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Πεξίιεςε 
 

 

Η πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κηαο  

αλαγλσξίζηκεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν ηεο, αιιά θαη επξχηεξα, ηα Καθεθνπηεία 

Λνπκίδε. Μεηά ηελ κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα  

ηξία έηε, αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ.  

Η νηθνλνκηθή πνξεία, νη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

επηρείξεζεο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
1
. κσο 

νη πιεξνθνξίεο απηέο απφ κφλεο ηνπο ζπρλά δελ παξέρνπλ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα νη κέηνρνη, ην επξχηεξν 

επελδπηηθφ θνηλφ, νη ηξάπεδεο, αθφκε θαη νη αξκφδηεο Δπνπηηθέο Αξρέο λα κελ έρνπλ 

ζαθή θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε δξάζε κηαο επηρείξεζεο. Πξνηείλεηαη, 

επνκέλσο ε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο φζν θαη ζχγθξηζε απηψλ ζε δηαρξνληθφ επίπεδν. 

Η ρξήζε ινηπφλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο 

θαη δπλακηθέο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. Πνιιέο θνξέο φκσο έλαο 

αξηζκνδείθηεο απφ κφλνο ηνπ κπνξεί λα παξέρεη κφλν ελδείμεηο θαη λα αδπλαηεί λα 

δψζεη ηελ πιήξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο αλ δελ ζπγθξηζεί κε 

άιινπο αληηπξνζσπεπηηθνχο ή πξφηππνπο ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο κηαο 

ζεηξάο εηψλ. 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ αλαιχεηαη ε ζεσξεηηθή αλάπηπμε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ, φπσο θαιχπηνληαη απφ 

ηελ αθαδεκατθή (απφ ζεζκηθνχο θνξείο φπσο ην επηκειεηήξην) ή θαη ηελ εκπνξηθή 

βηβιηνγξαθία – αξζξνγξαθία.  

ην ηξίην θεθάιαην, ν αλαγλψζηεο ζα βξεη ζπλδπαζκφ δεκνζηεπκάησλ γηα 

ηελ επξχηεξε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη παξαξηήκαηα κε θνξνινγηθέο 

ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εηαηξεηψλ, αθνχ πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο κέξνπο ηνπ θφζηνπο 

                                                   
1 Η δεκνζηνπνίεζε είλαη αλεμαηξέησο θαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή. 
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ή ηνπ δπλεηηθνχ θφζηνπο θαη έηζη – κε δεδνκέλα πξφηππα παξνπζίαζεο – έρνπκε 

δηαθνξεηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.    

 Σέινο, ππάξρεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εηαηξείαο κέζα ζην 

ρξφλν. 
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Δηζαγσγή 
 

 

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή  αλάιπζε θαη 

αζρνιείηαη κε κηα αλψλπκε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο – εκπνξίνπ, ηα 

Καθεθνπηεία Λνπκίδε.   

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνδψζνπκε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ νπνίσλ είλαη ε θεξδνθνξία, 

ε ξεπζηφηεηα θαη ηθαλφηεηα θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ. θνπφο είλαη ε φζν ην 

δπλαηφ βαζχηεξε αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ε εμαγσγή πνξηζκάησλ αλά 

δηαθεθξηκέλν θνλδχιην θαη κέγεζνο. 

Οη δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζθνπεχνπλ ζην λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε απησλ πνπ βξίζθνληαη εθηνο 

επηρείξεζεο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο, φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ ηάζεηο, ζπζρεηίζεηο θαη κε άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη θαλεξέο αξρηθά. πλεπψο γηα λα είλαη δπλαηή ε 

απνθάιπςε φιεο ηεο πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ. 

Η ανάλσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ε 

θαζηέξσζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ, ν εληνπηζκφο ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ, δειαδή 

θξίζηκσλ ζεκείσλ, ζηηο ηάζεηο, ζην χςνο ησλ κεγεζψλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ 

πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθή εμήγεζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη ν εληνπηζκφο ελφο θξίζηκνπ ζεκείνπ είλαη δπλαηφλ λα δψζεη κηα έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε γηα κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Η ανάλσζε ησλ τρεμαηοοικονομικών θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο πνπ παίξλεη ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

τρεμαηοοικονομικές θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πεγέο, δεκηνπξγεί πιεξνθφξεζε κε ηελ 

κειέηε, αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
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τρεμαηοοικονομικών δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα θαη 

παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν άηνκν ή θνξέα.  

Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, κε ηε ρξήζε 

δεκνζηεπκέλσλ θαη επίζεκσλ ζηνηρείσλ – ζε πξσηνγελέο επίπεδν δειαδή – αιιά θαη 

κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο πνπ λνκίκσο 

ζπλνδεχνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γη’ απηφ θαη πξντδεάδνπκε ηνπο 

αλαγλψζηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο φηη ε επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

βαζίζηεθε ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο επηκειήζεθε ην νηθνλνκηθφ 

επηηειείν θαη ην ινγηζηήξην ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ελέθξηλαλ ε δηνίθεζε (με ηε γενική 

ηες ζσνέλεσζε ή ηο διοικεηικό ζσμβούλιο) θαη θπζηθά νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πνξεία ηεο, αλαιχνληαο ηξεηο ζπλερφκελεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Οπσζδήπνηε ζα γίλεη παξαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ θαη ηειηθά ζα ππάξμεη ζχγθξηζε αλά κέγεζνο θνλδπιίνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Η δηαδηθαζία απηή, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα παξαδνρέο ηεο ζεσξίαο 

αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
2
, πξνυπνζέηεη παξάζεζε βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (απνιχησλ), φπσο ε θεξδνθνξία, ν θχθινο εξγαζηψλ, ην 

θαηαηηζέκελν θεθάιαην, νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ ζπγθξηηηθά κεγέζε, νη ιεγφκελνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο, νη 

νπνίνη είλαη ιφγνη βαζηθψλ κεγεζψλ, πνπ δίλνπλ έηζη θάζε θνξά κηα πην ζχλζεηε, κηα 

ζρεηηθή, πιεξνθνξία.  

Σέηνηνη αξηζκνδείθηεο είλαη νη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο, νη νπνίνη, 

αλαιφγσο πνηνο αθξηβψο ζα επηιεγεί, είλαη κηα δηαίξεζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ γεληθψο. Άιινο αξηζκνδείθηεο είλαη ν αξηζκνδείθηεο, 

πνπ δείρλεη ηε ζρεηηθή απφδνζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ θαη ηζνχηαη κε ηε δηαίξεζε ησλ κεηθηψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο πσιήζεηο.   

 

                                                   
2
 Παπαδέαο Π., πθηαλάθεο Ν., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, Αζήλα 2014 
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Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ κεγεζψλ, ινγηζηηθήο ή ζηαηηζηηθήο 

πξνέιεπζεο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο  

ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεο 

νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

ε κνλάδα απηή. 

Με ηνπο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ βαζηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κεγεζψλ, δηεπθνιχλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη επεμεγνχληαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απ' απηή. Με ην ζχζηεκα ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ν βαζκφο απνδφζεσο ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ 

δξάζεο ηεο 
3
. 

Η ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έζεζε ην Π.Γ. 409/86 θαη ζην Ν.2190 πεξί Α.Δ 
4
, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζζνχλ θαη ελαξκνληζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, 

εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκνζηφηεηα. Ιδηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ηξίησλ δαλεηζηψλ ηεο εηαηξίαο.  

Ο λφκνο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη απηφο πνπ ελ ηέιεη 

δηέπεη ηνπο θαλφλεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φληαο ν πην 

πξφζθαηνο λφκνο γχξσ απ’ ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε (ζε ανηικαηάζηαζε ηοσ 

παλιόηεροσ Κ.Β.Σ. και ηοσ ζτεηικά πρόζθαηοσ Κ.Φ.Α.Σ.). 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη 

εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξσζεο, ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. Οη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

1) Σνλ Ιζνινγηζκφ 
5
 

                                                   
3 https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm  
4 www.et.gr Δζληθφ Σππνγξαθείν, θπζηθά ν λφκνο απηφο ηνπ 1920 ππάξρεη θαη πνιιά δηαδηθηπαθά site, 

αλαθέξεηαη απιά ην πιένλ επίζεκν.  
5
 Ο ηζνινγηζκφο είλαη έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ην ελεξγεηηθφ. Σν παζεηηθφ θαη ηελ θαζαξά πεξηνπζία (θεθάιαην) ζε νξηζκέλε 

https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm
http://www.et.gr/
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2) Σν ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα Υξήζεο» 
6
 

3) Σν «Πίλαθα Γηάζεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ» 
7
 

4) Σν Πξνζάξηεκα 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
ρξνληθή ζηηγκή (ελ πξνθεηκέλσ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο αλαθνξάο). ηελ νπζία είλαη 
ζηηγκηαία εηθφλα ηεο ινγηζηηθήο δηπινγξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο επηρείξεζεο. 
6 Δδψ εθθαζαξίδνληαη νξγαληθά θαη αλφξγαλα έζνδα θαη έζνδα θαη πξνθχπηεη ην θαζαξφ πξνο δηαλνκή 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο.  
7 Δδψ νξίδεηαη ε δηαλνκή ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ρξήζεο πξν θφξσλ ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ή 

άιια απνζεκαηηθά, κεξίζκαηα κεηφρσλ, θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ππφινηπν θεξδψλ εηο λένλ. 
8  Με ηελ εηζαγσγή ησλ Γ.Λ.Π. νη ππφ αλάιπζε εηαηξείεο ηεξνχλ επηπιένλ θαηάζηαζε 

κεηαβνιψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θεθαιαίσλ. Σα Γ.Λ.Π. ηεξνχληαη 

ππνρξεσηηθά γηαηί είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη σο εθ ηνχηνπ έπξεπε λα 

ηεξείηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα γηα δηεζλείο επελδπηέο.  

Πξφζθαηα: Νφκνο 4403/2016 (www.et.gr) Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έσο 46 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ ζρεηηθά κε «ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο 
επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ.  

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δεκνζηεχνπλ ζην Γ.Δ.ΜΗ.: α. ηηο λφκηκα εγθεθξηκέλεο απφ ηελ 

ηαθηηθή γεληθή πλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, β. ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη γ. ηε 

γλψκε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ φπνπ απαηηείηαη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. 

http://www.et.gr/
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Κεθάιαην Πξώην: Ζ Χξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

θαη ηα εξγαιεία ηεο. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 
 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Ιζνινγηζκψλ 

Δπηρεηξήζεσλ 
 

Οη δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνβιέπνπλ ζην λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη εθηφο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληεο 

απνθάζεηο γηα πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε θάπνην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Οη δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ ηάζεηο, 

ζπζρεηίζεηο θαη άιιε πιεξνθφξεζε πνπ δελ είλαη θαλεξή απφ πξψηε φςε. πλεπψο 

γηα λα είλαη δπλαηή ε απνθάιπςε ηεο πιεξνθφξεζεο, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε θαη 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ. 

Η αλάιπζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ε 

θαζηέξσζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ, ν εληνπηζκφο ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ, δειαδή 

θξίζηκσλ ζεκείσλ, ζηηο ηάζεηο, ζην χςνο ησλ κεγεζψλ θαη δηεξεχλεζεο ησλ ιφγσλ 

πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθή εμήγεζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη ν εληνπηζκφο ελφο θξίζηκνπ ζεκείνπ είλαη δπλαηφλ λα δψζεη κηα έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε γηα κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο 

επηρείξεζεο 
9
. 

Η αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο πνπ παίξλεη ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πεγέο, δεκηνπξγεί πιεξνθφξεζε κε ηελ 

κειέηε, αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα θαη 

παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν άηνκν ή θνξέα, φπσο: 

• ηνπο θνξείο ηεο επηρείξεζεο (ηδηνθηήηεο, κέηνρνη, δηνίθεζε) 

                                                   
9 Γηψξγνο Μαλνπζφπνπινο – χκβνπινο επηρεηξήζεσλ, δηαδηθηπαθή δεκνζίεπζε 
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• ηνπο πηζησηέο 

• ηνπο Υξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο 

• ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο 

• ηηο θνξνινγηθέο θαη άιιεο αξρέο 

• ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Οη αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ είλαη 

δηαθνξεηηθέο. Παξφηη ε αλάιπζε απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

αλαγθψλ, ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

παξαθάησ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο πιεπξψλ ηεο επηρείξεζεο: 

• Ρεπζηφηεηα 

• Απνδνηηθφηεηα 

• ηαζεξφηεηα 

• Γπλαηφηεηα αλάπηπμε 

Σν είδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο επηδηψμεηο απηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αλάιπζε, δίδνληαο έκθαζε ζε νξηζκέλα ζηνηρεία αλάινγα κε 

ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, έηζη: 

Οη καθξνρξφληνη δαλεηζηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο καθξνρξφληνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, 

ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά θέξδε ηεο θαη νη κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Οη επελδπηέο ζε κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο ελδηαθέξνληαη γηα ζηνηρεία φκνηα κε 

ηνπο καθξνπξφζεζκνπο δαλεηζηέο νπφηε ε αλάιπζε ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηα θέξδε, 

ζηα κεξίζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο απηψλ. 

Οη βξαρπρξφληνη πηζησηέο ελδηαθέξνληαη βαζηθά γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ε ζρέζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο 
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βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ζχλζεζε θαη ηελ 

δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, δηφηη νη πιεξνθνξίεο απηέο επεξεάδνπλ άκεζα ην 

είδνο ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί απηή λα 

απνθηήζεη. 

Μηα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κηαο 

επηρείξεζεο απφ έλα αλαιπηή - κειεηεηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ 

βαζηθνχο άμνλεο κειέηεο θαη αλάιπζεο: 

• Αμηνιφγεζε ρξήζεο 

• Υξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο 

• Αξηζκνδείθηεο 

• Γηαρξνληθή αλάιπζε 

• Κξίζηκα ζεκεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

• Γηάγλσζε ηζνινγηζκνχ 

 

1. Έθζεζε αμηνιφγεζεο ρξήζεο 

 

Πεξηγξάθνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κειεηψκελεο ρξήζεο ζε ζρέζε κε: 

• Σελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

• Σνλ θιάδν πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη είλαη: 

1.1 Απνηειέζκαηα – Καζαξό εηζόδεκα 

• Πσιήζεηο 

• Κφζηνο πσιεζέλησλ 

• Μηθηά απνηειέζκαηα 
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• Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 

• Έμνδα ιεηηνπξγίαο 

• Μεξηθά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο 

• Υξεσζηηθνί ηφθνη 

• Γηάθνξα άιια έζνδα 

• Γηάθνξα άιια έμνδα εθηφο ρξεσζηηθψλ ηφθσλ 

• Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ 

• Καζαξά θέξδε ρξήζεσο πξνο δηάζεζε 
10

 

 

1.2 Βξαρππξόζεζκα ζηνηρεία 

 

1.2.1 ηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ 

• Απαηηήζεηο 

• Απνζέκαηα 

• Υξεφγξαθα 

• Γηαζέζηκα 

• Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ 

1.2.2. ηνηρεία Βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ 

• Πξνκεζεπηέο 

• Γξακκάηηα πιεξσηέα 

• Βξαρππξφζεζκνο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

• Τπφινηπεο Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

• Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Παζεηηθνχ 

                                                   
10

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή – Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο 3, Άγγεινο Σζαθιαγθάλνο, Δθδνηηθφο 

Οίθνο Κπξηαθίδε Α.Δ. 
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1.3 Μαθξνπξόζεζκα ζηνηρεία 

 

1.3.1 Έμνδα εγθαηάζηαζεο 

1.3.2 Πάγην Δλεξγεηηθφ 

• Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

• Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

• πκκεηνρέο θαη άιιεο Μαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 

1.3.3 Ίδηα Κεθάιαηα 

1.3.4 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

• Μαθξνπξφζεζκνο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

• Τπφινηπεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

Οη ζπληεηαγκέλεο θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α. Δγθεθξηκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο θαη νη Δγθεθξηκέλεο Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν Δθζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ:  

α. δεκνζηεχνληαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 7β θαη 43β,  

β. αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη παξακέλνπλ 

πξνζπειάζηκεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ απφ ηελ πξψηε 

δεκνζίεπζή ηνπο θαη  

γ. εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο 

ηνπο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαηαηίζεληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

 

Αλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., δεκνζηνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ινγηζηηθά 
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ζηνηρεία, ηα δεκνζηνπνηνχκελα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ ή 

πξφζζεησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη απφ άιιεο θαλνληζηηθέο 

αξρέο γηα ηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο θαη ζε εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Η επζχλε γηα ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηε δηάηαμε απηή βαξχλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηνπο 

Γηαρεηξηζηέο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο.» 

 

2. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Μεηαβνιέο 

 

2.1 Κεθάιαην Κίλεζεο 

Σν Κεθάιαην θίλεζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ κέγεζνο γηα λα αληρλεχζνπκε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ ηζνινγηζκνχ, φπσο θαη γηα λα κειεηήζνπκε ηελ 

ξεπζηφηεηα. Σν κέγεζνο απηφ πξέπεη λα αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηνηρεία θαη λα αμηνινγείηαη θαηάιιεια. 

Δάλ είλαη πνιχ κηθξφ, εγθπκνλεί θηλδχλνπο παχζεο πιεξσκψλ ή κεγάινπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ελψ εάλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη δείρλεη 

κηα θαθή ρξήζε θεθαιαίσλ πνπ ζεκαίλεη κηθξή απνδνηηθφηεηα γηα απηά. 

Σν θεθάιαην θίλεζεο κπνξνχκε λα ην δηαθξίλνπκε ζε 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

• πλνιηθό Κεθάιαην θίλεζεο ην νπνίν είλαη ίζν κε ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

• Ίδην Κεθάιαην θίλεζεο πξνθχπηεη εάλ απφ ην ζπλνιηθφ ίδην θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο αθαηξέζνπκε ην πάγην ελεξγεηηθφ. 

• Καζαξό Κεθάιαην Κίλεζεο είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 

δηαζέζηκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, 

φζν θαη ησλ δηαθφξσλ δηαθπκάλζεσλ πνπ νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ, ε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο 
11

. 

 

2.2 Cash – Flow  

                                                   
11

 Παπαδέαο Π., πθηαλάθεο Ν., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 
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Δίλαη ην θαζαξφ θέξδνο, πιένλ απνζβέζεσλ θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα: 

• Σε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ 

θεξδψλ. 

• Να δηαπηζηψζνπκε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ κε δηθά ηεο κέζα. 

 

2.3 Απηνρξεκαηνδόηεζε 

Πξνθχπηεη εάλ απφ ην cash – flow αθαηξεζνχλ ηα δηαλεκεζέληα θέξδε. 

 

2.4 Πεγέο θαη Χξήζεηο Κεθαιαίσλ 

Η θαηάζηαζε πεγψλ θαη ρξήζεσλ θεθαιαίσλ ζπλνςίδεη ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ γίλεη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο δείρλνληαο απφ πνχ 

απέθηεζε θεθάιαηα ζηελ ρξήζε πνπ κειεηάκε θαη ηη ηα έθαλε ηα θεθάιαηα απηά. ηηο 

βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πψο ε 

δξαζηεξηφηεηα κηαο ρξήζεσο επεξέαζε ηελ ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη 

π.ρ εχθνιν λα αληηιεθζνχκε γηαηί κηα επηρείξεζε πνπ έρεη κεγάια θέξδε ζε κηα 

πεξίνδν δελ έρεη απμεκέλε ξεπζηφηεηα ή γηαηί κηα επηρείξεζε κε κηθξά θέξδε ή 

δεκηέο εκθαλίδεη απμεκέλε ξεπζηφηεηα. Η εηθφλα απηή δίλεηαη πην θαζαξά κέζα απφ 

ηηο πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίσλ: 

• Πεγέο θαη ρξήζεηο ζπλφινπ 

• Πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίνπ θίλεζεο 
12

 

 

2.5 Σακεηαθέο Ρνέο 

Η ηακεηαθή ξνή πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή εηζξνή κεηξεηψλ ζην ηακείν 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξαγκαηηθή εθξνή κεηξεηψλ απφ ην ηακείν 

ηεο επηρείξεζεο. Οη ηακεηαθέο ξνέο πξνέξρνληαη: 

                                                   
12

 ηαζηάζεο Μειέηηνο, νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, εηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο 
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2.5.1 Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δηαλέκεη 

κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο, γεγνλφο ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο επελδπηέο 

θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο. 

2.5.2 Απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

• Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

• Υξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηακεηαθήο ξνήο απφ επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ξίρλεη θσο κεηαμχ απηήο θαη 

απηψλ πνπ ηελ ρξεκαηνδνηνχλ. 

 

3. Αξηζκνδείθηεο 

 

Οη δείθηεο εθθξάδνπλ πνζνηηθά, ραξαθηεξηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ απνηεινχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Οη 

δείθηεο είλαη εξγαιείν παξαηήξεζεο ηεο επηρείξεζεο. ηαλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ 

δχν κεγεζψλ, κεηξνχλ ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπο, ηηο ζπλζήθεο εκπινθήο ηνπο, 

επηηξέπνληαο δηαγλψζεηο ηάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Η ζπλδπαζκέλε κειέηε ησλ 

δεηθηψλ κάο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε αιιά θαη ην αλ βειηηψλεηαη ή φρη, ηη 

εμαξηάηαη απφ ηη θαη ζε πνηφ βαζκφ. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα καο δείμνπλ θαηά πφζν 

επηηπρείο θαη απνηειεζκαηηθέο είλαη νη απνθάζεηο καο. Πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε 

πνξεία ησλ δεηθηψλ ζηνλ ρξφλν. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ην ηη αθνξνχλ 
13

. Οη βαζηθέο ελφηεηεο νκαδνπνίεζεο δεηθηψλ είλαη: 

• Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

• Γείθηεο Κεθαιαηαθήο δνκήο θαη Βησζηκφηεηαο 

• Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

• Γείθηεο Δμφδσλ 

• Γείθηεο Υξεκαηηζηεξίνπ 

                                                   
13

 www.oe-e.gr εκεηψζεηο ζεκηλαξίσλ αλαβάζκηζεο Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ηνπ 

επίζεκνπ θνξέα νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ. 

http://www.oe-e.gr/


Χξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Καθεθνπηείσλ Λνπκίδε Α.Β.Δ.Δ. 2014 – 2016 

  

 

 
 21 

 

3.1 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

Η ξεπζηφηεηα κεηξά ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή πνξεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. Η ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ 

ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ δηαζέηεη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη εηζπξάμεηο θαη 

πιεξσκέο δελ ζπκπίπηνπλ ρξνληθά έζησ θαη εάλ καθξνρξφληα νη εηζπξάμεηο είλαη 

πνζνηηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο πιεξσκέο, βεβαίσο γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε θέξδνο. Γηα απηφ ε επηρείξεζε δηαηεξεί Κεθάιαηα ίδηα θαη μέλα, γηα λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ην παξαγσγηθφ θαη εκπνξηθφ θχθισκα εθκεηαιιεχζεσο απξφζθνπηα.  

 

3.2 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο δνκήο θαη Βησζηκόηεηαο 

Δλψ νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο καο δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

επηβηψζεη ζε κηθξφ ρξφλν πιεξψλνληαο ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, ε 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζηελ καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα απηήο 
14

 

 

3.3 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

Η πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο απφ ηελ επηρείξεζε θάλεη απφιπηα αλαγθαία ηελ 

αλάιπζε απνδνηηθφηεηαο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη  ζσζηή ε ζπλέρηζε ηεο 

παξαπέξα δέζκεπζεο ησλ ήδε επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ε δέζκεπζε λέσλ θεθαιαίσλ 

ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή ηνπο επελδπηέο γεληθφηεξα. Η 

απνδνηηθφηεηα θάζε επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, δίλνπλ δε ηελ ηειηθή απάληεζε ζην εξψηεκα: πφζν 

απνηειεζκαηηθά δηνηθείηαη ε επηρείξεζε. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηξεζεί ε απφδνζε είλαη νη 

κεηαβνιέο ζηα έζνδα πσιήζεσλ, ζηα θέξδε, ή νη κεηαβνιέο ζε δηάθνξα ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγήο. Καλέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά δελ δίδνπλ απαληήζεηο απφ κφλα ηνπο, 

                                                   
14 Δκκαλνπήι Ι. αθέιιε, Σν Έξγνλ ηνπ Λνγηζηή Διεγθηή ζην Σέινο ηεο Υξήζεσο, Φνξνινγία θαη 

Γηάζεζε ησλ Κεξδψλ θαη Απνζεκαηηθψλ ησλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Βηβιία Β΄ 

Καηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., Δθδφζεηο Βξπθνχο, Αζήλα 2011 
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αιιά κφλν εάλ ζπλδπαζζνχλ κεηαμχ ηνπο. Η αχμεζε π. ρ. ζηα έζνδα πσιήζεσλ είλαη 

επηζπκεηή κφλν εάλ απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα αχμεζε θεξδψλ. Η αχμεζε θεξδψλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδνηηθφηεηαο κφλν εάλ 

ζπζρεηηζζεί κε ην θεθάιαην πνπ επελδχζεθε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηά 

ηα θέξδε.  

Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα απηή είλαη: 

 

 

3.4 Γείθηεο εμόδσλ 

Οη δείθηεο εμφδσλ δείρλνπλ ηελ ζπγθξηηηθή, αθελφο, επίδνζε ηεο επηρείξεζεο 

ζηνλ έιεγρν ησλ βαζηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη αθεηέξνπ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.5 Γείθηεο ρξεκαηηζηεξίνπ γηα Δηζεγκέλεο 

Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα απηή είλαη: 

• Απφδνζε ζε ηακηαθή ξνή αλά κεηνρή 

• Γείθηεο δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ 

• Γείθηεο εζσηεξηθήο αμίαο κεηνρήο 

• Δζσηεξηθή πξνο ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κεηνρήο 

• Γείθηεο θάιπςεο θαηαβαιινκέλσλ κεξηζκάησλ 

• Γείθηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 

• Γείθηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

• Γείθηεο ηακηαθήο ξνήο κεηνρήο 

• Γείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή 

• Κέξδε αλά κεηνρή 

• Υξεκαηηζηεξηαθή αμία πξνο πσιήζεηο 
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4. Γηαρξνληθή αλάιπζε 

 

ηελ δηαρξνληθή αλάιπζε κειεηάκε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην έηνο 

βάζεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ κεηαβνιή ησλ 

πσιήζεσλ. 

• Πσιήζεηο 

• Απαηηήζεηο 

• Απνζέκαηα 

• Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

• Πάγην ελεξγεηηθφ 

• Απνηειέζκαηα 
15

 

 

5. Κξίζηκα ζεκεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

είλαη θξίζηκα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, θαη ηα νπνία πξέπεη λα 

θηλνχληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Σέηνηα είλαη: 

• Πσιήζεηο 

• Πάγην Δλεξγεηηθφ 

• Κεθάιαην θίλεζεο 

• Μεηαβνιή βξαρπρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ 

• ρέζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ 

• Απνζέκαηα 

• Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 

                                                   
15

 www.oe-e.gr  εκεηψζεηο ζεκηλαξίσλ αλαβάζκηζεο Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ηνπ 

επίζεκνπ θνξέα νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ. 

http://www.oe-e.gr/
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• Κέξδε πξν θφξσλ 

• Υξεσζηηθνί ηφθνη ζε ζρέζε ην πνζνζηφ πνπ απνξξνθνχλ απφ ηα θέξδε πξν ηφθσλ 

θαη θφξσλ 

• Βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

• Λεηηνπξγηθή ηακηαθή ξνή 

• Λεηηνπξγηθή ηακηαθή ξνή ζε ζρέζε κε ηα θαζαξά θέξδε 

• Γεληθή ξεπζηφηεηα 

• `Ακεζε ξεπζηφηεηα 

• ρέζε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

 

6. Γηάγλσζε ηζνινγηζκνχ 

 

Έρεη επηιεγεί κηα νκάδα αξηζκνδεηθηψλ πνπ ζπλδπαδφκελνη αθηηλνγξαθνχλ 

ηνλ ηζνινγηζκφ θαη καο απνθαιχπηνπλ ακέζσο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία επξίζθεηαη 

ε επηρείξεζε 
16

. 

 

 

Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο 
 

Η αλάγθε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, γηα αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο απαηηεί ηελ 

θαιχηεξε δπλαηφλ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ, κέζσλ θαη 

ηερληθψλ
17

. 

Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ κεγεζψλ, ινγηζηηθήο ή ζηαηηζηηθήο 

πξνειεχζεσο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 

ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ ηεο 

                                                   
16

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Άγγεινο Σζαθιαγθάλνο, Δθδνηηθφο Οίθνο Κπξηαθίδε Α.Δ. 
17 Ισάλλεο Ν. Μίρνο, Οηθνλνκνιφγνο Nηθφιανο Π. Παπαγηάλλεο, Οηθνλνκνιφγνο, www.oe-e.gr  

http://www.oe-e.gr/
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νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο 

νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

ε κνλάδα απηή. Με ηνπο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ βαζηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κεγεζψλ, δηεπθνιχλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη επεμεγνχληαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απ' απηή. Με ην ζχζηεκα ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ν βαζκφο απνδφζεσο ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ 

δξάζεψο ηεο
18

. 

 

I. Λεηηνπξγία – ρξεζηκφηεηα αξηζκνδεηθηψλ 

 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηα ινγηζηηθά κεγέζε ιακβάλνληαη απφ: 

• ηνλ ηζνινγηζκφ 

• ην ινγαξηαζκφ γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο 

• ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

• ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο 

• ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

• ηα ινγηζηηθά θαη εμσινγηζηηθά έληππα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

Οη αξηζκνδείθηεο σο βαζηθφ εξγαιείν νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηνλ νηθνλνκνιφγν ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε φηαλ: 

• ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο είλαη αθξηβή. 

• ππάξρεη δηαρξνληθφηεηα γηα λα ππάξρεη ζχγθξηζε αλά ρξνληθή πεξίνδν. 

• είλαη δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη δείθηεο ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

• νη αξηζκνδείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε πίζηε θαη επηκέιεηα αιιά ζπκπιεξσκαηηθά 

κε άιια εξγαιεία θαη ηερληθέο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

                                                   
18 Αξρεία – νξηζκνί δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ  https://www.taxheaven.gr 
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Πξέπεη λα ηνλίζνπκε επίζεο πσο νξηζκέλεο αξρέο πξέπεη λα ηεξεζνχλ κε κεγάιε 

πξνζνρή απφ ηνλ νηθνλνκηθφ αλαιπηή. Με δεδνκέλε ηελ επειημία ζηελ θαηάξηηζε θαη 

ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, o ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

δελ κπνξεί λα παξαβεί ηελ αξρή ηήξεζεο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Οη πςειφηεξνη δείθηεο 

δειαδή, λα αληηζηνηρνχλ ζε επλντθφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη νη ρακειφηεξνη ζε 

δπζκελέζηεξεο. 

Πξέπεη ηέινο λα έρεη ν αλαιπηήο ππφςε ηνπ ηα εμήο: 

• Σα κεγέζε ησλ ζπζρεηίζεσλ επηιέγνληαη θαηά ηξφπν πνχ λα κεηψλνληαη ζην 

ειάρηζην π.ρ. ηα ιάζε ή νη επηπηψζεηο λνκηζκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 

• ηε ζέζε ησλ απφιπησλ ηηκψλ, θαηά ην δπλαηφ, ιακβάλνληαη νη ηηκέο κέζνπ φξνπ. 

• Οη δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο, θαηά θαλφλα, εθηηκψληαη ζε 

ζπζρέηηζε κε δείθηεο πνπ ε ζχλζεζή ηνπο βαζίδεηαη ζε πνζνηηθά δεδνκέλα. 

• Γείθηεο πνπ νη φξνη ηνπο αλαθέξνληαη ζε δηάζηεκα ρξήζεσο κηθξφηεξν απφ δψδεθα 

(12) κήλεο δελ είλαη ελδεηθηηθνί ηεο φιεο θαηαζηάζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

θξίλνληαη πάληνηε ζε ζπζρέηηζε κε δείθηεο αληίζηνηρσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

• Οη δείθηεο θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδεο θαηά ηξφπν πνχ λα επηηξέπεη κία αξθεηά 

πιαηχηεξε αλάιπζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

• Γείθηεο κεκνλσκέλνο έρεη ζρεηηθή κφλν ρξεζηκφηεηα. Γη' απηφ επηβάιιεηαη λα 

γίλεηαη ζχγθξηζε δηάθνξσλ δεηθηψλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νξζά 

ζπκπεξάζκαηα. 

• Οη δείθηεο είλαη δπλαηφ λα είλαη απινί ή ζχλζεηνη. 

 

ΙΙ. Καηεγνξίεο αξηζκνδεηθηψλ 

 

1. ΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

Ρεπζηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληεπεμέξρεηαη ζηηο ιεμηπξφζεζκεο 

θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη ζηαηηθνί θαη 
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εθηφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο πηζησηέο, δαλεηνδφηεο, 

επελδπηέο θιπ. Γείρλνπλ, κε απιά ιφγηα, θαηά πφζν ε επηρείξεζε ξεπζηνπνηψληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο κεηξηνχληαη ζε θνξέο ή ζε 

πνζνζηά. 

1.1 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο = Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

/Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηε γεληθή ή θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα κε 

εκπνξεχζηκα απνζέκαηα θαη νη επηζθαιείο απαηηήζεηο. Δπεηδή ηα θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία έρνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ξεπζηνπνηήζεσο, νη δε βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ιεθηφηεηαο, ρξήζηκν είλαη λα θαηαξηίζνπκε 

δείθηεο ξεπζηφηεηαο αλά κήλα ή ηξίκελν θιπ. 

Ο δείθηεο ζεσξείηαη επλντθφο αλ είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο ή ηνπ 100%. Σα 

απνζέκαηα (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ) ζεσξνχληαη 

βξαδείαο ξεπζηφηεηαο, γη' απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη ν επφκελνο δείθηεο. 

1.2 Γείθηεο ηαρείαο ή πξαγκαηηθήο ξεπζηόηεηαο = Κπθι. Δλεξγεηηθφ – απνζέκαηα 

/Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Ο αξηζκεηήο απνηειείηαη απφ ηηο Απαηηήζεηο, ηα Υξεφγξαθα θαη ηα Γηαζέζηκα, 

δειαδή ηα "ηαρέσο" ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Ο 

δείθηεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. 

1.3 Γείθηεο εηδηθήο ξεπζηόηεηαο = Γηαζέζηκα / Λεθηέο ππνρξεψζεηο 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο επηηξέπεη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα λα εθηηκήζεη αλ θαη θαηά 

πφζν νη ιεθηέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνληαη ζε δεδνκέλε ζηηγκή, απφ ηα δηαζέζηκα. 

 

1.4 Γείθηεο πνιύ ηαρείαο ξεπζηόηεηαο = Γηαζέζηκα / Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 
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Ο δείθηεο απηφο, αληίζεηα κε ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο, πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο 

ηεο κνλάδαο. Σν αληίζεην ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε αδξάλεηα, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επελδπζνχλ ζε άιια ζηνηρεία. 

 

1.5 Κεθάιαην θίλεζεο = Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ - Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη παξφιν πνπ ην Κεθάιαην θίλεζεο δελ έρεη ηε 

κνξθή θιάζκαηνο θαη κεηξηέηαη ζε αμία, απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαιπηέο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο. 

 

1.6 Γείθηεο θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό = Κεθάιαην 

θίλεζεο / Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηφ ην ηκήκα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ίδηα θεθάιαηα + 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο).  

 

2. ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Πξφθεηηαη γηα έλα δεχηεξν ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο. Με ηνπο δείθηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πιεξνθνξνχκαζηε πφζν απνηειεζκαηηθά ε επηρείξεζε αμηνπνηεί ηα 

ελεξγεηηθά ηεο ζηνηρεία. Π.ρ. πφζν ξεπζηνπνηήζηκα είλαη ηα απνζέκαηα ή νη 

ρξεψζηεο θιπ. 

Οη δείθηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

α. Οη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο κεηξηνχληαη ζε θνξέο, έρνπλ ζπλήζσο 

αξηζκεηή ηηο πσιήζεηο ή ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη παξαλνκαζηή ην ζηνηρείν ηνπ 

νπνίνπ ζέινπκε ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα. ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πσιήζεηο 

ελλννχκε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο (δειαδή αθαηξνπκέλσλ ησλ επηζηξνθψλ θαη 

εθπηψζεσλ. 

β. Οη δείθηεο ρξνληθήο αλαλέσζεο κεηξηνχληαη ζε εκέξεο θαη έρνπλ πάληα αξηζκεηή 

ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ (365 ή 360) θαη παξαλνκαζηή ηνλ αληίζηνηρν δείθηε 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο. 
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Β. Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

 

β.1 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (ρξεσζηψλ) = Πσιήζεηο απνζεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ / Απαηηήζεηο απφ πειάηεο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

Γείρλεη ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο 

ηφζν θαιχηεξα δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε ηνπο πειάηεο ηεο. Αλ π.ρ. έρεη ηηκή 12 

θνξέο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πνπιψληαο, εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζε 

30 εκέξεο, δει. 12 θνξέο ην ρξφλν. 

 

β.2 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ = 

Αγνξέο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

Αθνξά ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ δέρεηαη ε επηρείξεζε. 

 

β.3 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ = 

Κφζηνο πσιεζέλησλ απνζεκάησλ 

Μέζα Απνζέκαηα Πεξηφδνπ 

πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο επθνιίαο αληί ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, νη 

πσιήζεηο. Σα κέζα απνζέκαηα είλαη ν κέζνο φξνο αλάκεζα ζηα αξρηθά θαη ηα ηειηθά 

απνζέκαηα ηεο πεξηφδνπ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν κηθξφηεξν 

είλαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ζσζηά 

ηα απνζέκαηά ηεο. Μπνξεί φκσο λα ζεκαίλεη θαη πηζαλφ θίλδπλν θφζηνπο ειιείςεσο 

απνζεκάησλ (stock out costs). 

ζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ. Απηφ, 

αλ δελ είλαη επηρεηξεκαηηθή επηινγή ιφγσ πξνζκνλήο αλφδνπ ησλ ηηκψλ, ζεκαίλεη 

ιαλζαζκέλεο επηινγέο παξαγγειηψλ απνζεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα πςειή δέζκεπζε 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ. 
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β.4 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο = Πσιήζεηο / Κεθάιαην Κίλεζεο 

Γείρλεη πφζεο δξαρκέο ησλ πσιήζεσλ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ θάζε δξαρκή ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ ε νπνία δελ είλαη δεζκεπκέλε ζε βξαρπρξφληεο 

ππνρξεψζεηο 
19

 

 

3. ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΗ Ή ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Η απνδνηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα αληίζεηε ηεο έλλνηαο ηεο ξεπζηφηεηαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη έλα ηθαλφ απφζεκα κεηξεηψλ πνπ καο δίλεη θαιή ξεπζηφηεηα 

ζεκαίλεη πσο δελ επελδχεηαη παξαγσγηθά θαη ε ηειεπηαία δξαρκή. Μαθξνρξφληα 

βέβαηα, ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ξεπζηφηεηα. Η ιχζε είλαη 

πάληα ζηνλ άξηζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Οη αξηζκνδείθηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί θέξδε. Δπίζεο δειψλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, πνην ήηαλ ην πνζνζηφ ηνπ 

θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ θ.ν.θ. πλήζσο αξηζκεηήο είλαη ηα Καζαξά Κέξδε πξν 

θφξσλ θαη παξαλνκαζηήο ην ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζέινπκε ηελ απφδνζε. 

 

3.1 Απνδνηηθόηεηα πσιήζεσλ = Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Πσιήζεηο 

Αλαθέξεηαη θαη σο πεξηζψξην θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ. 

 

3.2 Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ = Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

3.3 Απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα 

 

3.4 Κέξδνο αλά κεηνρή = Καζαξά θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο - κεξίζκαηα 

πξνλνκηνχρσλ / Αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ 

 

                                                   
19 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Άγγεινο Σζαθιαγθάλνο, Δθδνηηθφο Οίθνο Κπξηαθίδε Α.Δ. 
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3.5 Πνζνζηφ πιεξσκήο κεξηζκάησλ = Μεξίζκαηα πιεξσηέα / Καζαξά θέξδε κεηά 

ηνπο θφξνπο 

Οη δχν ηειεπηαίνη δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

αλαιπηέο θαη ηνπο επελδπηέο. 

 

3.6 Έηε αλαθηήζεσο θεθαιαίνπ (P/E)= Υξεκαηηζηεξηαθή αμία κεηνρήο / Κέξδε αλά 

κεηνρή 
20

 

Ο δείθηεο P/E (Price-Earnings Ratio) είλαη έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο δείθηεο 

παγθνζκίσο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα νιφθιεξνπο θιάδνπο ή νιφθιεξεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο. ηαλ αλεβαίλεη ν 

δείθηεο, ηφηε είηε απμάλεη ε αγνξαία ηηκή ηεο κεηνρήο, είηε κεηψλνληαη ηα θέξδε. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Ή ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

Οη δείθηεο απηνί ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνπο δαλεηζηέο, κεηφρνπο, επελδπηέο. Με ηνπο 

δείθηεο απηνχο κειεηάκε ηε δνκή θαη ηε ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

παζεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην, φπσο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.1 Γείθηεο δαλεηαθήο θάιπςεο = Ξέλα Κεθάιαηα / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

Ο δείθηεο απηφο θαζηζηά ελήκεξνπο ηνπο ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληεπεμέιζεη ζε πεξίπησζε δεκίαο. ζν κηθξφηεξνο είλαη απηφο ν 

δείθηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζηαηεχνληαη νη ρξεκαηνδφηεο ζε πεξίπησζε 

πησρεχζεσο. Άιιεο παξαιιαγέο ηνπ δείθηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο = Ξέλα Κεθάιαηα / Ίδηα Κεθάιαηα 

ή θαη Γείθηεο Μαθξνρξφληαο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο= Μαθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο / 

Ίδηα Κεθάιαηα  

                                                   
20

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Άγγεινο Σζαθιαγθάλνο, Δθδνηηθφο Οίθνο Κπξηαθίδε Α.Δ. 

(εθαξκνγέο) 
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4.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο = Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο επηρείξεζεο θαη φζν ηείλεη λα 

είλαη θάησ ηεο κνλάδαο, ηφζν θαλεξψλεη ηε αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Γείθηεο θαιχςεσο παγίσλ κε Ίδηα Κεθάιαηα = Ίδηα Κεθάιαηα /  Πάγην Δλεξγεηηθφ 

ηαλ ν ιφγνο ηνπ παξαπάλσ δείθηε είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, απηφ δείρλεη πγηή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Γείθηεο θαιχςεσο παγηνπνηήζεσλ κε δηαξθή θεθάιαηα = Γηαξθή Κεθάιαηα / Πάγηα 

ζηνηρεία 

(Γηαξθή θεθάιαηα = Ίδηα Κεθάιαηα + Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο). ηαλ ν 

δείθηεο απηφο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, απηφ ζεκαίλεη φηη κέξνο ησλ Παγίσλ 

Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα. Απηφ 

αληηβαίλεη ζην ιεγφκελν "ρξπζφ θαλφλα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο", πνπ νξίδεη φηη ηα 

πάγηα ζηνηρεία πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ δηαξθή θεθάιαηα. Η 

απφθιηζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ην θξηζηκφηεξν θαη 

ζνβαξφηεξν ιάζνο ζηε δηάξζξσζε θαη ζχλζεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο. 

4.5 Γείθηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο = Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα / Μεηνρηθφ Κεθάιαην 
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 Γεσξγίνπ . Αιεθαληή, Λνγηζηηθέο Δξγαζίεο Σέινπο Υξήζεσο, Δθδφζεηο Πάκηζνο, Αζήλα 2008   
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Κεθάιαην Γεύηεξν Καηάξηηζε ησλ αξηζκνδεηθηώλ 

ηεο εηαηξείαο θαη αλάιπζή ηνπο 
 

 

 

Πίλαθεο αξηζκνδεηθηψλ θαη πξνθχπηνληα ξαβδνγξάκκαηα  
 

       2014 2015 2016 Μ.Ο 

Κπθινθνξηαθή Ρεπζηφηεηα 1,5365 1,1819 1,1160 1,28 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 0,0682 0,0527 0,1169 0,08 

Πεξηζψξην Μεηθηνχ Κέξδνπο 0,4581 0,4232 0,4051 0,43 

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Μφριεπζεο 2,1589 3,4331 1,8942 2,50 

Σαρχηεηα Κπθι. Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 4,6175 6,9559 7,4954 6,36 

 

 

 
    

     Κπθινθνξηαθή Ρεπζηφηεηα Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο Καζαξφ Απνηέιεζκα / Κχθινο Δξγαζηψλ   

Πεξηζψξην Μεηθηνχ Κέξδνπο Μεηθηφ Απνηέιεζκα / Κχθινο Δξγαζηψλ   

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Μφριεπζεο Γεληθφ χλνιν Δλεξγεηηθνχ / χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Σαρχηεηα Κπθι. Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Κχθινο Δξγαζηψλ / χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ   
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Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 
 

Αλ θαη ε ρξήζε ηνπ 2016 αλαθέξεηαη ζαλ 26
ε
 εηαηξηθή ρξήζε, πξνθαλψο ην 

ηζηνξηθφ θαθεθνπηείν, απέθηεζε ηε λνκηθή κνξθή ησλ αλσλχκσλ πνιχ 

κεηαγελέζηεξα απφ ηελ αξρηθή ζχζηαζή ηνπ 
22

. 

Αξρηθά λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη ηα ηξία ππφ αλάιπζε έηε είλαη έηε εληφο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη κλεκνλίσλ, νπφηε ππάξρεη κηα ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ζην 

εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, αλ θαη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, 

θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είρε θαη απηφ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε εμεηάδεη ηα δηαρξνληθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη πεγαίλνληαο απφ απφιπηα κεγέζε, φπσο 

θέξδε θαη μέλα θεθάιαηα ζε ζρεηηθά κεγέζε, φπσο δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη 

ξεπζηφηεηαο (θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξνεγνχκελα). ηφρνο είλαη λα θαηαγξαθνχλ 

ηπρφλ ηάζεηο θαη λα επηζεκαλζνχλ θίλδπλνη γηα ηελ επηρείξεζε. 

                                                   
22 Η Λνπκίδεο Α.Δ. πνπ παξάγεη θαη δηαλέκεη ηνλ ζπζθεπαζκέλν θαθέ Παπαγάιν εμαγνξάδεηαη απφ ηε 

Nestle S.A. H νηθνγέλεηα Λνπκίδε, έρνληαο θιεξνλνκήζεη ηελ πείξα θαη ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ 

πεξλάλε αλαιινίσηεο απφ γεληά ζε γεληά, ζπλερίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα 

Καθεθνπηεία Λνπκίδε. http://www.kafekopteialoumidi.gr/pageb3a7.html?id=1000#8  
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Δλ πξνθεηκέλσ, ε ππφ κειέηε αλψλπκε εηαηξεία έρεη κηα αχμεζε κεγέζνπο 

ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο: 

 

ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 
2014 2015 2016 

 1.510.631,40 1.732.140,46 2.043.209,11 

 

 

Δμππαθνχεηαη φηη ππάξρεη ηζφπνζε αχμεζε θαη ηνπ παζεηηθνχ 
23

. Μειεηψληαο 

ηα επηκέξνπο θνλδχιηα, απνδίδνπκε απηήλ ηελ αχμεζε ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ πειάησλ γηα ην ζθέινο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ην ζθέινο ηνπ παζεηηθνχ. Σειηθά, ε εηαηξεία δείρλεη φηη ππεηζέξρεηαη ζην 

ζχγρξνλν ‘ρνξφ’ ησλ πηζηψζεσλ, ακθίδξνκα, είηε πξφθεηηαη γηα λα ιάβεη είηε γηα λα 

δψζεη ρξήκαηα. Απηφ νπσζδήπνηε ζα επηδξά ζηνλ αληίζηνηρν αξηζκνδείθηε ζηε 

ζπλέρεηα θαη – θαηά ηε γλψκε καο – δελ είλαη κηα ζεηηθή κεηαβνιή. 

Βέβαηα ην παξαπάλσ γεγνλφο ζπλδπάδεηαη ή ζσζηφηεξα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, αληίζηνηρε ζε πνζνζηηαία αχμεζε. Καη έπεηηα έξρεηαη 

ην άλνηγκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πειαηψλ, πξάγκα πνπ ελδερνκέλσο λα ζεκαίλεη είηε 

βειηίσζε φινπ ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο είηε ζπλεξγαζία κε φξνπο πηζησηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο. Δίλαη δχζθνιν απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κφλν λα 

απνδνζεί ε αηηία θαη γη’ απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξραλ δηαζέζηκεο νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, πνπ φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη γη’ απηφ δελ ππάξρνπλ 

(είλαη κηθξφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο). 

Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ν θχθινο εξγαζηψλ απμάλεηαη, ε θεξδνθνξία 

κεηψλεηαη θαη γη’ απηφ κεηψλεηαη θαη ν δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο. ε γεληθέο 

γξακκέο απηφ δελ είλαη ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, γηαηί ελψ απμάλεη ηηο πσιήζεηο 

ηεο, ηα θέξδε εμαλεκίζηεθαλ απφ ηα απμεκέλα θφζηε. Δλδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη 

αλαδηνξγάλσζε, ψζηε λα παξακέλεη ν ηδίξνο ζηελ επηρείξεζε θαη λα κελ 

εθηνμεχνληαη νη δαπάλεο ηφζν εχθνια. Δίλαη – αλ ηζρχεη επαθξηβψο – έλα δήηεκα πνπ 

                                                   
23 Κπξηάθνο Παηαηνχθαο – Δπακεηλψλδαο Μπαηζηλίιαο, Greek Chart of Accounts and Illustrations of 

Financials Statements of the Greek General Accounting Plan, SOL Certified Public Accountants Crowe 

Horwath 
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πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηε δηνίθεζε, ε νπνία θαη αλακέλεη ηελ θαξπνθνξία ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο εηαηξείαο (είηε είλαη κέηνρνη είηε εληεηαικέλνη δηεπζπληέο). Τπάξρεη 

πεξίπησζε απηή ε αλαδηνξγάλσζε λα απαηηεί ζεκαληηθέο απνθάζεηο, δεδνκέλνπ 

κάιηζηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έμνδα δηάζεζεο (πσιήζεσλ θνηλψο) αλέξρνληαη 

πεξίπνπ ζην έλα εθαηνκκχξην επξψ (πεξίπνπ θαη κε απμεηηθή ηάζε), πνζνζηφ αξθεηά 

πςειφ.  

Θεσξνχκε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θεξέγγπεο θαη λνκφηππεο, 

αθνχ ην ελδερφκελν δηαπίζησζεο κε αιεζνχο ή αλαθξηβνχο δήισζεο (ή θαη 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) πξνβιέπεη απζηεξά πξφζηηκα απφ ηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο θαη πνηλέο αθφκα θαη γηα ηνλ θνξνηερληθφ πνπ βεβαηψλεη 

ηελ νξζφηεηα ησλ δεινχκελσλ θεξδψλ.  

Η ππεξθνξνιφγεζε φκσο θαη ε εχινγε ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθχγνπλ  

θφξνπο αιιά θαη πνιινχο επίδνμνπο επελδπηέο ζηνλ θιάδν ηνπο, καο θάλεη 

επηθπιαθηηθνχο σο πξνο ηελ απφιπηε εκθάληζε ηεο θεξδνθνξίαο. Δμάιινπ απηφ 

απνηειεί θαη κηα θαηάζηαζε πνπ έρεη επηζεκαλζεί  απφ πνιινχο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ (επηκειεηήξηα, παλεπηζηήκηα, ινηπνί 

αμηνινγεηέο, αιιά θαη δεκφζηνη ειεγθηέο). Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ – ζχκθσλα κε 

έκπεηξα ζηειέρε ηεο αγνξάο, αιιά θαη αθαδεκατθέο δεκνζηεχζεηο – φηη κηα 

επηρείξεζε πξνηηκά λα ξηζθάξεη έλα πξφζηηκν θαη λα απνθχγεη ηε θνξνινγία απφ ην 

λα απνδψζεη απηνχο ηνπο θφξνπο θαη λα εμαληιεζεί νηθνλνκηθά.  

Μάιηζηα ζεσξείηαη θαηά πνιινχο κνλφδξνκνο ε θνξνδηαθπγή, αθνχ ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ην επφκελν έηνο θαη ε ηαπηφρξνλε 

χπαξμε πνιιψλ ππνθαηαζηεκάησλ (δεκηνπξγείηαη επηπιένλ ηέινο επηηεδεχκαηνο, 

δειαδή απηφο ν ζηαζεξφο θαη κε αλαινγηθφο θφξνο) θαζηζηά ην χςνο ηνπ θφξνπ 

πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ θεξδψλ. Μάιηζηα – ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο δηαηάμεηο 

ηνπ θνξνινγηθνχ καο λφκνπ (είλαη ν 4172/2013 
24

) κπνξεί κηα επηρείξεζε λα κελ έρεη 

εηζπξάμεη θαλ ηα έζνδά ηεο θαη αλ δελ έρεη πεξάζεη έλα νξηζκέλν δηάζηεκα δελ 

κπνξεί λα ηα αθαηξέζεη απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα ινγηθή 

εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο, αιιά θαη εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

ινγηθήο.  

                                                   
24 www.et.gr  

http://www.et.gr/
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Να ζεκεηψζνπκε κε ηελ επθαηξία φηη νη γεηηνληθέο καο ρψξεο 
25

 έρνπλ ζηήζεη 

έλαλ άηππν θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ κε ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο θάησ ηνπ ήκηζπ 

ησλ δηθψλ καο ζπληειεζηψλ. Δμνχ θαη ε θαηαθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κεηαθνξά 

θνξνινγεηέαο χιεο πξνο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, φκσο θαη ε 

δηαδηθαζία απηή πέθηεη πάλσ ζηε δηάηαμε πεξί ‘θνξνινγηθήο δηεπζέηεζεο’ φπσο ηε 

ραξαθηήξηζε ν λνκνζέηεο θαη ηελ πεξηνξίδεη πιένλ. Γελ έρνπκε πιεξνθνξίεο αλ ε 

ππφ κειέηε εηαηξεία έθαλε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. πσο επίζεο δελ 

μέξνπκε ην χςνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ακνηβψλ πνπ κπνξεί λα έδσζε ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δπί ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηψξα, ε θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα είλαη εκθαλψο 

πησηηθή, φπσο αλαθεξζήθακε θαη πξνεγνπκέλσο. Κάπσο έηζη θηλείηαη θαη ν δείθηεο 

κεηθηνχ θέξδνπο. Ο δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο φκσο ην 2015 κεηψλεηαη, αιιά ην 2016 

επαλέξρεηαη θπξηνιεθηηθά δξηκχηεξνο. Δίλαη μεθάζαξν φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

θηλήζεθαλ νκνηφκνξθα, αιιά ηα γεληθά έμνδα θαη ηα αλφξγαλα έμνδα ην 2016 

πεξηνξίζηεθαλ. Σν 2016 πεξηνξίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή κφριεπζε ησλ θεθαιαίσλ κε 

ηα ίδηα θεθάιαηα λα απμάλνληαη. Δλδερνκέλσο ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο λα πξνήιζε 

απφ απνκείσζε ηνπ δαλεηζκνχ, κηα θίλεζε αλεμαξηεηνπνίεζεο απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη κείσζεο ησλ ηφθσλ. Σέινο, ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν θαη κάιηζηα βειηηψλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο 

αλάιπζεο αγγίδνληαο ηελ πνιχ θαιή ηηκή ηνπ 7,49.  

Οη δχν ηειεπηαίνη αξηζκνδείθηεο ζπλδπαζηηθά δείρλνπλ κηα αξθεηά θαιή 

εηθφλα, αλ θαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ είλαη θαη ηφζν πςειφ, σζηφζν ν 

ηδίξνο ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη έλα ζεηηθφ ζεκείν. 

Οπσζδήπνηε βέβαηα ζεηηθφ ζεκείν είλαη ε χπαξμε θεξδνθνξίαο, ε νπνία εθφζνλ 

είλαη πξαγκαηηθή θαη δελ γίλεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ζηα κάηηα πηζαλψλ 

επελδπηψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, είλαη κηα πξαγκαηηθά ειπηδνθφξα θαηάζηαζε, ε 

νπνία ζηηο επνρέο πνπ πεξλάεη ε νηθνλνκία καο, ζπαλίδεη.   

Δπεηδή φιεο νη παξάκεηξνη είλαη ζεκαληηθέο, παξαθάησ παξαηίζεηαη κειέηε 

γηα ηνλ θιάδν, φπνπ εθεί θαίλεηαη φηη ε αγνξά έρεη κηθξή πηψζε, ελψ ε ελ ιφγσ 

εηαηξεία έρεη αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ηεο, απφδεημε ηνπ φηη απμάλεη ηελ πίηα ηεο ζηελ 

                                                   
25

 Αλαθεξφκαζηε ζε Βνπιγαξία θαη Κχπξν, ησλ νπνίσλ νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ είλαη 10% θαη 12%, έλαληη ηνπ 29% ζηε ρψξα καο. 
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αγνξά. Μέλεη λα απνδεηρηεί ε δηάξθεηα φισλ απηψλ θαη ην αλ ηειηθά ε επηρείξεζε 

εξγάδεηαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ζα παγηψζεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά 

ησλ θαθεθνπηείσλ. 

Να ζεκεηψζνπκε αθφκα φηη ε κέζε ηηκή ηνπ 8% ζην θαζαξφ πεξηζψξην 

θέξδνπο (ην νπνίν λα μεθαζαξίζνπκε φηη είλαη ην κεηά θφξσλ) είλαη άλσ ηνπ κεηξίνπ, 

εηδηθά γηα ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. Σα επελδεδπκέλα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ 

απνδίδνπλ – θαηά ηε γλψκε καο – ηθαλνπνηεηηθά θαη ραίξνπλ θαξπνθνξίαο ζε κηα 

επνρή χθεζεο θαη ππεξθνξνιφγεζεο. Σν 43% κέζεο ηηκήο ζην κεηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο είλαη έλα γλσζηφ πςειφ πνζνζηφ ζηελ αγνξά ηνπ θαθέ, πνπ φκσο 

πεξηνξίδεηαη αξθεηά απφ ηα θφζηε δηάζεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.  

Η γεληθή εηθφλα δείρλεη κηα ζηαζεξή επηρείξεζε κε κηθξφ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο,  πηζησηηθφ θίλδπλν ή θίλδπλν πιεζσξηζκνχ θφζηνπο 
26

. Σν εξγαηηθφ 

δελ απνηειεί απεηιή, αθνχ εηθάδεηαη φηη δελ κπνξεί λα αλέβεη ηελ πξνζερή πεληαεηία. 

Η απαηηνχκελε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πσιήζεηο είλαη επίζεο εκθαλήο θαη ε ζπλέρηζε 

κηαο ηέηνηαο εηθφλαο κπνξεί λα απνδεζκεχζεη πεξαηηέξσ ηελ επηρείξεζε απφ 

δαλεηζηέο θαη λα ηελ ηζρπξνπνηήζεη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο εκπνξηθνχο 

ζπλαιιαζζφκελνπο επηηπγράλνληαο πςειφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο.  

Καη επεηδή ε ηάζε νινθιήξσζεο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη δηπιή: θαη 

νξηδφληηα αιιά θαη θάζεηε, κηα επηρείξεζε, φπσο ε επηρείξεζε πνπ αλαιχνπκε 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη επθαηξίεο εμάληιεζεο ησλ αληαγσληζηψλ θαη λα πξνβεί 

ζηελ εμαγνξά ηνπο, γηγαληψλνληαο έηζη ην δίθηπφ ηεο. Μηα θαιή νηθνλνκηθή ζέζε 

κπνξεί λα επηθέξεη ληφκηλν ζεηηθψλ επηδξάζεσλ κε ηξφπν πνιιαπιαζηαζηηθφ θαηά ηα 

αθαδεκατθψο γξαθφκελα θαη ηηο ζέζεηο έκπεηξσλ αξζξνγξάθσλ.  

Σα θαθεθνπηεία ζηελ ρψξα καο είλαη πεξηνξηζκέλα ζηνλ αξηζκφ, αιιά ε 

αγνξά θαθεθνπηείσλ έρεη θάπνηα εζσηεξηθή θηλεηηθφηεηα, ελψ παξά ηελ θξίζε ν 

θχθινο εξγαζηψλ θέξεηαη αλεπεξέαζηνο. 

 

                                                   
26 Δμάιινπ ην 2014 ραξαθηεξίζηεθε επίζεο απφ αξλεηηθφ πιεζσξηζκφ, σο ζπλέπεηα ηεο πηψζεο ηνπ 
εξγαηηθνχ θφζηνπο αλά κνλάδα πξντφληνο, ηεο ρακειήο ζπλνιηθήο δήηεζεο, ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο 

ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζηηο ηηκέο θαη εηδηθά γηα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο, ηεο πηψζεο ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. ηελ ίδηα απνπιεζσξηζηηθή θαηεχζπλζε εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιαλ θαη 

νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη εξγαζίαο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο αλσηέξσ 

παξάγνληεο αλακέλεηαη λα επηδξάζνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαη θαηά ην 2015, έηνο γηα ην νπνίν  

ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε αξλεηηθά επίπεδα. 
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Οη εηαηξείεο θαθεθνπηείσλ ζηελ Διιάδα 

 

COFFEE ISLAND  

COFFEEWAY Γηαρεηξίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία Coffee Connection ΑΒΔΔ  

QUEENS COFFEE AND TEA Γηαρεηξίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία Διιαθξηθ ΑΔ  

ΓΑΝΓΑΛΗ Γηαρεηξίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία Γαλδάιεο Α. Σ. & Τηνί ΑΔΒΔ  

ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΙΑ ΛΟΤΜΙΓΗ Γηαρεηξίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία Καθεθνπηεία Λνπκίδε ΑΒΔΔ 
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Κεθάιαην Σξίην : 

 Κιαδηθή κειέηε: Αιπζίδεο θαθέ θαη θαθεθνπηείσλ  
 

 

 

Η αγνξά ησλ αιπζίδσλ θαθέ παξνπζίαζε κεγαιχηεξε πηψζε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ αιπζίδσλ θαθεθνπηείσλ, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ εθπφλεζε ε 

ΣΟΧΑΗ ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. (www.stochasis.com), ζην πιαίζην ηεο 

ζεηξάο κειεηψλ Κιαδηθέο ηνρεύζεηο. Ωζηφζν, θαη νη δχν αγνξέο παξνπζηάδνπλ 

κηθξφηεξε κείσζε ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο, ιφγσ ηεο ζρεηηθά αλειαζηηθήο 

δήηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν θαθέο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ Διιήλσλ 
27

.  

Δηδηθφηεξα, ην κέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο αιπζίδσλ θαθέ ππνινγίδεηαη ζε 

€343,7 εθ. ην 2011, κε ην κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο (MEPM) λα δηακνξθψλεηαη 

αξλεηηθφο (-5,9%) ηε ρξνληθή πεξίνδν 2009-2011. εκεηψλεηαη φηη, ε πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή ησλ πσιήζεσλ θαθέ, ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ αιπζίδσλ θαθέ 

απμήζεθε απφ  43% ην 2009 ζε 48% ην 2011. Δθηηκάηαη φηη, ε αγνξά αιπζίδσλ θαθέ 

ζπλέρηζε ηελ πησηηθή ηεο πνξεία ην 2012, παξνπζηάδνληαο  κείσζε  ηεο ηάμεο ηνπ 

6%-8%, ζε ζρέζε κε ην 2011, ε νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα πεξηνξηζηεί ζην ήκηζπ ην 

2013.  

Αληίζηνηρα, ην κέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο αιπζίδσλ θαθεθνπηείσλ 

ππνινγίδεηαη ζε €27,3 εθ. ην 2011, κε ην MEPM λα δηακνξθψλεηαη αξλεηηθφο (-2,5%) 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2009-2011. Δθηηκάηαη φηη, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θνκκέλνπ 

θαθέ ζηηο ζπλνιηθέο  πσιήζεηο ησλ αιπζίδσλ θαθεθνπηείσλ κεηψζεθε απφ 80% ην 

2009 ζε 75% ην 2011. Δθηηκάηαη φηη, ε αγνξά αιπζίδσλ θαθεθνπηείσλ παξνπζίαζε 

πηψζε 3%-5% ην 2012/2011, ε νπνία αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζε 1%-3% ην 2013.  

                                                   
27 Γειηίν Σχπνπ, ΣΟΥΑΙ χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ ΑΔ, (θιαδηθέο ζηνρεχζεηο) 
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 Ο θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο αιπζίδσλ θαθέ θαη θαθεθνπηείσλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ, κεγάινπ κεγέζνπο κνλάδσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θαη απφ ηζρπξά brands, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ.   

 Η πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηφρξεζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελ 

ιφγσ αγνξάο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (ππν-

δηθαηνπάξνρνη, master franchisees) έρνπλ ζπκθσλίεο θπξίαο δηθαηφρξεζεο, κε 

δηεζλείο δηθαηνπαξφρνπο (franchisors), ψζηε λα εθκεηαιιεχνληαη απνθιεηζηηθά 

brands ζηελ Διιάδα θαη λα δίλνπλ δηθαηφρξεζε ζε ππνδηθαηνδφρνπο (sub- 

franchisees).  

 Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ αιπζίδσλ, 

πέξαλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζε κηθξφηεξεο πφιεηο, θαζψο επίζεο θαη ζε 

γεηηνληθέο ρψξεο. χκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, κείδνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη 

απφ ηηο ηζρπξέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ε επέθηαζή ηνπο ζε θιεηζηέο αγνξέο.  

 χκθσλα κε ηνλ θ. Βαζίιε Ρεγθνύδα, Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν 

ηεο ΣΟΧΑΗ ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ. ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο θαη 

νθείιεηαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε εδξαησκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ρακειή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο θάζε αιπζίδαο, φπσο επίζεο θαη ε ηνπνζεζία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ε νπνία θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπ.    

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη  νη αιπζίδεο θαθέ δέρνληαη επηπιένλ πηέζεηο απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε, ηηο λέεο κνξθέο αληαγσληζκνχ, φπσο ε δεκηνπξγία 

γσληψλ θαθέ ζε κεγάιν αξηζκφ αξηνπνηείσλ θαη ζε ππεξαγνξέο θαη ηηο λέεο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, φπσο ηα θαηαζηήκαηα frozen yoghurt, ηα νπνία ζχκθσλα 

κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο έρνπλ απνζπάζεη κεξίδην απφ ηηο αιπζίδεο θαθέ, θαζψο 

ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνηίκεζε θπξίσο αηφκσλ λεαξήο ειηθίαο.  

 ζνλ αθνξά ζηε δηεζλή αγνξά,  ε ππεύζπλε ηνπ ηκήκαηνο Κιαδηθώλ 

ηνρεύζεσλ θπξία Χξηζηίλα Γθηόθα αλαθέξεη φηη νη 70 κεγαιχηεξεο, βάζεη 

αξηζκνχ θαηαζηεκάησλ, αιπζίδεο θαθέ ζηελ Δπξψπε, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ 

10.474 θαηαζηήκαηα ην 2011, παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ηνπο 

ηεο ηάμεο ηνπ 8% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010. Η αιπζίδα Costa Coffee θαηέρεη ηελ 

πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά αιπζίδσλ θαθέ, κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ 

(1.550), έρνληαο παξνπζία ζε 14 επξσπατθέο ρψξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δχν 
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ειιεληθέο αιπζίδεο (“Coffeeright”, “Flocafe”) βξίζθνληαη ζηηο 70 θνξπθαίεο ηεο 

Δπξψπεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι 20 μεγαλφτερεσ (βάςει αριθμοφ καταςτημάτων) αλυςίδεσ καφζ ςτην Ευρώπη (2011)   

Καηάηαμε 

2011  
Καηάηαμε 

2010  
Βrand   Δηαηξεία   

ύλνιν 

θαηαζηεκάησλ  

Ρπζκόο 

αλάπηπμεο  
θαηαζηεκάησλ  

2011/2010  

Χώξα 

πξνέιεπζεο  

Αξηζκόο 

ρσξώλ πνπ  
έρεη  

παξνπζία  

1  2  Costa Coffee   Whitbread   1.550  15%  Μ. Βξεηαλία  14  

2  3  McCafé   McDonald’s   1.493  23%  Απζηξαιία  23  

3  1  Starbucks   Starbucks   1.478  8%  ΗΠΑ  21  

4  4  Tchibo   Tchibo   860  4%  Γεξκαλία  8  

5  6  Segafredo Massimo   
Zanetti  
Beverage  
Group   

480  3%  Ιηαιία  37  

6  5  Caffè Nero   
Caffè Nero 

Group   
477  0%  Μ. Βξεηαλία  2  

7  8  Shokoladnica   Shokoladnica   299  26%  Ρσζία  4  

8  7  Coffeeright   
Gregorys  

Foodservice   
260  3%  Διιάδα  4  

9  9  Coffee House   Coffee House   213  1%  Ρσζία  2  

10  10  Hema Koffiebuffet   Lion Capital   210  4%  Οιιαλδία  4  

11  12  Coffeeshop Company   
Schärf  
Coffeeshop   

166  3%  Απζηξία  14  

12  14  
Café & Té Compañía 

del Trópico   Café y Té   133  -4%  Ιζπαλία  2  

13  16  Wayne’s Coffee   Wayne’s Coffee   121  9%  νπεδία  8  
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14  15  Coffee Republic   
Coffee Republic 

Trading Limited   115  -15%  ΗΠΑ  5  

15  11  Caffè Ritazza   
SSP  
International   

110  -3%  ΗΠΑ  14  

16  18  Espresso House   
Espresso House 

Sweden   109  11%  νπεδία  1  

17  13  
Illy  
Caffè/Espressamente   Illycaffè   105  -29%  Ιηαιία  12  

18  (-)  Cafetal   Club Cafento   103  -6%  Ιζπαλία  1  

19  17  Flocafé   Vivartia   92  -3%  Διιάδα  5  

20  23  Coffeeheaven   Whitbread   91  30%  Πνισλία  2  

ύλνιν ησλ 20 κεγαιύηεξσλ    8.456  4%    

 

Πεγή: FoodService Europe & Middle East 
 

 

 

 

Δπίινγνο – Πξνηάζεηο  
 

 

H επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππέζηε κεγάιεο απψιεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, σζηφζν θαηέβαιε κεγάιεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

δπζκελείο ζπλζήθεο θαη λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, γεγνλφο πνπ 

επεξέαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Η ππφ κειέηε επηρείξεζε 

απνδεηθλχεηαη αλζεθηηθή θαη δηαηήξεζε ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο, ηελ θεξδνθνξία, 

ζε θαιφ επίπεδν, ελψ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θπκαίλνληαη φινη ζρεδφλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ηεο δείθηεο. Η ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο δείρλεη 

απξφζθνπηε. 

 

Με αθνξκή ηελ εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέπεη ηνλ ειιεληθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ ραξαθηηξίδεηαη απφ εθηεηακέλε 
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αζηάζεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη αξθεηά κεησκέλε δήηεζε θαη 

απνμήξαλζε ησλ πεγψλ ξεπζηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζαλ κηα επθαηξία πγηνχο 

νξγάλσζεο ζε ζσζηφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο βάζεηο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ή ν αλαζρεδηαζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπο, κέξνο ησλ νπνίσλ ηα Σκήκαηα Πηζησηηθνχ 

Διέγρνπ.   

 

Δπίζεο, ζεκαληηθή ζα ήηαλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ franchise. Έλα απφ ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ελφο δηθηχνπ franchise είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο θαη 

ηεο ηακπέιαο πνπ έρεη απ’ έμσ έλα θαηάζηεκα. ην φλνκα απηφ κπνξνχλ λα 

ζηεξηρηνχλ λένη ζπλεξγάηεο, λα ζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε, δηφηη απηφ 

ην φλνκα εκπλέεη ζηγνπξηά. 

 

 

 

 

Παξάξηεκα: ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή κέζα ζην 

ρξόλν ηεο εηαηξείαο 

  

 

Σν 1913 ηα ηξία αδέξθηα Λνπκίδε, ν Ιάζσλαο, ν Νίθνο θαη ν Αληψλεο αθήλνπλ ηελ 

γελέηεηξα ηνπο, ηελ Κάξπζην θαη θζάλνπλ ζηνλ Πεηξαηά γεκάηνη φξεμε θαη πάζνο γηα 

δνπιεηά. Σα πξψηα έμη ρξφληα θαηαπηάζηεθαλ κε ηελ ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία 

παξαζθεπήο θαη θαβνπξδίζκαηνο ηνπ θαθέ κε πξσηφγνλα κέζα ηεο επνρήο. Οη 

αδεξθνί Λνπκίδε γλψξηδαλ θαιά φηη γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πνηφηεηα ν θαθέο 

έπξεπε λα θαβνπξδηζηεί νκνηφκνξθα γηα λα απνθηήζεη ζηαζεξφ ρξψκα θαη 

ηαπηφρξνλα λα κελ ραζεί θαλέλα απφ ηα πνιχηηκα ζπζηαηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Γνπιεηά επίπνλε, πνπ απαηηνχζε κεξάθη θαη αθνζίσζε.  
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Σν 1919 ηα αδέξθηα Λνπκίδε απνθαζίδνπλ λα επελδχζνπλ φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπο 

γηα λα αλνίμνπλ επί ηεο νδνχ Ρεηζίλα 12 ζηνλ Πεηξαηά έλα θαηάζηεκα γεληθνχ 

εκπνξίνπ, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ εθηεινχζε θαη ρξέε θαθεθνπηείνπ. Δθείλε ηελ 

επνρή ην θαβνχξδηζκα θαη ε άιεζε ηνπ θαθέ γηλφηαλ αθφκα ζηα λνηθνθπξηά. Οη 

αδεξθνί Λνπκίδε ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα επαλάζηαζε ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εηζάγνληαο ην 1920 ηνλ θαβνπξδηζκέλν θαη αιεζκέλν «Έηνηκν Καθέ Λνπκίδε», 

Σαπηφρξνλα νξγαλψλνπλ ην πξψην δίθηπν θαη’ νίθνλ δηαλνκψλ. Σξία ρξφληα κεηά, ην 

1923, απνθαζίδνπλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αλνίγνληαο έλα 

θαθεθνπηείν κέζα ζην θαηάζηεκα ηνπ ζείνπ ηνπο ηακάηε Υαξαηζή, ελψ ιίγα ρξφληα 

αξγφηεξα ζα κεηαθεξζνχλ ζε έλα λέν θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ Σζακαδνχ ζηνλ 

Πεηξαηά. 

Παξάιιεια πξνρσξνχλ ζηελ ελνηθίαζε ηνπ δηπιαλνχ ζπκβνιαηνγξαθείνπ, ην νπνίν 

ηνπο επηθπιάζζεη έλαλ «θξπκκέλν ζεζαπξφ». ην ππφγεηφ ηνπ, ν Νηθφιαο Λνπκίδεο 

αλαθαιχπηεη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο κηαο μέλεο εηαηξείαο ρξσκάησλ, θαη πξνηείλεη ζηα 

αδέξθηα ηνπ λα πηνζεηήζνπλ έλαλ παπαγάιν γηα ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο επηρείξεζεο. 

Σφηε γελλήζεθε ν «Λνπκίδεο Παπαγάινο», πνπ έκειιε λα γίλεη ζπλψλπκν ηνπ 

ειιεληθνχ θαθέ. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε φηη νη παπαγάινη έρνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε 

ζηνλ θαθέ! 

Σν πεξίθεκν ζιφγθαλ «έθαζηνο ζην είδνο ηνπ θη ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο» είλαη 

γεγνλφο. Σν «θνθηεξφ» κπαιφ ηνπ Νηθφιανπ Λνπκίδε εκπλέεηαη απηή ηελ θξάζε 

φηαλ δίπια απφ ην ζξπιηθφ θαθεθνπηείν ηνπ Πεηξαηά άλνημε έλα αληαγσληζηηθφ.  

Παξά ην αζηαζέο πνιηηηθφ ζθεληθφ θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αδεξθψλ Λνπκίδε δελ 

αλαθφπηεηαη. Σν 1928 ηδξχεηαη ε εηαηξεία «Α. Λνπκίδεο θαη ία ΔΔ». Σν 1932, παξά 

ην νηθνλνκηθφ ξίζθν, αλνίγεη ην Καθεθνπηείν Λνπκίδε ηεο Οκφλνηαο ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδψλ Αηφινπ θαη Παλεπηζηεκίνπ, ζηε ζέζε πνπ ζην παξειζφλ βξηζθφηαλ ην 

πεξίθεκν θαθελείν ηνπ Γηάλλε Υάθηα. Σφηε, γξάθεη ν πνηεηήο Σοσρής, δίλνληαο ην 

ζηίγκα γηα κηα λέα επνρή πνπ ζα ζηηγκαηίζεη ηελ πξσηεχνπζα.:  

« Καθέ Βξαδηιίαο ζαλ ζέιεηο λα πηεηο, 

Καη θέθη λα θάλεηο σζάλ κεξαθιήο, 

ην δξφκν Αηφινπ κέο ζηα Υαπηεία 
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Λνπκίδεο & ία » 

 

Ο θαθέο Λνπκίδε γίλεηαη επξέσο γλσζηφο θαη απνζπά δηεζλείο δηαθξίζεηο ζε εθζέζεηο 

ζηελ Ιηαιία (Bologna) θαη ζηελ Γαιιία (Nice).  

Η νηθνγελεηαθή επηρείξεζε επεθηείλεηαη θαη ζηελ ζπκπξσηεχνπζα κε έλα κεγάιν 

θαηάζηεκα ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο επί ηεο νδνχ Σζηκηζθή.  

Πιένλ ηα πξάγκαηα έρνπλ δξνκνινγεζεί. Καη ελψ νη εγρψξηεο θαη δηεζλείο δηαθξίζεηο 

θαη ηα βξαβεία δηαδέρνληαλ ην έλα ην άιιν, ην γεγνλφο πνπ έκειιε λα απνηειέζεη έλα 

ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή ηεο λεφηεξεο 

Αζήλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ θαθελείνπ Λνπκίδε επί ηεο νδνχ ηαδίνπ ην 1938. 

Πξφθεηηαη γηα ην πεξίθεκν «Παηάξη ηνπ Λνπκίδε». 

Δθεί ζπρλάδνπλ, πίλνληαο ηνλ θαθέ ηνπο, ζπδεηψληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηελ 

επηθαηξφηεηα ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο ινγνηερληθήο, θαιιηηερληθήο θαη 

δεκνζηνγξαθηθήο αζελατθήο ζθελήο ηεο επνρήο. 

ην ηζφγεην ππήξρε, καδί κε ην θαθεθνπηείν, έλα κεγαινπξεπέο κπαξ πνπ ζέξβηξε ην 

λέν είδνο θαθέ «espresso», ελψ ζηνλ εκ.ηφξνθν βξηζθφηαλ ην πεξίθεκν Παηάξη.  ην 

Παηάξη ηα ηξαπέδηα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα θαηά κήθνο ησλ ηνίρσλ ζε ζρήκα «Π». ηε 

κηα πιεπξά θάζνληαλ νη πνηεηέο θαη νη ινγνηέρλεο: ν Οδπζζέαο Διφηεο, ν Νίθνο 

Γθάηζνο, ν ΜΔιηνο αρηνχξεο θαη ζηελ άιιε γσλία θπξίσο δσγξάθνη θαη κνπζηθνί, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ: ν Γηάλλεο Σζαξνφρεο. ν Γηψξγνο Μαπξντδεο, ν Μφλνο 

Υαηδηδάθηο, ν Μίθεο Θενδσξάθεο, ν Αξγπξήο Κνπλάδεο, ν Νίθνο Δγγνλφπνπινο. 

ηα ελδηάκεζα ηξαπέδηα έβξηζθε θαλείο αλεξρφκελνπο ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη 

δηαλννχκελνπο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ ζα γίλνληαλ δηάζεκνη αξγφηεξα. 

 Οη Αθνί Λνπκίδε είλαη νη πξψηνη ζηελ Διιάδα πνπ αθνινχζεζαλ κε αμηψζεηο ην 

Δπξσπατθφ ξεχκα ηεο ζπλεχξεζεο γηα αληαιιαγή απφςεσλ ζπλνδεία θαθέ.  

Σν 1955 ηδξχεηαη λέν θαθεθνπηείν ζηελ Αγνξά Αζελψλ. Σν θαβνχξδηζκα ή αιιηψο 

δηαδηθαζία θξχμεσο ηνπ θαθέ ιακβάλεη ρψξα ζε λέεο ζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο πνηφηεηαο.  
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Σν 1958 ν γιπθφο θφζκνο ηεο ζνθνιάηαο γίλεηαη επξέσο γλσζηφο κε ηελ ίδξπζε ηεο 

ζνθνιαηνπνηίαο Λνπκίδε ζηε ιεσθφξν Αζελψλ. Η αίγιε θαη ε πςειή αηζζεηηθή ησλ 

Καθεθνπηείσλ Λνπκίδε εληππσζηάδεη θαη εγθσκηάδεηαη ζηα εγθαίληα ηνπ λένπ 

ηδηφθηεηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ Πεηξαηά ην 1961.  

Σν 1966 ε 2ε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο Λνπκίδε αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο εηαηξείαο.  

Αθφκα έλα λέν Καθεθνπηείν Λνπκίδε επί ηεο νδνχ Δξκνχ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη 

γεγνλφο. Σα 5 εγγφληα ηδξχνπλ ην 1969 κία λέα πξφηππε θεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο θαθέ.  

Σν 1971 ε Λνπκίδεο Α.Δ. πιένλ, κε ζήκα ηεο ηνλ Λνπκίδε παπαγάιν αλαπηχζζεηαη 

ξαγδαία εγθαηληάδνληαο θαηαζηήκαηα ζε Πάηξα θαη Καβάια.  

Η Λνπκίδεο Α.Δ. εγθαηληάδεη ην ζχγρξνλν εξγνζηάζην βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

ηππνπνηεκέλνπ θαθέ ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο ην 1973.  

Η Λνπκίδεο Α.Δ. πνπ παξάγεη θαη δηαλέκεη ηνλ ζπζθεπαζκέλν θαθέ Παπαγάιν ην 

1987 εμαγνξάδεηαη απφ ηε Nestle S.A. H νηθνγέλεηα Λνπκίδε, έρνληαο θιεξνλνκήζεη 

ηελ πείξα θαη ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ πεξλάλε αλαιινίσηεο απφ γεληά ζε γεληά, 

ζπλερίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα Καθεθνπηεία Λνπκίδε.  

Σν 1995 επαλαιεηηνπξγεί ην θαθεθνπηείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Γίλεηαη ε έλαξμε 

ζπλεξγαζίαο κε ηα Super Markets Continent (κεηέπεηηα Carrefour) γηα ηε ιεηηνπξγία 

Καθεθνπηείνπ Λνπκίδε θαζψο θαη shop in shop ζε δηάθνξα πνιπθαηαζηήκαηα.  

Η 3ε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο Λνπκίδε εηζέξρεηαη κε φξεμε θαη φξακα λα ζπκβάιιεη 

ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο ην 1997.  

To 1998 ηδξχνληαη λέα θαθεθνπηεία ζηελ Καξδίηζα θαη ζηνλ Άγην Νηθφιαν Κξήηεο.  

Άιιε κία ζπλεξγαζία κε ηα Super Markets Α/Β Βαζηιφπνπινο γηα ηε ιεηηνπξγία 

Καθεθνπηείνπ Λνπκίδε – shop in shop ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ην 1999. 

Ιδξχνληαη αθφκα λέα θαθεθνπηεία ζε Βφιν θαη έξξεο.  

Νέα θαθεθνπηεία αλνίγνπλ ζε Μπηηιήλε, Λαγθαδά θαη Καζηνξηά ην 2001.  

Σν 2004 εγθαηληάδεηαη λέν θαθεθνπηείν ζην Άξγνο.  

Σν 2006 ε Λακία ππνδέρεηαη ην δηθφ ηεο θαθεθνπηείν.  
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Σν 2007 ε Υαιθίδα θαη ηα Γηάλλελα θαισζνξίδνπλ ηα Καθεθνπηεία Λνπκίδε. 

Γχν λέα θαθεθνπηεία πξνζηίζεληαη ζηελ νηθνγέλεηα Λνπκίδε ζε Μαξνχζη & Κφξηλζν 

ην 2008.  

εηξά έρεη ε Καιιηζέα θαη ε Καιακάηα ην 2009.  

Η Λάξηζα, ε Υίνο, ε Ν. Ισλία θαη ν Πεηξαηάο απνθηνχλ λέα θαθεθνπηεία ην 2010.  

Κιείλνληαο ζρεδφλ έλαλ αηψλα παξνπζίαο ζηνλ Πεηξαηά, ην Καθεθνπηείν Λνπκίδε 

κεηαθνκίδεη ην 2012 ζην αλαθαηληζκέλν Μέγαξν Πνιίηε. Ιδξχνληαη λέα θαθεθνπηεία 

ζε Αγ. Γεκήηξην θαη Αγξίλην.  

Σν 2014 ηδξχεηαη λέν θαθεθνπηείν ζηελ Καηεξίλε.  

Καηά ην έηνο 2015 ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο αλαλεψλεηαη θαη 

απνθηά λέα εκθάληζε έπεηηα απφ 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζηελ θαξδία ηεο πφιεο.  

Καη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2016 ην ηζηνξηθφ θαηάζηεκα ησλ Υαπηείσλ αλαθαηλίδεηαη 

έπεηηα απφ 84 ρξφληα ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο παξνπζίαο ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο. 

Η αλαθαίληζε βαζίζηεθε ζηηο αξρηηεθηνληθέο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ αηψλα, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ μχινπ, ηηο κεγάιεο άζπξεο θαη καχξεο 

πιάθεο ζην δάπεδν θαη ηα θσηηζηηθά ηερλνηξνπίαο αξ ληεθφ. 

Η αλαβίσζε ηνπ ζξπιηθνχ Παηαξηνχ ηνπ Λνπκίδε, εθεί πνπ ζχρλαδαλ ν Διχηεο, ν 

Γθάηζνο, ν Υαηδηδάθηο, ν αρηνχξεο, ν Σζαξνχρεο, ν Καξνχδνο, απνηειεί ηνλ 

επφκελν ζηφρν ηεο ηξίηεο γεληάο ηεο νηθνγέλεηαο Λνπκίδε, κεηά ηελ αλαθαίληζε ηνπ 

εκβιεκαηηθνχ θαθεθνπηείνπ ζηα Υαπηεία. Σν φξακα απηφ δελ έθξπςε ν  θ. Άξεο 

Λνπκίδεο, εθπξφζσπνο ηεο δεχηεξεο γεληάο ηεο γλσζηήο νηθνγέλεηαο, πνπ ην 1920 

ίδξπζε ην πξψην, απνθιεηζηηθά θαηάζηεκα θαθέ ζηελ Διιάδα. Η επηρείξεζε, 

κάιηζηα, θέξεηαη λα αλαδεηεί ρψξν ζηελ ίδηα πεξίπνπ πεξηνρή πνπ βξηζθφηαλ ην 

Παηάξη, ζηηο αξρέο ηεο ηαδίνπ. 

Οη πξνζπάζεηεο, πάλησο, ηεο ηξίηεο γεληάο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ έρεη αλαιάβεη ηψξα 

ηα ελία ηεο επηρείξεζεο, επηθεληξψλνληαη ζην αλαθαηληζκέλν θαηάζηεκα ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδψλ Αηφινπ θαη Παλεπηζηεκίνπ, εθεί φπνπ επηρεηξείηαη ην «πάληξεκα» 

ηνπ παιηνχ κε ην θαηλνχξγην. Η αλαθαίληζε ινηπφλ βαζίζηεθε ζηηο αξρηηεθηνληθέο 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ 
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μχινπ, ηηο κεγάιεο άζπξεο θαη καχξεο πιάθεο ζην δάπεδν θαη ηα θσηηζηηθά 

ηερλνηξνπίαο αξη ληεθφ.  

Οη θαηαλαισηέο, άιισζηε, θάλνπλ ηα ςψληα ηνπο ππφ ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο ηνπ 

Αηηίθ θαη ηεο θσλήο ηεο Βέκπν. Απφ ηελ άιιε, πέξα απφ ηα πνιιά ειιεληθά 

παξαδνζηαθά πξντφληα, φπσο γιπθά θνπηαιηνχ, θνπινχξηα, καξκειάδεο, θαξακέιεο, 

εδχπνηα θαη άιια, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα βξνπλ θαη πην «κνληέξλα» πξντφληα, 

φπσο ελλέα δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ειιεληθνχ θαθέ –κέρξη θαη κε γεχζε κπαθιαβά– 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο θαθέ εζπξέζν, 15 πνηθηιίεο θαθέ θίιηξνπ, ηξεηο 

πνηθηιίεο ζηηγκηαίνπ θαθέ θαη άιια ξνθήκαηα, φπσο ηζάγηα θαη ζνθνιάηεο. ηα 

ζρέδηα ηεο εηαηξείαο Καθεθνπηεία Λνπκίδε πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ην επφκελν δηάζηεκα θάςνπιαο θαθέ γηα κεραλή εζπξέζν κε ηελ επσλπκία 

Λνπκίδε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο. Η 

εηαηξεία δηαζέηεη επίζεο  παξαγσγηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαθέ, θαη δεκηνπξγεί ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιια 

πξντφληα κε βάζε ηνλ θαθέ, φπσο ιηθέξ κε θαθέ, ζνθνιαηάθηα κε θφθθνπο θαθέ, 

αιιά θαη ραιβά κε γεχζε θαθέ. 

 Σα Καθεθνπηεία Λνπκίδε δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 12 θαηαζηήκαηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα επηά είλαη εηαηξηθά θαη ηα άιια πέληε ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο δηθαηφρξεζεο (franchising). Σα θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζε Οκφλνηα, Πεηξαηά, 

Πεξηζηέξη, Μαξνχζη, Καιιηζέα,  Άγην Γεκήηξην, Υαιθίδα, Θεζζαινλίθε, Καζηνξηά, 

Καηεξίλε, Λάξηζα θαη Υίν. ηα άκεζα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

ίδξπζε θάπνηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία δηαζέηεη πεξί ηα 300 

ζεκεία πψιεζεο (γσληέο θαθέ) εληφο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη δε εληφο ζνχπεξ 

κάξθεη, θαηαζηεκάησλ μεξψλ θαξπψλ, αξηνπνηείσλ, θαηαζηεκάησλ ςηιηθψλ, θαζψο 

θαη κέζα ζε θάβεο. Ο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο αλήιζε γχξσ ζηα 6 εθαη. επξψ, ελψ 

απαζρνιεί πεξίπνπ 100 άηνκα. 

ήκεξα ε δεχηεξε θαη ηξίηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο ΛΟΤΜΙΓΗ ζπλερίδνπλ απφ 

θνηλνχ κε επιάβεηα ηε καθξά παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ θαθέ, βαζηδφκελνη 

ζηελ εκπεηξία 90 θαη πιένλ εηψλ, πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ησλ 

ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΙΩΝ ΛΟΤΜΙΓΗ, θξεζθνθνκκέλν θαθέ ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο.  

Οη ζηαζεξέο αμίεο θαη ν ζεβαζκφο ζην πξντφλ θαη ζηνλ πειάηε έρνπλ θαζηεξψζεη 

ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΙΑ ΛΟΤΜΙΓΗ σο ηελ πην επψλπκε 
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επηρείξεζε ζην ρψξν, κε πςειή αλαγλσζηκφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία ζηελ 

ηζηνξία ηνπ γεληθνχ ειιεληθνχ επηρεηξείλ
28

. 

 

 

 

 

  

                                                   
28 http://www.athina984.gr/2016/09/20/loumidis-3-genies-ke-84-chronia-me-aroma-kafe-sta-chaftia/ 
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Αιθαβεηηθό Δπξεηήξην  
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην · 16 

Ε 
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