τζλοσ, από πλευράσ διάρκρωςθσ κεφαλαίων, θ εταιρεία διατθρεί 

ςτακερι τθν αναλογία ιδίων κεφαλαίων πάνω ςτα ςυνολικά κακϊσ δεν κατζφυγε 
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ςε αφξθςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου. Το 

παραπάνω αποτζλεςμα κρίνεται κετικό και υποδθλϊνει μια ςτακερότθτα ςτθ 

ςυνολικι τθσ πορεία. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ Φαρμαςζρβ παρουςίαςε ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ των 

ςυνολικϊν περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων θ οποία ςυνοδεφτθκε από ταυτόχρονθ 

μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ. Θ μείωςθ του ενεργθτικοφ τθσ οφείλεται 

αποκλειςτικά ςτα ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ (κυρίωσ ςτισ 

απαιτιςεισ και ςτα αποκζματα). Από τθ ςκοπιά των υποχρεϊςεων, θ μείωςθ 

οφείλεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αφοφ δεν υπάρχει μακροπρόκεςμοσ 

δανειςμόσ. 

Ραρά τθ ςυρρίκνωςθ αρκετϊν ςτοιχείων τθσ, θ Φαρμαςζρβ φαίνεται ότι κατάφερε 

να διαχειριςτεί ςωςτά τθν κατάςταςθ και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των ςτοιχείων 

παρουςιάηει κετικι εικόνα. Θ ρευςτότθτα τθσ εταιρείασ βελτιϊκθκε ςθμαντικά τθν 

περίοδο 2011-2015, τόςο θ γενικι όςο και θ ειδικι ρευςτότθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι 

τα ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ επαρκοφν για τθν κάλυψθ των 

βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Ειδικά μετά το 2013, ακόμα και με τθν αφαίρεςθ 

των αποκεμάτων θ τιμι του δείκτθ ειδικισ ρευςτότθτασ είναι μεγαλφτερθ τθσ 

μονάδασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τθν τελευταία διετία θ Φαρμαςζρβ ανακυκλϊνει πάνω 

από τζςςερισ φορζσ ςε μια χριςθ τα αποκζματά τθσ και ειςπράττει τρεισ φορζσ 

κατά μζςο όρο από τουσ πελάτεσ τθσ. Θ εταιρεία εξοφλεί ζγκαιρα τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τουσ προμθκευτζσ τθσ και αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα τθ μεγάλθ τιμι του εμπορικοφ τθσ κφκλου. Επιπλζον, θ Φαρμαςζρβ 

παρά τθ μείωςθ του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ και των πωλιςεϊν τθσ φαίνεται ότι τα 

τελευταία χρόνια διαχειρίηεται πιο αποτελεςματικά τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία με 

ςκοπό τθ δθμιουργία πωλιςεων. 

Θ κερδοφορία τθσ εταιρείασ μειϊκθκε αλλά παραμζνει ςε ιδιαίτερα κετικά επίπεδα 

υποδθλϊνοντασ μια ανκεκτικότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ. Ραρόλα αυτά, από 

πλευράσ λειτουργίασ φαίνεται να μθν διατθρεί καλι αναλογία μεταξφ των 

πωλιςεων και του κόςτουσ πωλθκζντων τθσ γι’ αυτό και παρατθρείται πτωτικι 

τάςθ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ.  
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 

Θ διάρκρωςθ κεφαλαίων τθσ εταιρείασ παρουςιάηει μια ιδιαίτερθ εικόνα. Τα ίδια 

κεφάλαια κυμαίνονται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα τθ διετία 2011-2012 ενϊ 

ταυτόχρονα θ εταιρεία δεν εμφανίηει βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Θ πλειοψθφία 

του Ρακθτικοφ αποτελείται από βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ που όπωσ φάνθκε 

από το δείκτθ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ των προμθκευτϊν εξοφλοφνται ζγκαιρα. 

Ραρά τισ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται οι 

εταιρείεσ του φαρμακευτικοφ κλάδου, οι εξεταηόμενεσ εταιρείεσ φάνθκαν αρκετά 

ανκεκτικζσ κατά τθν περίοδο 2011-2015. Ραραμζνουν κερδοφόρε ενϊ ταυτόχρονα 

εμφανίηουν ικανοποιθτικι ρευςτότθτα. 

Ραρόλα αυτά, τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των δφο 

εταιρειϊν δεν μποροφν να γενικευτοφν για το ςφνολο του φαρμακευτικοφ κλάδου. 

Για μια πιο πλιρθ και ςφαιρικι εικόνα κα μποροφςε να αναλυκεί μελλοντικά ο 

ςυνολικόσ φαρμακευτικόσ κλάδοσ. Επίςθσ, ενδιαφζρον κα παρουςίαηε θ ενδελεχισ 

εκτίμθςθ των πολιτικϊν που εφαρμόηουν οι ελλθνικζσ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ 

κακϊσ και οι επενδφςεισ τουσ ςε ζξοδα ζρευνασ και ανάπτυξθσ μιασ και 

διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο. 
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