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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην θεωρία των αριθµοδεικτών και 

παρουσίαση των εταιριών "Swarovski Α.Ε." και "Folli Follie Α.Ε." Παρουσίαση των 

εταιρειών όσον αφορά τα προϊόντα τους, την ιστορική αναδροµή και την Εταιρική 

και Κοινωνική τους ευθύνη. Ιδιαίτερη έµφαση όµως, δίνεται στην οικονοµική τους 

ανάλυση και πιο συγκεκριµένα στους αριθµοδείκτες.  Οι αριθµοδείκτες είναι ένα από 

τα πιο βασικά και κύρια εργαλεία που χρησιµοποιεί ένας οικονοµικός αναλυτής. 

 Ειδικότερα, οι αριθµοδείκτες βοηθούν τον οικονοµικό αναλυτή να δει 

ολοκληρωµένα τη συνολική πορεία των κλάδων και των επιχειρήσεων και µέσω 

αυτών των αποτελεσµάτων µπορεί να απεικονιστεί η τωρινή κατάσταση των 

επιχειρήσεων αλλά και το µέλλον που θα έχουν. Ο κλάδος του κοσµήµατος σε 

παγκόσµιο επίπεδο, είναι ένας ανταγωνιστικός και συνάµα κερδοφόρος κλάδος. 

 Η χρήση των αριθµοδεικτών είναι σηµαντική για τις επιχειρήσεις και τους 

κλάδους, καθώς µπορούν να τις βοηθήσουν , προκειµένου να επιλυθούν διάφορα 

προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν ή και προβλήµατα που µπορεί να υπάρξουν στο 

µέλλον. Τέλος, προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητοί οι αριθµοδείκτες καθώς και η 

ανάλυση τους παρατίθενται δύο αναλύσεις των εταιριών ως case study. . 
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Abstract 

 

The present work refers to the financial analysis, based on the financial ratios, for 
"Swarovski SA" and "Folli Folli SA". 
Presentation of the companies regarding their products, the historical retrospection 
and their corporate and social responsibility .Particular emphasis is placed on their 
economic analysis and more specifically on economic indicator.  
The economic indicator , helps the financial analyst to have a complete and overall 
view of the company .In addition the economic indicators help financial analyst to see 
completely the overall course of sectors and companies, because through these results 
could analyze the future of business. 
 Apart from the future of the business the financial analysis can also see the current 
state of the business .jewelry industry is, worldwide, a competitive, promising and 
well profitable industry. 
The use of indicators is important for business and industries. 
Our analysis is mainly based on the analysis of financial ratios for both companies in 
order to evaluate their performance and investigate the financial possibilities which 
exist in the jewelry industry. Below you will see two analyzes of companies are 
presented as case study.  
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Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται, αναλύονται και συγκρίνονται 

οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών "Swarovski Α.Ε." και "Folli Follie Α.Ε." 

για τα έτη 2014 µέχρι 2016. 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  παρουσιαστούν  οι  αναλύσεις  των 

οικονοµικών καταστάσεων της "Swarovski Α.Ε." και "Folli Follie Α.Ε." για τα έτη 

2014 µέχρι 2016 προκειµένου να παρουσιαστούν, οι διαφορές που έχουν µεταξύ τους. 

Η εργασία έχει χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια 

εκτενή αναφορά στις κατηγορίες και τη θεωρία των αριθµοδεικτών, στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται και τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των δύο εταιριών και στο 

τέταρτο  (και  τελευταίο)  κεφάλαιο  γίνεται  η  ανάλυση  και  σύγκριση  των 

αριθµοδεικτών για τις δύο εταιρίες. 

Στο  πρώτο  κεφάλαιο  αναπτύσσεται  η  θεωρία  των  αριθµοδεικτών  .  Οι 

αριθµοδείκτες  χωρίζονται  σε  πέντε  κατηγορίες.  Οι  κατηγορίες  είναι  οι  εξής:  α) 

Ρευστότητας , β) ∆ραστηριότητας , γ) Αποδοτικότητας δ) Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

και ε) Επένδυσης. Η κάθε κατηγορία αριθµοδείκτη απεικονίζει µια συγκεκριµένη 

λειτουργία για το εσωτερικό κάθε επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία της 

ρευστότητας  εµφανίζει  την  καλή  η  κακή  κυκλοφορία  του  χρήµατος  εντός  της 

επιχείρησης.  Η  κατηγορία  της  δραστηριότητας  παρακολουθεί  την 

αποτελεσµατικότητα  διαφόρων  περιουσιακών  στοιχείων  της  επιχείρησης.  Ενώ  η 

κατηγορία  της  αποδοτικότητας  αναζητά  τον  βαθµό  αποτελεσµατικότητας  της 

εκάστοτε  επιχείρησης.  Εν  συνεχεία,  η  κατηγορία  της  κεφαλαιακής  διάρθρωσης 
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δείχνει την βιωσιµότητα της επιχείρησης σε µακροπρόθεσµη βάση αλλά και την 

σωστή χρήση και προτίµηση των κεφαλαίων της. Τέλος, η κατηγορία της επένδυσης 

παρουσιάζει την απόδοση της επιχείρησης µέσα στο χρηµατιστήριο . Εν κατακλείδι, 

οι αριθµοδείκτες βοηθούν τους οικονοµικούς αναλυτές να συντάξουν τις ετήσιες 

οικονοµικές  εκθέσεις  της  κάθε  επιχείρησης  ώστε  να  δείξουν  µια  ολοκληρωµένη 

εικόνα της επιχείρησης στους επενδυτές. 

Στο  δεύτερο  και  στο  τρίτο  κεφάλαιο  γίνεται  η  παρουσίαση  της  Swarovski 

Hellas Α.Ε και της Folli Follie Α.Ε. Στην Swarovski Hellas Α.Ε και στην Folli Follie 

Α.Ε αναλύονται οι πορείες τους από την χρονιά ίδρυσης τους µέχρι και σήµερα. 

∆ηλαδή,  γίνεται  παρουσίαση  της  ιστορικής  αναδροµής  των  επιχειρήσεων,  του 

χαρτοφυλακίου των προϊόντων τους και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.  

Στο  τέταρτο  και  τελευταίο  κεφάλαιο  γίνεται  η  σύγκριση  των  οικονοµικών 

καταστάσεων ανάµεσα στις δύο επιχειρήσεις µε τη χρήση των αριθµοδεικτών . Μέσω 

των αριθµοδεικτών φαίνεται η πορεία των δυο εταιρειών για τα έτη 2014-2015-2016. 
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Κεφάλαιο 1: Swarovski Hellas Α.Ε. 

 

1.1. Ιστορική Αναδροµή 

 

Τα πάντα ξεκινούν το 1862 όταν ο Daniel Swarovski, ήρθε στη ζωή. Από 

µικρός, λάτρευε και εντυπωσιαζόταν από το γοητευτικό παιχνίδι του φωτός µε τους 

κρυστάλλους. Γεννηµένος στη Βοηµία, η µοίρα του ήταν λίγο πολύ αναµενόµενη. Σε 

ένα µικρό εργοστάσιο που διατηρούσε ο πατέρας του για επεξεργασία και φινίρισµα 

κρυστάλλων, έγινε η αρχή. Η χρονολογία -τοµή ήταν το 1883, όταν στην ηλικία των 

21 χρόνων, ο Daniel επισκέπτεται µια ηλεκτρική έκθεση στη Βιέννη. Ήταν τότε που 

οι νέες τεχνολογίες του Siemens και του Edison τον ενέπνευσαν να σχεδιάσει και να 

κατασκευάσει µια ηλεκτρική µηχανή επεξεργασίας και κοπής κρυστάλλων. Εννέα 

χρόνια προσπάθειας και σχεδιασµών ολοκληρώθηκαν το 1892, όταν το µηχάνηµα 

που εµπνεύστηκε, πήρε σάρκα και οστά µέσα από τα όνειρά του και χάρισε µια 

ξεχωριστή τελειότητα στους κρυστάλλους του. 

Τρία χρόνια αργότερα, µαζί µε το γαµπρό του και ένα συνεργάτη τους ιδρύει 

στο Wattens των Αυστριακών Άλπεων την εταιρεία και το εργοστάσιο παραγωγής. 

Πιο κοντά στο Παρίσι, το αιώνιο κέντρο της µόδας, η εταιρεία πήρε την πορεία που 

της αναλογούσε και της άξιζε. 121 χρόνια µετά, η ιστορία είναι το ίδιο µοναδική και 

λαµπερή.  Το success story της εταιρείας ξεδιπλώνεται σε ένα µουσείο όλο λάµψη. 

Χιλιάδες επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο τις πύλες του µουσείου στο Wattens, για να 

περιηγηθούν  στους  λαµπερούς  διαδρόµους  και  τα  δωµάτια  και  να  αγοράσουν 

ρολόγια, κοσµήµατα και πολλά άλλα προϊόντα από τα καταστήµατα δίπλα από το 
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εργοστάσιο. Ο χώρος είναι άκρως εντυπωσιακός . Στο χώρο δεσπόζει ένα τεράστιο 

κεφάλι  µε  κρυστάλλινα  µάτια  και  έναν καταρράκτη που  ρέει από το  στόµα και 

καταλήγει  σε  µια  λίµνη  (τα  νερά  της  οποίας  κινούν  κάποιες  από  τις  µηχανές 

επεξεργασίας). Ένας πραγµατικός παράδεισος για κάθε γυναίκα κρύβεται µέσα στο 

µουσείο.  Άλλωστε,  όπως  είπε  και  η  Nadia  Swarovski,  η  επικεφαλής  της 

καλλιτεχνικής διεύθυνσης που «έσπασε» το αντρικό µονοπώλιο στην εταιρεία, «οι 

κρύσταλλοι και όχι τα διαµάντια είναι οι καλύτεροι φίλοι της γυναίκας». 

Η A. Kosmann, Daniel Swarovski & Co µετονοµάζεται σε DS & Co (Daniel 

Swarovski and Company) και αρχίζει να παράγει τις περιβόητες κρυστάλλινες πέτρες 

που έµοιαζαν µε διαµάντια. Επόµενος σταθµός το 1899, όταν ο Ντάνιελ υιοθετεί ως 

λογότυπο  της  φίρµας  του  το  περιβόητο  λουλούδι  Εντελβάις,  σύµβολο  του 

αλµπινισµού και της καθαρότητας, αλλά και λατρεµένο σε όλη την Αυστρία. Σε αυτό 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Daniel Swarovski ξεκαθάρισε από την αρχή 

ότι  οι  κρύσταλλοί  ήταν  γυάλινοι  και  όχι  διαµαντένιοι  .  Αυτό  που  ήταν  δηλαδή 

ψεύτικο άλλοτε και παραγόταν µαζικά από τον Ζορζ Στρας ως κατεργαριά, στα χέρια 

του Daniel µετατράπηκε σε ευρωπαϊκή µόδα χωρίς ίχνος εξαπάτησης.  

Η αυξηµένη ζήτηση των κρυστάλλινων δηµιουργιών του οδήγησε τη µικρή  

εταιρία σε δραστική ανάπτυξη. O Daniel Swarovski   προσλαµβάνει, άλλους 200  

εξειδικευµένους  στο  γυαλί  εργάτες  για  να  καλύψει  την  ευρωπαϊκή  µόδα  των  

κρυστάλλων του. Ήταν µια συνταγή επιτυχίας που δύσκολα θα αποτύγχανε.  Το  

1908, οι  τρεις  γιοι  του  Daniel  Swarovski  εντάχθηκαν  στην  πατρική  φίρµα,  που   

είχε εν’ µεταξύ µετονοµαστεί σε Swarovski, κάνοντάς τη πια οικογενειακή υπόθεση.  

ΟDaniel Swarovski δεν έβγαινε τώρα από το εργαστήριό του, αναπτύσσοντας  
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συνεχώς καινούριες και καινοτόµες µεθόδους κοπής και επεξεργασίας του γυαλιού,  

κάνοντας τα προϊόντα του ακόµα πιο απαστράπτοντα! Τα ιριδίζον κρύσταλλα του  

γίνονται κυριολεκτικά ανάρπαστα σε όλη την Ευρώπη. Για να καλύψει τη ζήτηση, ο  

Ντάνιελ φτιάχνει  το  1913  δικό  του  εργοστάσιο  παραγωγής  γυαλιού,   

σταµατώντας τις εισαγωγές από τη Βοηµία. Την επόµενη όµως χρονιά θα ξεσπούσε ο 

 Α’ Παγκόσµιος και  η  ζήτηση  για  ακριβά  κρυστάλλινα  στολίδια  θα   

καταποντιζόταν. Κανένα πρόβληµα για τον πολυµήχανο Daniel, ο οποίος σταµατά  

την παραγωγή µέχρι το 1915 (καθώς οι γιοι του στρατολογήθηκαν ) και όταν ξανά  

ανοίγει η φίρµα τις πύλες της, κατασκευάζει τώρα µηχανές κοπής και επεξεργασίας  

γυαλιού, αλλά και δίσκους λειάνσεως (µέσω της θυγατρικής Tyrolit, η οποία  

παρεµπιπτόντως λειτουργεί µέχρι σήµερα). 

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1920,  όταν  η  οικονοµική  κατάσταση 

σταθεροποιήθηκε, η Swarovski άνοιξε και πάλι και ο Daniel είχε σκαρώσει  

πλέον νέες µεθόδους κοπής του γυαλιού που έκοψαν δεσµούς µε τα παλιά. Τα  

κρυστάλλινα αγαθά που έβγαιναν από τη µονάδα παραγωγής του ήταν πραγµατικά  

µοναδικά στον κόσµο  και  οι  µιµητές  του  που  ξεφύτρωναν  σαν  µανιτάρια  ήταν   

σαφές  πως  δεν µπορούσαν να τον ανταγωνιστούν . Την ίδια δεκαετία ο Ντάνιελ  

άρχισε να στέλνει τα προϊόντα  του  στις  ΗΠΑ,  βρίσκοντας  µια  νέα  και  τεράστια   

αγκαλιά  για  τις κοµψότατες  δηµιουργίες  του  .O  Daniel  Swarovski  ιδρύει  το   

1921  τη  δική  του πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία τον έσωσε πράγµατι από τις δύο  

πυρκαγιές που θα ξεσπούσαν  σύντοµα  στο  εργοστάσιό  του.  Η  Coco  Channel  

λάτρεψε  τους κρυστάλλους του Swarovski, τους χρησιµοποίησε στα φορέµατα και  

τα αξεσουάρ της και τον καθιέρωσε τελικά στον κόσµο της υψηλής ραπτικής. Η  
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«µυστική φόρµουλα» του Daniel Swarovski ήταν το κλειδί της επιτυχίας του,  

παραµένοντας µυστική ως και τις µέρες µας. Οι κρύσταλλοί του έλαµπαν τώρα σαν  

αληθινά διαµάντια και κανείς δεν µπορούσε να καταλάβει πώς τα κατάφερνε αφού το  

επτασφράγιστο µυστικό δεν βγήκε ποτέ από τα στόµατα της δυναστείας.  

Το 1929, ίδρυσε τη Swareflex, ένα τµήµα που έφτιαχνε κρύσταλλα για την  

αυτοκινητοβιοµηχανία . Και όταν όλα φαίνονταν να έχουν καρποφορήσει, ήρθε ο Β’  

Παγκόσµιος  Πόλεµος! Υπέφερε  πολύ  κατά  τη  Μεγάλη  Ύφεση  του  1932-34,  

σταµατώντας  εντελώς  τις  δραστηριότητές  του  για  αρκετό  καιρό,  είχε  τώρα  να  

παλέψει µε τον πόλεµο, αν και πλέον οι εξαγωγές του στις ΗΠΑ του εγγυόντουσαν  

την  επιβίωσή  του.  Επισήµως  το  εργοστάσιο  έβαλε  λουκέτο  µεταξύ  1939- 

1945.Μεταπολεµικά,  όταν  η  ζήτηση  για  πολυτελή  αγαθά  επέστρεψε  και  πάλι,  η  

εταιρεία  έφτιαχνε  τώρα  πραγµατικά  µοναδικά  κρυστάλλινα  προϊόντα.  Οι  

εκθαµβωτικές δηµιουργίες του δεν µπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες, θέτοντας  

τα θεµέλια για τη µελλοντική επιτυχία. Τα κρύσταλλα του Ντάνιελ εµφανίζονταν  

τώρα στο Hollywood (όπως στο «Οι άντρες προτιµούν τις ξανθιές» του 1953 µε τη  

Marilyn),  πλαισίωναν  τις  δηµιουργίες  της  υψηλής  ραπτικής  και  είχαν  γίνει  το  

κερασάκι στην τούρτα της δυτικής µόδας. Ψάχνοντας συνεχώς νέες περιπέτειες, ο  

Daniel ίδρυσε στη δεκαετία του 1950 άλλη µια εταιρία, φτιάχνοντας τώρα γυαλί για  

οπτικές  χρήσεις. Ο  Daniel  Swarovski  άφησε  την  τελευταία  του  πνοή  στις  23  

Ιανουαρίου 1956, έχοντας µόλις ρίξει στην κυκλοφορία έναν νέο τύπο πολύχρωµου  

κρυστάλλου που λάτρεψε αµέσως ο Christian Dior. Η κληρονοµιά του πέρασε στους  

τρεις γιους του και κατόπιν στα εγγόνια του, ενώ σήµερα είναι ως κολοσσός στα  

χέρια της τέταρτης γενιάς Swarovski. 
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1.2. Προϊόντα 

 

Η Swarovski είναι στον χώρο του κοσµήµατος 122 χρόνια (από το 1895). Η εταιρία  

ξεκίνησε µε την παραγωγή και την δηµιουργία µοναδικών κρυστάλλων. Μέσα σε  

σχετικά γρήγορα διάστηµα (για την τότε εποχή) έγινε γνωστή για την µοναδική και  

καινοτόµα τεχνογνωσία που διέθετε, αποκλειστικά απάνω στο κρύσταλλο. Η πλούσια  

κληρονοµιά της Swarovski σε ότι αφορά την δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και  

την δεξιοτεχνία διασφαλίζει απαράµιλλη ποιότητα , κοπή και φινίρισµα για κάθε  

κρύσταλλο. Τα κρύσταλλα Swarovski µε τα αµέτρητα χρώµατα, εφέ, σχήµατα και  

µεγέθη προσφέρουν στους σχεδιαστές µια απίστευτη πηγή έµπνευσης. Από τότε η  

εταιρία δεν παρέµεινε µόνο στο κοµµάτι του κρυστάλλου, αλλά µε την βοήθειά του  

δηµιούργησε µοναδικά και ποιοτικά κοσµήµατα για την γυναίκα. Οι συλλογές των  

κοσµηµάτων της γίνονται ανάρπαστες κάθε χρόνο. Τα κοσµήµατα της Swarovski  

κατάφεραν να γίνουν έµπνευση για πολλούς µεγάλους οίκους µόδας καθώς και για  

µεγάλους σχεδιαστές µόδας. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια µε την συνεργία µεγάλων  

και σπουδαίων σχεδιαστών µόδας, η εταιρία δηµιουργεί µοναδικά κοσµήµατα τα  

οποία είναι στην διάθεση του κοινού µόνο για έναν χρόνο (π.χ. το 2016 η εταιρία  

συνεργάστηκε µε τον Jean Paul Gaultier). Επιπλέον, µε τα χρόνια αυτό που έχει κάνει  

ισχυρή την εταιρία είναι και οι µεγάλες συνεργασίες που κάνει µε σπουδαίους  

σχεδιαστές µόδας, τα προϊόντα που δηµιουργούν έχουν να κάνουν µε την µόδα, τα  

κοσµήµατα και τα αξεσουάρ. Εν κατακλείδι, η Swarovski έχει καταφέρει να  

δηµιουργήσει ένα πολύ ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα οποία έχουν φανατικό  

κοινό, διότι έχει καταφέρει να κάνει τους πελάτες να την εµπιστευτούν . Το  
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χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Swarovski, περιέχει: κρύσταλλα, κοσµήµατα,  

αξεσουάρ, µόδα (φορέµατα) και κινηµατογράφο . 

 

1.3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η Swarovski προκειµένου να δείξει την ευαισθησία της προς το περιβάλλον, το  

2000 δηµιούργησε το “Swarovski WaterSchool”. Το “Swarovski WaterSchool” είναι  

ένα πρόγραµµα το οποίο συνεργάζεσαι µε σχολεία σε όλο τον κόσµο, µε κύριο σκοπό 

την ενηµέρωση και την ενδυνάµωση των παιδιών, των γονέων και των σχολείων,  

ώστε να γίνουν διαχειριστές του νερού αλλά και να µπορούν να διευρύνουν την  

αειφόρο ανάπτυξη µέσα στην ίδια τους, την κοινότητα. 

Η “Swarovski WaterSchool” κατάφερε να έχει στο «πλάι» της 9 εταιρείες, οι  

οποίες βοηθούν στην υλοποίηση του προγράµµατος “Swarovski WaterSchool” σε 7  

χώρες, προκειµένου να ενηµερώσει και να ενδυναµώσει τις γενιές ώστε να ξέρουν να  

διαχειρίζονται την βιώσιµη ανάπτυξη. Τον σκοπό του προγράµµατος τον  

καταφέρνουν µέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παίρνουν µέρος τα παιδιά.  

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά ανακαλύπτουν τον ρόλο που έχει το νερό στην ζωή τους 

σε τοπικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Βέβαια, για να γίνει αυτό η “ Swarovski  

WaterSchool” παρέχει τις καταλληλότερες υποδοµές, προκειµένου να εξασφαλίσει  

ότι το νερό είναι ασφαλές και ότι υπάρχει σωστή αποχέτευση, ώστε το περιβάλλον  

που θα διδάσκονται τα µαθήµατα να είναι υγιές.  

Το “Swarovski WaterSchool” δηµιουργήθηκε το 2000 µε βασική «αποστολή»  

του την προσπάθεια επίλυσης των προκλήσεων στον τοµέα του νερού. Αυτό  
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προσπαθεί να το καταφέρει µέσω της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών 

στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης. Προκειµένου να το καταφέρει αυτό  

δηµιούργησε 3 πυλώνες, όπου βασιζόµενη σε αυτούς τους πυλώνες θα φέρει το  

αποτέλεσµα που αποζητά. Οι πυλώνες αυτοί είναι: 

● Πρόσβαση σε ασφαλές νερό: πολλές κοινότητες δεν έχουν πρόσβαση σε   

πηγές µε πόσιµο νερό, αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια.  

Προκειµένου να απαλοιφή αυτό το γεγονός η “Swarovski WaterSchool” 

συνεργάζεται µε τοπικές εταιρίες σε αυτές τις κοινότητες, έτσι ώστε να 

εντοπίζονται, να δηµιουργούνται και να υλοποιούνται οι λύσεις, για να 

παρέχονται στα σχολεία και στις κοινότητες καθαρό νερό. Βέβαια,  

προσπαθούν αυτές οι λύσεις να έχουν µακροπρόθεσµη ισχύ και για τις  

επόµενες γενιές. 

● Εκπαίδευση νερού: η καλύτερη ενηµέρωση στα παιδιά για την αειφόρο 

ανάπτυξη γίνεται µέσω της συµµετοχικής διδασκαλίας. Μέσω αυτής της 

διδασκαλίας γίνεται πιο εύκολα κατανοητή η σηµασία του νερού στην ζωή  

του ανθρώπου καθώς και η αποχέτευση. Το “Swarovski WaterSchool” 

συνεργάζεσαι µε τους καθηγητές των συνεργαζόµενων σχολείων έτσι ώστε 

να γίνει πιο άµεσα η ενηµέρωση των παιδιών από ηλικίες 8 έως και 15  

ετών. 

● Υγειονοµία, υγιεινή και υγεία: το “Swarovski WaterSchool” συνεργάζεσαι  

µε τους τοπικούς φορείς κάθε κοινότητας µε σκοπό την άµεση δηµιουργία 

καθαρών πόσιµων πηγών νερού. ∆ιότι, η µη παροχή καθαρών και πόσιµων 

νερών επιφέρει αρκετές αρρώστιες και αυτό συνεπάγεται µε τις συνεχείς  
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απουσίες των παιδιών από την εκπαίδευση τους πάνω στη βιώσιµη  

ανάπτυξη. 

Επιπροσθέτως, η Swarovski WaterSchool έχει καταφέρει να θέσει σε εφαρµογή  

το πρόγραµµά της σε 2.400 σχολεία σε 7 διαφορετικές χώρες. Οι χώρες στις οποίες  

έχει υλοποιηθεί το πρόγραµµα είναι: Αυστρία, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ταϊλάνδη,  

Ουγκάντα και Αµερική.  

Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζονται οι ποσότητες καθαρού νερού για  

την κάθε γενιά: 

 

ΠΗΓΗ: http://www.swarovskiwaterschool.com/about 

Επί προσθέτως, η Swarovski αναγνωρίζει και υποστηρίζει τους στόχους, που  

έχουν θεσπίσει τα Ηνωµένα Έθνη για την αειφόρο ανάπτυξη. Τα Ηνωµένα Έθνη  

έχουν θεσπίσει συνολικά 17 στόχους για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Αυτοί 

οι στόχοι, είναι: α) χωρίς φτώχεια, β) µηδενική πείνα, γ) καλή υγεία και ευηµερία, δ)  

ποιοτική εκπαίδευση, ε) ισότητα των φύλων, ζ) καθαρό νερό και αποχέτευση, η)  

οικονοµικά προσιτή και καθαρή ενέργεια, θ) την αξιοπρεπή εργασία και την  

οικονοµική ανάπτυξη, ι) τη βιοµηχανία, την καινοτοµία και τις υποδοµές, κ)  

µειωµένες ανισότητες, λ) διατηρώντας τις πόλεις και τις κοινότητες, µ) κατανάλωση  

και παραγωγή, ν) κλιµατική δράση, ξ) ζωή κάτω από το νερό, ο) ζωή στη γη, π)  

ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσµούς, και ρ) συνεργασίες για τους στόχους. Το  



 

Swarovski WaterSchool επικεντρώνεται

ποιοτική εκπαίδευση, β) ισότητα

συνεργασίες για τους στόχους

βοηθήσουν περισσότερο στην

ΠΗΓΗ: http://www.swarovskiwaterschool.com/about

1.4. Ίδρυµα Swarovski (Swarovski Foundation)

 

Το 2013 η εταιρεία προέβη

Πρόεδρος του ιδρύµατος είναι

κίνηση προκειµένου να τιµήσει

διάφορων φιλανθρωπικών σκοπών

αξιοποιήσει την κληρονοµία

Αυτό προσπαθεί το ίδρυµα να

οργανώσεων σε τρεις βασικούς

δηµιουργικότητα, η προωθήσει

16 

Swarovski WaterSchool επικεντρώνεται κυριότερα σε αυτούς τους στόχους

εκπαίδευση β) ισότητα των φίλων, γ) καθαρό νερό και αποχέτευση

τους στόχους, όπου θεωρεί ότι την αντιπροσωπεύουν και

περισσότερο στην επίτευξη της αποστολής που έχει ορίσει.

: http://www.swarovskiwaterschool.com/about 

 Swarovski (Swarovski Foundation) 

εταιρεία προέβη στην δηµιουργία του ιδρύµατος Swarovski. 

ιδρύµατος είναι η Nadja Swarovski. Η εταιρία προέβη σε αυτήν

ένου να τιµήσει τον ιδρυτή της εταιρίας, Daniel Swarovski, 

φιλανθρωπικών σκοπών. Ως κύρια αποστολή του ιδρύµατος είναι

κληρονοµία που άφησε ο Daniel Swarovski εδώ και πέντε

το ίδρυµα να το κάνει µέσω των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών

τρεις βασικούς τοµείς. Οι τοµείς αυτοί είναι: ο πολιτισµός

η προωθήσει της ευηµερίας και τη διατήρηση των φυσικών

 

αυτούς τους στόχους α)  

και αποχέτευση, και δ)  

αντιπροσωπεύουν και θα την  

ει. 

 

ιδρύµατος Swarovski.  

προέβη σε αυτήν την  

, Daniel Swarovski, µέσω  

ιδρύµατος είναι να  

εδώ και πέντε (5) γενιές.  

φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών και  

ο πολιτισµός και η  

διατήρηση των φυσικών πόρων. 
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Το ίδρυµα δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον σε ότι έχει να κάνει µε την πολιτιστική  

κληρονοµία και την ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας στις τέχνες και γι’ αυτό  

προωθεί πολύ τον συγκεκριµένο τοµέα. Αυτό προσπαθεί να το κάνει υποστηρίζοντας  

εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς θεσµούς. Σε αυτό το κοµµάτι το  

ίδρυµα έχει προσφέρει αρκετά πράγµατα, όπως υποτροφίες, δωρεάν εισιτήρια  

θεάτρου σε ευπαθείς οµάδες, κλπ. Μερικά από τα οποία είναι: 

● Burgtheater 

● Central Saint Martin’s BA Program 

● Fine Cell Work 

● Arts Free NYC 

● MediCinema 

● DePalais Tokyo 

Στο κοµµάτι της ευηµερίας το ίδρυµα ασχολείται καθαρά µε την χειραφέτηση  

των γυναικών και την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, για να το πετύχει αυτό,  

συνεργάζεται µε διάφορους οργανισµούς οι οποίοι ασχολούνται µε τις προκλήσεις  

που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες ανά τον κόσµο. Έτσι, µέσω διάφορων καινοτόµων  

προγραµµάτων προσπαθούν να τις βοηθήσουν να ενδυναµώσουν τις δυνατότητές  

τους. Επιπλέον, στο κοµµάτι της εκπαίδευσης το ίδρυµα προσπαθεί να συνεργαστεί  

µε διάφορους φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν καινοτόµες προσεγγίσεις προκειµένου να 

βελτιώσουν τις µαθησιακές εµπειρίες για του νέους. Γι’ αυτό έχει δηµιουργήσει  

κάποια προγράµµατα µε τα οποία βοηθάει αυτούς τους τοµείς. Μερικά από τα  

προγράµµατα είναι: 

● ARK 
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● CANCER AID TYROL 

● EBOLA CRISIS 

● MINI MED STUDIUM 

● MOORFIELDS EYE CHARITY 

● MOTIVATION 

● NEST 

● NSPCC 

● ROOM TO READ 

● TEACH FOR AMERICA - NEW  YORK 

● TEACH FOR AUSTRIA 

● TEACH FOR THAILAND 

● UNIVERSITY COLLEGE LONDON, THE BARTLETT 

● WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL 

● WORLD REFUGEER CRISIS 

Εν συνεχεία, στο κοµµάτι των φυσικών πόρων, το ίδρυµα προβαίνει στη  

συνεργασία µε διάφορους οργανισµούς. Οι οργανισµοί αυτοί έχουν ως απώτερο  

σκοπό την προστασία και την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος . Αυτό  

προσπαθούν να το πετύχουν µέσω διάφορων περιβαντολλογικών έργων καθώς και  

µέσω της προώθησης των φυσικών πόρων. Γι’ έχει δηµιουργήσει κάποια  

προγράµµατα µε τα οποία βοηθάει αυτό τον τοµέα. Μερικά από τα προγράµµατα  

είναι: 

● UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

● NAGA FOUNDATION 
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Κεφάλαιο 2: Folli Follie Α.Ε. 

 

2.1. Ιστορική Αναδροµή 

 

Η Folli Follie είναι µια αµιγώς Ελληνική εταιρία, η οποία δηµιουργήθηκε το  

1982. Η εταιρία αυτή ανήκει στον ∆ηµήτρη Κουτσολιούτσο και έχει βασική  

δραστηριότητα την εµπορία κοσµηµάτων και ωρολογίων.  

Το 1982 δηµιουργείτε η εταιρία Folli Follie και παράλληλα γίνονται και τα  

εγκαίνια του πρώτου τους καταστήµατος στην Αθήνα. Το όραµα του ιδρυτή της  

εταιρίας ήταν η «προσιτή πολυτέλεια» για όλους τους καταναλωτές του, ανεξαρτήτου 

οικονοµικού υπόβαθρου.  

Το µεγάλο βήµα για την ανάπτυξη της εταιρίας και εκτός Ελλάδας έγινε το  

1995 µε την είσοδο της εταιρίας στην αγορά της Ιαπωνίας (ένα µεγάλο και µε ρίσκο  

βήµα για την εταιρία). Την ίδια χρονιά παράλληλα άνοιξε καταστήµατα στην Νέα  

Υόρκη, την Χαβάη και το Γκούαµ . Έπειτα άλλο ένα µεγάλο βήµα για την εταιρία  

ήταν η εισχώρησή της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το οποίο έγινε το 1997. 

Το 1998 ξεκίνησε στρατηγικές κινήσεις και σε άλλες χώρες της Ασίας,  

προκειµένου να ερευνήσει τυχόν διεισδύσεις . Επιπλέον, το 1999 δηµιούργησε  

θυγατρικές εταιρίες της Folli Follie στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο,  

ένα δυναµικό και σηµαντικό βήµα είναι και η απόκτηση του 40% του δικτύου  

διανοµής στην Ιαπωνία το 2000. Επίσης, το 2002 κατάφερε να διεισδύσει στην αγορά 

της Κίνας και της Ισπανίας, ενώ παράλληλα εισχωρούσε και στον τοµέα των  
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αερογραµµών. 

Το 2003 προβαίνει στην απόκτηση του 20% των Ελληνικών Καταστηµάτων  

Αφορολόγητων Ειδών (Κ.Α.Ε.), έπειτα από 3 χρόνια αυτό το ποσοστό είχε αγγίξει το  

52,28%. Το 2006 η εταιρία µέσω του Κ.Α.Ε. απέκτησε την εταιρία Links of London.  

Το 2007 τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο κατάστηµα Links of London στην Αθήνα,  

παράλληλα την ίδια χρονιά η Folli Follie εισχώρησε στην αγορά του Μακάο. 

Το 2008 η εταιρία εξαγόρασε την εταιρία Elmec Sport µέσω του Κ.Α.Ε. και την 

ίδια χρονιά προβαίνει στην εξαγορά της θυγατρικής της Folli Follie στην Ιαπωνία.  

Μετά από 2 χρόνια οι εταιρίες Folli Follie, Hellenic Duty Free Shops και Elmec Sport 

συγχωνεύτηκαν µεταξύ τους. Έτσι µέσω αυτής της συγχώνευσης προέκυψε ο όµιλος  

Folli Follie Group. 

Το 2011 ο όµιλος Fosun International µέσω επικείµενης µετοχικής αύξησης του 

οµίλου Folli Follie Group , αποκτά το 9,5% του οµίλου. Επιπλέον, το 2012 ο όµιλος  

δηµιουργεί το τµήµα Beauty & Cosmetics, προκειµένου να διανείµει µέσω αυτού τα  

αρώµατα της εταιρίας Procter & Gamble Prestige για την Ελλάδα. Την ίδια χρονιά  

ξεκίνησε και την λειτουργία του καταστήµατος «attica» στην Θεσσαλονίκη.  

Παράλληλα την ίδια χρονιά το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 40 χρόνια παραχώρησε την  

διαχείριση της µαρίλας της Μυτιλήνης, µεταξύ του όµιλο Folli Follie Group και της  

Τούρκικης εταιρείας Setur Servis Turistik A.S..  

Τέλος, το 2013 πωλείται στην Ελβετική Dufry AG το 51% του κλάδου της  

ταξιδιωτικής λιανικής του οµίλου. Επίσης, στα τέλη του 2013 ο όµιλος ανακοινώνει  

την πώληση και του υπόλοιπου 49% του κλάδου της ταξιδιωτικής λιανικής στην ίδια  

εταιρία. Έτσι, ο όµιλος Folli Follie Group καταφέρνει να εισχωρήσει στην αγορά της 
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Dufry ως στρατηγικός επενδυτής. 

 

2.2.Προϊόντα 

 

Η Folli Follie είναι στον χώρο του κοσµήµατος 35 χρόνια (από το 1982). Έγινε  

γνωστή στην αγορά για τα κοσµήµατα της από ασήµι και χρυσό 18 καρατίων, καθώς  

και για το γυαλί murano . Οι συλλογές µε τα κοσµήµατα της είναι φτιαγµένες από  

ατσάλι σε επάργυρο και επίχρυσο συνδυασµένο µε διαµάντια, όπως και µε  

πολύτιµους και ηµιπολύτιµους λίθους. Με τα χρόνια η εταιρία έβλεπε πως τα ρολόγια 

είχαν αντικαταστήσει (σ’ ένα σηµείο) τα κοσµήµατα, έτσι ξεκίνησε να λανσάρει την  

δική της σειρά µε ρολόγια, καθώς είχε είδη µια µεγάλη γκάµα από ρολόγια που  

εµπορευόταν.  

Εν κατακλείδι, η Folli Follie έχει καταφέρει να χτίσει ένα πολύ µεγάλο  

χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα οποία έχουν φανατικό κοινό, διότι έχει καταφέρει να  

προσφέρει στους πελάτες της εκτός από τα προϊόντα και υπηρεσίες. ∆ηλαδή, οι  

συλλογές των προϊόντων της σε όλες τις κατηγορίες αλληλοσυνδέονται και  

προσφέρουν στους πελάτες διάφορες στιλιστικές συµβουλές και απόψεις. Το  

χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Folli Follie, περιέχει: κοσµήµατα, αξεσουάρ, εσάρπες,  

γυαλιά ηλίου, τσάντες, πορτοφόλια, ζώνες και ρολόγια. 

 

2.3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η Folli Follie Group έχει έντονο το αίσθηµα της κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το  
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αίσθηµα προέρχεται µέσω των υποσχέσεων που δίνει η διοίκηση του οµίλους ως προς 

τους υπαλλήλους, τους µετόχους, τους προµηθευτές, τους πελάτες και την κοινωνία  

γενικά. Ουσιαστικά αυτή είναι η «οικογένεια» της Folli Follie και γι’ αυτό προσπαθεί 

και λειτουργεί µε υπευθυνότητα και σεβασµό. Έτσι, ο όµιλος προσπαθεί µέσω  

διάφορων δραστηριοτήτων της να βοηθήσει το σύνολο της κοινωνίας. 

Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την κοινωνική προσφορά της Folli Follie είναι ο  

τοµέας του Πολιτισµού. Η Folli Follie θεωρεί την προάσπιση και την προώθηση του  

πολιτισµού και των τεχνών την πιο σηµαντική κοινωνική και εθνική σηµασία, γι’  

αυτό και ο όµιλος έχει πολλές συνεργασίες µε πολιτιστικούς φορείς και οργανισµούς.  

Το ενδιαφέρον του οµίλου για τον Πολιτισµό και την προάσπιση του φαίνεται µέσω  

των χορηγιών που πραγµατοποιεί για διάφορα πολιτιστικά γεγονότα, τόσο εντός  

Ελλάδος όσο και εκτός Ελλάδος. Κάποια από τα πιο γνωστά πολιτιστικά γεγονότα  

εντός Ελλάδος είναι: α) το πρώτο θέατρο Καµπούκι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  

και β) τη συναυλία του ∆ιονύση Σαββόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη της Αθήνας.  

Επίσης, αυτά είναι ορισµένα πολιτιστικά γεγονότα που χορήγησε ο όµιλος εκτός  

Ελλάδος. Αυτά τα γεγονότα είναι: α) η αποχαιρετιστήρια συναυλία της Νάνα  

Μούσχουρη στο Χονγκ Κονγκ το 2005, β) η συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη  

στην Απαγορευµένη περιοχή του Πεκίνου το 2007, γ) η έκθεση µε θέµα «Sensitivity  

Questioned» που έγινε στην γκαλερί της Ιλεάνα Τούντα το 2010, και δ) η  

ενδυνάµωση της Ελληνικής Αποστολής στους 10ους Παγκόσµιους Χειµερινούς  

Αγώνες  Special Olympics στη Κορέα. 
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Κεφάλαιο 3: Θεωρητική Προσέγγιση Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

 

3.1. Σκοπός Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Σκοπός της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι η βοήθεια  

που παρέχεται στους οικονοµικούς αναλυτές, αλλά και στους άµεσα  

ενδιαφερόµενους (π.χ. µέτοχοι) προκειµένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις  

για το καλό της επιχείρησης. ∆ηλαδή, οι επιχειρήσεις µε την βοήθεια των  

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορούν να παρουσιάσουν την τρέχουσα  

απόδοση που έχουν οι δραστηριότητές της. 

3.2. Βασικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να αναφερθούµε, περιληπτικά, στις βασικές έννοιες  

που περιτριγυρίζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι έννοιες που θα δούµε  

είναι: α) ο ισολογισµός, β) η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, γ) ο πίνακας  

διάθεσης των αποτελεσµάτων, δ) η κατάσταση ταµειακών ροών και ε) το  

προσάρτηµα. Πιο συγκεκριµένα: 

A. Ισολογισµός (Balance Sheet): οι επιχειρήσεις µέσω των ισολογισµών 

απεικονίζουν, σε ετήσια βάση, τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά και 

τις συνολικές τους υποχρεώσεις. Η οικονοµική περίοδος που 

παρουσιάζονται στους ισολογισµούς είναι από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

∆εκεµβρίου. Ο Ισολογισµός χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες, 

ώστε να παρουσιάσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
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της χωριστά. Οι κατηγορίες είναι: α) το Ενεργητικό: όπου σ’ αυτό το 

µέρος παρουσιάζετε η συνολική περιουσία της επιχείρησης, και β) το 

Παθητικό: όπου σ’ αυτό το µέρος παρουσιάζονται όλες οι 

υποχρεώσεις που έχουν προκύψει για τις επιχειρήσεις µέσα στο 

οικονοµικό έτος. 

B. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Income Statement or Profit 

and Loss Account): µε την χρήση της κατάστασης των αποτελεσµάτων 

χρήσεως οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά τους, είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

C. Πίνακας ∆ιάθεσης των Αποτελεσµάτων (Table of Appropriation of 

Results): στο στάδιο αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να διανείµουν µε τον 

καλύτερο τρόπο το αποτέλεσµα που έχει προκύψει από τα 

αποτελέσµατα χρήσης.  

D. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Cash-Flow Statement): µέσω της 

κατάστασης ταµειακών ροών µπορούµε να διακρίνουµε τις εισροές τις 

εκροές που πραγµατοποίησε µέσα ένα οικονοµικό έτος οι επιχειρήσεις 

. Επίσης, µπορεί κάποιος να διακρίνει και την δυνατότητα που έχουν 

οι επιχειρήσεις για να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους 

(π.χ. πληρωµές µισθών, κάλυψη µερισµάτων στους µετόχους, κλπ). 

Επίσης, µπορείς να διακρίνεις τις επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες της και κατά πόσο αυτές οι δραστηριότητες επιφέρουν 

κάποιες επίδραση στα ταµιακά της διαθέσιµα.  

E. Προσάρτηµα: (Appendix): µέσω του προσαρτήµατος οι επιχειρήσεις 

µπορούν να εξηγούν µε πιο κατανοητούς όρους τα αποτελέσµατα που 

βγήκαν, από τον έλεγχο που έκανα για το οικονοµικό έτος που πέρασε. 
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3.3. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες (Αριθµοδείκτες) 

3.3.1. Αριθµοδείκτης Ρευστότητας 

 

Αυτή η κατηγορία των αριθµοδεικτών αποτελείτε από µια οµάδα κριτηρίων µε  

βασικό σκοπό την απεικόνιση της ικανότητας που έχει η επιχείρηση προκειµένου να  

καλύπτει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της αλλά και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

της. 

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας απεικονίζει την ικανότητα της επιχείρησης για  

την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. 

∆είκτης                                  Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Γενικής                   =        

Ρευστότητας                        Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Αυτό που θα προκύψει από την διαίρεση θα πρέπει να είναι πάνω από την  

µονάδα (1) και συνίσταται η σχέση δύο προς ένα (2:1). Αυτή η σχέση βέβαια  

προκύπτει από τον κλάδο στον οποίων ανήκει η επιχείρηση αλλά και οι συνθήκες οι  

οποίες επικρατούν στον κλάδο και οι συνθήκες όπου λειτουργεί ο κλάδος. 

Πιο συγκεκριµένα, ∆.Γ.Ρ.>1, τότε σηµαίνει πως οι βραχυπρόθεσµες  

υποχρεώσεις θα πρέπει να καλύπτονται στο εκατό τοις εκατό (100%) από το  

κυκλοφορούν ενεργητικό, αλλά θα πρέπει και πάλι να υπάρχει κάποιο πλεόνασµα σαν 

µόνιµο κεφάλαιο κίνησης. Όµως, αν ∆.Γ.Ρ.<1, τότε σηµαίνει πως κάποιο µέρος από  

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, αν όχι όλες, έχουν χρησιµοποιηθεί µε κάποιον µη  

σωστό τρόπο για να χρηµατοδοτηθούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της  
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επιχείρησης.  

 

Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας ανήκει και αυτός στην κατηγορία των δεικτών  

οι οποίοι υπολογίζουν τη ρευστότητα της επιχείρησης, µε την διαφορά πως ο δείκτης  

ειδικής ρευστότητας δεν υπολογίζει τα στοιχεία τα οποία δεν είναι τόσο εύκολα να  

ρευστοποιηθούν . 

∆είκτης  Κυκλοφορούντος Ενεργητικό - Αποθέµατα 

Ειδικής      = 

Ρευστότητας  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Το αποτέλεσµα της διαίρεσης αυτής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την µονάδα (1). 

Όµως, αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι η διαφορά µεταξύ του δείκτη γενικής  

ρευστότητας και αυτού νου του δείκτη. Όταν η διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων  

των δύο δεικτών είναι µεγάλη τότε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης ειδικής  

ρευστότητας δεν υπολογίζει τα αποθέµατα, έτσι θα πρέπει να δούµε καλύτερα τα  

αποθέµατα. Αντίθετα αν η διαφορά τους είναι µικρή τότε θα πρέπει να ελέγχουµε  

περισσότερο τις απαιτήσεις των πελατών για να µπορέσουµε να εξακριβώσουµε την  

επισφάλεια που θα έχουν και τα άλλα πλασµατικά στοιχεία του κυκλοφορούντος .  

 

Αριθµοδείκτης Ταµιακής Ρευστότητας 

Ο δείκτης ταµιακής ρευστότητας ανήκει στην κατηγορία των δεικτών µε τους  

οποίους δίνεται η δυνατότητα να υπολογισθεί η ικανότητα της επιχείρησης να  

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Μόνο που ο συγκεκριµένος  
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δείκτης µας δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης για να καλύψει τις  

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της µέσω των ταµιακών διαθεσίµων της. 

∆είκτης   ∆ιαθέσιµα 

Ταµιακής  = 

Ρευστότητας   Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - Προβλέψεις 

Το αποτέλεσµα του δείκτη θα πρέπει να είναι κάτω από την µονάδα (1)  

ανάλογα πάντα µε τον κλάδο όπου ανήκει η επιχείρηση και ανάλογα µε τις  

πραγµατικές δυνατότητες και ανάγκες που έχει η επιχείρηση εκείνη την χρονική  

περίοδο. 

 

Αριθµοδείκτης ∆ιατήρησης Ταµιακής Ρευστότητας (∆είκτης Αµυντικού  

∆ιαστήµατος) 

Ο δείκτης αµυντικού διαστήµατος µας δείχνει το χρονικό διάστηµα που µπορεί  

να ανταπεξέλθει η επιχείρηση καλύπτοντας τα λειτουργικά της έξοδα από το ρευστό  

που διαθέτει και από τα περιουσιακά στοιχεία της που θα µπορεί να ρευστοποιεί. 

∆είκτης   Κυκλοφορούν  Ενεργητικό - Αποθέµατα 

Αµυντικού  = 

∆ιαστήµατος   Προβλεπόµενα Ηµερήσια Λειτουργικά Έξοδα 

 

3.3.2. Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 

Αριθµοδείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης µέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων µας δείχνει ουσιαστικά τον  

µέσο χρόνο όπου θα πραγµατοποιηθεί η εξόφληση των υποχρεώσεων που έχουν  
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τρίτοι προς την επιχείρηση µας, δηλαδή των απαιτήσεων της επιχείρησης. 

∆είκτης Μέσης   Απαιτήσεις 

Περιόδους Είσπραξης  =    *365 

Απαιτήσεων     Πωλήσεις 

Το αποτέλεσµα που προκύπτει από την παρούσα διαίρεση µας δείχνει την µέση  

χρονική περίοδο που απαιτεί η επιχείρηση για να εισπράξει τις απαιτήσεις από τους  

πελάτες της, από την ηµέρα που πουλήθηκαν τα προϊόντα. 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων ανήκει στην  

κατηγορία των δεικτών µε τους οποίους µπορεί να προσδιοριστεί το χρονικό  

διάστηµα στο οποίο θα πρέπει να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που έχουν τρίτοι προς  

την επιχείρηση. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής   Πωλήσεις 

Ταχύτητας Είσπραξης  = 

Απαιτήσεων    Μέσος Όρος Απαιτήσεων 

Το αποτέλεσµα που θα προκύψει από αυτή την διαίρεση θα πρέπει να είναι  

µεγαλύτερο της µονάδας και πάντα σε αναλογία µε τον κλάδο όπου ανήκει η  

επιχείρηση και τις πραγµατικές ανάγκες και δυνατότητες που έχει η επιχείρηση αλλά  

και τον ανταγωνισµό που υπάρχει στον κλάδο. 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων δείχνει την ταχύτητα µε την  

οποία µια επιχείρηση πωλεί τα αποθέµατα της, αποτελεί ένα ακόµα µέτρο µε το οποίο 
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µπορούµε να δούµε σε τι βαθµό χρησιµοποιεί η επιχείρηση τα περιουσιακά τη  

στοιχεία. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής   Κόστος Πωληθέντων 

Ταχύτητας    = 

Αποθεµάτων    Μέσος Όρος Αποθεµάτων 

 

Αριθµοδείκτης Μέσης Περιόδου Τήρησης Αποθεµάτων 

Ο δείκτης µέσης περιόδου τήρησης αποθεµάτων µας δείχνει πόσες µέρες η  

επιχείρησης τηρεί τα αποθέµατά της στις αποθήκες της. 

∆είκτης Μέσης   (Αρχικό + Τελικό Απόθεµα) / 2 

Περιόδου Τήρησης  =      *365 

Αποθεµάτων    Κόστος Πωληθέντων 

 

Αριθµοδείκτης Μέσης Περιόδου Πληρωµής Υποχρεώσεων 

Ο δείκτης µέσης περιόδου πληρωµής υποχρεώσεων δείχνει πόση χρονική  

πίστωση δίνουν οι προµηθευτές στην επιχείρηση έτσι ώστε να τους αποπληρώσει.  

Επίσης, µε τον δείκτη αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτή η πιστοληπτική ικανότητα που  

έχει η επιχείρηση. 

∆είκτης Μέσης    Προµηθευτές + Γραµµάτια Πληρωτέα 

Περιόδου Πληρωµής        =       *365 

Υποχρεώσεων       Κόστος Πωληθέντων 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού µας δείχνει την  
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κυκλοφοριακή ταχύτητα που έχουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, δηλαδή την  

κυκλοφοριακή ταχύτητα όλων των επενδυµένων κεφαλαίων που έχει η επιχείρηση  

στην κατοχή της. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής   Πωλήσεις 

Ταχύτητας   = 

Ενεργητικού    Σύνολο Ενεργητικού 

Το αποτέλεσµα που προκύπτει όσο µεγαλύτερο είναι τόσο το καλύτερο διότι θα 

είναι και καλύτερη η κυκλοφοριακή ταχύτητα των επενδυµένων κεφαλαίων στην  

επιχείρηση. Αυτό σηµαίνει ότι θα γίνετε και καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού  

εξοπλισµού καθώς και εγκαταστάσεων που διαθέτει η επιχείρηση. 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρών Παγίων 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων δείχνει τον βαθµό όπου η  

επιχείρηση χρησιµοποιεί κι αξιοποιεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, δηλαδή το  

παραγωγικό δυναµικό της µέσα στο οικονοµικό έτος. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας   = 

Παγίων    Καθαρά Πάγια Στοιχεία 

Το αποτέλεσµα που προκύπτει όσο µικρότερο είναι τότε σηµαίνει πως η  

επιχείρηση χρησιµοποιεί περισσότερα πάγια στοιχεία για να δηµιουργηθεί το ποσό  

των πωλήσεων και αντιστρόφως. 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων ουσιαστικά δείχνει την  
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κυκλοφοριακή ταχύτητα που έχει η καθαρή περιουσία µια επιχείρησης στο  

οικονοµικό έτος. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής   Πωλήσεις 

Ταχύτητας Ιδίων  = 

Κεφαλαίων    Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

3.3.3. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους  

Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους επί του κόστους πωληθέντων είναι  

συναφής µε τον δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων, µε την µόνη  

διαφορά ότι ο συγκεκριµένος δείκτης µας δείχνει πόσο αποτελεσµατική είναι η  

λειτουργία της επιχείρησης ως προς το κόστος παραγωγής και της πολιτικής των  

τιµών που εφαρµόζει ως προς τις πωλήσεις που έχει. 

∆είκτης Μικτού Περιθωρίου    Μικτά Κέρδη 

Κέρδους επί του   =      *100 

Κόστους Πωλήσεων    Κόστος Πωληθέντων 

Το αποτέλεσµα που προκύπτει όταν είναι µεγάλο το µικτό κέρδος ως προς το  

κόστος πωληθέντων τότε σηµαίνει πως η επιχείρηση προσπαθεί και καταφέρνει να  

πουλήσει σε υψηλές τιµές, όµως εκτός αυτού µπορεί να καταφέρνει να πετύχει  

χαµηλό κόστος παραγωγής. Αντιθέτως αν το µικτό κέρδος είναι µικρό τότε  

καταλαβαίνουµε πως είτε η τιµολογιακή πολιτική είναι "παλιά" είτε ότι η διαχείριση  

του κόστους πωληθέντων είναι µη ικανοποιητική . 
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Αριθµοδείκτης Καθαρών Κερδών προ Φόρων 

Ο δείκτης καθαρών κερδών προ φόρων µας δείχνει το καθαρό κέρδος της  

επιχείρησης από της λειτουργική της δραστηριότητα πριν γίνει όµως η αφαίρεση των  

φόρων. Όµως, γίνεται σαφές πως στα κέρδη προ φόρων δεν συµπεριλαµβάνονται τα  

έσοδα που µπορεί να προέρχονται από την εκµετάλλευση άλλων µη λειτουργικών  

δραστηριοτήτων της επιχείρησης (π.χ. τα έσοδά από το χρηµατιστήριο, τα έσοδα από  

κάποια αξιόγραφα, κλπ). 

∆είκτης Καθαρών  Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 

Κερδών προ  =      *100 

Φόρων    Πωλήσεις 

 

Αριθµοδείκτης Καθαρού Κέρδους 

Ο δείκτης καθαρών κερδών µετά φόρων δείχνει τα ετήσια πραγµατοποιηθέντα  

κέρδη που έβγαλε η επιχείρηση . Μόλις τα δουν µετά θα πρέπει να αρχίσουν να τα  

διανέµουν ανάλογα µε την πολιτική που εφαρµόζουν στην διανοµή κερδών. 

∆είκτης                           Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

Καθαρού =                                                            *  100 

Κέρδους      Πωλήσεις 

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης µας δείχνει αν η τοποθέτηση των κεφαλαίων της επιχείρησης ήταν  

επιτυχή ή µη επιτυχής. Αυτό αφορά τόσο την επιχείρηση αλλά ακόµα περισσότερο  

αφορά τους µετόχους της. 
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∆είκτης    Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους 

Αποδοτικότητας =      *100 

Ιδίων Κεφαλαίων  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού διερευνά την σηµαντικότητα 

όλων των παραγόντων που έχουν βοηθήσει για να αυξηθούν τα καθαρά κέρδη της  

επιχείρησης, σε συνάφεια πάντα µε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, έτσι  

ώστε να βελτιωθεί ραγδαία η αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

∆είκτης    Πωλήσεις 

Αποδοτικότητας =      *100 

Ενεργητικού       Σύνολο Ενεργητικού 

 

3.3.4. Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

 

Αριθµοδείκτης Συνολικής ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

Ο δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης δείχνει το ποσοστό των  

επενδυµένων κεφαλαίων σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία έχουν προέλθει  

από τους πιστωτές που έχει η επιχείρηση. ∆ηλαδή ουσιαστικά αυτός ο δείκτης δείχνει 

το ποσοστό του συνολικού ενεργητικού όπου οι πιστωτές µπορούν να έχουν  

οποιασδήποτε µορφής απαίτησης, όµως ακόµα µας δείχνει τις ποσοστό κατέχουν τα  

ξένα κεφάλαια στο γενικό σύνολο του ενεργητικού. 
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∆είκτης     Σύνολος ∆ανειακών Υποχρεώσεων 

Συνολικής ∆ανειακής  =         *100

 Επιβάρυνσης    Σύνολο Ενεργητικού 

Το καλύτερο είναι το αποτέλεσµα του δείκτη αυτού να είναι χαµηλό διότι, όσο  

πιο χαµηλός είναι ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η ασφάλεια που νιώθουν οι  

πιστωτές. ∆ιότι νιώθουν εξασφάλιση για τις ζηµιές που µπορεί να αποκτήσουν σε  

περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης και της ρευστοποίησης των περιουσιακών  

στοιχείων της . Σε αντίθετη περίπτωση αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος τότε σηµαίνει  

πως τα δανεικά κεφάλαια είναι ένα µέρος των συνδεδεµένων επενδυτικών  

κεφαλαίων. Έτσι µπορεί να υπάρχει κίνδυνος οι ιδιοκτήτες να παρασυρθούν και να  

προβούν σε επενδύσεις οι οποίες µπορεί να προβούν πιο ζηµιογόνες στην επιχείρηση. 

 

Αριθµοδείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

Ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια δείχνει την οικονοµική ανεξαρτησία της  

επιχείρησης. Ουσιαστικά δείχνει την αναλογία που έχουν τα ξένα κεφάλαια της  

επιχείρησης προς τα ίδια κεφάλαια . 

∆είκτης Ξένων   Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων 

προς Ίδια  =      *100 

Κεφάλαια   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

3.3.5. Αριθµοδείκτες Επενδύσεων 
Αριθµοδείκτης Κερδών ανά Μετοχή 

Ο δείκτης κερδών ανά µετοχή µας δείχνει πόσα χρήµατα κερδίζει η επιχείρηση  

από κάθε µετοχή. Πιο συγκεκριµένα το ύψος των κερδών ανά µετοχή δείχνει την  
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κερδοφορία µια επιχείρησης µε βάση έστω και µια µετοχή. Τα κέρδη ανά µετοχή  

όταν έχουν µια αρκετά καλή ποσοστιαία αύξηση τότε αποτελεί και το βασικότερο  

κριτήριο για την επιλογή µετοχής. Για να µπορέσει να γίνει ολοκληρωµένα η επιλογή  

της άριστης µετοχή τότε θα πρέπει πρώτα να πληρούνται κάποια κριτήρια:  

● Τα ετήσια κέρδη ανά µετοχή να παρουσιάζουν µια ποσοστιαία αύξηση της 

τάξεως του 20% µε 30% την τελευταία πενταετία.  

● Τα κέρδη ανά µετοχή να απεικονίζουν µια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως  

του 20% µε 30% τα δύο τελευταία τρίµηνα του έτους ή µια ποσοστιαία αύξηση 

της τάξεως 20% µε 30% το τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. 

∆είκτης   Κέρδη µετά Φόρων 

Κερδών ανά  = 

Μετοχή   Αριθµός Μετοχών σε κυκλοφορία 

Αριθµοδείκτης Τιµής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) 

Ο δείκτης τιµής προς κέρδη ανά µετοχή (P/E) ας δείχνει ουσιαστικά τι ακριβώς  

πληρώνει ο επενδυτής όταν αγορά µια µετοχή, αλλά το τις φορές που η τιµή µιας  

µετοχής είναι υψηλότερη από τα κέρδη χρήσεως που αναλογούν στην µετοχή της  

επιχείρησης. 

∆είκτης Τιµής   Χρηµατιστηριακή Τιµή Μετοχής 

προς Κέρδη  =  

ανά Μετοχή   Κέρδη ανά Μετοχή 

Το αποτέλεσµα της διαίρεσης όσο πιο χαµηλό είναι θεωρείται η µετοχή  

υποτιµηµένη, όµως αν το αποτέλεσµα είναι υψηλότερο τότε η µετοχή θεωρείται  

υπερεκτιµηµένη . 
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Αριθµοδείκτης Τιµής προς Λογιστική Αξία Μετοχής (P/BV) 

Ο δείκτης τιµής προς λογιστική αξία µετοχή (P/BV) δείχνει τις φορές όπου η  

χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής είναι είτε µεγαλύτερη είτε µικρότερη από την  

λογιστική της αξία. 

∆είκτης Τιµής   Χρηµατιστηριακή Τιµή Μετοχής 

προς Λογιστική = 

Αξία Μετοχής   Λογιστική Αξία Μετοχής 

Όταν το αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο από την µονάδα (1) τότε θεωρείται πως  

η µετοχή είναι υπερεκτιµηµένη, αντίθετα αν το αποτέλεσµα είναι µικρότερο από την  

µονάδα (1) τότε η µετοχή θεωρείτε υποτιµηµένη. Ουσιαστικά όταν το αποτέλεσµα  

πλησιάζει την µονάδα (1) τότε καθιστά πολύ ελκυστική την µετοχή, διότι θεωρείται  

πως η πραγµατική τιµή της µετοχής αντικατοπτρίζει την αξία που έχει η επιχείρηση  

στην αγορά. 

 

Αριθµοδείκτης Μερισµατικής Απόδοσης 

Ο δείκτης µερισµατικής απόδοσης µας δείχνει την απόδοση των απολαβών που  

παίρνουν οι επενδυτές από τα µερίσµατα των µετοχών όπου έχουν επενδύσει τα  

κεφάλαια τους στην επιχείρηση. 

∆είκτης   Μέρισµα ανά Μετοχή 

Μερισµατικής  =      *100 

Απόδοσης     Τιµή Μετοχής στο Χρηµατιστήριο 

Το αποτέλεσµα της µερισµατικής απόδοσης όσο µεγαλύτερο είναι τόσο πιο  

ελκυστική κάνει την µετοχής της επιχείρησης προς τους επενδυτές. 
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Αριθµοδείκτης Συνολικής Χρηµατιστηριακής Αξίας 

Ο δείκτης συνολικής χρηµατιστηριακής αξίας µας δείχνει τη συνολική  

χρηµατιστηριακή των µετοχών της εταιρίας οι οποίες είναι προς διαπραγµάτευση στο  

χρηµατιστήριο . 

∆είκτης Συνολικής   Συνολικός Αριθµός Μετοχών 

Χρηµατιστηριακής  =   Χ  

 Αξίας     Τιµή Κλεισίµατος Μετοχής 

 

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών της 

Swarovski Hellas Α.Ε. και της Folli Follie Α.Ε. 

4.1. Swarovski Hellas Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

4.1.1. Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

∆είκτης Γενική Ρευστότητας 

∆είκτης   Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Γενικής  = 

Ρευστότητας              Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

2013 2014 2015 

8.264.429 

1.424.311     =  5,80 

9.655.356 

1.998.277       =  4,83 

9.355.783 

7.590.176        =  1,23 

Πίνακας 1: Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

 

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης γενικής ρευστότητας για τα έτη 

2013 έως και 2015. Αυτό που είναι αντιληπτό µε µια πρώτη µατιά είναι η φθίνουσα 
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πορεία του αποτελέσµατος από το 2013 στο 2015, η µείωση αυτή ανέρχεται στις 4,57 

µονάδες. Η µεταβολή αυτή µπορούµε να πούµε πως δεν επηρέασε τη ρευστότητα της 

επιχείρησης, αφού το αποτέλεσµα παραµένει µεγαλύτερο της µονάδας (1). Βέβαια, η 

µείωση  είναι  αρκετά  µεγάλη  οπότε  αυτό  θα  έχει  επηρεάσει  την  “ταχύτητα”  της 

ρευστότητας. Όµως, το σηµαντικό είναι πως το κυκλοφορούν ενεργητικό, µπορεί να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, της επιχείρησης, έτσι δεν θα χρειαστεί 

κάποια έξτρα δανειοδότηση . 

∆είκτης Ειδικής Ρευστότητας 

∆είκτης   Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέµατα 

Ειδικής  =  

Ρευστότητας              Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

2013 2014 2015 

8.264.429-324.148 

       1.424.311            =  5,57 

9.655.356-344.535 

       1.998.277            =  4,65 

9.355.783-513.116 

        7.590.176          = 1,16 

Πίνακας 2: Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

 

Κοιτώντας τον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης ειδικής ρευστότητας 

για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι η µεγάλη 

διαφορά που έχουν τα τρία (3) έτη µεταξύ τους. Η διαφορά από το 2013 στο 2015 

είναι της τάξεως των 4,39 µονάδων. Αυτή η µεταβολή  επηρέασε το δείκτη, διότι 

παρόλο που το αποτέλεσµα είναι ακόµα πάνω από τη µονάδα (1), θα έχει επηρεαστεί 

η  “ταχύτητα”  όπου  θα  µπορούν  πλέον  τα  άµεσα  ρευστοποιήσιµα  στοιχεία  να 

ρευστοποιηθούν  .  Βέβαια,  το  αποτέλεσµα  αυτό  συνεχίζει  δείχνει  πως  τα  άµεσα 
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ρευστοποιήσιµα  στοιχεία  της  επιχείρησης  επαρκούν  για  να  καλυφθούν  οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

∆είκτης Ταµιακής Ρευστότητας 

∆είκτης     ∆ιαθέσιµα 

Ταµιακής  = 

Ρευστότητας   Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - Προβλέψεις 

 

2013 2014 2015 

        4.051.405 

1.424.311-187.476     = 3,27 

        5.176.062 

1.998.025-173.252     =  2,83 

        4.482.073 

7.590.176-182.942     = 0,60      

Πίνακας 3: Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας για 

τα έτη 2013 έως και 2015, αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι η µεγάλη 

διαφορά που έχουν τα τρία (3) έτη µεταξύ τους. Η διαφορά από το 2013 στο 2015 

είναι της τάξεως των 2,67 µονάδων. Αυτή η µεταβολή επηρέασε το δείκτη κατά πολύ, 

διότι τα έτη 2013 και 2014 ο δείκτης πάνω από την µονάδα (1) όπου αυτό σήµαινε ότι 

τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ήταν επαρκή για να καλύψουν τις 

τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες οφειλές τους. Ενώ, το 2015 βλέπουµε ότι ο δείκτης 

έπεσε κάτω από την µονάδα (1) έτσι γίνεται αντιληπτό πως η επιχείρηση πλέον 

αδυνατεί να καλύψει τις τρέχουσες αλλά και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της, έτσι θα 

πρέπει  ίσως  να  προβεί  σε  κάποιον  δανεισµό,  προκειµένου  να  µπορέσει  να 

αποπληρώσει τις όποιες οφειλές έχει. Όµως, σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε ότι είναι σπάνιο αυτός ο δείκτης να είναι πάνω από την µονάδα (1). 



 

∆ιάγραµµα 1: Αριθµοδείκτες Ρευστότητας

Α.Ε. 2013-2015 

Στο  παραπάνω  γράφηµα

ταµειακής ρευστότητας της

Αυτό  που  είναι  αντιληπτό

ρευστότητας έχουν µια µεγάλη

4.1.2. Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας

∆είκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης

∆είκτης Μέσης  

Περιόδου    

Είσπραξης Απαιτήσεων 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

2013

Δείκτες Ρευστότητας (Γενικής και Ειδικής)
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Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Γενικής, Ειδικής και Ταµειακής) Swarovski Hellas 

παραπάνω γράφηµα  απεικονίζονται  οι  δείκτες  γενικής,  ειδικής

ρευστότητας της Swarovski Hellas Α.Ε. για τα έτη 2013 έως και

αντιληπτό  µε  την  πρώτη  µατιά  είναι  πως  και  οι  τρεις

έχουν µια µεγάλη πτώση από το 2013 στο 2015. 

θµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων 

 Απαιτήσεις 

=       *365 

  Πωλήσεις 

2014

2015

Δείκτες Ρευστότητας (Γενικής και Ειδικής)

 

 

Ταµειακής) Swarovski Hellas 

γενικής,  ειδικής  και 

έως και 2015. 

πως και οι  τρεις  δείκτες 

Δείκτες Ρευστότητας (Γενικής και Ειδικής)

Δ.Γ.Ρ.

Δ.Ε.Ρ.

Δ.Τ.Ρ.
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2013 2014 2015 

3.956.662        

7.614.440      *365  =  189 

4.205.823 

8.242.878     *365  =  186 

3.961.902 

8.829.596     *365  =  163 

Πίνακας 4: Αριθµοδείκτης Είσπραξης Απαιτήσεων 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

 

Στον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µέσης  περιόδου  είσπραξης 

απαιτήσεων για τα έτη 2013 έως και 2015. Βλέποντας το αποτέλεσµα του δείκτη για 

τα τρία έτη, παρατηρείται µια φθίνουσα πορεία από 2013 στο 2015 της τάξεως των 26 

ηµερών.  Από  αυτό  καταλαβαίνουµε  ότι  είναι  θετικό  για  την  επιχείρηση,  διότι 

µικραίνει ο αριθµός ηµερών που περιµένει η επιχείρηση να εισπράξει τις οφειλές 

όπου έχει από τους πελάτες της. Βέβαια, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα κεφάλαια της 

επιχειρήσεις θα είναι λιγότερο καιρό δεσµευµένα και θα έχει µικρότερη πιθανότητα 

για ζηµιές µέσω των επισφαλών απαιτήσεων. 

∆είκτης Μέσης Περιόδου Τήρησης Αποθεµάτων 

∆είκτης Μέσης  (Αρχικό + Τελικό Απόθεµα)/2 

Περιόδου Τήρησης =      *365 

Αποθεµάτων   Κόστος Πωληθέντων 

 

2014 2015 

(324.148+344.535)/2 

         2.659.108             *365  = 45 

(344.535+513.116)/2 

         3.937.822             *365  = 39 

Πίνακας 5: Αριθµοδείκτης Τήρησης Αποθεµάτων 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Βλέποντας  τον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µέσης  περιόδου 

τήρησης αποθεµάτων για τα έτη 2013 έως και 2015. Παρατηρώντας το αποτέλεσµα 

του δείκτη για τα τρία έτη, παρατηρείται µια φθίνουσα πορεία από 2013 στο 2015 της 
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τάξεως των 6 ηµερών. Αυτό είναι καλό για την επιχείρηση, διότι ελαττώνονται οι 

ηµέρες όπου κρατάει στις αποθήκες της τα προϊόντα της η επιχείρηση. Βέβαια, αυτό 

σηµαίνει ότι η ρευστότητα της επιχείρησης έχει µια αύξουσα πορεία, όπου είναι καλό 

και σηµαντικό για την ίδια. 

∆είκτης Μέση Περιόδου Πληρωµής Υποχρεώσεων 

∆είκτης Μέση    Προµηθευτές + Γραµµάτια Πληρωτέα 

Περιόδου   =             *365 

Πληρωµής Υποχρεώσεων  Κόστος Πωληθέντων 

 

2013 2014 

738.785+29.871 

     2.536.820       *365 =110 

753.853+18.544 

      2.659.108        *365  = 106 

Πίνακας 6: Αριθµοδείκτης Πληρωµής Υποχρεώσεων 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µέσης  περιόδου  πληρωµής 

υποχρεώσεων για τα έτη 2013 έως και 2015. Κοιτώντας το αποτέλεσµα του δείκτη 

για τα τρία έτη, παρουσιάζεται µια φθίνουσα πορεία από 2013 στο 2015 της τάξεως 

των 4 ηµερών. Το αποτέλεσµα που προκύπτει δεν είναι αρκετά καλό, διότι οι ηµέρες 

πληρωµής των υποχρεώσεων της επιχείρησης είναι λιγότερες από τις ηµέρες που την 

πληρώνουν  οι  πελάτες  της.  Έτσι,  υπάρχει  µια  καθυστέρηση  στην  πληρωµή  των 

υποχρεώσεων της. 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας   = 

Ενεργητικού    Σύνολο Ενεργητικού 
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2013 2014 2015 

  7.614.440 

10.260.754      =  0,74 

  8.242.878 

11.476.308     =  0,71 

  8.829.596 

10.769.604     =  0,81 

Πίνακας 7: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 2013-2015 Swarovski Hellas 
Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  παρουσιάζεται  ο  δείκτης  κυκλοφοριακής  ταχύτητας 

ενεργητικού για τα έτη 2013 έως και 2015. Το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται από το 

2013 στο 2015 έχει υποστεί µια αύξηση της τάξεως των 0,07 µονάδων. Η διαφορά 

αυτή µπορεί να θεωρηθεί και µηδαµινή. Όµως, το αποτέλεσµα δεν είναι τόσο καλό, 

επειδή, είναι κάτω της µονάδας (1) και αυτό σηµαίνει πως η επιχείρηση δεν κάνει 

εντατική χρήση των περιουσιακών της στοιχείων. Προκειµένου να το φτιάξει αυτό θα 

πρέπει είτε να κάνει πιο εντατική χρήση των περιουσιακών της στοιχείων είτε (στην 

έσχατη  περίπτωση)  να  προβεί  στην  άµεση  ρευστοποίηση  κάποιων  περιουσιακών 

στοιχείων της. Βέβαια, το θετικό είναι ότι υπάρχει αύξηση και από αυτό µπορούµε να 

καταλάβουµε ότι έχει αρχίσει να κάνει πιο εντατική την χρήση των περιουσιακών 

στοιχείων της. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Καθαρών Παγίων 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας    = 

Καθαρών Παγίων   Πάγια Στοιχεία 

 

2013 2014 2015 

7.614.440 

4.450.862     = 1,71 

8.242.878 

4.470.253      =  1,84 

8.829.596 

1.299.257     =  6,79 
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Πίνακας 8: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρών Παγίων 2013-2015 Swarovski 
Hellas Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  το  αποτέλεσµα  του  δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας καθαρών παγίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που 

γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι η διαφορά µεταξύ των τριών (3) ετών, δηλαδή από 

το 2013 στο 2015 υπάρχει µια αύξηση της τάξεων των 5,08 µονάδων. Παρ’ όλη τη 

µεταβολή  αυτή  ο  δείκτης  κυµαίνεται  σε  υψηλά  επίπεδα,  αυτό  σηµαίνει  πως  η 

επιχείρηση  χρησιµοποιεί  εντατικά  τα  πάγια  περιουσιακά  της  στοιχεία  και  πιο 

συγκεκριµένα τον πάγιο εξοπλισµό της. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας   = 

Ιδίων Κεφαλαίων   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

2013 2014 2015 

7.614.440 

2.616.613       =  2,91 

8.242.878 

3.244.427      =  2,54 

8.829.596 

2.996.486       =  2,94 

Πίνακας 9: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 2013-2015 Swarovski 
Hellas Α.Ε. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης κυκλοφοριακής  

ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που γίνεται  

αντιληπτό µε µια πρώτη µατιά είναι πως ο δείκτης από το 2013 στο 2015 έχει µια  

κυµαινόµενη πορεία, δηλαδή, από το 2013 στο 2014 είχε µια πτώση της τάξεως των  

0,37 µονάδων, ενώ από το 2014 στο 2015 είχε µια αύξουσα πορεία της τάξεων των 40 

µονάδων. Από αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό ότι η επιχείρηση το 2014 έκανε χρήση 



 

λιγότερων µονάδων από τα ίδια

θεωρηθεί θετικό γιατί µίκρυνε

που το 2015 είχε αύξηση της

αποτέλεσµα παραµένει ακόµα

χρησιµοποιεί από τα ίδια κεφάλ

χρήση περισσότερων ιδίων κεφαλαίων

τόσο καλή και να βασίζεται σε

 ∆ιάγραµµα 2: Αριθµοδείκτες Κυκλοφορια

Ιδίων Κεφαλαίων) Swarovski Hellas 

Στο  παραπάνω  γράφηµα

ταχύτητα ενεργητικού, κυκλοφοριακή

ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων για

παρατηρείται ότι οι περισσότεροι

στο 2015 έχουν µια κυµαινόµενη

ταχύτητας καθαρών παγίων

0

2

4

6

8

2013

0,74
1,71

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

(Ενεργητικού, Καθαρών Παγίων και Ιδίων 
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µονάδων από τα ίδια της κεφάλαια για τις πωλήσεις της. Αυτό

γιατί µίκρυνε ο δείκτης, όµως αυτό καταρρίπτεται από την

αύξηση της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων της. Φυσικά το

παραµένει ακόµα σε υψηλά επίπεδα µε συνέπεια η επιχείρηση

από τα ίδια κεφάλαιά της. Αλλά, αυτό µπορεί να έχει ως κατάληξη

περισσότερων ιδίων κεφαλαίων, έτσι η ασφάλεια της επιχείρησης να

να βασίζεται σε περισσότερα ξένα κεφάλαια. 

Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Ενεργητικού, Καθαρών

) Swarovski Hellas Α.Ε. 2013-2015 

παραπάνω γράφηµα  απεικονίζονται  οι  εξής  δείκτες:  κυκλοφοριακή

ενεργητικού κυκλοφοριακή ταχύτητα καθαρών παγίων και κυκλοφοριακή

κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Κοιτώντας το γράφηµα

ότι οι περισσότεροι  δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας, από

µια κυµαινόµενη πορεία. Με εξαίρεση, το δείκτη κυκλοφοριακής

καθαρών παγίων, οποίος από το 2013 στο 2015, είχε µια ραγδαία

2013
2014

2015

0,71
0,81

1,71
1,84

6,79

2,91

2,54
2,94

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

(Ενεργητικού, Καθαρών Παγίων και Ιδίων 

Κεφαλαίων)

Δ.Κ.Τ.Ε. Δ.Κ.Τ.Κ.Π. Δ.Κ.Τ.Ι.Δ.

 

πωλήσεις της Αυτό µπορεί να  

καταρρίπτεται από την στιγµή  

της Φυσικά, το  

η επιχείρηση να  

να έχει ως κατάληξη την  

επιχείρησης να µην είναι 

 

Ενεργητικού Καθαρών Παγίων και 

δείκτες κυκλοφοριακή 

παγίων και κυκλοφοριακή 

Κοιτώντας το γράφηµα, 

ταχύτητας, από το 2013 

δείκτη κυκλοφοριακής 

είχε µια ραγδαία αύξηση. 

(Ενεργητικού, Καθαρών Παγίων και Ιδίων 
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4.1.3. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους  

∆είκτης Μικτού  Μικτά Κέρδη 

Περιθωρίου  =    *100 

Κέρδους   Πωλήσεις 

 

2013 2014 2015 

5.077.620 

7.614.440    *100   =  66,68 

5.583.769 

8.242.878    *100   =  67,74 

4.891.774 

8.829.596    *100   =  55,40 

Πίνακας 10: Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µικτού  περιθωρίου  κέρδους  επί  των 

πωλήσεων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που µπορούµε εύκολα να δούµε είναι 

ότι υπάρχει µια διακύµανση στον δείκτη, δηλαδή, τα έτη 2013 προς 2014 ο δείκτης 

είχε µια αύξηση της τάξεως των 1,06 µονάδων, ενώ από το 2014 στο 2015 ο δείκτης 

είχε µια µεγάλη πτώση της τάξεως των 12,34 µονάδων. Παρόλο, την αισθητή µείωση 

του δείκτη, παραµένει ακόµα σε υψηλά επίπεδα. Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε ότι 

η πορεία της επιχείρησης είναι καλή και έτσι έχει την δυνατότητα να καλύπτει τα 

λειτουργικά της έξοδα. Βέβαια, λόγω αυτής της πτώσης η επιχείρηση θα πρέπει να 

κάνει µια έρευνα προκειµένου να δει σε τι οφείλετε αυτή η µεγάλη πτώση. 

∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

∆είκτης Καθαρού  Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 

Περιθωρίου  =      *100 

Κέρδους    Πωλήσεις 
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2013 2014 2015 

1.056.921 

7.614.440    *100   =   13,88 

1.078.564 

8.242.878    *100   =  13,08 

   477.064 

8.829.596    *100   =  5,40 

Πίνακας 11: Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους  

για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που παρατηρεί κάποιος µε την πρώτη µατιά  

είναι η φθίνουσα πορεία που είχε ο δείκτης για τα έτη 2013 έως και 2015. Η πτώση  

αυτή είναι της τάξεως των 8,44 µονάδων. Αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι  

πως η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και για τα τρία (3) έτη. 

∆είκτης Καθαρού Κέρδους 

∆είκτης                           Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

Καθαρού =                                                            *  100 

Κέρδους      Πωλήσεις 

 

2013 2014 2015 

-1.437.630 

 7.614.440    *100   =  -18,88 

  -825.537 

8.242.878    *100   =  -10,01 

   238.278 

8.829.596    *100   =  2,69 

Πίνακας 12: Αριθµοδείκτης Καθαρού Κέρδους  2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης καθαρού κέρδους για τα έτη  

2013 έως και 2015. Αυτό που παρατηρεί κάποιος µε την πρώτη µατιά είναι τα  

αρνητικά πρόσηµα που είχε ο δείκτης για τα έτη 2013 και 2014. Επίσης, αυτό που  

γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι και η πτώση που υπάρχει στον δείκτη για τα έτη  

2013 και 2014 της τάξεως των 8,87 µονάδων. Επιπλέον, το θετικό είναι πως το 2015  

το αποτέλεσµα του δείκτη βγήκε χωρίς αρνητικό πρόσηµο. Έτσι, αυτό που µπορούµε  

να καταλάβουµε είναι πως για τα έτη 2013 και 2014 η επιχείρηση δεν ήταν  



 

επικερδείς, ενώ το 2015 η επιχείρηση

χαµηλό ποσοστό βέβαια, αλ

 ∆ιάγραµµα 3: Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας

Περιθωρίου Κέρδους και Καθαρού

Στο παραπάνω διάγραµµα

κεφαλαίων και ο δείκτης αποδοτικότητας

αντιληπτό εξ αρχής, είναι ότι

φθίνουσα πορεία. 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων

∆είκτης    

Αποδοτικότητας = 

Ιδίων Κεφαλαίων  

 

2013 

-1.437.630 

 2.616.613    *100   =  -54,94

-20

2013

2014

2015

2013

Δ.Κ.Κ. -18,88

Δ.Κ.Π.Κ. 13,88

Δ.Μ.Π.Κ. 66,68

∆είκτες Αποδοτικότητας

Κέρδους, Καθαρού
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το 2015 η επιχείρηση άρχισε να δείχνει επικερδή δείγµατα

βέβαια, αλλά το θετικό είναι ότι έχει αρχίσει πλέον να έχει

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, Καθαρού

Κέρδους και Καθαρού Κέρδους) Swarovski Hellas Α.Ε.  2013-2015 

διάγραµµα, παρουσιάζονται  ο  δείκτης αποδοτικότητας

δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού. Αυτό που

αρχής είναι ότι και οι δύο δείκτες, από το 2013 στο 2014 έχουν

τας Ιδίων Κεφαλαίων 

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

        *100 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

2014 

54,94 

  -825.537 

3.244.427     *100   =  -25,44 

   238.278

2.996.486

0 20 40 60

2013

2014

2015

2013 2014 2015

18,88 -10,01 2,69

13,88 13,08

66,68 67,74 55,4

∆είκτες Αποδοτικότητας (Μικτού Περιθωρίου

Κέρδους, Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους και 
Καθαρού Κέρδους)

 

επικερδή δείγµατα, σε  

αρχίσει πλέον να έχει κέρδη. 

Κέρδους, Καθαρού 

 

αποδοτικότητας  ιδίων 

ενεργητικού Αυτό που γίνεται 

στο 2014 έχουν µια 

2015 

238.278 

2.996.486    *100   =  7,95 

80

2015

2,69

5,4

55,4

Περιθωρίου 
Κέρδους και 
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Πίνακας 13: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  παρουσιάζεται  ο  δείκτης  αποδοτικότητας  ιδίων 

κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που είναι διακριτό από την πρώτη 

στιγµή είναι ότι τα έτη 2013 και 2014 ο δείκτης έχει αρνητικό αποτέλεσµα εκτός 

αυτού το αρνητικό αποτέλεσµα είναι και σε µεγάλο ποσοστό. Από αυτό µπορούµε να 

καταλάβουµε ότι για αυτά τα δύο έτη τα κεφάλαια δεν χρησιµοποιούνται καθόλου 

και αν χρησιµοποιούνται δεν έχουν κανένα (σχεδόν) αποτέλεσµα. Ενώ, βλέπουµε ότι 

το 2015 το αποτέλεσµα είναι θετικό και από αυτό καταλαβαίνουµε ότι η επιχείρηση 

έχει αρχίσει να χρησιµοποιεί τα κεφάλαιά της µε αποτελεσµατικότητα . 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

∆είκτης    Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

Αποδοτικότητας =        *100 

Ενεργητικού                      Σύνολο Ενεργητικού 

 

2013 2014 2015 

-1.437.630 

10.260.754    *100   =  -14,01 

  -825.537 

11.476.308    *100   =  -7,19 

   238.278 

10.769.604   *100   = 2,21 

Πίνακας 14: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα, απεικονίζεται ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικού 

ενεργητικού για τα έτη 2013 έως και 2015. Το αποτέλεσµα που έχει προκύψει για τα 

έτη  2013  και  2014  δεν  είναι  καθόλου  καλά,  διότι  παρουσιάζουν  αρνητικό 

αποτέλεσµα.  Αυτό  σηµαίνει  πως  το  σύνολο  των  περιουσιακών  στοιχείων  της 

επιχείρησης  δεν  είναι  αποδοτικά,  βέβαια  παρατηρούµε  και  µια  µείωση  του 

αποτελέσµατος της τάξεων των 6,82 µονάδων (αυτό είναι θετικό στοιχείο). Όµως, 



 

παρατηρούµε  ότι  το  2015  το

γίνεται θετικό. Είναι θετικό για

αυτό  σηµαίνει  πως  τα  περιουσιακά

αποφέρουν κάποια απόδοση

αρχίσει να δηµιουργεί ένα πιο

 ∆ιάγραµµα 4: Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας

Swarovski Hellas Α.Ε.  2013-2015

Στο παραπάνω διάγραµµα

κεφαλαίων και ο δείκτης αποδοτικότητα

αντιληπτό εξ αρχής, είναι ότι

φθίνουσα πορεία. 

-60

2013

Δ.Α.Σ.Ε. -14,01

Δ.Α.Ι.Κ. -54,94

∆είκτες Αποδοτικότητας
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ότι το  2015  το  αποτέλεσµα  του  δείκτη  αλλάζει  και  από

Είναι θετικό για την επιχείρηση που το αποτέλεσµα βγήκε

πως τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  επιχείρησης  έχουν αρχίσει

κάποια απόδοση. Βέβαια, αυτό έχει και σαν αποτέλεσµα η επιχείρηση

δηµιουργεί ένα πιο ασφαλές κλίµα για τους επενδυτές της. 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Ιδίων Κεφαλαίων και Συνολικού Ενεργητικού

2015 

παραπάνω διάγραµµα, παρουσιάζονται  ο  δείκτης αποδοτικότητας

δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού. Αυτό που

αρχής είναι ότι και οι δύο δείκτες, από το 2013 στο 2014 έχουν

-40 -20 0

2013

2014

2015

2014 2015

14,01 -7,19 2,21

54,94 -25,44 7,95

∆είκτες Αποδοτικότητας (Ιδίων Κεφαλαίων και
Συνολικού Ενεργητικού)

 

αλλάζει και  από  αρνητικό 

µα βγήκε θετικό γιατί 

επιχείρησης έχουν  αρχίσει  να 

αποτέλεσµα η επιχείρηση να 

Συνολικού Ενεργητικού) 

αποδοτικότητας  ιδίων 

ενεργητικού Αυτό που γίνεται 

στο 2014 έχουν µια 

20

2015

2,21

7,95

Κεφαλαίων και 
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4.1.4. Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

∆είκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 

∆είκτης Ίδια               Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

προς Ξένα  =      *100 

Κεφάλαια   Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων 

 

2013 2014 2015 

2.616.613 

7.024.630     *100  =  37,25 

3.224.427 

7.598.277    *100  = 42,69 

2.996.486 

7.590.176     *100  = 39,47 

Πίνακας 15: Αριθµοδείκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 2013-2015 Swarovski Hellas Α.Ε. 

Στον από πάνω πίνακα παρουσιάζεται, ο δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια για 

τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που γίνεται άµεσα αντιληπτό, είναι η διακύµανση 

που παρουσιάζει ο δείκτης µεταξύ των ετών 2013 έως και 2015. ∆ηλαδή, ο δείκτης 

από το 2013 στο 2014 είχε µια αύξηση της τάξεων των 5,44 µονάδων, ενώ από το 

2014  στο  2015  παρουσιάζει  µια  πτώση  της  τάξεων  των  3,22  µονάδων.  Το 

αποτέλεσµα που προκύπτει και για τα τρία έτη είναι θετικό, διότι, είναι πάνω από την 

µονάδα και από αυτό συµπεραίνουµε ότι οι φορείς της επιχείρησης (ίδια κεφάλαια) 

συµµετέχουν  µε  περισσότερα  κεφάλαια,  συγκριτικά  µε  τους  πιστωτές  (ξένα 

κεφάλαια). Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει επίσης και µια ένδειξη ασφάλειας ως προς 

τους δανειστές. 



 

 ∆ιάγραµµα 5: Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής

Hellas Α.Ε. 2013-2015 

Στο παραπάνω γράφηµα

για  τα  έτη  2013  έως  και

διακυµάνσεις τους δείκτης µεταξύ

2013 στο 2014 είχε µια αύξηση

2015 ο δείκτης είχε µια πτώση

4.2. Folli Follie Α.Ε. Χρηµατοοικονοµικοί

4.2.1. Αριθµοδείκτες Ρευστότητας

∆είκτης Γενική Ρευστότητας

∆είκτης   

Γενικής  = 

Ρευστότητας              

 

2013 

272.851.934 

34 36

2013

2014

2015

∆είκτες Κεφαλαιακής
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Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης (Ίδια προς Ηένα Κεφάλαια

παραπάνω γράφηµα, απεικονίζονται ο δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια

έως και  2015.  Αυτό  που  γίνεται,  άµεσα  αντιληπτό

τους δείκτης µεταξύ των ετών. ∆ηλαδή, βλέπουµε πως ο δείκτης

είχε µια αύξηση της τάξεως των 5,44 µονάδων, ενώ από το

είχε µια πτώση της τάξεως των 3,22 µονάδων. 

Α Ε. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

Ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

            Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

2014 

297.816.308 204.120.170

38 40 42 44

∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης (Ιδίων Κεφαλαίων προς
Ξένα Κεφάλαια)

 

Ηένα Κεφάλαια) Swarovski 

ξένα κεφάλαια 

αντιληπτό  είναι  οι 

βλέπουµε πως ο δείκτης από το 

µονάδων ενώ από το 2014 στο 

2015 

204.120.170 

Κεφαλαίων προς 

Δ.Ι.προς.Ξ.Κ.
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196.612.093     =  1,38  48.143.354       =  6,19   44.827.934       =  4,55 

Πίνακας 16: Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης γενικής ρευστότητας για τα έτη 

2013 έως και 2015. Αυτό που είναι αντιληπτό µε µια πρώτη µατιά είναι η διακύµανση 

του αποτελέσµατος από το 2013 στο 2015, δηλαδή, από το 2013 στο 2014 ο δείκτης 

είχε µια αύξηση της τάξεως των 4,81 µονάδων, ενώ από το 2014 στο 2015 είχε µια 

φθίνουσα πορεία της τάξεως των 1,66 µονάδων. Η µεταβολή αυτή µπορούµε να 

πούµε  πως  δεν  επηρέασε  τη  ρευστότητα  της  επιχείρησης  σε  αρνητικό  γεγονός, 

αντιθέτως  το  αποτέλεσµα  παραµένει  µεγαλύτερο  της  µονάδας  (1).  Βέβαια,   η 

διακύµανση αυτή είναι αρκετά µεγάλη οπότε αυτό θα έχει επηρεάσει την “ταχύτητα” 

της ρευστότητας, διότι το αποτέλεσµα είναι πολύ πιο πάνω από την µονάδα, έτσι µε 

αυτό καταλαβαίνουµε ότι η ρευστότητα της επιχείρησης γίνεται µε πιο γρήγορους 

ρυθµούς  το  2015  συγκριτικά  µε  το  2013.  Όµως,  το  σηµαντικό  είναι  πως  το 

κυκλοφορούν ενεργητικό, µπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης, έτσι δεν θα χρειαστεί κάποια έξτρα δανειοδότηση . 

∆είκτης Ειδικής Ρευστότητας 

∆είκτης  Κυκλοφορούντος Ενεργητικό - Αποθέµατα 

Ειδικής      = 

Ρευστότητας  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

2013 2014 2015 

272.851.934-31.213.252 

       196.612.093           =  1,22 

297.816.308-35.799.923 

      48.143.354                = 5,44 

204.120.170-37.671.158 

        44.827.934               = 3,71 

Πίνακας 17: Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 
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Κοιτώντας τον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης ειδικής ρευστότητας 

για τα έτη 2013 έως και 2015, αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι η µεγάλη 

διαφορά που έχουν τα τρία (3) έτη µεταξύ τους. Η διαφορά από το 2013 στο 2015 

είναι της τάξεως των 2,49 µονάδων, όµως η διαφορά µεταξύ του 2013 µε το 2014 

είναι µεγαλύτερη, της τάξεως των 4,22 µονάδων.  Αυτή η µεταβολή  επηρέασε το 

δείκτη, διότι παρόλο που το αποτέλεσµα είναι ακόµα πάνω από τη µονάδα (1), θα 

έχει επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό την “ταχύτητα” όπου θα µπορούν πλέον τα άµεσα 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία να ρευστοποιηθούν . Βέβαια, το αποτέλεσµα αυτό συνεχίζει 

δείχνει πως τα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία της επιχείρησης επαρκούν για να 

καλυφθούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

∆είκτης Ταµιακής Ρευστότητας 

∆είκτης     ∆ιαθέσιµα 

Ταµιακής  = 

Ρευστότητας   Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις - Προβλέψεις 

 

2013 2014 2015 

          134.500.088 

196.612.093-17.878.538    = 3,27 

         146.752.090 

48.653.335-1.490.018    = 3,14 

        61.283.352 

44.827.934-771.501  = 1,39      

Πίνακας 18: Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Παρατηρώντας τον πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας για 

τα έτη 2013 έως και 2015, αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι η φθίνουσα 

πορεία που έχουν τα τρία (3) έτη µεταξύ τους. Η διαφορά από το 2013 στο 2015 είναι 

της τάξεως των 1,88 µονάδων. Αυτή η µεταβολή επηρέασε το δείκτη κατά πολύ, διότι 

τα έτη 2013 και 2014 ο δείκτης κατά πολύ πάνω από την µονάδα (1) όπου αυτό 

σήµαινε ότι τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ήτανε επαρκή για να 



 

καλύψουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες

ο δείκτης παρόλο που είναι πάνω

επιχείρηση. Βέβαια, από την

(1) αυτό σηµαίνει, πως τα διαθέσιµα

για να καλύψουν τις τρέχουσες

σηµείο είναι σηµαντικό να αναφέρουµε

πάνω από την µονάδα (1).

∆ιάγραµµα 6: Αριθµοδείκτες Ρευστότητας
2013-2015 

 

Στο  παραπάνω  γράφηµα

ταµειακής ρευστότητας της

είναι αντιληπτό µε την πρώτη

διακυµάνσεις από το 2013 στο

αύξουσα πορεία, ενώ από το

0

1

2

3

4

5

6

7

2013

Δείκτες Ρευστότητας (Γενικής, Ειδικής και 
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τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες οφειλές τους. Ενώ, το 2015 βλέπουµε

παρόλο που είναι πάνω από την µονάδα (1) θα έχει σίγουρα επηρεάσει

Βέβαια από την στιγµή που ο δείκτης παραµένει πάνω από την

σηµαίνει πως τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

καλύψουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της. Όµως, σε

σηµαντικό να αναφέρουµε ότι είναι σπάνιο αυτός ο δείκτης να

µονάδα (1). 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Γενικής, Ειδικής και Ταµειακής) Folli Follie 

παραπάνω γράφηµα  απεικονίζονται  οι  δείκτες  γενικής,  ειδικής

ρευστότητας της Folli Follie Α.Ε. για τα έτη 2013 έως και 2015. 

µε την πρώτη µατιά είναι πως και οι τρεις δείκτες ρευστότητας

από το 2013 στο 2015. ∆ηλαδή, από το 2013 στο 2014 έχουν

ενώ από το 2014 στο 2015 έχουν µια φθίνουσα πορεία

2014

2015

Δείκτες Ρευστότητας (Γενικής, Ειδικής και 

Ταμειακής)

 

Ενώ το 2015 βλέπουµε ότι 

σίγουρα επηρεάσει την 

παραµένει πάνω από την µονάδα 

της επιχείρησης φτάνουν 

της Όµως, σε αυτό το 

αυτός ο δείκτης να είναι 

 
Ταµειακής) Folli Follie Α.Ε. 

γενικής,  ειδικής  και 

έως και 2015. Αυτό που 

δείκτες ρευστότητας έχουν 

στο 2014 έχουν µια 

φθίνουσα πορεία. 

Δείκτες Ρευστότητας (Γενικής, Ειδικής και 

Δ.Γ.Ρ.

Δ.Ε.Ρ.

Δ.Τ.Ρ.
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4.2.2. Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

∆είκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων 

∆είκτης Μέσης   Απαιτήσεις 

Περιόδου    =       *365 

Είσπραξης Απαιτήσεων  Πωλήσεις 

 

2013 2014 2015 

  74.603.411        

176.746.376      *365  =  154 

65.575.884 

157.115.879   *365  =  152 

72.146.994 

152.730.393   *365  =  172 

Πίνακας 19: Αριθµοδείκτης Είσπραξης Απαιτήσεων 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µέσης  περιόδου  είσπραξης 

απαιτήσεων για τα έτη 2013 έως και 2015. Βλέποντας το αποτέλεσµα του δείκτη για 

τα τρία έτη, παρατηρείται µια αύξουσα πορεία από 2013 στο 2015 της τάξεως των 18 

ηµερών. Από αυτό καταλαβαίνουµε ότι είναι αρνητικό για την επιχείρηση, διότι 

µεγαλώνει ο αριθµός ηµερών που περιµένει η επιχείρηση να εισπράξει τις οφειλές 

όπου έχει από τους πελάτες της. Βέβαια, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα κεφάλαια της 

επιχείρησης  να  είναι  µεγαλύτερο  καιρό  δεσµευµένα  και  θα  έχει  µεγαλύτερη 

πιθανότητα για ζηµιές µέσω των επισφαλών απαιτήσεων. 

∆είκτης Μέσης Περιόδου Τήρησης Αποθεµάτων 

∆είκτης Μέσης  (Αρχικό + Τελικό Απόθεµα)/2 

Περιόδου Τήρησης =      *365 

Αποθεµάτων   Κόστος Πωληθέντων 
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2013 2014 2015 

(91.545.137+ 

31.213.252)/2 

96.332.919        *365 =232 

 

(31.213.252+ 

35.799.923)/2 

85.358.333        *365 =143 

(35.799.923+ 

37.671.158)/2 

86.715.043          *365 =154 

Πίνακας 20: Αριθµοδείκτης Τήρησης Αποθεµάτων 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Βλέποντας  τον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µέσης  περιόδου 

τήρησης αποθεµάτων για τα έτη 2013 έως και 2015. Παρατηρώντας το αποτέλεσµα 

του δείκτη για τα τρία έτη, παρατηρείται µια φθίνουσα πορεία από 2013 στο 2015 της 

τάξεως των 78 ηµερών. Αυτό είναι καλό για την επιχείρηση, διότι ελαττώνονται οι 

ηµέρες όπου κρατάει στις αποθήκες της τα προϊόντα της η επιχείρηση. Βέβαια, αυτό 

σηµαίνει ότι η ρευστότητα της επιχείρησης έχει µια αύξουσα πορεία, όπου είναι καλό 

και σηµαντικό για την ίδια. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας   = 

Ενεργητικού    Σύνολο Ενεργητικού 

 

2013 2014 2015 

176.746.376 

808.190.815      =  0,21 

157.115.879 

825.604.663    =  0,19 

152.730.393 

756.198.532     =  0,20 

Πίνακας 21: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  παρουσιάζεται  ο  δείκτης  κυκλοφοριακής  ταχύτητας 

ενεργητικού για τα έτη 2013 έως και 2015. Το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται από το 

2013 στο 2015 έχει υποστεί µια µείωση της τάξεως των 0,01 µονάδων. Η διαφορά 
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αυτή θεωρείται µηδαµινή. Όµως, το αποτέλεσµα δεν είναι τόσο καλό, επειδή, είναι 

κάτω της µονάδας (1) και αυτό σηµαίνει πως η επιχείρηση δεν κάνει εντατική χρήση 

των περιουσιακών της στοιχείων. Προκειµένου να το φτιάξει αυτό θα πρέπει είτε να 

κάνει  πιο  εντατική  χρήση  των  περιουσιακών  της  στοιχείων  είτε  (στην  έσχατη 

περίπτωση) να προβεί στην άµεση ρευστοποίηση κάποιων περιουσιακών στοιχείων 

της. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Καθαρών Παγίων 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας    = 

Καθαρών Παγίων   Πάγια Στοιχεία 

 

2013 2014 2015 

176.746.376 

126.494.482      =  0,13 

157.115.879 

123.820.950       =  1,26 

152.730.393 

121.215.667     =  1,25 

Πίνακας 22: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Καθαρών Παγίων 2013-2015 Folli Follie 
Α.Ε. 

Στον  παραπάνω  πίνακα  απεικονίζεται  το  αποτέλεσµα  του  δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας καθαρών παγίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που 

γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι η διαφορά µεταξύ των τριών (3) ετών, δηλαδή από 

το 2013 στο 2015 υπάρχει µια αύξηση της τάξεων των 1,12 µονάδων. Παρ’ όλη τη 

µεταβολή  αυτή  ο  δείκτης  κυµαίνεται  σε  µέτρια  επίπεδα,  αυτό  σηµαίνει  πως  η 

επιχείρηση χρησιµοποιεί ναι µεν εντατικά τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και πιο 

συγκεκριµένα τον πάγιο εξοπλισµό της, αλλά θα µπορούσε να τα χρησιµοποιεί ακόµα 

πιο πολύ. 
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∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 

∆είκτης Κυκλοφοριακής  Πωλήσεις 

Ταχύτητας   = 

Ιδίων Κεφαλαίων   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

2013 2014 2015 

176.746.376 

516.210.664     = 0,34 

157.115.879 

500.376.553      =  0,31 

152.730.393 

439.807.735      =  0,34 

Πίνακας 23: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 2013-2015 Folli Follie 
Α.Ε. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται ο δείκτης κυκλοφοριακής  

ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που γίνεται  

αντιληπτό µε µια πρώτη µατιά είναι πως ο δείκτης από το 2013 στο 2015 έχει µια  

κυµαινόµενη πορεία, δηλαδή, από το 2013 στο 2014 είχε µια πτώση της τάξεως των  

0,03 µονάδων, ενώ από το 2014 στο 2015 είχε µια αύξουσα πορεία της τάξεων των  

0,03 µονάδων. Από αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό ότι η επιχείρηση το 2014 έκανε  

χρήση λιγότερων µονάδων από τα ίδια της κεφάλαια για τις πωλήσεις της. Αυτό  

µπορεί να θεωρηθεί θετικό γιατί µίκρυνε ο δείκτης, όµως αυτό καταρρίπτεται από την 

στιγµή που το 2015 είχε αύξηση της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων της. Φυσικά, το  

αποτέλεσµα παραµένει ακόµα σε χαµηλά επίπεδα µε συνέπεια η επιχείρηση να  

χρησιµοποιεί από τα ίδια κεφάλαιά της. 



 

∆ιάγραµµα 7: Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής

Ιδίων Κεφαλαίων) Folli Follie Α

Στο  παραπάνω  γράφηµα

ταχύτητα ενεργητικού, κυκλοφοριακή

ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων για

παρατηρείται ότι οι περισσότεροι

στο  2015  έχουν  µια  κυµαινόµενη

κυκλοφοριακής ταχύτητας καθαρών

αύξηση. 

4.2.3. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας

∆είκτης Μικτού Περιθωρίου

∆είκτης Μικτού  

Περιθωρίου  = 

Κέρδους   

 

0

0,5

1

1,5

2013

0,21
0,13

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

(Ενεργητικού, Καθαρών Παγίων και Ιδίων 
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Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Ενεργητικού, Καθαρών

) Folli Follie Α.Ε. 2013-2015 

παραπάνω γράφηµα  απεικονίζονται  οι  εξής  δείκτες:  κυκλοφοριακή

ενεργητικού κυκλοφοριακή ταχύτητα καθαρών παγίων και κυκλοφοριακή

κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως και 2015. Κοιτώντας το γράφηµα

ότι οι περισσότεροι  δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας, από

µια κυµαινόµενη  (σταθερή)  πορεία.  Με  εξαίρεση,  το

ταχύτητας καθαρών παγίων, όπου από το 2013 στο 2015, 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Μικτού Περιθωρίου Κέρδους  

Μικτά Κέρδη 

    *100 

Πωλήσεις 

2013
2014

2015

0,19
0,2

0,13

1,26
1,25

0,34
0,31

0,34

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

(Ενεργητικού, Καθαρών Παγίων και Ιδίων 

Κεφαλαίων)

Δ.Κ.Τ.Ε. Δ.Κ.Τ.Κ.Π. Δ.Κ.Τ.Ι.Δ.

 

Ενεργητικού Καθαρών Παγίων και 

δείκτες κυκλοφοριακή 

παγίων και κυκλοφοριακή 

Κοιτώντας το γράφηµα, 

ταχύτητας, από το 2013 

εξαίρεση,  το  δείκτη 

στο 2015, είχε µια 

(Ενεργητικού, Καθαρών Παγίων και Ιδίων 
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2013 2014 2015 

  80.413.457 

176.746.376    *100  =45,49 

  71.757.545 

157.115.879    *100   =  45,67 

  66.015.350 

152.730.393    *100   =  43,22 

Πίνακας 24: Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον  πίνακα  απεικονίζεται  ο  δείκτης  µικτού  περιθωρίου  κέρδους  επί  των 

πωλήσεων για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που µπορούµε εύκολα να δούµε είναι 

ότι υπάρχει µια διακύµανση στον δείκτη, δηλαδή, τα έτη 2013 προς 2014 ο δείκτης 

είχε µια αύξηση της τάξεως των 0,18 µονάδων, ενώ από το 2014 στο 2015 ο δείκτης 

είχε µια πτώση της τάξεως των 2,45 µονάδων. Παρόλο, την µείωση του δείκτη, 

παραµένει ακόµα σε υψηλά επίπεδα. Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε ότι η πορεία 

της επιχείρησης είναι καλή και έτσι έχει την δυνατότητα να καλύπτει τα λειτουργικά 

της έξοδα. 

∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

∆είκτης Καθαρού  Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 

Περιθωρίου  =      *100 

Κέρδους    Πωλήσεις 

 

2013 2014 2015 

459.605.333 

176.746.376    *100   = 260 

       177.310 

157.115.879    *100   = 0,11 

 -16.173.584 

152.730.393    *100 = -10,58 

Πίνακας 25: Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους  

για τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που παρατηρεί κάποιος µε την πρώτη µατιά είναι 

οι µεγάλες διακυµάνσεις που είχε ο δείκτης για τα έτη 2013 έως και 2015. Επίσης,  

αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι και η πολύ µεγάλη πτώση που υπάρχει  
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στον δείκτη από το 2013 έως και το 2015, η πτώση είναι πολύ µεγάλη, διότι εκτός ότι 

η πτώση ήταν πάνω από 150+ µονάδες, ο δείκτης είχε και αρνητικό αποτέλεσµα.  

Αυτό που γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι πως το 2013 η επιχείρηση ήταν  

κερδοφόρος και σε µεγάλο ποσοστό µάλιστα, ενώ το 2015 η επιχείρηση δεν ήταν  

πλέον κερδοφόρα καθώς το αποτέλεσµά της ήταν µε αρνητικό πρόσηµο. 

∆είκτης Καθαρού Κέρδους 

∆είκτης                           Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

Καθαρού =                                                            *  100 

Κέρδους      Πωλήσεις 

 

2013 2014 2015 

432.160.643 

176.746.376    *100  = 244,50 

   -7.050.558 

157.115.879   *100   = -4,48 

 -19.926.025 

152.730.393    *100  = -13,04 

Πίνακας 26: Αριθµοδείκτης Καθαρού Κέρδους 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης καθαρού κέρδους για τα έτη  

2013 έως και 2015. Αυτό που παρατηρεί κάποιος µε την πρώτη µατιά είναι τα  

αρνητικά πρόσηµα που είχε ο δείκτης για τα έτη 2014 και 2015. Επίσης, αυτό που  

γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι και η πολύ µεγάλη πτώση που υπάρχει στον δείκτη  

από το 2013 έως και το 2015 η πτώση είναι πολύ µεγάλη, διότι εκτός ότι η πτώση  

ήταν πάνω από 150+ µονάδες, ο δείκτης είχε και αρνητικό αποτέλεσµα. Αυτό που  

γίνεται γρήγορα αντιληπτό είναι πως το 2013 η επιχείρηση ήταν επικερδής και σε  

µεγάλο ποσοστό, ενώ από το 2014 και µετά η επιχείρηση δεν ήταν πλέον επικερδής. 



 

∆ιάγραµµα 8: Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας

Περιθωείου Κέρδους και Καθαρού

Στο παραπάνω διάγραµµα

κεφαλαίων και ο δείκτης αποδοτικότητας

αντιληπτό εξ αρχής, είναι 

φθίνουσα πορεία. 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων

∆είκτης    

Αποδοτικότητας = 

Ιδίων Κεφαλαίων  

 

2013 

432.160.643 

516.210.664    *100   = 83,71

Πίνακας 27: Αριθµοδείκτης Απο

Στον  παραπάνω  πίνακα

κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως

-100

2013

2014

2015

2013

Δ.Κ.Κ. 244,5

Δ.Κ.Π.Κ. 260

Δ.Μ.Π.Κ. 45,4

∆είκτες Αποδοτικότητας

Κέρδους, Καθαρού
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Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, Καθαρού

Κέρδους και Καθαρού Κέρδους) Folli Follie Α.Ε. 2013-2015 

παραπάνω διάγραµµα, παρουσιάζονται  ο  δείκτης αποδοτικότητας

δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού. Αυτό που

 ότι και οι δύο δείκτες, από το 2013 στο 2014 έχουν

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

        *100 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

2014 

516.210.664    *100   = 83,71 

   -7.080.558 

500.376.553     *100 = -1,41 

 -19.926.025

439.807.735    *100 = 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 2013-2015 Folli Follie 

παραπάνω πίνακα  παρουσιάζεται  ο  δείκτης  αποδοτικότητας

τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που είναι διακριτό από την

0 100 200
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260 0,11 -10,58

45,4 45,67 43,22

∆είκτες Αποδοτικότητας (Μικτού Περιθωρίου

Κέρδους Καθαρού Περιθωείου Κέρδους και Καθαρού

Κέρδους)

 

ς, Καθαρού 

αποδοτικότητας  ιδίων 

ενεργητικού Αυτό που γίνεται 

στο 2014 έχουν µια 

2015 

19.926.025 

439.807.735    *100 = -4,53 

2015 Folli Follie Α.Ε. 

αποδοτικότητας  ιδίων 

διακριτό από την πρώτη 

300

2015

13,04

10,58

43,22

Περιθωρίου 
και Καθαρού 
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στιγµή είναι ότι τα έτη 2014 και 2015 ο δείκτης έχει αρνητικό αποτέλεσµα. Από αυτό 

µπορούµε  να  καταλάβουµε  ότι  για  αυτά  τα  δύο  έτη  τα  κεφάλαια  δεν 

χρησιµοποιούνται  καθόλου  και  αν  χρησιµοποιούνται  δεν  έχουν  κανένα  (σχεδόν) 

αποτέλεσµα. Ενώ, βλέπουµε ότι το 2013 το αποτέλεσµα είναι θετικό και από αυτό 

καταλαβαίνουµε  ότι  η  επιχείρηση  έκανε  χρήση  τα  κεφάλαιά  της  µε 

αποτελεσµατικότητα. 

 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

∆είκτης    Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων 

Αποδοτικότητας =        *100 

Ενεργητικού                      Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

2013 2014 2015 

432.160.643 

808.190.815    *100   = 53,47 

   -7.080.558 

825.604.663    *100   = -0,85 

 -19.926.025 

756.198.532   *100 = -2,63 

Πίνακας 28: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον παραπάνω πίνακα, απεικονίζεται ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικού 

ενεργητικού για τα έτη 2013 έως και 2015. Το αποτέλεσµα που έχει προκύψει για τα 

έτη  2014  και  2015  δεν  είναι  καθόλου  καλά,  διότι  παρουσιάζουν  αρνητικό 

αποτέλεσµα.  Αυτό  σηµαίνει  πως  το  σύνολο  των  περιουσιακών  στοιχείων  της 

επιχείρησης δεν είναι αποδοτικά. Όµως, παρατηρούµε ότι το 2013 το αποτέλεσµα του 

δείκτη είναι θετικό. Το θετικό αποτέλεσµα του 2013 σηµαίνει πως τα περιουσιακά 



 

στοιχεία της επιχείρησης είχαν

και 2015 έχουν σαν αποτέλεσµα

ασφαλές κλίµα για τους επενδυτές

∆ιάγραµµα 9: Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας

Folli Follie Α.Ε. 2013-2015 

Στο παραπάνω διάγραµµα

κεφαλαίων και ο δείκτης αποδοτικότητας

αντιληπτό εξ αρχής, είναι ότι

φθίνουσα πορεία. 

4.2.4. Αριθµοδείκτες 

∆είκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια

∆είκτης Ίδια               

προς Ξένα  = 

Κεφάλαια   

 

-20 0

2013

2014

2015

2013

Δ.Α.Σ.Ε. 53,47

Δ.Α.Ι.Κ. 83,71

∆είκτες Αποδοτικότητας
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επιχείρησης είχαν απόδοση. Όµως,, τα αρνητικά αποτελέσµατα

σαν αποτέλεσµα για την επιχείρηση να αρχίσει να δηµιουργεί

για τους επενδυτές της. 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Ιδίων Κεφαλαίων και Συνολικού Ενεργητικού

παραπάνω διάγραµµα, παρουσιάζονται  ο  δείκτης αποδοτικότητας

δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού. Αυτό που

αρχής είναι ότι και οι δύο δείκτες, από το 2013 στο 2014 έχουν

Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

προς Ξένα Κεφάλαια 

           Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

      *100

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων 

20 40 60 80

2014 2015

53,47 0

83,71 -1,41 -4,53

∆είκτες Αποδοτικότητας (Ιδίων Κεφαλαίων και
Συνολικού Ενεργητικού)

 

αποτελέσµατα του 2014 

αρχίσει να δηµιουργεί ένα µη 

Συνολικού Ενεργητικού) 

αποδοτικότητας  ιδίων 

ενεργητικού Αυτό που γίνεται 

στο 2014 έχουν µια 

*100 

100

2015

0

4,53

Κεφαλαίων και 
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2013 2014 2015 

516.220.664 

246.980.151     *100  = 209 

500.376.553 

325.228.110    *100 = 153 

439.807.735 

316.390.797     *100  = 139 

Πίνακας 29: Αριθµοδείκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 2013-2015 Folli Follie Α.Ε. 

Στον από πάνω πίνακα παρουσιάζεται, ο δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια για  

τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που γίνεται άµεσα αντιληπτό, είναι η φθίνουσα  

πορεία  που παρουσιάζει ο δείκτης µεταξύ των ετών 2013 έως και 2015. Η πτώση 

 αυτή είναι της τάξεως των 70 µονάδων. Το αποτέλεσµα που προκύπτει και για τα  

τρία έτη είναι θετικό, διότι, είναι πάνω από την µονάδα και από αυτό συµπεραίνουµε  

ότι  οι  φορείς  της  επιχείρησης  (ίδια  κεφάλαια)  συµµετέχουν  µε  περισσότερα  

κεφάλαια,  συγκριτικά µε τους πιστωτές (ξένα κεφάλαια). Αυτό το αποτέλεσµα  

δείχνει επίσης και µια ένδειξη ασφάλειας ως προς τους δανειστές. Βέβαια, η  

επιχείρηση θα πρέπει να προβληµατιστεί για αυτή την πτώση, διότι αυτό θα σηµαίνει,  

ναι µεν ότι οι φορείς  (ίδια  κεφάλαια)  συµµετέχουν  περισσότερα  από  τους   

πιστωτές  (ξένα κεφάλαια), αλλά µε αυτήν την πτώση φαίνεται πως έχουν αρχίσει να  

µειώνονται τα συµµετέχοντα κεφάλαια από τους φορείς (ίδια κεφάλαια). 



 

∆ιάγραµµα 10: Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής

Α.Ε. 2013-2015 

 

Στο παραπάνω γράφηµα

κεφαλαίων για τα έτη 2013 έως

φθίνουσα πορεία του δείκτη από
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∆είκτες Κεφαλαιακής
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Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης (Ίδια προς Ηένα Κεφάλαια

παραπάνω γράφηµα, απεικονίζεται ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς

τα έτη 2013 έως και 2015. Αυτό που γίνεται, άµεσα αντιληπτό

του δείκτη από το 2013 στο 2015. 

 

100 150 200 250

∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης (Ιδίων Κεφαλαίων προς
Ξένα Κεφάλαια)

 

Ηένα Κεφάλαια) Folli Follie 
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άµεσα αντιληπτό είναι η  

Κεφαλαίων προς 

Δ.Ι.προς.Ξ.Κ.
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Συµπεράσµατα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις, για τις εταιρίες "Swarovski Hellas Α.Ε." και "Folli 

Follie Α.Ε." αναλύθηκαν µε την εφαρµογή των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν για τις εταιρίες παρατίθενται παρακάτω. 

Με τη βοήθεια των αριθµοδεικτών ρευστότητας προκύπτει ότι η Swarovski 

Hellas  Α.Ε.  συγκριτικά  µε  τη  Folli  Follie  Α.Ε.  είναι  µικρότερη,  αυτό  γίνεται 

κατανοητό, διότι οι δείκτες της Folli Follie, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα, σε 

σχέση µε την Swarovski Hellas, επειδή τα αποτελέσµατά της είναι αρκετά πιο υψηλά, 

από  το  επιθυµητό  όριο.  Από  τα  παραπάνω  αποτελέσµατα,  είναι  εύκολα  να 

κατανοηθεί πως η Folli Follie Α.Ε. δεν διατρέχει, κάποιον άµεσο κίνδυνο, όσον 

αφορά, τη ρευστότητά της. 

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας, βοηθούν τον αναλυτή να δει πόσες φορές η 

επιχείρηση ανανέωσε τα αποθέµατά της, πόσες φορές µέσα στο οικονοµικό έτος η 

επιχείρηση, εισπράττει τις απαιτήσεις της και πόσες φορές µέσα στο οικονοµικό έτος 

η επιχείρηση πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Από τα αποτελέσµατα και των δύο 

εταιριών, παρατηρείτε ότι η Swarovski Hellas Α.Ε. είναι σε καλύτερη θέση από την 

Folli Follie Α.Ε.. Καθώς, µέσα στο οικονοµικό έτος ναι µεν εισπράττει λιγότερες 

φορές τις απαιτήσεις της, αλλά έχει καταφέρει και ανακυκλώνει περισσότερες φορές 

τα αποθέµατά της.  

Η Swarovski Hellas Α.Ε. και η Folli Follie Α.Ε. ανήκουν στις επιχειρήσεις, 

όπου έχουν καταφέρει να παραµένουν σταθερές (µε κάποιες απώλειες βέβαια), εν 

µέσω οικονοµικής κρίσης. Είναι δύο πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες µε τα χρόνια 
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έχουν καταφέρει να αναπτύξουν, τα προϊόντα τους και να γίνουν γνωστές, εννοώντας 

πως πλέον οι καταναλωτές, αναγνωρίζουν τα προϊόντα τους από το λογότυπο τους 

καθώς έχουν δηµιουργήσει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των καταναλωτών τους. 
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