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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη σημερινή εποχή, η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες μεθόδους, κατά την οποία μπορούν να αποκομίσουμε σημαντικές πληροφορίες 

για μια επιχείρηση. Ενδιαφερόμενος για την εικόνα μιας επιχείρησης, μπορεί να είναι ένας 

εσωτερικός καθώς και ένας εξωτερικός αναλυτής. Ο καθένας ξεχωριστά διαλέγει ποια μέθοδο 

θα χρησιμοποιήσει, ώστε να τον βοηθήσει περισσότερο να δει τον τομέα που τον ενδιαφέρει 

πάνω στην επιχείρηση, και έπειτα να βγάλει τα συμπεράσματα του. Η εργασία αυτή παρουσιάζει 

την ιστορική εξέλιξη της εταιρίας «Berling ΑΒΕΕ», την εξετάζει ως εξωτερικός αναλυτής για τα 

έτη 2013-2014-2015, με την μέθοδο αριθμοδεικτών και τέλος βγάζει το τελικό συμπέρασμα με 

βάση τα οικονομικά στοιχεία της. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Βιομηχανική – εμπορική επιχείρηση, ανάλυση αριθμοδεικτών, αναλυτές 

ABSTRACT 

Financial Analysis of “Berling S.A.I.C” 

By Mouratidou Anastasia 

Nowadays, analyzing financial statements is one of the most important methods from which 

important information can be obtained for the business. Interested in the image of business can 

be an internal analyst or an external as well. Each one, individually, chooses which method will 

use to help him see the sector he is interested in, and then draw his conclusions. This paper 

presents the historical evolution of the company “BERLING S.A.I.C”, examines it as an 

external analyst for the years 2013-2014-2015, using the index method and finally draws the 

final conclusion based on its financial data. 

 

Keywords: Industrial – Commercial Industry, Indicator’s Analysis, Analysers  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας 

Berling ΑΒΕΕ. Κοιτάζοντας την επιχείρηση από την πλευρά ενός εξωτερικού αναλυτή, θέλοντας 

να δει τι εικόνα εμφανίζει η εταιρεία, με βάση τα οικονομικά της στοιχεία, στην πορεία τριών 

ετών, θέλοντας να βγάλει ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Βοηθός του αναλυτή είναι βέβαια η 

μέθοδος των αριθμοδεικτών. 

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια : 

• Στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό κομμάτι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε την έννοια της ανάλυσης, έπειτα τον σκοπό της και βέβαια 

τις μεθόδους της. Εξηγείται η κάθε μέθοδος και δίνεται έμφαση στους αριθμοδείκτες, που 

θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον έλεγχο της επιχείρησης. Επιπλέον δίνεται έμφαση 

στους αναλυτές, για το ποιοι μπορούν να είναι και ποιος είναι ο σκοπός τους. 

• Στο 2ο κεφάλαιο εμφανίζεται η εταιρία Berling ΑΒΕΕ. Αναφέρεται το προφίλ της 

επιχείρησης και βέβαια δεν γίνεται να παραλείπει η ιστορική εξέλιξη της. Η βιομηχανική 

εταιρία είναι η 1η εταιρία χρωμάτων στην Ελλάδα διότι πέρα από την ποικιλία στα 

χρώματα, ξεχωρίζει και στην ποιότητα. Έχει οικολογικά προϊόντα τα οποία αναφέρονται 

στο κεφάλαιο αυτό. 

• Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρία έτη, 2013-2014-2015. Γίνονται αναφορές στους 

βασικούς αριθμοδείκτες, καθώς και στο κάθε έτος ξεχωριστά αναλύονται και κάποιοι 

διαφορετικοί αριθμοδείκτες από τα άλλα έτη. 

• Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια σύγκριση και των τριών ετών μαζί, χρησιμοποιώντας τους 

βασικούς αριθμοδείκτες που έχουν αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και 

καινούριους αριθμοδείκτες που θα βοηθήσουν να διεκπεραιωθεί ένα ολοκληρωμένο 

συμπέρασμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1.1. Η έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν σπουδαίες πηγές πληροφοριών για την 

αξιολόγηση μιας επιχείρησης. Μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη λογιστική 

έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε, να 

κρίνουμε και να εξηγήσουμε τους παράγοντες των καταστάσεων. Αυτό, λοιπόν ονομάζεται 

ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Ο όρος ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί την σύγκριση κατά αξία των 

διαφόρων ομαδοποιημένων στοιχείων που περιέχουν προς το σύνολο τους ή προς την αξία 

ορισμένης ομάδας στοιχείων και ακόμη προς τα στοιχεία άλλου ή άλλων ισολογισμών της ίδιας 

ή ομοειδούς οικονομικής μονάδας με σκοπό τη μελέτη της οικονομικής κατάστασης της.1 Οι 

σημαντικότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι ο ισολογισμός, η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης, το προσάρτημα, ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων και η 

κατάσταση ταμειακών ροών. Ωστόσο για να υπάρξει μια αντικειμενική εικόνα της επιχείρησης 

είναι αναγκαίες και κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται από τον απολογισμό που 

καταρτίζει η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψιν και άλλα 

δεδομένα, και όποιες σημειώσεις συνοδεύονται με τις λογιστικές καταστάσεις αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτών και πρέπει να ερευνώνται και αυτές εξίσου εμπεριστατωμένα. 

 

1.2. Σημασία χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

Η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση να αναλύσει και να 

προβλέψει : 

• Την κεφαλαιακή της διάρθρωση  

• Την αποδοτικότητά της  

• Τις επενδύσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει 

• Τη σύνθεση των δαπανών 

• Τον κύκλο εργασιών της 

• Τις πηγές και τις χρήσεις του κεφαλαίου της 

• Την αξιολόγηση της διοίκησης  

• Την μελλοντική οικονομική της θέση 

• Καθώς και την οικονομική της κατάσταση2 

  

                                                      
1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Λ.ΑΡΓΎΡΗΣ , Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη 
1988, σελ. 105 
2 Νιάρχος Ν.Α. , 2004, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις :Σταμούλης Α.Ε, 
σελίδα 20-22 
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1.3. Η αναγκαιότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

Η ικανότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορεί να προέρχεται από την εκπαίδευση και 

από επαγγελματικές καταρτίσεις, όμως η ανάγκη της, υπάρχει διαδεδομένη σε μια οργανωμένη 

οικονομικά κοινωνία και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλές κοινωνικές ομάδες ανθρώπων έχουν ανάγκη τη χρήση 

και πληροφορία της. Λέγοντας για τους χρήστες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εννοούμε 

τους: 

• μετόχους  

• τα πιστωτικά ιδρύματα 

• τους ανταγωνιστές  

• τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και σύμβουλους 

• τους προμηθευτές/ πιστωτές 

• την κεντρική εξουσία 

• άλλες επίσημες αρχές 

• τα εργατικά συνδικάτα  

• τις επαγγελματικές οργανώσεις 

• τους ακαδημαϊκούς και ερευνητές.  

Από την άλλη αναφέροντας για άλλες κοινωνικές ομάδες που τους ενδιαφέρει η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση ,εννοούμε: 

• τους μετόχους 

• τα πιστωτικά ιδρύματα  

• τους προμηθευτές/ πιστωτές 

• τους πελάτες 

• το προσωπικό 

• τους ανταγωνιστές 

• την κεντρική εξουσία 

• την τοπική εξουσία 

• τους ακαδημαϊκοί και ερευνητές 

• τα εργατικά συνδικάτα 

• το κοινό 

• τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και σύμβουλους 

• καθώς και άλλες επίσημες αρχές 

 

Παρατηρούμε ότι οι χρήστες χρηματοοικονομικής ανάλυσης έρχονται σε αντιστοιχία με τους 

χρήστες που έχουν ανάγκη την ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Έτσι, 

συνειδητοποιούμε ότι η χρηματοοικονομική ανάλυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

είναι θέμα επιπέδου και πρωτοτυπίας της χρήσης και της εκμετάλλευσης τους, ανεξαρτήτως από 

τη μορφή που παρέχεται στις οποιεσδήποτε πηγές από όπου αντλούνται. 
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1.4. Σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Κατά τον William H. Beaver3, ο σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

να πραγματοποιεί προβλέψεις γύρω από μια επιχείρηση μέσα στο γενικό πλαίσιο κάποιου 

περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων.  

Με λίγα λόγια, στόχος της είναι η καταμέτρηση των προηγούμενων αποδόσεων της επιχείρησης, 

καθώς και η καταμέτρηση της παρούσας κατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο μας καθορίζει τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης και μας εξακριβώνει κατά πόσο είναι κερδοφόρα ή 

μη στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συνδέεται με την 

ευρύτερη κοινωνία μέσω της διάδοσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Σκοπός της είναι 

η αποτελεσματικότερη χρήση τους στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και στην οικονομικότερη 

λύση στην παραγωγή και την κυκλοφορία τους. 

 

1.5. Σκοπός Αναλυτών 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την ανάλυση, εξαρτάται από τις ανάγκες που έχει ο κάθε 

αναλυτής και τον σκοπό που έχει. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάλυση αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι τόσο για τους εξωτερικούς αναλυτές, όσο και για τους εσωτερικούς. Στους 

εξωτερικούς αναλυτές δίνεται η ευκαιρία να αξιολογήσουν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις 

από τις πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση. Εξωτερικοί αναλυτές μπορούν να είναι4 

οι επενδυτές, οι προμηθευτές, κάποιοι νέοι συνεργάτες, χρηματιστές, ακόμη και οι εργαζόμενοι. 

Όσον αφορά τους εσωτερικούς αναλυτές βοηθάει στην αποτελεσματικότερη λήψη σωστών 

αποφάσεων. Τους δίνεται η ευκαιρία να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκεται η επιχείρηση και εάν 

τους συμφέρει να ακολουθούν την ίδια πορεία ή κάποια καινούρια. Εσωτερικός αναλυτής μπορεί 

να θεωρηθεί η διεύθυνση της επιχείρησης. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο κάθε αναλυτής έχει διαφορετικό σκοπό και θέλει να μάθει 

διαφορετικές πληροφορίες για την επιχείρηση. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με την 

τεχνική ανάλυσης που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Αυτό καθορίζεται με βάση το ποιος διενεργεί 

την ανάλυση και ποιος είναι ο σκοπός του  

  

                                                      
3 William H. Beaver, Financial Statement Analysis, in Handbook of Modern Accounting, Second Edition, Edited by 
Sidney Davidson and roman L. Weil, McGraw-Hill book Company New York, 1977, chapter 4, p. 4-2 
4 Εξωτερικοί αναλυτές θεωρούμαστε και εμείς που κάνουμε την ανάλυση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
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1.5.1 Κατηγορίες Αναλυτών 

Είναι καλό να υπάρχει επίγνωση των βασικών αναλυτών μιας επιχείρησης. Για αυτόν τον λόγο, 

θα αναφερθούν παρακάτω κάποιοι που μπορούν να θεωρηθούν βασικοί αναλυτές : 

• Οι άνθρωποι που δανείζουν στην επιχείρηση, δηλαδή οι δανειστές τους. 

• Διάφοροι επενδυτές της επιχείρησης, όπως και μέτοχοι 

• Άνθρωποι που έχουν δικαιώματα πάνω στην επιχείρηση 

• Οι ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων 

• Διάφοροι αναλυτές σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξαγορές και συγχωνεύσεις 

• Διάφοροι οικονομικοί αναλυτές καθώς και χρηματιστές  

•  Στελέχη τραπεζών και χρηματιστηρίου 

• Όπως και άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων 

 

1.5.2 Σκοπός Επενδυτών- Μετόχων 

Εφόσον η επιχείρηση έχει εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και έχει πλέον 

κερδοφορία, ένα ποσό από τη διανομή των κερδών πηγαίνει στους επενδυτές (από τη στιγμή που 

οι μέτοχοι-επενδυτές έχουν εισφέρει κεφάλαιο μέσα στην επιχείρηση). Έτσι σκοπός των 

επενδυτών είναι τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, καθώς και η λήψη κάποιων δικαιωμάτων 

από τη διανομή αποθεματικών και στην πιθανόν αύξηση της τιμής του «προϊόντος» για να 

λάβουν αυξημένα κέρδη κεφαλαίου. 

 

1.5.3 Σκοπός της Διοίκησης  

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι το σημαντικότερο εργαλείο της διοίκησης 

όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεται σε 

ποια κατάσταση βρίσκεται η κερδοφορία και η γενική εξέλιξη της. 

 

1.5.4 Σκοπός των Δανειστών 

Οι δανειστές της επιχείρησης έχουν διαφορετικές μορφές, Χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη 

μορφή δανεισμού που θα επιλέξουν να δανείσουν.  Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια των 

δανειστών και έχει υποχρέωση να τα εξοφλήσει με τους όρους που έγινε η συμφωνία, ανεξάρτητα 

από την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση παρουσιάζει 

ζημιές, οι δανειστές έχουν κίνδυνο να μην πάρουν το κεφάλαιο πίσω, με αποτέλεσμα να επικρατεί 

ανασφάλεια και αβεβαιότητα στη συνεργασία τους. Για αυτόν τον λόγο, οι βραχυπρόθεσμοι 

δανειστές της επιχείρησης δίνουν έμφαση στην περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και στη 

ρευστοποίηση αυτών. Αντιθέτως, μακροχρόνιοι δανειστές της επιχείρησης ,προτού μπουν στη 

διαδικασία δανεισμού, κάνουν διάφορα είδη προβλέψεων, μελέτες πάνω στην επιχείρηση κάτω 

από υποθετικές συνθήκες. Κατά κύριο λόγο, όμως, και τα δυο είδη δανειστών (βραχυπρόθεσμοι 

– μακροπρόθεσμοι) επικεντρώνουν την προσοχή τους στην διάρθρωση των κεφαλαίων της, γιατί 

με αυτόν τον τρόπο φανερώνει τον βαθμό ασφάλειας τους. 
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1.5.5 Σκοποί ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων 

Οι ελεγκτές κατά βάση ασχολούνται με το πόσο αληθή είναι οι οικονομικές καταστάσεις και με 

πόση ακρίβεια παρουσιάζονται. Βασικός σκοπός τους είναι ο εντοπισμός λαθών, σκόπιμων και 

μη, πράγμα που εάν συμβαίνει έρχεται σε αντίθεση με τις γενικά παραδεκτές αρχές της 

λογιστικής. 

 

1.5.6 Σκοποί άλλων ομάδων 

Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν οι εφοριακοί ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν για 

τυχόν φοροδιαφυγή. Γενικά υπάρχουν άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων, οι οποίοι ανάλογα με τον 

σκοπό που έχουν, εστιάζουν την προσοχή τους στα στοιχεία που τους ενδιαφέρει. 
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1.6. Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης που μπορούν να εξετάσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια 

μέθοδο θα ακολουθήσει. Η απόφαση του για το ποια μέθοδο θα ακολουθήσει μπορεί να γίνει 

με διάφορα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια μπορούν να είναι λογιστικά, παραδείγματος χάρη 

μέθοδος αποτίμησης, λειτουργικά δηλαδή το είδος και το ύψος εξόδων, επιχειρηματικά, 

εννοώντας τις κάθετες ή οριζόντιες δραστηριότητες και τέλος τα χρηματοδοτικά, δηλαδή τη 

λήψη κάποιου δανείου ή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι βασικοί μέθοδοι ανάλυσης είναι : 

• Κατάσταση κοινού μεγέθους- κάθετη ανάλυση ( Common size statement – 

vertical analysis ) 

• Δυναμική (οριζόντια) ανάλυση – Trend (horizontal ) analysis 

• Αριθμοδείκτες τάσεως – Trend percentages 

• Διαστρωματικές συγκρίσεις (Cross – sectional analysis ) 

• Αριθμοδείκτες (Ratios) 

 

1.6.1 Κατάσταση κοινού μεγέθους- Κάθετη ανάλυση 

Η κάθετη ανάλυση είναι μια μέθοδος κατά την οποία ένα στοιχείο μιας συγκεκριμένης 

οικονομικής λογιστικής κατάστασης ή ένα σημαντικό μέγεθος έρχεται σε χρήση ως βάση 

υπολογισμού, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται ως προς 

αυτό. Δηλαδή, κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού διαιρείται με το άθροισμα του 

ισολογισμού, ενώ κάθε στοιχείο των αποτελεσμάτων χρήσεως διαιρείται με το ποσό των 

καθαρών πωλήσεων. 5 Συνέπεια της σύγκρισης αυτής είναι ότι όλα τα δεδομένα της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης εμφανίζονται ως ποσοστά πλέον του ποσού του μεγέθους που 

πήρε ως βάση υπολογισμού και το οποίο παριστάνεται με το 100%. Έτσι τα δεδομένα που 

εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε ποσοστά επί τοις εκατό , ή μόνο σε 

ποσοστά και σε απόλυτους αριθμούς ονομάζονται καταστάσεις «κοινού μεγέθους», ή 

καταστάσεις του «100%», ή και καταστάσεις «κοινού ποσοστού» από την στιγμή που το 100% 

είναι ίδιο για όλες τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και τους ισολογισμούς. Η 

δημιουργία της κοινής βάσης σύγκρισης των στοιχείων των ισολογισμών και των καταστάσεων 

αποτελεσμάτων χρήσεως δημιουργήθηκε για να καλυφτούν μερικές δυσκολίες. Αυτές οι 

δυσκολίες δημιουργούνταν όταν στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων εμφανιζόντουσαν 

μόνο απόλυτα μεγέθη ,καθώς και όταν γίνονταν παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων 

από έτος σε έτος σε σχέση με τα συνολικά μεγέθη των λογιστικών καταστάσεων. 

Επίσης, η μέθοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε εάν η επιχείρηση έχει βάλει υψηλό 

ποσοστό των κεφαλαίων της σε απαιτήσεις ή αποθέματα ή εάν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία 

είναι ανεπαρκή και τα πάγια της υψηλότερα από το μέσο όρο του κλάδου που ανήκει. 

Η κατάσταση κοινού μεγέθους ή κάθετη ανάλυση πήρε την ονομασία της από τον τρόπο 

εφαρμογής της. Δηλαδή η μέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση) γίνεται σε οικονομικές καταστάσεις 

κάθετης μορφής, το ίδιο και η μελέτη της, με αποτέλεσμα να γίνεται κατά κάθετο τρόπο. 

  

                                                      
5 Συκιανάκης Ν. , Παπαδέας Π. , Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σελ. 55 
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1.6.2 Δυναμική (οριζόντια) ανάλυση 

Αποτελεί μια από τις βασικότερες μεθόδους ανάλυσης, κατά την οποία κρίνονται και 

«ζυγίζονται» οι μεταβολές των διαφόρων λογιστικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι μεταβολές 

της χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, δύο ή περισσοτέρων ετών. Στην οριζόντια 

ανάλυση, υποβάλλονται σε σύγκριση συγκεκριμένα ποσά διαδοχικών ισολογισμών ή 

αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή περισσοτέρων ετών, με αποτέλεσμα να ερευνάται και να 

κατανοείται η διαχρονική εξέλιξη τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πληροφορίες που προέρχονται να είναι πιο αποκαλυπτικές για τον 

οικονομικό αναλυτή. Έτσι, τα στοιχεία που προκύπτουν μηνιαία ή τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή 

ετησίως, έχουν τη δυνατότητα να συγκριθούν χωρίς κάποια δυσκολία, με τα αντίστοιχα των 

προηγουμένων χρήσεων, και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με την τάση και τον 

ρυθμό τους διαχρονικά. 

Από αυτή τη μελέτη, πάνω στις οριζόντιες μεταβολές στα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, προκύπτει και η ονομασία της «οριζόντιας ανάλυσης». 

Για να είναι όμως πιο σωστή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων (διαχρονικά), πρέπει τα 

στοιχεία που συγκρίνονται να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

✓ Η ταξινόμηση των στοιχείων να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιόδους, στις οποίες 

αναφέρονται. 

✓ Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε περίπτωση που 

υπάρχει κάποια αλλαγή αυτού, θα πρέπει να σημειώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη 

από τον οικονομικό αναλυτή. 

✓  Να σημειώνονται τυχόν μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων. 

✓ Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επιμέρους ομάδες στοιχείων. 

 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται , οι συγκρίσεις μπορεί να δώσουν 

λανθασμένη εικόνα της επιχείρησης και να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα.6 

 

1.6.3 Αριθμοδείκτες Τάσεως 

Η χρήση του αριθμοδείκτη τάσεως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται στις συγκρίσεις που 

αφορούν μεγέθη λογιστικών καταστάσεων, για μια μεγάλη χρονική περίοδο. 

Η ανάλυση αυτή, υπολογίζεται αυστηρά με την επιλογή ενός έτους βάσης ή μιας χρονικής 

στιγμής, ως βάση υπολογισμών. Αυτό ονομάζεται «έτος βάσης». Επιπροσθέτως, τα ποσά των 

διαλεγμένων στοιχείων των επομένων ετών, λαμβάνονται υπόψη ως ποσοστά πάνω στο ποσό του 

έτους βάσης. Το έτος βάσης είναι ίσο με το «100%» ή με το 100. 

Ό τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη τάσεως, για κάθε από τα 

επόμενα έτη της υπό εξέτασης χρονικής στιγμής, είναι ο εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ «Ν»= 
𝛢𝛯𝛪𝛢 𝛭𝛦𝛤𝛦𝛩𝛰𝛶𝛴 𝛦𝛵𝛰𝛶𝛴 "𝛮"

𝛢𝛯𝛪𝛢 𝛭𝛦𝛤𝛦𝛩𝛰𝛶𝛴 𝛦𝛵𝛰𝛶𝛴 𝛣𝛢𝛴𝛨𝛴 
× 100 

 

 

  

                                                      
Νιάρχος Ν.Α. , 2004, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις :Σταμούλης 

Α.Ε,σελ.214-216 
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1.6.4 Αριθμοδείκτες  

Έπειτα από έρευνες, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να συγκρίνονται χρηματοοικονομικά 

στοιχεία και να λαμβάνονται σωστότερες αποφάσεις είναι η χρήση αριθμοδεικτών. Προκύπτει 

από την σχέση ανάμεσα σε δύο στοιχεία,( που προέρχονται κυρίως από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις) και υπολογίζονται ως το μαθηματικό αποτέλεσμα της διαίρεσης του ενός στοιχείου 

δια του άλλου. 

Σημαντικό ρόλο για το σωστότερο αποτέλεσμα είναι η σύγκριση να γίνεται 

I. Ανάμεσα σε λογιστικά μεγέθη προηγούμενων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης, που αυτό 

ονομάζεται διαχρονική σύγκριση 

II. ή ανάμεσα σε λογιστικά μεγέθη άλλων επιχειρήσεων ως μέσος όρος του ίδιου κλάδου, 

που αυτό ονομάζεται διαστρωματική σύγκριση .7 

Έτσι, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των δεικτών είναι η ευκολία υπολογισμού τους, με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση διαστρωματικών και διαχρονικών δεδομένων. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αρκετά αναγκαίοι για μια σειρά εκτελέσεων. Εκ των οποίων οι 

σημαντικότερες είναι οι εξής: 

✓ Εκτίμηση της βιωσιμότητας μιας μονάδας  

✓  Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός επενδυτικού σχεδίου  

✓ Πρόβλεψη χρεοκοπίας  

✓ Εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης. 

Οι αριθμοδείκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον τομέα που ασχολούνται και 

την επιζητούμενη επίλυση που ερευνά η κάθε επιχείρηση στα θέματα που την απασχολούν. Έτσι 

υπάρχουν διάφορα είδη αριθμοδεικτών, εκ των οποίων οι πιο σύνηθες είναι οι εξής:  

✓ Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)  

✓ Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Δραστηριότητας (Turn or Activity Ratios) 

✓ Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Return Ratios) 

✓ Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες (Investor Ratios) 

✓ Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (Capital Structure Ratios) 

Στην συνέχεια της εργασίας αυτής, θα παρουσιαστούν γενικά οι έννοιες και οι τύποι των 

αριθμοδεικτών και έπειτα θα εφαρμοστούν στην εταιρία Berling ΑΒΕΕ. 

  

                                                      
7 Συκιανάκης Ν. , Παπαδέας Π. , Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σελ.60 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(ΕΡ) 

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφάλειας για τα άτομα που έχουν χρηματικά 

ποσά στην επιχείρηση. 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το κυκλοφορούν ενεργητικό, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η τιμή του δείκτη γύρω στο 2(δύο) κρίνεται ικανοποιητική. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

2 (ΔΥΟ) 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Αφαιρούνται τα 

αποθέματα διότι αφ’ ενός παρουσιάζουν μεταξύ των κυκλοφορόντων περιουσιακών στοιχείων 

την μικρότερη ρευστότητα, αφ’ ετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεμάτων είναι πολύ 

πιθανό να προκύψει ζημιά. 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού αφαιρέσουμε αρχικά τα 

αποθέματα, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η τιμή του δείκτη κρίνεται ικανοποιητική όταν 

είναι μεγαλύτερη του ένα (>1) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΑΜΕΣΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ − ΑΠΟΘΕΜΑ)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

>1 

(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ( ΤΡ) 

 

Η ταμειακή ρευστότητα εκδηλώνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μια 

επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Υπολογίζεται εάν 

διαιρεθούν τα διαθέσιμα, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η τιμή που δείκτη είναι συνήθως μικρότερη του ένα (< 1). Ακόμη και οι τράπεζες δεν εμφανίζουν 

ταμειακή ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

<1 

(ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(TURNOVER RATIOS) 

 

Ο δείκτης αυτός, δίνει την δυνατότητα να εκτιμηθεί ο χρόνος ρευστοποίησης σημαντικών 

στοιχείων του κυκλοφορόντος ενεργητικού, πράγμα το οποίο οι προηγούμενοι αριθμοδείκτες δεν 

το είχαν. 

 

Ουσιαστικά  «η έννοια της κυκλοφοριακής ταχύτητας εκφράζει το πόσες φορές το έτος 

ανακυκλώνεται, δηλαδή μετατρέπεται, ένα στοιχείο του κεφαλαίου κίνησης σε κάποιο άλλο. Με 

λίγα λόγια μετράται σε μέρες το χρονικά διάστημα από τη δημιουργία κάποιου στοιχείου του 

κεφαλαίου κίνησης μέχρι την μετατροπή του.»8 

 

  

                                                      
8 Συκιανάκης Ν. , Παπαδέας Π. , Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σελ.94 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσες φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκε η 

ανακύκλωση των αποθεμάτων. Όσο γρηγορότερα γίνεται η ανακύκλωση των αποθεμάτων, τόσο 

πιο ωφέλιμο είναι για την επιχείρηση.  

«Μια υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων σημαίνει ικανότητα της επιχείρησης να 

πωλάει και κατ’΄ επέκταση να ρευστοποιεί τα αποθέματα της»9 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ10
 

 

ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ 

ΗΜΕΡΕΣ) 

365

ΚΤ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Ο δείκτης αυτός αναφέρει το πόσο γρήγορα εισπράττει μια επιχείρηση τις απαιτήσεις της. Με 

λίγα λόγια όταν μια εταιρία πωλάει στους πελάτες της προϊόντα ή υπηρεσίες με πίστωση, ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων την βοηθά να διαπιστώσει πόσο γρήγορα 

εισπράττει τα χρήματα της. Έτσι, όσο υψηλότερη είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 

τόσο η επιχείρηση είναι πιο ικανή να ρευστοποιεί γρήγορα τις απαιτήσεις της. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΩΛΕΙΣΕΙΣ(ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ11
 

 

ΦΟΡΕΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

365

ΚΤ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 

 

 

  

                                                      
9 Συκιανάκης Ν. , Παπαδέας Π. , Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σελ.95 
10 Ο μέσος όρος αποθεμάτων ισούται με το άθροισμα των αποθεμάτων αρχής και αποθεμάτων τέλους δια δυο . 
11 Ο μέσος όρος απαιτήσεων ισούται με το άθροισμα των απαιτήσεων αρχής και απαιτήσεων τέλους δια δυο . 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

(ACCOUNTS PAYABLE TURN-OVER RATIO) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το χρονικό διάστημα από την στιγμή που η επιχείρηση έχει αγοράσει 

εμπορεύματα επί πιστώσει ή με γραμμάτιο ή με επιταγές έως τη στιγμή που τα εξοφλεί. Με λίγα 

λόγια αναφέρει πόσες φορές μια επιχείρηση έχει αγοράσει και έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις 

της στους προμηθευτές. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΑΓΟΡΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΡΜΗΘΕΥΤΩΝ12
 

 

ΦΟΡΕΣ ΕΝΑ 

ΕΤΟΣ 

ΖΩΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

365

ΚΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 

 

 

 

  

                                                      
12 Ο μέσος όρος προμηθευτών ισούται άθροισμα των προμηθευτών αρχής συν τους προμηθευτές τέλους δα δυο 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σημαντικό ρόλο για την οικονομική μονάδα μιας επιχείρησης είναι η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων χρήσης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλες οι επιχειρήσεις έχουν ως στόχο το κέρδος 

,με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να δίνουν σημασία στο πόσο αποδοτική υπήρξε στα κέρδη, 

όπως και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Η αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας 

συνδέει την ικανότητα της να επιφέρει κέρδη. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας βοηθάνε να 

κατανοεί η επιχείρηση ή οι αναλυτές τη σχέση κερδών και απασχολουμένων, καθώς και τη σχέση 

μεταξύ κερδών και πωλήσεων. 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας είναι οι παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΣΚ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
*100 

 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΙΚ=

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
*100 

 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΤΕ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
*100 

 

ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

ΖΩΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΕΝΕΡΓ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 

 

ΜΕΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 
ΛΠΚ=

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
*100 

 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΔΧΜ=
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BERLING ΑΒΕΕ 

 

2.1 Το προφίλ της εταιρείας 

Η εταιρεία BERLING ABEE είναι μια Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων που 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση πολλών ειδών χρωμάτων. Αυτά μπορούν να 

είναι οικοδομικά, μονωτικά χρώματα, θερμομονωτικά, βιομηχανικά, διακοσμητικά 

χρώματα, ακόμη και χρώματα επιπλοποιίας. Διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τόσο 

μέσα από ένα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα 

διάθεσης. 

Οι ανάγκες των κλιματικών στεγαστικών κατασκευαστικών υποδομών του συνολικού 

οικοσυστήματος που αφορά στα χρώματα φέρουν την υπογραφή της σημαντικής εμπειρίας 

και συμβολής της Berling στον ελλαδικό χώρο. Ταυτόχρονα προβλέπετε μια συνεχή 

επέκταση των δραστηριοτήτων με καινοτομία και οικολογικά προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό. 

Η έδρα της επιχείρησης και η παραγωγική μονάδα της λειτουργούν στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 

σε μια νεοσύστατη και υπερσύγχρονη μονάδα που λειτουργεί με προχωρημένες μεθόδους 

και εργαλεία , που συνθέτουν τις δυνατότητες παραγωγής και έχουν την ευχέρεια να 

καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες των πελατών της.13 

 

2.2 Η ιστορική εξέλιξη της εταιρείας 

Η εταιρεία Berling ABEE ιδρύθηκε το 1968 από τον Κυριάκο Γ. Κωνσταντινίδη. Από την 

ίδρυση της μέχρι το 1994 η εταιρεία είχε την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».  

❖ Το 1975 ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα, όπου εισήγαγε και υλοποίησε τη χρήση 

μηχανημάτων χρωματισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν ένας πελάτης επιθυμούσε 

μία συγκεκριμένη χρωματική απόχρωση, η εταιρία του το πρόσφερε άμεσα και επιτυχώς 

με τις μηχανές χρωματισμού. 

❖ Το 1995 ανακάλυψε την ιδέα του «σφραγισμένου» με πλαστική μεμβράνη δοχείου. 

Άμεσα το εφάρμοσε και στην εταιρία, ώστε να διασφαλίσει την ποιότητα του 

υλικού.(συσκευασία δοχείων 3lit /9lit στις ποιότητες BERLING, MONOSTOP, 

SUPERSTORM, ACRYLUX, PETITE MAT ) 

❖ Το 1998, απονεμήθηκε στην εταιρεία Bering ABEE το πρώτο οικολογικό σήμα της 

Ελλάδας, για το οικολογικό πλαστικό χρώμα PETITE από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

❖ Το 2004 εισήγαγε και εφάρμοσε ένα πρωτοποριακό για τότε τρόπο μεταφοράς. 

Χρησιμοποίησε τον ασφαλέστερο τρόπο μεταφοράς των συσκευασιών της σε δοχεία των 

3lit και 9lit επί παλέτας (πέρα από την εσωτερική περιτύλιξη με stretch film και την 

εξωτερικά σκληρής χαρτοσυσκευασίας, που είχε ήδη). Με αυτό τον τρόπο εκμηδενίστηκε 

η πιθανότητα ατυχημάτων κατά τη μεταφορά των δοχείων και οι πιθανές 

περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει. 

                                                      
13 www.berling.gr 

www.berling.gr
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❖ Το 2010-2011 ήταν η πρώτη εταιρία χρωμάτων, που δημιούργησε καινοτόμες 

συσκευασίες, στις οποίες διαφαίνεται το χρώμα από ειδικό διάφανο «παράθυρο» στο πλάι 

της συσκευασίας . 

 

2.3 Περιβάλλον και προστασία 

Η Berling είναι μια εταιρεία, η οποία είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη με το περιβάλλον και 

τον άνθρωπο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένα απόλυτα με την 

νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μια διαρκή οικονομική ανάπτυξη με 

σεβασμό το περιβάλλον και τη φύση. Σχεδίασε και εφάρμοσε ένα σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η εταιρεία βλέποντας την 

ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, με βάση τις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει 

σε μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι έχει πάρει είκοσι ένα (21) πιστοποιημένα οικολογικά 

προϊόντα και χρόνο με το χρόνο συνεχώς αυξάνονται. Όλα καλύπτουν τα οικολογικά 

κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα από το 

ΑΣΑΟΣ (Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος). 

Ο κύριος και μόνιμος στόχος και πολιτική της BERLING A.B.E.E., από το σχεδιασμό της 

παραγωγής εώς την τελική διάθεση των προϊόντων της, είναι η διασφάλιση της προστασίας 

του περιβάλλοντος. Είναι οι έννοιες της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού 

οράματος εκείνες που διαπνέουν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Έχει μια εδραιωμένη 

περιβαλλοντολογική συνείδηση που υπαγορεύει ότι κάνει το ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρίας να το κάνει με γνώμονα το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον. 

 

2.4  Τα προϊόντα 

Τα κύρια προϊόντα της BERLING A.B.E.E. είναι τα ακόλουθα : 

❖ Πλαστικά χρώματα 

❖ Οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα 

❖ Διαλυτικά 

❖ Μονωτικά 

❖ Θερμομονωτικά Υλικά 

❖ Εποξεϊκά 

❖ Βερνίκια επιπλοποιίας – Λάκκες 

❖ Επιχρίσματα – στόκοι 

❖ Βερνικοχρώματα 

❖ Ακρυλικά / Tulip 

❖ Ακρυλικά & Ελαστομερή 

❖ Υποστρώματα – Αστάρια 

❖ Ειδικά Προϊόντα 

❖ Αντισκωριακά – Υποστρώματα 

❖ Συντηρητικά – Μυκητοκτόνα 
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2.5 Οικολογικά προϊόντα 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η εταιρία στοχεύει μονίμως στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια παράγει και εισάγει νέα οικολογικά προϊόντα. 

Στο πλαίσιο του αγώνα για καινοτομία και του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, βαδίζει 

στον σχεδιασμό και στην παραγωγή του πρώτου ελληνικού οικολογικού προϊόντος, το οποίο 

τιμήθηκε το 1998 με το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι η εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συμμετέχει ενεργά στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που αφορούν την αναθεώρηση των οικολογικών κριτηρίων βάσει των οποίων απονέμεται το 

κοινοτικό οικολογικό σήμα. 

Στην ομάδα των πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων υπάρχουν τα : 

❖ Petite satin 

❖ Berling Eco – Emulsion 

❖ Nature Aqualux Satin 

❖ Nature Aqualux Gloss 

❖ Eco Leader Professional 

❖ Eco Emulsion Βάση Α 

❖ Nature Aqualux Satin Βάση Α 

❖ Nature Aqualux Gloss Βάση Α 

❖ Tylip Emulsion Βάση Α 

❖ Petite Matt 

❖ Leader Βάση C 

❖ Eco emulsion Βάση C 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα τα προϊόντα που αναφέρθηκαν προηγουμένως λαμβάνουν την οικολογική 

πιστοποίηση διότι : 

i. Η ποσότητα των λευκών χρωστικών ουσιών είναι μειωμένη ενώ ταυτόχρονα καλύπτει 

την επαρκή κάλυψη. 

ii. Οι χρωστικές ουσίες παράγονται σύμφωνα με αυστηρά οικολογικά κριτήρια 

iii. Το προϊόν απελευθερώνει λιγότερα διαλυτικά 

iv. Το προϊόν δεν περιέχει βαρέα μέταλλα ή τοξικές ουσίες. 

 

2.6  Το όραμα της εταιρείας 

Η εταιρεία έχει ως στόχο μέσα από τη λειτουργία της να αναπτύσσει τις προϋποθέσεις για 

την ποιοτικότερη διαβίωση των πελατών και του προσωπικού της. Κύριος στόχος της είναι 

να στηρίζει ένα βιώσιμο περιβάλλον για την κοινωνία, καθώς και για τις επόμενες γενιές. 

Επιπλέον στόχος της είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών, όπου προάγουν την 

ανάπτυξη του μεγέθους της εταιρείας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο «διαφημίζοντας» την 

ελληνική επιχειρηματικότητα εκτός των ελληνικών συνόρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014-2015 

 

3.1 Εισαγωγικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας Berling. 

Α.Β.Ε.Ε. Θα γίνει ξεχωριστή ανάλυση τριών ετών (2013-2014-2015) με αποτέλεσμα να δούμε 

την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών. Σε κάθε έτος, θα αναλύονται οι βασικοί 

αριθμοδείκτες, καθώς και σε κάθε έτος ξεχωριστά θα γίνει ανάλυση κάποιων διαφορετικών 

αριθμοδεικτών. 

 

3.2 Αριθμοδείκτες Berling 2013 

 

3.2.1 Δείκτες  Γενικής Ρευστότητας  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,85 

 

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω ο δείκτης γενικής ρευστότητας υπολογίζει το περίσσευμα 

των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Στην εταιρεία το 2013, η 

ρευστοποίηση των χρημάτων με βάση τον δείκτη αγγίζει το 0,85. Δεν είναι ικανοποιητικό το 

ποσό αυτό. Κρίνεται κατάλληλο η τιμή του δείκτη να είναι γύρω στο 2,διότι η επιχείρηση που 

εξετάζουμε έχει και βιομηχανική, αλλά και εμπορική μορφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη 

συγκεκριμένη χρονιά, τα άτομα που έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά στην επιχείρηση να μη 

νιώθουν ασφάλεια. 

 

3.2.2 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας  

(Κυκλοφορούν Ενεργ.- Απόθεμα)/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,50 

 

Με βάση τον δείκτη άμεσης ρευστότητας η επιχείρηση δεν ρευστοποιεί αμέσως τα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της. Η τιμή του δείκτη είναι ικανοποιητική όταν είναι μεγαλύτερη του 

ένα, ενώ στην Berling η τιμή είναι 0,50. Με αυτήν την τιμή συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση δεν 

μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

3.2.3 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας  

Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,16 

 

Η τιμή του δείκτη της ταμειακής ρευστότητας, στην επιχείρηση που εξετάζουμε είναι 0,16. Είναι 

ικανοποιητική η τιμή αυτή, διότι η προσδοκώμενη είναι κάτω του ενός. 
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3.2.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  

Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα 1,79 

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τον μέσο ρυθμό ταχύτητας που εισέρχονται και εξέρχονται τα 

αποθέματα από την Βerling. Ουσιαστικά εμφανίζει πόσες φορές η επιχείρηση ξεπούλησε τα 

εμπορεύματα της και χρειάστηκε να ξαναγεμίσει τις αποθήκες της μέσα σε ένα οικονομικό έτος. 

Η τιμή που εμφανίζεται στην επιχείρηση ( 1,79) που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ικανοποιητική, 

αλλά ούτε και κακή.(το επιθυμητό είναι άνω των 1,50) Μια υψηλότερη τιμή του δείκτη, πιθανόν 

να αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης αποθεμάτων και μια εικόνα καλής ταμειακής θέσης 

της επιχείρησης .Σε αντίθεση ,μια λίγο χαμηλότερη τιμή πιθανόν να επιφέρει αργούς ρυθμούς 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δέσμευση κεφαλαίων 

στα αποθέματα σε σχέση με τις πωλήσεις της. Είναι σημαντικό, σε αυτό το σημείο να αναφερθεί 

ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρεί υψηλή ρευστότητα για να ικανοποιεί τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Επιπλέον, είναι καλό να γνωρίζει η επιχείρηση τον μέσο όρο παραμονής των αποθεμάτων, 

δηλαδή πόσες ημέρες παραμένει το εμπόρευμα στην επιχείρηση από την αγορά έως την πώληση. 

Υπολογίζεται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των αποθεμάτων επί 365 ημέρες και 

διαιρείται με το κόστος πωληθέντων. Η επιχείρηση που εξετάζεται κρατάει τα αποθέματα της 

204,25 ημέρες. Είναι αρκετός ο χρόνος παραμονής των εμπορευμάτων, διότι η επιχείρηση είναι 

εμπορική μονάδα και όχι βιομηχανική. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος παραμονής των 

αποθεμάτων, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός ρευστότητας της επιχείρησης. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση μικραίνει και ο βαθμός 

της ρευστότητας της. 

 

3.2.5 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις 2,91 

 

Παρατηρώντας την τιμή του δείκτη, συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση εισπράττει σχετικά άμεσα 

τις απαιτήσεις της στο οικονομικό έτος 2013.Σημαντικό ρόλο παίζει ότι πέρα της βιομηχανικής 

μορφής της είναι και εμπορική επιχείρηση, για αυτό και η τιμή του δείκτη είναι αρκετά 

μεγαλύτερη της μονάδας. 

Όπως και στον προηγούμενο δείκτη, έτσι και σε αυτόν είναι καλό να γνωρίζει η επιχείρηση τις 

ημέρες που περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της, από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκαν οι 

πωλήσεις. Εάν λοιπόν πολλαπλασιαστούν οι απαιτήσεις με τις 365 ημέρες και διαιρεθούν με τις 

ετήσιες πωλήσεις, απεικονίζονται οι ημέρες είσπραξης. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται ότι η 

Berling εισπράττει τις απαιτήσεις της σε 125,14 ημέρες το 2013. Είναι αρκετά ικανοποιητικές οι 

ημέρες, διότι όσο λιγότερες είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης. 
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3.2.6 Δείκτης Χρηματοδότησης Παγίων 

Ιδία Κεφάλαια / Καθαρή Αξία Παγίων (%) 16,31 

 

Σε αυτό το σημείο, θα αναλυθεί ένας από τους δείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας. 

Αυτός είναι ο δείκτης χρηματοδότησης παγίων, ο οποίος μετράει την σχέση μεταξύ λειτουργικών 

μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων και ιδίων κεφαλαίων. Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται 

στον προσδιορισμό του τρόπου χρηματοδότησης των παγίων της Berling. Όσο μεγαλύτερη τιμή 

έχει ο δείκτης τόσο τα πάγια έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερο από ίδια κεφάλαια παρά από 

δανειακά κεφάλαια. Η τιμή του 16,31 απεικονίζει ότι η επιχείρηση έχει αγοράσει τα πάγια της με 

περισσότερα ξένα κεφάλαια παρά με το δικό της. 

 

 

 

3.3 Αριθμοδείκτες Berling 2014 

3.3.1 Αριθμοδείκτης Γενικής -Άμεσης Ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,85 

(Κυκλοφορούν Ενεργ.- Απόθεμα)/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,47 

 

Χρησιμοποιώντας τους δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση 

και το 2014 είχε κακή ρευστότητα. Η τιμή της γενικής ρευστότητας αγγίζει το 0,85, ενώ της 

άμεσης το 0,47.Με αυτές τις μη ικανοποιητικές τιμές συμπεραίνεται ότι δεν έχει την δυνατότητα 

να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς τρίτους, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζει πρόβλημα στην υλοποίηση των προγραμμάτων αγορών και πωλήσεων. Η 

σημαντική έλλειψη ρευστότητας ίσως προκαλέσει μια αναβολή και στις δραστηριότητες της, αν 

δεν έχει περιθώρια αντιμετώπισης της κατάστασης. Εξετάζοντας λοιπόν, και τις ημέρες που θα 

μπορεί να καλύψει τις καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της παρατηρείται ότι το 

αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Συγκεκριμένα η επιχείρηση χρειάζεται -495,2 ημέρες για να καλύψει 

της ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις της. Αυτό υποδηλώνει μια αρκετά κακή εικόνα της 

επιχείρησης. 

 

3.3.2 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας  

Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,13 

 

Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε ότι η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη από την μονάδα (0,13), 

άρα η Berling με βάση το αποτέλεσμα του δείκτη, από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία που 

έχει, μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Όμως σε αυτό το 

σημείο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τιμή του δείκτη ακόμη και στις τράπεζες δεν 

εμφανίζει ταμειακή ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας. Αυτό αποσκοπεί στο γεγονός ότι για 

να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, δεν επαρκεί μόνο αυτός ο δείκτης αλλά πρέπει να 

εξετάζεται και η συνολική εικόνα της επιχείρησης. 
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3.3.3 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

Κόστος πωληθέντων / Αποθέματα 1,57 

 

Η τιμή του δείκτη είναι αρκετά καλή για την επιχείρηση. Με το 1,57 παρατηρούμε ότι τα 

αποθέματα εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρηση με γρήγορους ρυθμούς, με 

αποτέλεσμα να ρευστοποιούνται άμεσα. Αυτό βέβαια συνδέεται άμεσα και με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Από την στιγμή που η Berling έχει ρευστότητα εξοφλεί και άμεσα 

τις υποχρεώσεις της. Για την ακρίβεια, ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην 

επιχείρηση είναι 232,3 ημέρες πράγμα το οποίο είναι αρκετά καλό, γιατί είναι λίγος ο χρόνος 

παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση. 

3.3.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις 2,83 

 

Με βάση τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων παρατηρούμε ότι ο χρόνος 

είσπραξης των απαιτήσεων είναι ικανοποιητικός από την στιγμή που η τιμή του δείκτη (2,83) 

είναι αρκετά μεγαλύτερη της μονάδας. Βέβαια αυτό οφείλεται και από τον κλάδο της 

επιχείρησης, διότι οι εμπορικές επιχειρήσεις εισπράττουν σχετικά άμεσα τις απαιτήσεις τους 

επειδή επηρεάζονται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Εξετάζοντας και την μέση 

διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων παρατηρείται ότι είναι καλή διότι «αγγίζει» τις 129,18 ημέρες, 

πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι είναι μεταξύ 90 και 180 ημέρες.(αρκετά άμεση είσπραξη 

απαιτήσεων) 

3.3.5 Σχέσεων κεφαλαίων 

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε τρεις δείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας για το 

έτος 2014. Αρχικά θα αναλυθεί ο δείκτης σχέσεων κεφαλαίων 

Ιδιά κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια 6,16 

 

Εάν διαιρεθεί το σύνολο (όχι το μέσο όρο) των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με το σύνολο 

του παθητικού ή του ενεργητικού της στον ισολογισμό θα έχουμε τις σχέσεις κεφαλαίων ή αλλιώς 

αυτονομίας. Εκφράζει την σχέση μεταξύ του ιδίου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων 

που είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση. Οι τιμές που παίρνει είναι από 0-100.Οι τιμές που 

πλησιάζουν προς το εκατό είναι προτιμότερες. Παρατηρώντας την τιμή του δείκτη (6,16) δεν 

πλησιάζει το 100, άρα δεν είναι ικανοποιητικός και τα ίδια κεφάλαια είναι λίγα. Αυτό φανερώνει 

μια άσχημη εικόνα της επιχείρησης. Σε αντίθεση, ένας υψηλός δείκτης δεν προδιαθέτει αρνητικά 

για την ρευστότητα στα επόμενα χρόνια αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για 

ταμειακές εκροές για εξυπηρέτηση τους θα είναι χαμηλή και αντιμετωπίσιμη. Επίσης ο δείκτης 

αυτός δείχνει και μια εικόνα αυτονομίας που έχει η επιχείρηση και κοιτάζοντας την τιμή (επειδή 

είναι τόσο μικρή) παρατηρείται ότι είναι εξαρτημένη από δανειακά κεφάλαια και άλλους 

πιστωτές. 
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3.3.6 Υπερχρεώσεις  

Ξένα Κεφάλαια / Ιδιά Κεφάλαια (%) 1.524,46 

 

Ο δεύτερος δείκτης βιωσιμότητας και κεφαλαιακής δομής που θα αναλύσουμε είναι αυτός των 

υπερχρεώσεων. Υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το σύνολο των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμες+ 

βραχυπρόθεσμες) με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την σχέση 

των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. Η τιμή του δείκτη(1.524,46) στην 

Berling για το 2014, είναι αρκετά μεγάλη διότι ξεπερνάει κατά μεγάλο αριθμό το 100 που είναι 

η ικανοποιητική τιμή. Αυτό απεικονίζει μια υπερχρεωμένη επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός συνήθως 

χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφαλείας 

που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους μετόχους της 

επιχείρησης για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η χρήση κεφαλαιακής 

μόχλευσης. 

3.3.7 Περιθώριο Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

Αποδοτικότητα Ιδίων/Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων(%) -33,78 

 

Τέλος, για το 2014 θα μελετηθεί ο δείκτης για το περιθώριο κεφαλαιακής μόχλευσης. 

Υπολογίζεται εάν το ποσοστό της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων το διαιρέσουμε με το ποσοστό 

% των συνολικών κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων 

προς αυτή του συνόλου των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση. Η κεφαλαιακή ή 

χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων με σκοπό την 

αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη 

μιας επιχείρησης είναι θετική, όταν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από 

την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων. Η τιμή του δείκτη στην 

επιχείρηση που εξετάζεται είναι αρνητική (-33,78) για το 2014. Αυτό δείχνει ότι η επίδραση από 

την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση 

δανείζεται με επαχθείς όρους. Εάν η Berling καταφέρει τα επόμενα έτη να φτάσει τον δείκτη ίσο 

με την μονάδα (=1), τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της 

επιχείρησης είναι μηδενική και δεν θα υπάρχει ωφέλεια για την επιχείρηση. Εάν πάλι καταφέρει 

να ανεβάσει τον δείκτη άνω της μονάδας (>1) τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι επωφελής για την επιχείρηση. 
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 3.4 Αριθμοδείκτες Berling 2015 

3.4.1 Δείκτης Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,75 

(Κυκλοφορούν Ενεργ.- Απόθεμα)/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,51 

 

Με βάση την τιμή του δείκτη γενικής και άμεσης ρευστότητας παρατηρούμε ότι η επιχείρηση 

το 2015(όπως και τα δυο προηγούμενα χρόνια), είχε μια κακή εικόνα της ρευστότητας. Και οι 

δύο τιμές των αριθμοδεικτών είναι κάτω της μονάδας, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι δεν θα 

μπορεί να καλύψει όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς τρίτους. Εξετάζοντας τις 

ημέρες που θα μπορεί η επιχείρηση να ξεχρεώσει τις υποχρεώσεις ,παρατηρείται και για το 

2015 , ότι είναι αρνητικές και συγκεκριμένα σε -468,2 ημέρες. 

3.4.2 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Διαθέσιμα /Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,11 

 

Παρατηρώντας την τιμή του δείκτη, που είναι κάτω της μονάδας (0,11),μπορεί κανείς να πει ότι 

εμφανίζει μια ικανοποιητική τιμή. Όντως η τιμή του δείκτη ταμειακής ρευστότητας έχει μια 

καλή εικόνα, το θέμα είναι όμως ότι δεν επαρκή μόνο αυτός ο δείκτης για να μπορεί να πει 

κανείς ότι η επιχείρηση με βάση τα διαθέσιμα που έχει καλύπτει τις τρέχουσες και 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

3.4.3 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

Κόστος Πωληθέντων/Αποθέματα 2,74 

 

Εξετάζοντας τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων βλέπουμε ότι η επιχείρηση 

ξεπουλάει και αγοράζει τα εμπορεύματα της άμεσα. Αυτή είναι μια αρκετά θετική πλευρά της 

Berling, διότι η υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης των 

αποθεμάτων και καλής ταμειακής θέσης της επιχείρησης. Για την ακρίβεια τα αποθέματα 

παραμένουν στην εταιρεία για 133,3 ημέρες. 
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3.4.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Ετήσιες Πωλήσεις/ Απαιτήσεις 2,51 

 

Για το 2015,κοιτάζοντας την τιμή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων, φαίνεται 

ότι ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων είναι αρκετά ικανοποιητικός. Η μέση διάρκεια που 

κάνει η εταιρεία για να εισπράξει τις απαιτήσεις της από τους πελάτες είναι 145,25 ημέρες. 

3.4.5 Δείκτης Εκμετάλλευσης Παγίων  

Πωλήσεις /Πάγιο Ενεργητικό καθαρό χρήσης 0,69 

 

Όπως και στα προηγούμενα έτη, έτσι και σε αυτό θα εξετάσουμε μερικούς από τους δείκτες 

κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας. Αρχικά θα εξεταστεί ο δείκτης εκμετάλλευσης παγίων. 

Είναι το πηλίκο της διαίρεσης των πωλήσεων της χρήσης με το πάγιο ενεργητικό που 

χρησιμοποίησε η επιχείρηση στο οικονομικό έτος. Ουσιαστικά δείχνει τον βαθμό 

χρησιμοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων από την επιχείρησης σε σχέση με τις 

πωλήσεις της. Επιπλέον, παρέχει ένδειξη του εάν υπάρχει υπερεπένδυση στα πάγια της 

επιχείρησης. Η τιμή του δείκτη δεν είναι πολύ μεγάλη(0,69), που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 

υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια σε σχέση με την δυνατότητα της επιχείρησης για  

περισσότερες πωλήσεις. Εάν τα επόμενα έτη είναι μεγαλύτερος ο δείκτης, τότε η επιχείρηση θα 

χρησιμοποιεί περισσότερο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

3.4.6 Δείκτης Απόδοσής Ιδίων Κεφαλαίων 

Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων/Ίδια Κεφάλαια (%) -23,36 

 

Ένας επιπλέον σημαντικός δείκτης είναι και αυτός της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Δείχνει την 

κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και πληροφορεί για το εάν επιτεύχθηκε ο στόχος 

ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται εάν διαιρεθούν τα καθαρά 

κέρδη προ φόρων με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Δυστυχώς στην Berling η τιμή του 

δείκτη είναι αρνητική, που αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση δεν τα πηγαίνει καλά. Αυτό 

οφείλεται είτε στον αποτυχημένο τρόπο διοίκησης, είτε στις οικονομικές συνθήκες, είτε στην 

μη σωστή διαχείριση των κεφαλαίων. Στην τελευταία περίπτωση οφείλονται οι μέτοχοι επειδή 

τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν περισσότερο από ότι αυτά αποδίδουν στην επιχείρηση. 

 

3.4.7 Ανανέωσης Παγίου Εξοπλισμού 

Αποσβέσεις Περιόδου/Μεταβολή Παγίων Περιόδου Μ.Ο προ Αποσβέσεων 0,72 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό των νέων επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τις 

αποσβέσεις των προηγούμενων ετών. Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των 

αποσβέσεων της χρήσης με την μεταβολή των παγίων στην ίδια χρονική περίοδο. Παρατηρείται 

ότι ο δείκτης ανανέωσης παγίου εξοπλισμού είναι αρκετά μικρός για το 2015, που αυτό 

σημαίνει ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν από τις αποσβέσεις οι νέες επενδύσεις της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2013-2014-2015 

 

4.1 Σύγκριση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας 

4.1.1. Γενικής Ρευστότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0,85 0,85 0,75 

Ημέρες -671,8 -495,2 -468,2 

 

Διάγραμμα 1: Ανάλυση Έμμεσης Ρευστότητας 

Με βάση τα αποτελέσματα του αριθμοδείκτη έμμεσης ρευστότητας ,η Berling καταγράφει 

αρκετά κακές τιμές στην ρευστότητα. Παρατηρούμε ότι το 2013 και το 2014,ο δείκτης είχε κατά 

ελάχιστο υψηλότερο σημείο σε σχέση με το 2015.Αυτό απεικονίζει μια άσχημη εικόνα της 

επιχείρησης διότι δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς 

τρίτους.14Εάν συνεχίσει να μειώνεται και τα επόμενα έτη η τιμή του δείκτη, θα αντιμετωπίζει 

αρκετά προβλήματα στην υλοποίηση προγραμμάτων αγορών και πωλήσεων. 

Επιπλέον, εξετάζοντας τις ημέρες που θα μπορούσε να καλύψει τις καθαρές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της, παρατηρείται ότι και στα τρία έτη οι ημέρες είναι αρνητικές. Βέβαια 

κοιτάζοντας διαχρονικά τα έτη βλέπουμε ότι το 2014 έχουν μειωθεί αρκετά οι ημέρες που θα 

μπορούσαν να καλυφτούν οι υποχρεώσεις, όπως και το 2015 επίσης έχουν μειωθεί από την 

προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την επιχείρηση, όχι όμως ικανοποιητικό. 

 

  

                                                      
14 Αυτό το διαπιστώσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο που εξετάστηκε ο δείκτης κάθε χρονιά ξεχωριστά 

0.85 0.85

0.75

2013 2014 2015

Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας
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4.1.2 Άμεσης Ρευστότητας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0,50 0,47 0,51 

 

Διάγραμμα 2:Ανάλυση Άμεσης Ρευστότητας 

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν αυτού του δείκτη, η Berling καταγράφει τιμές κάτω της 

μονάδας, πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της δεν καλύπτουν τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της και στα τρία έτη. Εάν όμως η τιμή του δείκτη συνεχίζει να αυξάνεται 

τα επόμενα έτη, όπως αυξήθηκε από το 2014 στο 2015, και η τιμή του δείκτη είναι ίση ή 

μεγαλύτερη της μονάδας, τότε θα ξεκινήσει να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

4.1.3 Ταμειακής Ρευστότητας 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0,16 0,13 0,11 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Διάγραμμα 3:Ανάλυση Ταμειακής Ρευστότητας 

Με βάση τον παραπάνω, πίνακα παρατηρούμε ότι για όλα τα έτη τα αποτελέσματα του δείκτη 

είναι αρκετά μικρότερο της μονάδας. Και για τα τρία έτη η επιχείρηση κρατά χαμηλά χρηματικά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα. Έτσι η Berling δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα και δεν 

μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της από τα διαθέσιμα που κατέχει. 
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4.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

4.2.1 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12:ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 2,91 2,83 2,51 

Ημέρες 125,24 129,18 145,25 

 

Διάγραμμα 4: Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

 

Κοιτάζοντας τις τιμές που προκύπτουν, παρατηρείται μια συνεχής μείωση του δείκτη. 

Εξετάζοντας όμως το διάστημα15 από την πώληση έως την είσπραξη των απαιτήσεων βλέπουμε 

ότι είναι αρκετά ικανοποιητικές οι ημέρες και για τα τρία έτη. Αυτό απεκονίζει μια εικόνα της 

επιχείρησης, που μας δείχνει ότι εισπράττει σχετικά άμεσα τις απαιτήσεις της. Έτσι όσο 

μεγαλύτερη ρευστότητα έχει τόσο και πιο αποτελεσματική θα είναι η λειτουργία της. Βέβαια το 

2015 παρατηρείται μια αύξηση στις μέρες είσπραξης των απαιτήσεων, χωρίς βέβαια να έχουμε 

αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όμως είναι καλό να 

σημειωθεί ότι το 2015 ήρθαν στην Ελλάδα τα capital controls16,και επηρέασαν τις επιχειρήσεις 

με αποτέλεσμα οι περισσότερες να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην είσπραξη των απαιτήσεων 

εκείνη την χρονιά. Παρόλα αυτά ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων είναι αρκετά 

ικανοποιητικός . 

  

                                                      
15 Τις ημέρες δηλαδή 
16 που επέβαλλαν οι ελληνικές τράπεζες 
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4.2.2 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 1,79 1,57 2,74 

Ημέρες 204,25 232,34 133,31 

 

Διάγραμμα 

5: Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων είναι αρκετά καλή, και με την πάροδο του χρόνου είναι 

ακόμη καλύτερη. Η Berling Α.Β.Ε.Ε. με βάση τον δείκτη ανανεώνει αρκετά συχνά το εμπόρευμα 

της. Η διαδικασία της αγοράς και πώλησης ενός προϊόντος είναι αρκετά γρήγορη, που αυτό 

υποδηλώνει μια επιτυχής διαχείριση των αποθεμάτων και καλής ταμειακής θέσης της 

επιχείρησης. Το 2015 ενώ στη χώρα μας ήταν μια άσχημη κατάσταση, η επιχείρηση κατάφερε 

να δημιουργήσει υψηλές και γρήγορες πωλήσεις. Αυτό ίσως οφείλεται στη μείωση της τιμής του 

προϊόντος, όμως αυτό λειτούργησε αποτελεσματικά, με κάθε επιτυχία και κατάφερε να διαφύγει 

κάθε εξωτερικό κίνδυνο που υπήρχε. 

  

1.79 1.57

2.74

2013 2014 2015
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Ταχύτητας Αποθεμάτων
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4.2.3 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14:ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0,57 0,57 0,61 

Ημέρες 571,84 552,26 601,90 

 

Διάγραμμα 6: Ανάλυση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

Ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δείχνει πόσες φορές 

μέσα στο οικονομικό έτος ανανεώθηκαν οι λήψεις από την επιχείρηση πιστώσεις. Με βάση τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι η επιχείρηση έχει μια πιστοληπτική πολιτική. Η Berling ανανέωνε το 

έτος περίπου 0,6 φορές τις αγορές της, όμως δεν τις ξεχρέωνε. Αντί με τα έτη να μειώνονται οι 

μέρες εξόφλησης, το 2015 βλέπουμε ότι η επιχείρηση καθυστερούσε αρκετές μέρες να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Είναι επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι η επιχείρηση 

εισπράττει τις απαιτήσεις της, σε αρκετά λιγότερες μέρες από ότι πληρώνει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. 

  

0.57 0.57
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4.2.4 Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

Κυκλοφορούν – Απόθεμα) / Ημερήσια λειτουργικά έξοδα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 198,8 188,02 195,51 

 

Διάγραμμα 7:Ανάλυση Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

 

Στην ανάλυση των τριών ετών, δεν έχουν αναφερθεί αρκετοί δείκτες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν οι περισσότεροι αριθμοδείκτες που ενδιαφέρουν έναν αναλυτή για τα τρία έτη 

μαζί. Ένας από αυτούς είναι ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος. Υπολογίζεται εάν την 

διαφορά του κυκλοφορόντος ενεργητικού μείον τα αποθέματα την διαιρέσουμε με τα ημερήσια 

λειτουργικά έξοδα. Ο δείκτης του αμυντικού χρονικού διαστήματος υπολογίζει τον αριθμό των 

ημερών που οι απαιτήσεις των εργασιών της επιχείρησης, για ρευστοποιήσιμα περιουσιακά 

στοιχεία, μπορούν να ικανοποιηθούν από το απόθεμα των αμυντικών περιουσιακών στοιχείων17 

που έχουν, χωρίς να χρειαστεί η επιχείρηση να βασιστεί σε επιπρόσθετες εισροές από τις 

πωλήσεις ή άλλες πηγές.  Για να βρεθεί ο μέσος όρος των ημερησίων λειτουργικών δαπανών θα 

χρειαστεί να διαιρέσουμε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών 18  με 365 ημέρες. Στις 

λειτουργικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες που δεν συνεπάγεται εκροή μετρητών, 

όπως αποσβέσεις, αποπληρωθέντα έξοδα, προκαταβολές για αγορά πρώτων και βοηθητικών 

υλικών. Παρατηρείται στην Berling, ότι και για τα τρία έτη δεν φτάνουν τα αμυντικά περιουσιακά 

στοιχεία για να ρευστοποιηθούν. Είναι αναγκαίο να βρει επιπλέον πηγές. Το 2014 φαίνεται μια 

μείωση στις ημέρες, πράγμα το οποίο είναι αρκετά θετικό, όμως δεν μπόρεσε να σταθεροποιήσει 

την μείωση γιατί τον επόμενο αμέσως χρόνο αυξήθηκαν οι μέρες. 

  

                                                      
17  Τα αμυντικά περιουσιακά στοιχεία συνεπάγονται με τα μετρητά, τις απαιτήσεις και τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα 
18 Λειτουργικές δαπάνες = κόστος πωληθέντων + δαπάνες διοικήσεως + δαπάνες διαθέσεως + διάφορες 

καθημερινές πληρωμές) 

198.8

188.02
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Διαστήματος
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4.2.5 Ποσοστού Επισφαλών Απαιτήσεων 

 

(Επισφαλείς + Επίδικες Απαιτήσεις) / Σύνολο Απαιτήσεων(%) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 2,76 7,06 6,51 

 

Διάγραμμα 8: Ανάλυση Ποσοστού Επισφαλών Απαιτήσεων 

Ο δείκτης ποσοστού επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο 

επισφαλών απαιτήσεων με τις συνολικές απαιτήσεις. Επισφαλής πελάτης κρίνεται η απαίτηση 

της επιχείρησης της οποίας η είσπραξη αξιολογείται από την εταιρία μερικά ή ολικά αμφίβολη 

με βάση τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε τι ποσοστό % οι επισφαλείς απαιτήσεις συμμετέχουν στο 

σύνολο των απαιτήσεων. Με βάση τον πίνακα με τις τιμές του δείκτη διαπιστώνεται μια ραγδαία 

αύξηση του ποσοστού από το 2013 στο 2014.Η αύξηση αυτή παρέχει ένδειξη επιδείνωσης της 

δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων. Το 2015 υπάρχει μια μικρή μείωση, όμως δεν είναι 

ικανοποιητικό το ποσοστό. Η Berling για να έχει μια μείωση των τιμών, χρειάζεται να περιορίσει 

τους επισφαλείς πελάτες της. Πληροφοριακά είναι καλό να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζεται ( με 

αυτόν τον δείκτη) εάν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μικρότερες από τα κυκλοφοριακά 

περιουσιακά στοιχεία άμεσης ρευστότητας( κυκλοφορούν- αποθέματα). Σε αυτήν την περίπτωση 

η τιμή του δείκτη έπρεπε να είναι αρνητική. 
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4.2.6 Χρονική Κάλυψη Υποχρεώσεων Σε Μετρητά 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ημέρες/ Διαθεσιμότητα μετρητών σε 

30 ημέρες 

 

Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ημέρες υπολογίζονται από: 

• Προμηθευτές 

• Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός δια 12 μήνες  

• Φόροι και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δια 12 μήνες. 

Η διαθεσιμότητα μετρητών σε 30 ημέρες υπολογίζεται από: 

• Μετρητά 

• Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα 

• Πελάτες δια 12 μήνες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 26,03 40 38,77 

 

Διάγραμμα 9: Ανάλυση Χρονικής Κάλυψης Υποχρεώσεων σε Μετρητά 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει στον αναλυτή τον αριθμό των ημερών που η επιχείρηση θα μπορεί να 

πληρώσει τις υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ημέρες. Έτσι παρατηρούμε ότι το 2013 η τιμή του 

δείκτη είναι κάτω των 30 ημέρων ,πράγμα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευνοϊκή εξέλιξη 

και ικανοποιητική τιμή. Δυστυχώς τα επόμενα δυο έτη (2014 – 2015) υπάρχει μια σημαντική 

αύξηση στις ημέρες, καθώς η τιμή του δείκτη ξεπερνάει τις 30 ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

η επιχείρηση να παρουσιάσει μια καθυστέρηση στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων της. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι ο υπολογισμός της χρονική περιόδου κάλυψης των 

υποχρεώσεων σε μετρητά αποκτά μια σημαντική χρησιμότητα όταν θεωρείται σαν ένδειξη του 

πότε θα πρέπει να εισπράττονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης. 

26.03

40 38.77

2013 2014 2015

Αριθμοδείκτης  Χρονικής Κάλυψης 
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4.3 Δείκτες Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας 

 

4.3.1 Σχέσεων Κεφαλαίων ( Αυτονομίας) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 8,62 6,16 14,55 

 

Διάγραμμα 10: Ανάλυση Σχέσεων Κεφαλαίων (Αυτονομίας) 

 

Όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο19, ο δείκτης αυτονομίας εκφράζει την 

σχέση μεταξύ του ίδιου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στην 

επιχείρηση. 

Με βάση τις τιμές του δείκτη, το 2013 και το 2014, η επιχείρηση είχε πολύ χαμηλή αυτονομία με 

αποτέλεσμα να βασίζεται κυρίως στα ξένα κεφάλαια. Το 2015 υπήρχε μια αύξηση παραπάνω 

από 50% του δείκτη . Αυτό είναι πολύ θετικό για την επιχείρηση, διότι αυξήθηκαν τα ίδια 

κεφάλαια και μειώθηκαν τα ξένα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ίδια πίεση για ταμειακές 

εκροές. Μπορεί βέβαια να μην είναι η ίδια πίεση, αλλά δεν παύει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, 

διότι ο δείκτης είναι αρκετά μικρός, που αυτό συνεπάγεται ότι τα ξένα κεφάλαια κυριαρχούν 

στην Berling. 

 

  

                                                      
19 Στο κεφάλαιο 3.3.5 Αριθμοδείκτης Σχέσεων Κεφαλαίων για το έτος 2014 
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4.3.2 Υπερχρέωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 1.065,15 1524,46 587,51 

 

Διάγραμμα 11:Ανάλυση Υπερχρεώσεων 

 

Με αυτόν τον δείκτη θα ολοκληρωθεί και η εικόνα του προηγούμενου. Υπολογίζοντας τον 

αριθμοδείκτη υπερχρέωσης βλέπουμε την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια. 

Το 2013 και το 2014 ,βλέπουμε ότι η τιμή του δείκτη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 100,που είναι 

η ένδειξη της υπερχρέωσης. Βέβαια ( όπως είδαμε και στον δείκτη αυτονομίας) το 2015 υπάρχει 

μια σημαντική μείωση, που αυτό σημαίνει ότι τα ξένα κεφάλαια έχουν μειωθεί αρκετά. Εάν 

συνεχίσει έτσι και τα επόμενα χρόνια τότε θα μπορεί να σταθεί με μεγαλύτερο ποσοστό στα ίδια 

κεφάλαια, παρά στα ξένα. Με αυτόν τον τρόπο και οι δανειστές θα έχουν περισσότερη 

εμπιστοσύνη και θα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την Berling. 
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4.3.3 Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Καθαρή Αξία Παγίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 1,31 1,24 1,57 

 

Διάγραμμα 12:Ανάλυση Παγίων Προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το καθαρό πάγιο ενεργητικό με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Ο αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δείχνει την σχέση των παγίων με 

τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Φανερώνει σε κάποιο βαθμό, την ασφάλεια των 

μακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης, από τη ρευστοποίηση των παγίων. Παρατηρείται μια 

ικανοποιητική τιμή και για τα τρία έτη, διότι ξεπερνάει τη μονάδα πράγμα το οποίο είναι 

ικανοποιητικό τόσο για τους φορείς της Berling,διότι θα μπορούν να πάρουν επιπρόσθετα ξένα 

κεφάλαια όσο και για τους μακροπρόθεσμους πιστωτές διότι τα κεφάλαια τους έχουν επαρκή 

εξασφάλιση.  
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Αριθμοδείκτης Παγίων Προς 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις



44 

4.3.4 Παλαιότητα Παγίων 

 

Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Ισολογισμού/Αξία Κτήσεως Παγίων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0,43 0,46 0,35 

 

Διάγραμμα 13: Ανάλυση Παλαιότητας Παγίων 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των αποσβέσεων του ισολογισμού με την αξία κτήσεως 

των παγίων του ισολογισμού. Ο δείκτης παλαιότητας παγίων απεικονίζει το πόσο παλαιά είναι 

τα πάγια και εάν χρειάζεται η αντικατάστασή τους. Παρατηρείται ότι και στα τρία έτη ο δείκτης 

είναι αρκετά ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται η ανανέωση του πάγια εξοπλισμού 

στην επιχείρηση. 
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4.3.5 Ανανέωσης Παγίου Εξοπλισμού 

Αποσβέσεις Περιόδου/ Μεταβολή Παγίων Περιόδου Μ.Ο προ αποσβέσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 27,22 0 0,72 

 

Διάγραμμα 14: Ανάλυση Ανανέωσης Πάγιου Εξοπλισμού 

 

Για να υπολογιστεί ο δείκτης ανανέωσης παγίου εξοπλισμού χρειάζεται να διαιρεθεί το σύνολο 

των αποσβέσεων της χρήσης με την μεταβολή των παγίων στην ίδια χρονική περίοδο.  

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, το 2013 ο πάγιος εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό από νέες επενδύσεις. Αντίθετα την επόμενη χρονιά δεν χρηματοδοτήθηκαν καθόλου και 

η τιμή του δείκτη άγγιξε το μηδέν. Τέλος, το 2015 ένα μικρό ποσοστό του 0,72 % κατάφερε να 

χρησιμοποιηθεί και να επενδυθεί. Αυτός ο δείκτης μας βοηθάει να δούμε εάν ουσιαστικά η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τον πάγιο εξοπλισμό της, για τις νέες επενδύσεις της. 
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Εξοπλισμού
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4.3.6 Διάρκεια Εξόφλησης Επενδύσεων 

Καθαρά Πάγια /Ταμειακή Ροή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 484,84 -20,83 73,43 

 

Διάγραμμα 15: Ανάλυση Διάρκειας Εξόφλησης Επενδύσεων 

Υπολογίζεται εάν διαιρεθεί η καθαρή αξία των παγίων με την ταμειακή ροή. Ο αριθμοδείκτης 

διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων φανερώνει την χρονική στιγμή κατά την οποία το σύνολο των 

επενδύσεων μιας επιχείρησης σε πάγια θα αποδεσμευθεί με την μορφή κερδών και αποσβέσεων. 

Αναλύοντας το αριθμοδείκτη στην Berling, φανερώνεται ότι η επιχείρηση το 2013 είχε μεγάλη 

δυσκολία και χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να εξοφλήσει τα πάγια με εισροές 

μόνο από την δραστηριότητα της. Αντιθέτως το 2014, μπορούσε να βασιστεί κατά βάση στην 

δραστηριότητα της και στις εισροές της, πράγμα το οποίο δεν μπόρεσε να διατηρήσει και τον 

επόμενο χρόνο διότι αυξήθηκε η τιμή του δείκτη. Όχι όπως το 2013, αλλά και πάλι θα 

χρειάζονταν επιπλέον πηγές βοήθειας. 
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4.4 Δείκτες Αποδοτικότητας 

4.4.1 Δείκτης Μικτού Κέρδους 

(Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων)/ Πωλήσεις (%) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 30,72 34,28 29,08 

 

Διάγραμμα 16: Ανάλυση Μικτού Κέρδους 

 

Ο δείκτης μικτού κέρδους υπολογίζεται εάν διαιρεθούν τα μικτά κέρδη με τις πωλήσεις ενός 

οικονομικού έτους. Είναι ένας από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες για μια εμπορική – 

βιομηχανική επιχείρηση, όπως είναι η εταιρεία που εξετάζουμε, γιατί παρέχει στον αναλυτή ένα 

μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη τιμή ο δείκτης για να 

κριθεί εάν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα ή όχι. Επιθυμητό είναι ένα μεγάλο ποσοστό μικτού 

κέρδους. Παρατηρείται στην επιχείρηση ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα το 2013-2014,την 

οποία την χάνει την επόμενη χρονιά και μειώνεται ο δείκτης. Παρόλα αυτά όμως θεωρείται μια 

επιτυχημένη επιχείρηση, διότι με την εικόνα αυτήν καταλαβαίνουμε ότι καλύπτονται τα 

λειτουργικά και άλλα έξοδα, και αφήνει στην επιχείρηση ταυτόχρονα ένα ικανοποιητικό καθαρό 

κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ιδία κεφάλαια. Βέβαια καλό είναι να υπάρχει μια άνοδος 

τα επόμενα έτη, έτσι ώστε να έχει μια ¨καθαρή εικόνα ο αναλυτής και να μπορεί να κρίνει με 

σιγουριά ότι η Berling επιτυγχάνει φθηνές αγορές και πουλάει σε υψηλές τιμές. 
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4.4.2 Δείκτης Εκμετάλλευσης Παγίων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25:ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0,89 0,92 0,69 

 

Διάγραμμα17 : Ανάλυση Εκμετάλλευσης Παγίων 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.3.520, η τιμή του δείκτη μας δείχνει πόσο η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τα πάγια της σε σχέση με τις πωλήσεις της. Παρατηρείται ότι και τα τρία έτη οι 

τιμές του δείκτη είναι αρκετά κοντά, με ελάχιστη μείωση το 2015. Αυτό απεικονίζει ότι η 

επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τον πάγιο εξοπλισμό της για τις πωλήσεις της και ίσως έχει κάνει 

μια κακή επένδυση κεφαλαίου πάνω στα πάγια της. 

  

                                                      
20 Στο κεφάλαιο 3.3.5 έγινε ανάλυση του αριθμοδείκτη  

0.89 0.92
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Αριθμοδείκτης Εκμετάλλευσης Παγίων
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4.4.3 Εκμετάλλευση Κεφαλαίων Κίνησης 

 

Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης -6,30 -6,29 -3,76 

 

Διάγραμμα 18: Ανάλυση Εκμετάλλευση Κεφαλαίων Κίνησης 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις πωλήσεις με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης21. Η χρήση του 

δείκτη είναι για να δείχνει πόσα ευρώ καθαρών πωλήσεων πραγματοποιεί η επιχείρηση για κάθε 

ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης22. Οι τιμές του δείκτη και τα τρία έτη είναι αρνητικές, πράγμα 

που σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει ένα πλεόνασμα του καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

τοποθετημένου στις προσωρινές επενδύσεις. Αυτός ο δείκτης μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

«βοηθητικός» δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων ή της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας εισπράξεων των απαιτήσεων. 

  

                                                      
21 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = κυκλοφορούν ενεργητικό- βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
22 Που δεν έχει χρηματοδοτηθεί από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

-6.3 -6.29
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Αριθμοδείκτης Εκμετάλλευσης Κεφαλαίων 
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4.5 Δείκτες Εξόδων 

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε σε δυο δείκτες εξόδων. Είναι καλό όταν γίνεται 

ανάλυση μιας επιχείρησης να αναφέρονται και δείκτες εξόδων, για να βλέπουμε εάν υπάρχει 

ικανότητα της επιχείρησης να διαχειρίζεται τα έξοδα της.  

 

4.5.1 Δείκτης Λειτουργικών ή Οργανικών Εξόδων 

Κόστος λειτουργίας /Πωλήσεις καθαρές (%) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 98,95 98,31 102,33 

 

Διάγραμμα 19: Ανάλυση Λειτουργικών ή Οργανικών Εξόδων 

 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων μετριέται εάν διαιρέσουμε το κόστος λειτουργίας23με τις 

πωλήσεις του οικονομικού έτους. Οι τιμές του δείκτη και για τα τρία έτη είναι μεγάλες, πράγμα 

το οποίο δείχνει μια μικρή αποδοτικότητα της επιχείρησης. Συνήθως, όταν το ποσοστό του δείκτη 

υπερβαίνει την τιμή του 50, τα λειτουργικά κέρδη που διαθέτει η επιχείρηση, πιθανόν να μην 

επαρκούν για την εξυπηρέτηση των εξόδων της, το οποίο συμβαίνει και στην Berling. 

  

                                                      
23 Κόστος Λειτουργίας= έξοδα λειτουργίας + κόστος πωληθέντων 
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4.5.2 Δείκτης Απόδοσης Προσωπικού 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού / Καθαρές Πωλήσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28:ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης 0 0 0 

 

Διάγραμμα 20: Ανάλυση Απόδοσης Προσωπικού 

Υπολογίζεται εάν διαιρεθούν οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού με τις πωλήσεις. Στην Berling η 

τιμή του δείκτη και για τα τρία οικονομικά έτη είναι μηδενική. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει 

άμεση επίδραση των αμοιβών των απασχολούμενων στα κέρδη της επιχείρησης. 

  

0 0 0
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Αριθμοδείκτης Απόδοσης Προσωπικού
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παραπάνω ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «BERLING 

ΑΒΕΕ», για τα τρία έτη 2013-2014-2015, προκύπτουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες – 

συμπεράσματα  για την κατάσταση της επιχείρησης. 

Με την βοήθεια των αριθμοδεικτών είδαμε ότι και τα τρία έτη, η ρευστότητα της επιχείρησης 

ήταν κακή. Με αυτά τα δεδομένα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση δείχνει μια 

άσχημη εικόνα, διότι δεν μπορεί να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς 

τρίτους. Επιπλέον καταλαβαίνουμε ότι θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στο κομμάτι των 

¨αγορών-πωλήσεων¨. 

Ακολουθεί βέβαια μια ανάλυση της κυκλοφοριακής ταχύτητας, που απεικονίζει μια ικανότητα 

της επιχείρησης να εισπράττει σε γρήγορους ρυθμούς τις απαιτήσεις της. Αντίθετα, στο κομμάτι 

των πιστώσεων της, παρατηρείται μια καθυστέρηση. Αδυνατεί να πληρώσει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να εισπράττει με πιο γρήγορους ρυθμούς από ότι πληρώνει. 

Επίσης, μια σημαντική πληροφορία που προκύπτει είναι ότι τα αποθέματα της ρευστοποιούνται 

ικανοποιητικά, που αυτό οφείλεται στην καλή ποιότητα που έχει στα χρώματα της. 

Επιπλέον, εξετάζοντας τους ισολογισμούς τα τρία αυτά έτη, παρατηρούμε ότι δεν παρουσίασε 

κέρδη, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιήσει διανομή κερδών στους μετόχους της καμία 

χρονιά. 

Από όλα τα παραπάνω, αλλά και από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια, καταλαβαίνουμε ότι η βιομηχανική εταιρεία χρωμάτων, βασίζεται κατά βάση σε ξένα 

κεφάλαια και όχι στα ίδια κεφάλαια. Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η εταιρεία πρέπει να κάνει μια 

αύξηση στα ίδια κεφάλαια για να μπορεί να αντλεί από εκεί χρηματικά ποσά για τις επενδύσεις 

της, καθώς και να μπορεί να καλύπτει τις πιστώσεις της σε πιστωτές και τράπεζες. Εάν 

ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα της και 

να συνεχίσει να πρωτοτυπεί στα καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα. 
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