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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή  συντάσσεται με σκοπό την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων  
της εταιρίας  << JUMBO Α.Ε.Ε. >>   γιά  τα  έτη   2015- 2016   με   τη  χρήση της μεθόδου των 
αριθμοδεικτών.

Έτσι  μέσα  από  τον  Ισολογισμό και τα ετήσια αποτελέσματα χρήσεως της  επιχείρησης για  
τα  έτη  2015- 2016  θα  αντληθούν  στοιχεία  για  τη  διεξαγωγή της  έρευνας  που  θα μας  
οδηγήσουν  σε  μία πιό  προσεκτική   εικόνα  παρακολούθησης   της  πορείας  της επιχείρησης  
τα  δύο  τελευταία  έτη.

Με  τη  χρήση  των  πιό ευρέως  χρησιμοποιουμένων  αριθμοδεικτών σήμερα.Έτσι οι 
αριθμοδείκτες  που  έχουν χρησιμοποιηθεί  είναι  της  Ρευστότητας  , Ταχύτητας Κυκλοφορίας, 
δείκτες αποδοτικότητας ,   Οικονομικής Μόχλευσης  , Δομής   και  Διάρθρωσης  του  Κεφαλαίου  
και  τέλος  βασικοί   επενδυτικοί  αριθμοδείκτες.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Οι  επιχειρήσεις αναρτούν τις οικονομικές   τους  καταστάσεις  , έτσι  μέσω  της  λογιστικής  
και της  ανάλυσης  αξιοποιόντας  τα  στοιχεία  που  αντλούνται  από  τις  καταστάσεις  μπορεί  
να  γίνει  πολύ  σημαντική  αξιολόγηση  και  ερμηνεία  για  την  πορεία  μιας  οικονομικής  
οντότητας.Η  πιό  σημαντική  πηγή  αυτών  των  πληροφοριών  για  τη  δραστηριότητα  της  
οντότητας  είναι  οι  βασικές  λογιστικές  καταστάσεις  δηλαδή  ο Ισολογισμός  και  η  κατάσταση  
αποτελεσμάτων  χρήσης ,  που  παρουσιάζον  στοιχεία  όπως  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  
επιχείρησης ,  τα  κεφάλαια  και  φυσικά  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  απο  την  εμπορική  
δραστηριότητα  της  επιχείρησης.

ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ΑΝΑΛΥΣΗ  

-ΚΑΘΕΤΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ

-ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΑΣΗΣ

-ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  (ΠΟΥ  ΘΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑ )

ΣΚΟΠΟΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κυριότερος  σκοπός  της  χρηματοοικονομικής  ανάλυσης  είναι  ο  καθορισμός  του  σκοπού  
και  του  έργου  της  επιχείρησης  και  η  εκτίμηση  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  
κάθε  οικονομικής  οντότητας. Έτσι  μέσω  της  ανάλυσης  γίνεται  ένας  προσδιορισμός  
των  δυνατοτήτων  παροντικών  ή  ακόμα  και  μελλοοντικών  της  οντότητας.Η άντληση   
πληροφοριών  ,όπως  αναφέρθηκε  , γίνεται  κυρίως  μέσω  του  Ισολογισμού  και  της 
  κατάστασης  αποτελεσμάτων  χρήσης  της  . Γίνεται  διευκόληνση  επίσης  για  τη  λήψη  
σημαντικών  αποφάσεων  για  την  πορεία  της  επιχείρησης ,που  αφορούν  τα συμφέροντα  
της  επιχείρησης  ακόμα  και  την  επιβίωσή  της  μακροχρόνια  ή  βραχυπρόθεσμα.
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Οι κυριότεροι  τομέις  που  αφορά  η  ανάλυση  για   μια  επιχείρηση  είναι:

-ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

-ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

-ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΩΩΝ

-ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ

-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΞΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Οι  κυριότεροι  ενδιαφερόμενοι  για  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  , κατ’ επέκταση  και  
για την  εικόνα  της  επιχείρησης   ειναι :

-Οι μέτοχοι

-Οι πιστωτές  της  επιχείρησης

-Η διοίκηση

-Χρηματοπιστωτικά  Ιδρύματα που σχετίζονται  άμεσα  μαζί της

-Μελλοντικοί  ή  ήδη  υπάρχοντες  επενδυτές 

-Το ίδιο  το κράτος

-Οι  εργαζόμενοι  της  επιχείρησης

-Οι ίδιοι  οι πελάτες  της

-Οι  προμηθευτές  της
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ΣΗΜΑΣΙΑ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η   σημασία  της  ανάλυσης  έγκειται  στα  μεγέθη  που   αναλύει  και  τα  βασικότερα  από  
αυτά  είναι   τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  επιχείρης , την  αποδοτικότητά  της , τις  δαπάνες  
της , τις  πηγές  του  κεφαλαίου  της  , τη  διαρθρωσή  του  και  τη  χρήση του ,  αν  και  πως  
μπορεί  η  επιχείρηση  να  αξιοποιήσει  κάποια  επένδυση , το  κύκλο  εργασιών  της ,  την  
αποδοτικότητά  της.

ΠΟΡΕΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΤΩΝ  2008-2016

Τα τελευταία  χρόνια  η  Ελλάδα  γνωρίζει  πολύ  σημαντική  περίοδο  οικονομικής  ύφεσης, 
το  2008  παρουσιάστηκαν  οι  πρώτες  ενδείξεις  για  να  χειροτέρευση  της  οικονομικής  
,πολιτικής  και  κοινωνικής  κατάστασης  της  χώρας .

Ξεκινώντας  από  την  οικονιμική  κρίση  στην  Αμερική , σε  μία  ευρήτερη  παγκόσμια  
χρηματοπιστωτική  ύφεση που  κατ’ επέκταση  είχε  αντίκτυπο  και  στην  Ελλάδα ,  με  
αποτέλεσμα  να  πληγούν  όλοι οι  Έλληνες  πολίτες  με βαριές  μεταβολλές  οικονομικά  και  
κοινωνικά . 

Το  2007  η  Ελλάδα  γνώριζε  ανάπτυξη  με  πολύ  ικανοποιητικούς  ρυθμούς  και  βρισκόταν  
σε  υψηλές  θέσεις  αξιοπιστίας  μαζί  με  τις  υπόλοιπες  ευρωπαϊκές  χώρες , όμως  η  πολιτική  
των  τραπεζών  να   προστατευτούν  ώστε  να  ενισχύσυν  τη  ρευστοτητά  τους  οδήγησε  στα  
πρώτα  σημάδια  της  κρίσης  και  επερχώμενων  προβλημάτων  .

Λόγο  της  προσέγγισης  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  της  χώρας  η Ελλάδα  οδηγήθηκε  στη  
κατάρευση  του  τραπεζικού  της  συστήματος  .Από  το  2009  διαπιστώθηκε  αδυναμία  της  
οικονομικής  κατάστασης  της  χώρας  από  την  Ευρώπη  με  ΄συσταση  λήψης  μέτρων  που  
αφορούν  τον  εξωτερικό  δανεισμό.

Το  ξέσπασμα  της  κρίσης  καθώς  και  η  αύξηση  των  προβλημάτων  εντός  της  χώρας  ,  προς  αποφυγή  
της  πτώχευσης  η Ελλάδα  κατέφυγε   σε  μεταβολλές  του  οικονομικού  της  συστήματος ,  έτσι  
στράφηκε  σε  εξωτερικό  δανεισμό  από  την  Ευρώπη  , αύξηση  των  φόρων  και  περικοπές  εξόδων. 
Το  αποτέλεσμα  των  μέτρων  αυτών  οδήγησε  τον  ελληνικό  λαό  σε  σημαντική  μείωση  των  
δαπανών  και  εξόδων  του  που  επηρέασε  την  πορεία  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  με 
αποτέλεσμα  να  μειωθούν  αρκετά  οι  πωλήσεις  τους  αρα  και   τα  έσοδά  τους.

Κατ ‘  επέκταση  οι  επιχειρήσεις  σαν  μέτρο  επιβίωσης  , μεταβάλλοντας  την  οικονομική  
τους  στρατηγική , οδηγήθηκαν  σε  πολλές  περιπτώσεις   σε   μείωση  της  παραγωγής  
τους  και  της  εμπορίας  προϊόντων  ,  μειώθηκαν  οι  επενδυτικές  δραστηριότητες  και  
σε  επανεξέταση  των  λειτουργικών  τους  εξόδων  οδηγήθηκαν   σε  μαζικές  απολύσεις  
αυξάνοντας  σε  μεγάλο  ποσοστό  την  ανεργεία  στη  χώρα. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΣΑΝ  ΕΜΠΟΔΙΟ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ 

Για  την  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικότητας  κάθε  εποχή  πολύ  σημαντικό  ρόλο  παίζει  η  
κρατική  νομοθεσία , το περιβάλλον  φορολογίας  ανα εποχή  και  φυσικά  οι   γραφειοκρατικές  
διαδικασίες  ανά  κράτος  που  σκοπό  έχει  να  απλουστεύει  τις  γραφειοκρατικές   διαδικασίες  
ευνοόντας  την  επιχειρησιακή  ανάπτυξη  βοηθόντας  έτσι  στην  ανάπτυξη  του  ιδιωτικού  
κυρίως  τομέα  αλλά  και  φυσικά  τα  έσοδα  του Δημοσίου  τομέα. 

Οι  κυριότεροι  παράγωντες  που  συμβάλλουν  στην  ανταγωνιστηκότητα  είναι  σε  
μακροοικονομικό περιβάλλον  να υπάρχει  σταθερότητα , εκπαιδευμένο  προσωπικό  με  
σκοπό  της  ποιοτική  διοίκηση  ανθρωπίνων  πόρων, σταθερή  και  ιδανικά  δίκαιο  φορολογικό  
σύστημα. Ευκολία  πρόσβασης ,  σε επιχειρησιακό  επίπεδο , σε  χρηματοπιστωτικά  
συστήματα  που  αποβλέπουν  στην  ανάπτυξη  και  φυσικά  ευέλικτο  κράτος  φιλικό  προς  
τον  επιχειρησιακό  κόσμο  και την  ανάπτυξη  του1. 

Ένα  από  τα  βασικότερα  προβλήματα  που  εμποδίζει  την  ανάπτυξη  στις  μέρες  μας  
είναι  οι  συνεχόμενες  μεταρρυθμίσεις  των  τελευταίων  ετών  και οι  μεταββολές  στους  
φορολογικούς  συντελεστές  της  χώρας.  

Ακόμα  ένας  πολύ  σημαντικός  παράγοντας  που  δεν  ευννοεί  την  επιχειρησιακή  ανάπτυξη  στο  
επίπεδο  της  ανταγωνιστικότητας  είναι  οι  πολύ  μακροβόρες  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  
που  πολλές  φορές  εμποδίζει  τις  συναλλαγές  μεταξύ  Δημοσίου  και επιχειρήσεων.Όπου  
μέσω  αυτού  οι  επιχειρήσεις  δυσκολεύονται  να  ολοκληρώνουν  τις  διαδικασίες  και  μία  
τόσο  μεγάλη  γραφειοκρατία  πολλές  φορές  παρεμποδίζει  και  την  δουλειά  του  κρατικού  
μηχανισμού  ελέγχου.

Πολύ  σημαντικός  παράγοντας  επίσης  είναι  η  φοροδιαφυγή  που  έχει  καλλιεργηθεί  τα  
τελευταία  χρόνια στην  Ελλάδα,όπου  πολύτιμοι  πόροι  δεν  κατατίθενται  προς  το ελληνικό  
δημόσιο  με  αποτέλεσμα  να  συρρικνώνονται  και  άλλο  τα  χρηματικά  αποθέματα.

Όλο  αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  το  περιβάλλον  της  Ελλάδας  να  μη  φαίνεται  καθόλου  
ελκυστικό στις  επενδύσεις, είτε  από  ξένες  επιχειρήσεις  αλλά  κυρίως  από  τις  ελληνικές 
,  με  αποτέλεσμα  τη  πτώση  των  χρηματοπιστωτικών  κινήσεων  εντός  της  χώρας.    Ειδικά  
όσο  συνεχίζει  η  μη  επίλυση  τους  τόσο  απομακρύνονται  τα  κεφάλαια  απο τη  χώρα  μας. 

Ο επιχειρησιακός  κόσμος  επιθυμεί  της  ίση  μεταχειρηση  σε  ένα  δίκαιο  και  σταθερό  
φορολογικό  σύστημα , με  κρατικούς  μηχανισμούς  ελέγχου  με  σκοπό  τη  πάταξη  της  
φοροαπαλλαγής  ώστε  να  οδηγηθεί  σε  ένα  σταθερό  οικονομικό  περιβάλλον που  
μακροπρόθεσμα  αποσκοπεί  στην  προσέλκυση  κεφαλαίων  που  θα  βοηθήσουν  στην  
ανάκαμψη  της  οικονομίας.

1 http://tovima.gr/opinions/article/?aid=495726

http://tovima.gr/opinions/article/?aid=495726
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Ο κλάδος των παιχνιδιών είναι αρκετά σημαντικός κλάδος της Ελληνικής οικονομίας , καθώσ 
συνεισφέρει αρκετά στην οικονομία. Αυτό μπορεί να ωφείλεται κυρίως στο ότι τα παιχνίδια 
παραδοσιακά  αφορούν αρκετά μεγάλη ηλικιακη γκάμα αφού

θεωρούνται ακόμα και σημερα μία μορφή διασκέδασης που προτιμάται απο αρκετό κόσμο.

Πλέον τα παιχνίδια βρίσκονται σε  αρκετά ανταγωνιστικές τιμές  για έναν

μέσο καταναλωτή στην  Ελλάδα , αν και ο κλάδος έχει υποστεί πλήγμα λόγο της οικονομικής 
ύφεσης που βρίσκεται η  χώρα εδώ  και  αρκετά χρόνια , παρ’ όλα αυτά ο κλάδος γνωρίζει μια 
σχετική  άνοδο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Οι βασικές  διακρίσεις  του  κλάδου γίνονται σε δύο  κατηγορίες  είναι  τα  παραδοσιακά  
παιχνίδια  που  συνήθως  συμπεριλαμβάνει  παιχνίδια  που αφορούν πιο μικρές  ηλικίες 
ή βρεφικά παιχνίδια.Και στα πιο μοντέρνα παιχνίδια που απευθήνονται σε πιο μεγάλο 
αγοραστικό κοινό , συνήθως αφορά μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών και πλέον σχεδόν ταυτίζεται   
με  τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή ή   παιχνίδια  ηλεκτρονικης  μορφής .

Η πρώτη κατηγορία αφορά βρεφικά παιχνίδια συνήθως πολύ μικρών ηλικιών με

 προϊόντα  όπως  κούνιες  , παιχνίδια που αναπαράγουνε μουσικη , φουσκωτά  ζωάκια, 
κουδουνίστρες ή  κουρδιστά παιχνίδια .

Στη  συνέχεια  είναι  τα  προσχολικά  παιχνίδια  για  ηλικίες  μέχρι  τριών  ετών που έχουν  
τεράστια  γκάμα  προϊόντων  όπως  τουβλάκια , κουκλάκια σε μορφή  φιγούρας και αρκετά 
παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα όπως παζλ  ή  επιτραπέζια.

Η  δεύτερη  κατηγορία  αφορά  πιο  σύγχρονα  συνηθως  ηλεκτρονικά   παιχνίδια   με

προϊόντα σε ψηφιακή μορφή όπως παιδικές  ταινίες  σε  μορφή  DVD . Άλλα προϊόντα της 
κατηγορίας είναι οι ηλεκτρονικές  κονσόλες  όπως  το  PLAYSTATION, XBOX και το βασικότερο 
η  ίδια  η  χρήση  του  ηλεκτρονικου  υπολογιστή  σε  μορφή  παιχνιδιού.

Μια  άλλη  πολύ σημαντική  διάκριση  είναι  οι  κατηγοριοποίηση  των παιχνιδιών  ανάλογα  
το  αντικείμενο  του  ή  το  αναπτυξιακό  επίπεδο του παιχνιδιού2

Βασικότερες  κατηγορίες  διάκρισης  είναι:

2 http://psychografimata.com/2017/07/17/ta-idi-tou-pechnidiou/

http://psychografimata.com/2017/07/17/ta-idi-tou-pechnidiou/
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-Παιχνίδια που αφορούν σωματική  καταπόνηση  και  σωματική προσπάθεια  όπως  για 
παράδειγμα  ενα  ποδήλατο.

-Κατασκευαστικά  παιχνίδια  όπως  για  παράδειγμα ένα  παζλ.

-Παιχνίδια με κανόνες  σαν  τη  τράπουλα  ή  τα περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια.

Η ΠΟΡΕΙΑ  ΤΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ  ΣΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΗΣ      
ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα  πρώτα  χρόνια  μέχρι  και  το  2009  ο  κλάδος  των  παιχνιδιών  και βρεφαναπτυξιακών  
ειδών  εμφάνιζε  σταθερά  ανοδική  πορεία  με μέσο  ρυθμό ανάπτυξης  ανα  έτος  8% , 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP.

Αντιθέτως  όπως   φάνηκε  από  το  2009  υπάρχει  πτώση  του  συνόλου  του  κλάδου  των  
παιχνιδιών , με αύξηση  των πωλήσεων  παιχνιδιών  και  βρεφαναπτυξιακών  ειδών  από  τις  
μεγάλες  αλυσίδες  με παράλληλη  συρρίκνωση  των  μεμονομένων καταστημάτων λιανικής 
πώλησης  .

Έτσι  το  2010  υπήρξε πτώση  της  τάξης  του  4%  για τα παιχνίδια , πτώση  στα ηλεκτρονικά  
παιχνίδια  της  τάξεως  του  12%  συγκριτικά  με  το  2009  και πτώση στα είδη  βρεφανάπτυξης  
τάξεως  2,2%3

Αυτό  κυρίως  ωφείλεται στην  οικονομική δυσχέρεια  των  ετών  αυτών  και  στη στροφή των 
καταναλωτών  σε  πιο φθηνές  ενναλακτικές  παιχνιδιών  από τις  αλυσίδες.

Η παραγωγή  των  παιχνιδιών  στη  χώρα  είναι  σχεδόν  μηδενική  με  αποτέλεσμα  η 
πλειοψηφία  των  παιχνιδιών  να  είναι  εισαγώμενα  με  την  Ασία  πλέον   να  διαθέτει  πολύ   
μεγάλο  μερίδιο  εισαγωγης  παιχνιδιών  στην  Ελλάδα  είτε ανωνύμων  είτε επωνύμων.

‘Ενα  από  τα  σημαντικότερα  αποτελέσματα  της   κρίσης   στο  κλάδο  των  παιχνιδιών  είναι  
η  διαφορά   επιβίωσης   μεταξύ   μεγάλων   αλυσιδών    επιχειρήσεων   παιχνιδιών   σε   σχέση  
με  μικρότερες   μεμονομένες   επιχειρήσεις   λιανικής   πώλησης   παιχνιδιών που  δεν   έχουν  
τη  στήριξη   μεγάλων   κεφαλαίων  όπως  η   αλυςίδα  των< <JUMBO>>,  με  αποτέλεσμα   να 
οδηγηθούν   σε   διακοπή  εργασιών  και  κλείσιμο  των  επιχειρήσεων   της   τάξης   του 60%4

 Έτσι  σήμερα  ο  κλάδος  αποτελείται  σε  τεράστια  πλειοψηφία  από  τεράστιες αλυσίδες  
εμπορίας  παιχνιδιών.

Καθώς  στηρίζοντε  σε  μεγάλα  ίδια  κεφάλαια , κάνοντας  μεγάλες  εισαγωγές καταφέρνουν  
να  έχουν  πολύ  ανταγωνιστικές  τιμές  έχοντας  σημαντικό  πλεονέκτημα σε  σχέση  με  πολύ  
πιο  μικρές  επιχειρήςεις . Καθώς  φαίνεται η  δραστηριότητα των

μεγάλων αλυσιδών  εξακολουκεί  να  είναι  κερδοφόρα  στο  εσωτερικό  αλλά  ακόμα  και  στο 
εξωτερικό.
3 http://www.icap.gr/default.aspx?id=8635&nt=146&lang=1
4 http://www/tovima.gr/finance/article/?aid=415601

http://www.icap.gr/default.aspx?id=8635&nt=146&lang=1
http://www/tovima.gr/finance/article/?aid=415601
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ ΚΛΑΔΟ  ΤΩΝ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Ο συγκεκριμένος  κλάδος  έχει  το  εξής  πλεονέκτημα  ότι  οι  γονείς  θα  εξακολουθήσουν  να  
δίνουν  χρήματα  για  τα  παιχνίδια  των  παιδιών , έστω  και  αν  έχουν  μειωθεί  αυτές  τους  
οι  δαπάνες  ακόμα  και  αν  στρέφονται  σε  πιο  οικονομικές  λύσεις . 

Αυτό  αποδικνύεται  και  απο  το  ότι  ο κλάδος  έχει  πτώση  διατηρείται  σε  ικανοποιητικά  
επίπεδα  ακόμα . 

Από  την  άλλη  πλευρά  όπως  δείχνουν  έρευνες  τα  παιδιά  κάτω  των  δώδεκα  που  είναι  και  
η  πλειοψηφία  του  αγοραστικού  κοινού  του  κλάδου  των  παιχνιδιών , εγκαταλείπουν  πλέον  
πολύ  πιο  γρήγορα  τα  παραδοσιακά  παιχνίδια  και στρέφονται  σε  παιχνίδια  ηλεκτρονικής  
μορφής  που  υπάρχουν  σε  πληθώρα  στο  διαδίκτυο.

Η εκτίμηση  για το μέλλον  λόγω  των  παραπάνω  είναι  ότι  οι γονείς  αν  αγοραστικό  κοινό  
θα  δαπανούν  περισσότερα  χρήματα  για  βρεφαναπτυξιακά  παιχνίδια ( εως τεσσάρων  ετών 
) που  θα  είναι  και το  μεγαλύτερο μέρος  των  πωλήσεων  του  κλάδου  των  παιχνιδιών .  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ5

Η  ίδρυση  της  εταιρίας  γίνεται  το  1986   με  αντικέιμενο  λιανικό  εμπόρια  παιχνιδιών , σε  
πολύ  ανταγωνιστικές  τιμές , με (ΦΕΚ 3234/26.11.1986) διάρκειας  30 ετών .

Αρχική  έδρα  της  εταιρίας  ήταν  στην  οδό  Αγγέλου  Μεταξά  11  στο Δήμο  Γλυφάδας.

Το 2006 με απόφαση  του ΔΣ έγινε  η  μεταφορά  της  έδρας  στο  Μοσχάτο  Αττικής  στην  οδό  
Κύπρου  και Ύδρας, όπου  στεγάζονται  τα  κεντρικά  γραφεία  διοικήσεως.Η  εταιρία  είναι  
εγγεγραμμένη  στο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών του Υπουργείου  Ανάπτυξης ,Διέυθηνση  
Ανωνύμων  Εταιρείων  και Πίστεως  με  Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/0/Β/86/04.

Στις  19/07/1997  γίνεται  εισαγωγή  της  εταιρείας  στο  Χ.Α.  και  από  01/04/2005  συμμετέχει  
στο  δείκτη  MID 40.

Από  28//11/2005 οι μετοχές  της  εταιρείας  εντάσονται  στη  κατηγορίας  μεγάλης  
κεφαλαιοποίησης .

Σήμερα  αριθμεί  συνολικά  73  καταστήματα, 51 Ελλάδα , 5 Κύπρο, 9 Βουλγαρία , 8 Ρουμανία  
και διαθέτει  και  ηλεκτρονικό  κατάστημα  www.e-jumbo.gr  και  μετρά  3766 εγραζομένους   
64% ποσοστό υπαλλήλων  γυναικών.

Πλέον  το αντικείμενο  δραστηριότητας  αφορά  εκτός  της  λιανικής   πώλησης  παιχνιδιών ,  
βρεφικά  είδη,  εποχιακά  .διακόσμηση  εξωτερική  και εσωτερική ,είδη  βιβλιοχαρτοπωλείου 

5 https://www.e-jumbo.gr/

https://www.e-jumbo.gr/
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και  σε πιό  μικρό  βαθμό  τη χοντρική  εμπορία  παιχνιδιών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ6

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελέιται απο τα ακόλουθα στελέχη:

Πέντε Εκτελεστικά Μελη

•   Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης  -Προεδρος

•   Ιωάννης Οικονόμου –Αντιπρόεδρος  

•   Κωνσταντίνα Ντεμίρη  -Διευθήνουσα σύμβουλος 

•   Ευάγγελος Παπαευαγγέλου –Αντιπρόεδρος 

•   Σοφία Βακάκη –Μέλος 

Ένα μη εκτελεστικό μέλος

•  Κάβουρα Παρασκευή  -Μέλος ΔΣ

6 https://www.e-jumbo.gr/

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙMARKETING 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΜΠΟΡ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

https://www.e-jumbo.gr/
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Δύο ανεξάρτητα με εκτελεστικά μέλη

•   Γεώργιος  Κατσαρός   -Μέλος ΔΣ

•   Νικόλαος Βελισσαρίου  -Μέλος ΔΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές 

 Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ελέγχονται ανά εξάμηνο από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές, εκλεγμένους από το Δ.Σ. την 02.11.2016 της εταιρίας  <<  GRANT THORN-
TON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. >> 

Ιστορική αναδρομή καταστημάτων

Τα <<  JUMBO >>  έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση ανοίγοντας το πρώτο τους κατάστημα το 
Νοέμβριο του 1986 στο Δήμο Γλυφάδας με αντικείμενο την λιανική εμπορεία παιχνιδιών και 
βρεφαναπτυξιακών ειδών. 

Στη συνέχεια τον Οκτώμβριο του 1989 στην περιοχή του Ψυχικού ανοίγει το δεύτερο 
κατάστημα. 

Μετά απο δύο χρόνια το 1991  ανοίγουν ακόμα δύο καταστήματα <<  JUMBO>> στο Χολαργό 
και στο Πειραιά.

 Το 1995 ήταν σημαντική χρονιά για την επιχείρηση καθώς επεκτείνεται με τέσσερα ακόμα 
καταστήματα στις περιοχές της Βάρης, του Ταύρου , της Νέας Ερυθραίας και του Παγκρατίου 
, σύνολο πλέον εννιά. Καθώς και η πρώτη κεντρική αποθήκη μεγέθους 8000 τ.μ. στη Νίκαια. 

Το έτος 1997 γίνεται η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθω΄ς και το 
άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στη Πυλαία Θεσσαλονίκης στη Πάτρα και στο Σείριο στην 
Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 

Το 1998 ανοίγει δεύτερη αποθήκη μεγέθους 13.500 τ.μ. στα Οινόφυτα, δύο νέα καταστήματα 
στο Κολωνό και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το 1999 τα << JUMBO>>  ανοίγουν την τρίτη τους αποθήκη στα Καμίνια συνόλου 14200 τ.μ. και 
τρία νέα καταστήματα στη Καλαμάτα, στη Παιανία στα Καμίνια αριθμόντας πλέον δεκαεπτά 
καταστήματα στο δίκτυό τους .

Το 2000 ανοίγει το δεκατο όγδοο κατάστημα στα Βριλήσσια Αττικής , αξίζει επίσης να 
σημειωθεί πως τον Απρίλιο έγινε αλλαγή της αρχικής εμπορικής επωνυμίας από <<ΜΠΕΙΜΠΥ 
ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε.>> σε <<JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία>> με διακριτικό τίτλο <<JUM-
BO>> .  Όπως επίσης και πυρκαγιά που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της διοικήσεως στο 
Αιγάλεω με μεγάλες καταστροφές.
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Το 2001 γίνεται μεταφορα των γραφείων της διοίκησης στο Μοσχάτο Αττικης και τρία νέα 
καταστήματα στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και στην Άνοιξη 
Αττικής. 

Το 2002 η αλυσίδα επεκτάθηκε κατά έξι καινούργια καταστήματα σε Αγρίνιο, Λάρισσα, 
Ιωάννινα, στη Καβάλα στη Ρόδο και ένα στη Λευκωσία έχοντας πλέον εικοσιεφτά καταστήματα 
στο ενεργητικό τους .

Το 2003 αυξάνεται ο αριθμός κατά ακόμα τέσσερα νέα καταστήματα στις περιοχές της 
Χαλκίδας , Χανίων , στο Μαρούσι και τέλος στο Ίλιον.

Το 2004 ανοίγουν νέα υπερ καταστήματα στην Αγία Παρασκευή, στη Κόρινθο, στη Καρδίτσα 
και φυσικά στο Βόλο.

Το 2005 προστίθενται έξι νέα υπερκαταστήματα στο δίκτυο της επιχείρησης στις περιοχές 
του Αλίμου, της Κέρκυρας, στη Πάτρα, στο Δήμο Νέας Ιωννιας και στη Βόρειο Ελλάδα στην 
Αλεξανδρούπολη καθώς και ένα νέο υπερ κατάστημα συνολικού εμβαδού 15.000 τ.μ. αυτή τη 
φορά στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Το 2006 τα <<  JUMBO>> αριθμούν σαράντα καταστήματα με ένα νέο κατάστημα στο Δήμο 
Πειραιά καθώς επίσης και στη Βαρυμπόπη αλλά και το πρ.ωτο κατάστημα στη Βουλγαρια, 
στη Σόφια.

Το 2008 τον Ιούλιο ανοίγει νέο κατάστημα στο Προμαχόνα, στου Ρέντη αλλά και ακόμα ένα 
νέο κατάστημα στο Μαρούσι.

Το 2009 ακόμα δύο νέα καταστήματα ένα στον Ασπρόπυργο και  ένα δεύτερο στη Σόφια της 
Βουλγαρίας.

Το 2010 το δίκτυο καταστημάτων απέκτησε έξι νέα υπερ καταστήματα στις περιοχές της 
Σόφιας της Βουλγαρίας, στη Πρέβεζα, στη Λάρισσα, νέο κατάστημα στη Λάρνακα της Κύπρου 
και ένα τρίτο στη Σόφια.Τέλος ένα στα Ιωάννινα.

Το 2011 ανοίγουν <<  JUMBO>> στη Varna της Βουλγαρίας, στη Burgas της Βουλγαρίας( 
το έκτο πλέον κατάστημα του Ομίλου στη χώρα) στην Ελευσίνα ανοίγει το πεντηκοστό 
κατάστημα,ακόμα ένα στα Σπάτα και ένα στα Γιαννιτσά.

Το 2012 ανοίγει το έβδομο κατάστημα στη RUSE της Βουλγαρίας, όπως και νέα καταστήματα 
στο Λαύριο, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Παλαιό Φάληρο, ένα ακόμη στη Θεσσαλονίκη και ένα 
όγδοο στη Σόφια.

Το 2013 ανοίγουν πέντε νέα καταστήματα στις Σέρρες, στον Άγιο Ελευθέριο, δύο στη Ρουμανία 
και ένα στη Πάφο της Κυπρου.

Το 2014 προστίθεται νέο κατάστημα στον Όμιλο στον Ίασμο, δύο ακόμα στη Ρουμανία στο 
Βουκουρέστι και στη πόλη Oradea όπως και ένα πέμπτο στη Κύπρο.

Το 2015 ανοίγει νέο κατάστημα στη Τρίπολη και δύο ακόμα καταστήματα στη Ρουμανία.

Το 2016 επεκταθήκανε με ακόμα ένα στη Ρουμανία, πλέον ο όμιλος αριθμεί συνολικά 
εβδομήντα τρία καταστήματα, τα πενήντα δύο στην Ελλάδα, τα πέντε στη Κύπρο, οχτό στη 
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Βουλγαρία, επτά στη Ρουμανία, καθώς και το πολυχρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα 
της επιχείρης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

Όπως  αναφέρθηκε  η  αλυσίδα  των <<  jumbo a.e.e. >>   ξεκίνησε  το  1986  στην Αθήνα  
πουλώντας  παιδικά  παιχνίδια “δομημένο  στις  αξίες  της  χαράς  της  διασκέδασης  και  της   
ανεμελιάς“ ( https://www.e-jumbo.gr/i-etairia/profil-etaireias/ )  ο  σκοπός   είναι   μέσα   από  
πολύ  ανταγωνιστικές  τιμές  καταφέρνουν  να   προσφέρουν  παιχνίδια  σε  μια  τεράστια  
ποικηλία  για  όλες  της ηλικίες.

Βασική  επιδείωξη  της  επιχειρήσεως  είναι  να συνεχίσει  την  επέκταση  σε  αντίστοιχα  
μεγέθη  όπως  καταφέρνει  να  κάνει  στον  ελληνικό  και ξένο  χωρο.  η  φιλοσοφία  του  
ομίλου  είναι  να  δώσει  προτεραιότητα  στη  βελτιοποίηση  και  φυσικά  την  επέκταση  του 
δικτύου  εντός   και εκτός  Ελλάδας  της  διανομής  των προιόντων  της, να  εμπλουτίσει  ακόμα  
παραπάνω  τον  κατάλογο  με  τα προϊόντα  της  προσαρμοζόμενη  κάθε  φορά  στις  ανάγκες  
και στις  τάσεις  της  εποχής. να  εστιάσει  ακόμα  παραπάνω  στη  προσωπική  φροντίδα  και  
εξυπηρέτιση  των  πελατών  της  και  να  εξακολουθήσουνε  να  έχουνε  τις  ανταγωνιστικές  
τιμές  που  τους  χαρακτηρίζουνε. 

Έτσι  θα  μπορούσαμε  να πούμε  οτι ανα  εποχή  και  τις  δυσκολίες  της  η εταιρεία  καταφέρνει  
και προσαρμοζεται στα  δεδομένα , αξιοποιόντας  κυριώς  δικούς  της  πόρους  ,πετιχένοντας  
να  είναι  κάθε  φορά  πολύ  ανταγωνιστική   και  να συνεχίσει  να  αναπτύσεται  με  τους  
ίδιους  ρυθμούς  που  κατάφερε  μέσα  στην  οικονομική  ύφεση  των  τελευταίων  ετών .

Τα τελευταία  χρόνια ,  τα  <<  JUMBO >>  επιδιώξανε  την  επέκταση  τους  και σε άλλους 
τομείς  λιανικής  πώλησης  όπως  τα  είδη  σπιτιού  ,τα  είδη  εποχής  και είδη  διακόσμης  
και διατροφής . Πολλές  φορές  ακούστηκε  ότι  θελήσανε  την  επεκτασή  τους  στην  αγορά  
των  ηλεκτρικών  ειδών  και  είδη  φαρμάκων,πράγμα  που  διαψέφθηκε  απο  τον  διευθηντή  
του ομίλου  κύριο  Βακάκη  δηλώνοντας  χαρακτηριστικά  ότι “προτίθεται  να  αλλάξει  το  
προϊοντικό  της  μίγμα  ώστε  να  μη  μετατραπούνε  σε  super market.” (http://www.tovima.
gr/finance/article/?aid=818674)

https://www.e-jumbo.gr/

https://www.e-jumbo.gr/i-etairia/profil-etaireias/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=818674
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=818674
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ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗTΑ = 

Γνωστός  και  ως  δείκτης  ειδικής  ρευστότητας , συνήθως   χρησιμοποιείται  σαν  συμπλήρωμα  
του  αριθμοδείκτη  έμμεσης  ρευστότητας , είναι  πιό  αυστηρό  μέτρο  ρευστότητας  μιάς  
επιχείρησης .

Ένας  δείκτης  άμεσης  ρευστότητας  μεγαλύτερος  απο  τη  μονάδα (1)  σημαίνει  ότι  σε  μία  
ξαφνική  απαίτηση  απέναντι  στην  επιχείρηση  π.χ.  απαίτηση  μετρητών  ,  η  επιχείρηση  θα  
μπορέσει  να  ανταπεξέλθει , αντίθετα  κάτω   του  ένα  (1)  δείχνει  κίνδυνο  σε  μεταβολλές  
του  οικονομικού  περιβάλλοντος.

Ο  αριθμοδείκτης  ορίζεται  κυκλοφορούν  ενεργητικό – αποθέματα , δηλαδή  τα  γρήγορα  
ρευστοποιήσημα  μείων  αποθέματα  που  μπορεί  να  καθυστερούν  στη  ρευστοποιησή  
τους.

Όπως  διακρίνουμε , το  2015  ο δείκτης  είχε  πηλίκο  2,03  και   το  2016  ήταν  2,79, και  στις  
δύο  χρονιές  μεγαλύτερο  της  μονάδας, που  σημαίνει  ότι  δε  διατρέχει  κίνδυνο  σε  κάποια  
ξαφνική  απαίτηση  είσπραξης.

Κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέματα
Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις
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ΑΜΥΝΤΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Αμυντικό διάστημα = 

Σαν  αριθμοδείκτης  δεν  εστιάζει  στο  βαθμό  κάλυψης  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  
μιας  επιχείρησης  από  τα  στοιχεία  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  αλλά  αντιθέτως  
δείχνει  για  πόσες  μέρες  μία  επιχείρηση  μπορεί  να  καλύψει  τα  λειτουργικά  της  έξοδα  
με  τα  τωρινά  διαθέσιμα  της. 

Αφορά  τα  διαθέσιμα  που  διαθέτει  η  επιχείρηση  συν  τα  διαθέσιμα  από  ρευστοποίηση  
χρεογράφων  και  φυσικά  την  είσπραξη  των  απαιτήσεων  της.

Το πηλίκο  του  δείκτη  εκφράζεται  σε  ημέρες  της  χρήσης.

Διακρίνεται  πως  για  το  2015  η  επιχείρηση  θα  μπορούσε  να  καλύψει  τις  υποχρεώσεις  
της  για  180  ημέρες  ενώ  το  2016  για  223  ημέρες  με  τα  διαθέσιμά  της.

Απερτύσεις + χρεόγραφα + διαθέσημα
Ημερίσια έξοδα
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ΓΕΝΙΚΗ  Ή  ΕΜΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Έμμεση ρευστότητα = 

Δείκτης  έμμεσης  ρευστότητας  γνωστός  και  ως  δείκτης  γενικής  έμμεσης  ρευστότητας  ή  
δείκτης  κεφαλαίου  κίνησης.

Δείχνει  πόσες  φορές  το  κυκλοφορούν  ενεργητικό  καλύπτει  τις  βραχυχρόνιες  υποχρεώσεις.

Απόδειξη  για  να  υπάρχει  επαρκή  ρευστότητα  πρέπει  το  κλάσμα  να  είναι  μεγαλύτερο  
της  μονάδας , οτι  το  κυκλοφορούν  ενεργητικό  καλύπτει  τις  βραχυχρόνιες  υποχρεώσεις  
της  επιχείρησης.

Θα  υπάρχει  δηλαδή  επαρκής   ρευστό  για  την  αποπληρωμή  υποχρεώσεων , ώστε  να  
μπορέσει  η  επιχείρηση  να  ανταποκριθεί  στις  καθημερινές  της  υποχρεώσεις  και  απαιτήσεις. 

Παρατηρούμε  πως  και   στις  δύο  χρονιές ,  3,43  για το 2015  και  4,39 για το 2016, το  κλάσμα  
μας  δίνει  πηλίκο  μεγαλύτερο  της  μονάδας  αρα  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  ρευστότητας. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Ταμειακή ρευστότητα = 

Δείκτης  συγγενικός  με  της  έμμεσης  και   άμεσης  ρευστότητας ,  με  πιό  αυστηρά  
αποτελέσματα , ο  οποίος  περιλαμβάνει  μόνο  ρευστά  και  χρεόγραφα  της  επιχείρησης ,  
ό,τι  δηλαδή  είναι  άμεσα   ρευστοποιήσημο  ως  προς  την  επιχείρηση .

Συνήθως  έχει  κάπως  περιορισμένη  πληροφοριακή  αξία  καθώς  πλέον  οι   επιχειρήσεις  
διαθέτουν  ρευστά  κυρίως  για  εξοφλήσεις  υποχρεώσεων  και  πληρωμών.

Υγιείς  ένδειξη  του  δείκτη  είναι  το  πηλίκο  να  είναι  μεγαλύτερο  ή  ίσο  της  μονάδας (1)  
και  μεγαλύτερο  του 0,5. 

Όπως  διακρίνεται  , το  2015  ο δείκτης  είχε  πηλίκο  1,42  και  το 2016  4,47 ,  μεγάλη  αύξηση   
σε  δύο  διαδοχικές  χρήσεις  ,  δείχνοντας  μεγάλη  ταμειακή  ρευστότητα  της  επιχείρησης  
κυρίως  για  αποπληρωμή  υποχρεώσεων.

Συνδυάζοντας   όλους  αυτούς  τους  δείκτες  ρευστότητας  μπορούμε  να  έχουμε  μιά  άρτια  
εικόνα   προς   ανάλυση  γιά  την  υγεία  της  ρευστότητας  της  επιχείρησης.

Χρεόγραφα + διαθέσιμα
Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΤ απαιτήσεων = 

Μ.Ο. απαιτήσεων = 

Ο συγκεκριμένος  δείκτης  δηλώνει  πόσες  φορές  η  επιχείρηση  ,στη  διάρκεια  μιας  χρήσης,  
κατάφερε  την  ανακύκλωση  των  απαιτήσεών  της. Δηλαδή  πόσες  φορές  πούλησε  προϊόντα  
ή  υπηρεσίες  με  πίστωση  και  στη  συνέχεια  εισέπραξε  τις  απαιτήσεις  από  αυτές  τις  
πωλήσεις. Συμφέρον  φυσικά  της  επιχείρησης  είναι  η  γρήγορη  ανακύκλωση  των  απαιτήσεών  
της , δηλαδή  το  διάστημα  από  την  πώληση  εώς  την  είσπραξη  να  είναι  σύντομο. Άρα  
υψηλή  κυκλοφοριακή  ταχύτητα  δηλώνει  την  ποιοτική  ικανότητα  της  επιχείρησης  για  
γρήγορη  είσπραξη  των  απαιτήσεών  της ,  πράγμα  το  οπίο  επηρρεάζει  άμεσα  τη  ρευστότητά  
της. Στο  παρανομαστή  του  κλάσματος  χρησιμοποιείται  ο  μέσος  όρος  των  απαιτήσεων  
της  χρονιάς  και  όχι  του  υπολοίπου  τέλους  χρήσης ,  διότι  το  τελευταίο  μέγεθος  δε  
μπορεί  να  κριθεί  αντιπροσωπευτικό.Ο μέσος  όρος  υπολογίζεται  αθροίζοντας  τα  υπόλοιπα  
των  απαιτήσεων από  μηνιαία  και  τριμηνιαία  ισοζύγια  και  διαιρώντας  το  άθροισμα  δια  
του  12  ή  δια  του  4. 

Έτσι  βλέπουμε  πως  για  το 2015  ο δείκτης  είχε  τη  τιμή  30,6  ενώ  γιά  το 2016  ο  δείκτης  
πήρε  τη  τιμή  70,9  ,δειχνοντάς  πόσες  φορές  εντός  χρήσης  ανακυκλώνεται  ο  μέσος  όρος  
των  απαιτήσεών  της.Παρατηρείται  σχετικά  μικρή  κυκλοφοριακή  ταχύτητα  για  το  2015  
αντίθετα  από  το  2016  που  η  ταχύτητα  αυξήθηκε  κατά  πολύ.Μπορεί  για  τη  χρήση  
του  2015  η  επιχείρηση  να  χαρακτηριζότανε  από  μια  δυσκολία  ρευστοποίησης   των  
απαιτήσεών  της. 

Πωλήσεις (με πίστωση)
Μ.Ο. απαιτήσεων

Αρχικές απαιτήσεις + τελικές απαιτήσεις
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΤ αποθεμάτων = 

Μ.Ο. αποθεμάτων = 

Ο   δείκτης  δείχνει  πόσες  φορές    η  επιχείρηση , εντός  μιας  χρήσης  ,  καταφέρνει  την 
ανακύκλωση  των  αποθεμάτων  της.

Δηλαδή  πόσες  φορές  αγοράστηκε  και  πουλήθηκε  το  μέσο  απόθεμα  που  έχει  στη  
διαθεσή  της .

Ιδανική  συνθήκη  θα  ήταν  η  ανακύκλωση  να  γίνεται  πολλές  φορές  εντός  της  χρήσης  ,  
με  προϋπόθεση  η  πώληση  γίνεται  με  τιμές  πάνω  από  το  κόστος.

Βλέπουμε  πως  ο  δείκτης  για  το 2015  είχε  τη  τιμή  8,23  και  για  το  2016  η  τιμή  ήταν  8,84 , 
το  οποίο  δηλώνει  υψηλή  κυκλοφοριακή  ταχύτητα  αποθεμάτων , δηλαδή  τα  εμπορεύματα  
δε  μένουνε  στην  επιχείρηση  για  πολύ  καιρό  μέχρι  να  πωληθούνε.

Κόστος πωληθέντων
Μ.Ο. αποθεμάτων
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΤ ενεργητικού = 

Ο   συγκεκριμένος  δείκτης  δείχνει  το  βαθμό  αξιοποιήσεως  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  
της  επιχείρησης  σε  σχέση  με  τις  πωλήσεις  της  εντός της  χρήσης .

Είναι  δηλαδή  το  πηλίκο  του  κλάσματος  με  αριθμιτή  τις  καθαρές  πωλήσεις  προς  το  
σύνολο  του  ενεργητικού  της  επιχείρησης ( σύνολο  περιουσιακών  στοιχείων ) για  την  
επίτευξη  των  πωλησεών  της.

Ένας  υψηλός  δείκτης  αποδικνύει  πως  η  επιχείρηση  χρησιμοποιεί  τακτικά  τα  περιουσιακά  
της  στοιχεία  για  να  πραγματοποιεί  τις  πωλήσεις  της   εντός  της  χρήσης.

Για  το έτος  2015    ο  δείκτης  παίρνει  τη  τιμή  0,57  ενώ  για  το  2016 η  τιμή  είναι  0,56, 
σταθερότητα  στις  δύο  χρονιές.Όσο  υψηλότερος  ο  δείκτης  τόσο  πιο  αποτελεσματική  η  
αξιοποίηση  δηλαδή  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης.

Πωλήσεις
Σύνολο ενεργητικού

2015
0,57

2016
0,56

2015 201607/07/1905 07/08/1905
0.554
0.556
0.558

0.56
0.562
0.564
0.566
0.568

0.57
0.572

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Ή  ΚΑΘΑΡΟ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  ΚΕΡΔΟΥΣ

Αποδοτικότητα πωλήσεων = 

Μεικτό περιθώριο κέρδους = 

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους = 

Αριθμοδείκτης  πωλήσεων  ή  περιθώριο  κέρδους  , δείχνει  το  κέρδος  της  επιχείρησης  
απο  τις  λειτουργικές  της  δραστηριότητες  δηλαδή  το  ποσοστό  καθαρού  κέρδους  από  τις  
πωλήσεις  της  εντός  της  χρήσης.

Ένα  υψηλό  ποσοστό  αποδοτικότητας  είναι  πολύ  χρήσιμο  μέγεθος  πρός  διεξαγωγή  
συμπαρασμάτων  και  αποτελεί  ένδειξη  φερεγγυότητας  προς  τους  πιστωτές  της  επιχείρησης 

Όσο  μεγαλύτερο  το  ποσοστό  αποδοτικότητας  των  πωλήσεων  τόσο  μεγαλύτερο  το  
κέρδος  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  μονάδα  που  πωλείεται.

Για  το  2015  ο  δείκτης  είχε  ποσοστό  14%  ενώ  για  το  2016  ήταν  15%  ,μας  δείχνει  το  
καθαρό  κέρδος  ανά  ευρώ  πωλήσεων.Έτσι  για  το  2015  για  κάθε  100ευρώ  πωλήσεων  της  
επιχείρησης  το  καθαρό  κέρδος  ήταν  14ευρώ  ενώ  για  το  2016  κάθε  100ευρώ  πωλήσεων 

το  καθαρό  κέρδος  ήταν  15ευρώ.

Καθαρά κέρδη
Πωλήσεις

x100

Μεικτά κέρδη
Πωλήσεις

x100

Κέρδη προ φόρων + τόκων
Πωλήσεις

x100

2015
14,0%

2016
15,0%

2015 201607/07/1905 07/08/1905
0.134
0.136
0.138

0.14
0.142
0.144
0.146
0.148

0.15
0.152

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΙΔΙΩΝ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων = 

Βασικός  δείκτης  αποδοτικότητας  που  αφορά  κυρίως  τους  ιδιοκτήτες  της  επιχείρησης, 
καθώς  υπολογίζει  την  απόδοση  των  κεφαλαίων  που  έχουν  επενδύσει  εντός  της  
επιχείρησης.

Χρησιμοποιείται για  ένδειξη  αποτελεσματικότητας , δηλαδή  το  ποσό  του  κέρδους  που  
παράγει  η  επιχείρηση  χρησιμοποιώντας  πόρους  που  προέρχονται  από  τους  μετόχους  
και  επενδυτές  της  επιχείρησης.

Μετράει  το  κατά  πόσο  η  επιχείρηση  πραγματοποιεί  αποτέλεσμα  χρησιμοποιώντας  
κεφάλαια  των  μετόχων.

Έτσι για  το  2015  το  ποσοστό  του  δείκτη  ήταν  στο  12%  ενώ  για  το  2016  η  απόδοση  
ήταν  σταθερή  με  ποσοστό  11 % .

Καθαρά κέρδη
Ίδια κεφάλαια

x100

2015
12,0%

2016
11,0%

2015 201607/07/1905 07/08/1905
0.104
0.106
0.108

0.11
0.112
0.114
0.116
0.118

0.12
0.122

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων = 

Είναι  ο  πιο  διαδεδομένος  αριθμοδείκτης   μέτρησης  αποδοτικότητας  της  επιχείρησης ,  
μετράει  την  ικανότητα  της  επιχείρησης  να  παράγει   κέρδος , δηλαδή  την  αποδοτικότητα  
των  ιδίων  κεφαλαίων  που  χρησιμοποιούνται  στην  επιχείρηση.

Ονομάζεται  και  αποδοτικότητα  ενεργητικού καθώς  το  ενεργητικό  χρηματοδοτείται  από  το  
σύνολο  των  ιδίων  και  ξένων  κεφαλαίων.

Εξετάζει  δηλαδή  το  πόσο  επικερδώς  η  επιχείρηση  εκμεταλλεύεται  το  ενεργητικό  της.

Ο    δείκτης  για  το  έτος  2015  έχει  τη  τιμή  8,2%  ενώ  για  το  έτος  2016  8,3%   βλέποντας  
σταθερότητα  σε  αυτά  τα  δύο  έτη,ο  δείκτης  δείχνει  την  ικανότητα  χρησιμοποίσης  των  
πόρων  της  επιχείρησης  για  τη  παραγωγή  καθαρού  κέρδους.

Καθαρά κέρδη
Σύνολο ενεργητικού

x100

2015
8,20%

2016
8,30%

2015 201607/07/1905 07/08/1905
0.0814
0.0816
0.0818

0.082
0.0822
0.0824
0.0826
0.0828

0.083
0.0832

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ   ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ    ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης = 

Ο  συγκεκριμένος  δείκτης  εξετάζει  τη  σχέση  μεταξύ  των  ξένων  κεφαλαίων  προς  το  
σύνολο  του  ενεργητικού  της , δείχνοντας  το  σύνολο  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  
επιχείρησης  που  χρηματοδοτούνται  από   δανειακά  κεφάλαια.

Όσο  μικρότερη  η  τιμή  του  δείκτη  τόσο  μικρότερη  η  χρηματική  εξάρτηση  από  ξένα  
κεφάλαια.

Οι  πιστωτές  της  επιχείρησης  προτιμούν  μικρότερα  ποσοστά  του  δείκτη  έτσι  ώστε  σε  
περίπτωση  που  χρεωκοπήσει  η  επιχείρηση  να  διευκολυνθεί  η  αποπληρωμή  των  
υποχρεώσεων  προς  αυτούς.

Όπως  αναφέρθηκε  όσο  μικρότερο  το  ποσοστό  του  δείκτη  τόσο  μικρότερη  η  εξάρτιση  
της  επιχείρησης  από  ξένα  κεφάλαια , έτσι  για  το  2015  το  ποσοστό  του  δείκτη  ήταν  στο  
31%  ενώ  για  το  2016  ο  δείκτης  ήταν  στο  27%  , παρατηρώντας  μείωση  της  τάξης  του 4% .

Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο ενεργητικού

x100

2015
31,0%

2016
27,0%

2015 201607/07/1905 07/08/1905
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29

0.3
0.31
0.32

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

Οικονομική μόχλευση = 

Ο   συγκεκριμένος  δείκτης  μετράει  την  επίδραση  των  ξένων  κεφαλαίων , πιστωτές , που  
έχουν  στα  κέρδη  της  επιχείρησης.

Είναι  το  κλάσμα  της  αποδοτικότητας  των  Ιδίων  κεφαλαίων  προς  την  αποδοτικότητα  του  
συνόλου  των  απασχολουμένων κεφαλαίων.

Όταν  η  αποδοτικότητα  των  ιδίων  κεφαλαίων  είναι  μεγαλύτερη  από  την  αποδοτικότητα  
του  συνόλου  των  κεφαλαίων  τότε  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  η  επίδραση  των  
δανειακών , ξένων  κεφαλαίων  στα  κέρδη  της  επιχείρησης  είναι  θετική .

Όταν  ο  δείκτης  είναι  μεγαλύτερος  της  μονάδας  η  αξιοποίηση  των  ξένων  κεφαλαίων  
είναι  θετική  προς  την  επιχείρηση  που  εξετάζεται.

Έτσι  παρατηρούμε  πως  γιά  το  2015  η  τιμή  του  δείκτη  ήταν  1,46  ενώ  για  το  2016  ήταν  
1,32  συμπεραίνοντας  ότι  η  επίδραση  των  ξένων  κεφαλαίων  στη  παραγωγή  κέρδους  της  
επιχείρησης  έχει  θετική  επιρροή.

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
Αποδοτικότητα συνολικού κεφαλαίου

2015
1,46

2016
1,32

2015 201607/07/1905 07/08/1905
1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
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ΔΕΙΚΤΗΣ  ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

Δείκτης υπερχρέωσης = 

Ο  συγκεκριμένος  δείκτης  δείχνει  τη  σχέση  των  ιδίων  κεφαλαίων  σε  σχέση  με  τα  ξένα  
κεφάλαια ,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκτίμηση  του  βαθμού  ασφαλείας  που  
εξασφαλίζουν  τα  ίδια  κεφάλαια  στους  πιστωτές  της  επιχείρησης.

Όσο  πιό  μεγάλη  η  τιμή του  δείκτη  τόσο  μεγαλύτερη    στήριξη  της  επιχείρησης  στα  ξένα  
κεφάλαια.

Αντιθέτως  μία  πολύ  μικρή  τιμή  του  δείκτη  δείχνει  οτι  η  επιχείρηση  βασίζεται  στη  
χρηματοδότησή  της  από  ίδια  κεφάλαια  και  αντίστοιχα  δείχνει  εξασφάλιση  των  πιστωτών  
για  ύπαρξη  δυνατών  ιδίων  κεφαλαίων.

Παρατηρούμε  πως  για  το  2015  η  τιμή  του  δείκτη  ήταν  στο  0,42  ενώ  για  το  2016  η 
τιμή  είναι  στο  0,37  ,  βλέπουμε  μία  μείωση  ανάμεσα  στις  δύο  χρήσεις  μειώνοντας  την  
έκθεση  της  επιχείρησης  σε  ξένα  κεφάλαια  και  ενδυνάμωσή  της  χρηματοδοτησής  της  
από  ίδια  κεφάλαια .Μαρτυρόντας  μία  υγιείς  εικόνα  τόσο  προς  τους  ιδιωκτήτες  αλλά  και  
προς  τους  πιστωτές  της.

Ξένα κεφάλαια
Ίδια κεφάλαια

07/07/1905 07/08/1905
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39

0.4
0.41
0.42
0.43

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ2015
0,42

2016
0,37

2015 2016
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Αυτονομία = 

Ο  αριθμοδείκτης  αυτονομίας  εκφράζει  το  ποσοστό  που  η  καθαρή  θέση  της  επιχείρησης  
καλύπτει  το  σύνολο  του  ενεργητικού  της  ,  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ασφαλή  συμπεράσματα  
τόσο  τους  μετόχους  όσο  και  τους  πιστωτές  .

Εκφράζει  το  ποσοστό  ανεξαρτησίας  της  επιχείρησης  από  ξένα  κεφάλαια  και  κατά  πόσο  
τα   ίδια  κεφάλαια  της  επιχείρησης  χρηματοδοτούνται  από   το  σύνολο  του  ενεργητικού  
της.

Βλέπουμε  πως  για  το  2015  ο  δείκτης  είχε  ποσοστό  69%  ενώ  για  το  2016  αυξήθηκε  στο  
73%  άρα  συμπαιρένουμε  πως  η  συνολική  χρηματοδότηση  των  ιδίων  κεφαλαίων  γίνεται  
σε  ποσοστό  περίπου  70%   από  το  σύνολο  του  ενεργητικού  της.

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο ενεργητικού

x100

07/07/1905 07/08/1905
0.67
0.68
0.69

0.7
0.71
0.72
0.73
0.74

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
2015

69,0%
2016

73,0%

2015 2016
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού = 

Ο  συγκεκριμένος  δείκτης  δείχνει  το  ποσοστό  επιβάρυνσης  της  επιχείρησης  ως  προς  τα  
δάνεια  που  έχει  λάβει  ή  άλλες  πιστωτικές  υποχρεώσεις.

Ένα  υψηλό  ποσοστό  εκφράζει  μία  μορφή  κινδύνου  για  τους  πιστωτές  της  επιχείρησης    
σε  μία   δυσκολία  του  οικονομικού  περιβαλλοντος  της επιχείρησης  καθώς  και  για  τη  
βιωσιμότητα  της  ίδιας  της  επιχείρησης.

Βοηθάει   επίσης  στη  διεξαγωγή  συμπεράσματος  για  τη  λήψη  δανείου  ή  κάποιας  άλλης  
μορφής  πίστωσης  και  κατά  πόσο  θα  μπορέσει  να  ανταπεξέλθει  σε  μελλοντική  αποπληρωμή  
του.

Για  το  2015  το ποσοστό  ήταν  στο  31%  ενώ  για  το  2016  παρατηρείται  μείωση  στο  
27%  εκφράζοντας  αρκετά  χαμηλά  ποσοστά  δείχνοντας  υγιή  εικόνα  της  επιχείρησης  στο  
πιστωτικό  της  περιβάλλον. 

Συνολικές υποχρεώσεις
Σύνολο ενεργητικού

x100

07/07/1905 07/08/1905
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29

0.3
0.31
0.32

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ2015
31,0%

2016
27,0%

2015 2016
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ   ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΕΡΔΗ  ΑΝΑ  ΜΕΤΟΧΗ

Κέρδη ανά μετοχή = 

Ο  αριθμοδείκτης  εκφράζει  το  ύψος  των  καθαρών  κερδών  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  
μετοχή  της  επιχείρησης  και  επηρεάζεται  τόσο  από  το  σύνολο  των  κερδών  όσο  και  από  
τον  αριθμό  των  μετοχών  της. 

Έτσι  παρατηρείται  πως  για  το  2015  το κέρδος  ανα  μετοχή  ήταν  0,5488€   ενώ  για  το  
2016  υπήρξε  αύξηση  σε  0,6060€  ανα  μετοχή .Υπήρξε  αύξηση  που  δεν   είναι  πάντοτε  
αντιπροσωπευτηκή  ανάμεσα  στα  δύο  έτη  καθώς  η  υπάρχουσα  διαφορά  μπορεί  να  
ωφείλεται  σε  μια  μεταβολλή  της  μερισματικής  πολιτικής  της  επιχείρησης.

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως
Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

07/07/1905 07/08/1905
0.5

0.52

0.54

0.56

0.58

0.6

0.62

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ2015
0,54

2016
0,60

2015 2016
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ΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΝΑ  ΜΕΤΟΧΗ

Μέρισμα ανά μετοχή = 

Ο  δείκτης  εκφράζει  τη  καταβολή  του  μερίσματος,τη  πληρωμή  δηλαδή  από  μέρους  της  
επιχείρησης   προς  τους  μετόχους  της  και  μας  πληροφορεί  για  το  ποσοστό  των  κερδών  
που  θα  μοιραστεί στους  μετόχους  της.

Έτσι  για  το  2015  παρατηρούμε  πως  το  μέρισμα  που  καταβλήθηκε  ήταν  της  τάξης  του  
0,27€ / μετοχή  ενώ  για  το  2016  το  μέρισμα  ήταν  0,36€ / μετοχή ,  παρατιρώντας  αύξηση  
0,09€ ανα  μετοχή  για  τα  δύο  αυτά  έτη.

Σύνολο μερισμάτων
Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η   βιώνει   βρίσκεται  σε  ύφεση  βαριάς  μορφής  τα  τελευταία  έτη  έτσι  τα  τελευταία  
χρόνια  υπάρχει  γενική  πτώση  σε  όλους  τους  κλάδους  της  ελληνικής  οικονομίας.

Κατ’ επέκταση  και  ο  κλάδος  των  παιχνιδιών  και  βρεφαναπτυξιακών  ειδών  έχουν  επηρεαστεί  
αρκετά , καθώς    η  δύναμη  του  ελλνηικού  αγοραστικού  κοινού  όλο  και   μειώνεται , αρα  
και  τα  έξοδά   τους  γενικά  και  ειδικά  στο  κλάδο  των  παιχνιδιών.

Όπως  όμως  διακρίνεται  ο  κλάδος  των  παιχνιδιών  στην  ελληνική  οικονομία  διαθέτει  
σεβαστό  μερίδιο αγοράς, βέβαια  οι  μικρότερες  επιχειρήσεις  του  κλάδου  όλο  και  
συρρικνώνονται  ενώ  οι  μεγάλες  αλυσίδες  όπως  τα  << JUMBO >>    αν και  έχουν  πληγεί  
σημαντικά  φαίνεται  να  μπορούν  τα  ανταπεξέλουν  στη  συνεχιζόμενη  κρίση.

Σύμφωνα  με  την  ανάλυση   που  προηγήθηκε  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  ανά  έτος  
η  εταιρεία  αναπτύσσεται  ,  έχοντας  πλέον  εξελιχθεί  στη  πιο  σημαντική  εγχώρια  αλυσίδα 
παιχνιδιών  και  ειδών  βρεφανάπτυξης  που  πλέον  έχει  αναπτύξει  σημαντικά  τη  παρουσία  
της  ακόμα  και  στις  γειτονικές  χώρες  των  βαλκανίων.

Φαίνεται  να  ικανοποιεί  σε  σημαντικό  βαθμό  τους  πελάτες  της  με  τις  ανταγωνιστικές  
τιμές  και τη  συνεχή  παρουσία  της , τους  πιστωτές  της  και  φυσικά  τους  μετόχους  της.

Η  εταιρεία  φαίνεται  να  αντέχει  στη  κρίση  συνεχίζοντας  την  αναπτυξή  της  και  την  
επεκτασή  της  στις  χώρες  των  βαλκανίων, έχει  καταφέρει  να  μειώσει  τα  τελευταία  χρόνια  
τα  ξένα  κεφάλαια  που  χρησιμοποιούνται  εντός  της επιχείρησης  και  ενισχύοντας   τα  ίδια  
της  κεφάλαια .

Κατάφερε  να  προσαρμοστεί  πολύ  καλά  στις  όλο  και  δυσκολότερες  συνθήκες  της  χώρας  ,  
αποδεικνύοντας  έμπρακτα  γιατί  βρίσκεται  στη  κορυφή  του  κλάδου  και  στις  προτιμήσεις  
των  καταναλωτών  στο  κλάδο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ JUMBO A.E.E. ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Έτος χρήσης

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούν

2015

289.382.423
6.118.721

187.087.027
7.490.272

490.078.443

2016

291.507.053
5.735.551

207.087.029
7.425.092

511.754.725

Παθητικό

Ίδια κεφάλαια
Έτος χρήσης

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2015

161.911.113
7.702.078

360.764.882
103.037.659
633.415.732

2016

119.732.588
49.995.207

437.804.606
108.902.190
716.434.591

Ενεργητικό

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Έτος χρήσης

Αποθέματα
Πελάτες
Απαιτήσεις
Χρεόγραφα/αξιόγραφα

Χρηματικά διαθέσιμα
Λοιπά κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού

2015

172.697.801
41.746.395
28.865.021

5.911.120

169.893.073
4.922.230

423.401.784

2015

172.023.416
33.303.033
43.770.634

8.156.420

213.433.355
657.932

471.344.791

Παθητικό

Μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έτος χρήσης

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικου λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Μαρκοπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μαρκοχρόνιων υποχρεώσεων

2015

5.745.038
143.916.512

28.472
6.950.916

156.640.938

2016

7.420.844
144.189.979

29.272
7.711.532

159.351.627

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 913.480.227 983.099.516

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Παθητικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έτος χρήσης

Προβλέψεις
Προμηθευτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2015

216.937
51.640.474
33.856.474

35.039.848
2.669.667

123.423.557

2016

216.937
37.918.855
41.571.716

27.605.790
-

107.313.298

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ

280.064.495

913.480.227

266.664.925

983.099.516

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Έτος χρήσης

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

Έξοδα διάθεσης

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης

Τόκοι χρεωστικοί

Κέρδη χρήσεως

Έξοδα διοίκησης

Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης

Καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλευσης

Τόκοι πιστωτικοί

Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος

2015
518.969.929
276.959.890
242.010.038

117.580.759

2.819.522

-

101.717.465

18.028.074

4.171.434

105.049.293

3.331.828

27.054.062
74.663.403

2016
550.508.516
298.174.705
252.333.811

118.735.683

3.335.745

2.102.597

117.112.566

16.994.097

4.929.807

115.009.969

-

34.655.524
82.457.042

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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