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ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηε ζεκεξηλή επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν όγθν 

πιεξνθνξηώλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηνπο. Μέζα 

από ηνπο αξηζκνδείθηεο γίλεηαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιήςε απνθάζεσλ ηόζν από ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη ηνπο επελδπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη γεληθόηεξα 

από όινπο όζνπο αζρνινύληαη κε απηή. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνλ όκηιν Μόηνξ Όηι 

Διιάο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηλνκηθώλ ηνπ 

θαηαζηάζεσλ κέζσ 10 αξηζκνδεηθηώλ θαη εμαγσγήο θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ από απηή ηελ αλάιπζε. 

ην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ όκηιν Μόηνξ 

Όηι Διιάο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά ελώ γίλεηαη θαη κηα 

ηζηνξηθή ηνπ αλαδξνκή. 

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά από 

ηηο Α.Δ., ελώ ην δεύηεξν κέξνο απηό ηνπ Κεθαιαίνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ κέζσ ησλ αξηζκνδεηθηώλ.  

ην Κεθάιαην 3 γίλεηαη κηα δηαρξνληθή ζύγθξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπ κέζσ ησλ παξαπάλσ 

αξηζκνδεηθηώλ θαη εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: MOTOR OIL HELLAS-

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

1.1.Προθίλ 

Η Μόηνξ Όηι (Διιάο)-Γηπιηζηήξηα Κνξίλζνπ Α.Δ. ή απιά Μόηνξ Όηι 

Διιάο είλαη εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ κε έδξα ην Μαξνύζη. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηύιεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ αξγνύ 

πεηξειαίνπ θαη ζήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε βαζηθό πξσηαγσληζηή ηνπ 

θιάδνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηα Βαιθάληα. 

Από ηα θπξηόηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ ζεσξνύληαη νη 

εγθαηαζηάζηεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ ζην λνκό Κνξηλζίαο ηα νπνία 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ πιένλ ηερλνινγηθώλ θαη απνδνηηθώλ 

δηπιηζηεξίσλ ζε δηεζλέο επίπεδν κε πςειό βαζκό πνιππινθόηεηαο. 

Η ζεκαληηθόηεξε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ Μόηνξ Όηι, ε Avin Oil, 

απνηειεί βξαρίνλα ηνπ νκίινπ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθώλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 9 ρώξεο ησλ βαιθαλίσλ θαη ηηο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. ηνλ επξύηεξν όκηιν ηεο Μόηνξ Όηι 

εληάζζνληαη θαη νη εμήο ζπγαηξηθέο: Coral Α.Δ., Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ, 

OFC Τπεξεζίεο Αεξνπνξηθνύ Καπζίκνπ Α.Δ., Μ θαη Μ Α.Δ. Φπζηθνύ 

Αεξίνπ, Κόξηλζνο Power Α.Δ., LPC Α.Δ., Shell & MOH Α.Δ. 

Αεξνπνξηθώλ Καπζίκσλ θαη ε Δηαηξεία Αγσγνύ Καπζίκσλ 

Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ. 

1.2.Όραμα και ζκοπός 

Η εηαηξεία Μόηνξ Όηι έρεη ζαλ όραμα ην λα είλαη ε εγέηηδα εηαηξεία 

ζηνλ ηνκέα δηύιεζεο πεηξειαίνπ θαη εκπνξίαο ησλ πξνηόλησλ ηνπ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή. 

αλ εηαηξηθόο ζκοπός ηεο εηαηξείαο είλαη ε αύμεζε ηεο κεηνρηθήο ηεο 

αμίαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο απνηειεζκαηηθήο ηερλνινγίαο δηύιηζεο θαη 

πξαθηηθώλ πσιήζεσλ θαη πξνώζεζεο, ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

πειαηώλ ηεο κε ηελ παξάιιειε δηεύξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο ζην 

εζσηεξηθό. Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνύ ηεο ζθνπνύ 

πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κε αμηνπηζηία, ηαρύηεηα θαη επειημία 

ζηηο ζπλεξγαζίεο ηεο κε ηνπο πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ηελ θνηλσλία. 
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1.3.Ιζηορική Αναδρομή  

1970-1972 

ύζηαζε θαη έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ην νπνίν δηαζέηεη 

κνλάδα δηύιηζεο αξγνύ πεηξειαίνπ, δηπιηζηήξην παξαγσγήο βαζηθώλ 

ιηπαληηθώλ, πξνβιήηα κε ζηαζκό θόξησζεο, ζηαζκνύο θόξησζεο 

βπηηνθόξσλ νρεκάησλ. 

1975  

Δπέθηαζε ησλ εξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαπζίκσλ κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο κνλάδαο Αηκνζθαηξηθήο Απόζηαζεο. 

1978 

Καηαζθεπή κνλάδαο Καηαιπηηθήο Αλακόξθσζεο (πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία λάθζαο) 

1980 

Δγθαηάζηαζε Μνλάδαο Καηαιπηηθήο Ππξόιπζεο (επεμεξγαζία καδνύη 

ζε πξνηόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο). 

1984 

Καηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

σο πξώηε ύιε αέξην θαύζηκν. Γηθαίσκα πώιεζεο ελέξγεηαο ζε εζληθό 

δίθηπν. 

1993 

Πηζηνπνίεζε γηα όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαηά 

ISO 9002. 

1996 

Αγνξά ηνπ 50% ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο από ηελ Aramco Overseas 

Company BV, 100% ζπγαηξηθή ηεο Saudi Arabian Oil Company (Saudi 

Aramco). Μεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο ζε 

ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζην Μαξνύζη Αηηηθήο. 
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2000 

Οινθήξσζε επελδύζεσλ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή πξνηόλησλ ζύκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπαηθήο  Έλσζεο γηα ην 2000. 

2001 

Δγθαηάζηαζε λένπ αεξηνζηξνβίινπ ζην ζηαζκό παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Αλαβάζκηζε ηεο κνλάδαο θελνύ ησλ ιηπαληηθώλ. Αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε δεκόζηα εγγξαθή θαη έλαξμε 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο ζην Υ.Α. 

2002 

Δμαγνξά ηνπ 100% ηεο εηαηξείαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδώλ AVIN OIL 

Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 

2003 

Πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο γηα όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξείαο θαηά ISO 9001:2000 

2004 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ISO 14001:2000 κε ηζρύ κέρξη ην 2007 

2005 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Τδξνγνλνππξόιεζεο 

(Hydrocracker) πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο «θαζαξώλ» 

θαπζίκσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ηνπ 

2009. Απόθηεζε από ηε Motor Oil Holdings S.A. ηνπ πνζνζηνύ πνπ 

θαηείρε ε Aramco Overseas Company B.V. ζηελ εηαηξεία. 

2006 

Γηαπίζηεπζε ηνπ Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξηίνπ θαηά ISO/IEC 17025:2005 

από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ) κε ηζρύ κέρξη ηνλ 

εκπηέκβην 2010. 
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2007 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ISO 14001:2004 κέ ηζρύ κέρξη ην 2010. Έθδνζε ζε 

εζεινληηθή βάζε ηεο πξώηεο εηήζηαο Πεξηβαιινληηθήο Γήισζεο 

ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπαηθό Καλνληζκό EMAS ER 761/2006 

επηθπξσκέλε από ηελ Bureau Veritas. 

2008 

πκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηε ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ.-ΟΜΙΛΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ κέζσ ηεο ΚΟΡΙΝΘΟ POWER Α.Δ. γηα ηελ 

θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ κε θαύζηκν θπζηθό αέξην πνπ ζα επξίζθεηαη εληόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ζηνπο Αγίνπο 

Θενδώξνπο Κνξηλζίαο. Πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ θαηά ην δηεζλέο πξόηππν OHSAS 

18001:2007 κε ηζρύ κέρξη ην 2011. 

2009 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

ζύκθσλα κε ην λέν πξόηππν ISO 9001:2008 κε ηζρύ κέρξη ην 2012. 

Απόθηεζε πνζνζηνύ 64,06% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο “OFC 

Τπεξεζίαο Αεξνπνξηθνύ Καπζίκνπ Α.Δ.” κε απνηέιεζκα ε ζπκκεηνρή 

ηνπ Οκίινπ Μνηνξ ΟΙΛ ζελ OFC A.E. λα απμεζεί ζε 92,06%. 

2010 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο Μνλάδαο Απόζηαμεο Αξγνύ κε ηθαλόηεηα 

δηύιηζεο 60.000 βαξειηώλ αξγνύ εκεξεζίσο. Οινθήξσζε ηεο εμαγνξάο 

ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξηώλ “SHELL HELLAS A.E.” 

(κεηανλνκάζηεθε ζε “Coral A.E”) θαη “SHELL GAS Α.Δ.Β.Δ 

ΤΓΡΑΔΡΙΩΝ” (κεηανλνκάζηεθε ζε “Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ”). 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαινληηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηπιηζηεξίνπ θαηά ISO 14001:2004 κε πηζηνπνηεηηθό ηζρύνο κέρξη ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2013 θαη ηνπ Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ θαηά ISO/IEC 

17025 κε πηζηνπνηεηηθά ηζρύνο κέρξη ηνλ εκπηέκβξην ηνπ 2014. Έθδνζε 

ηεο εηήζηαο Πεξηβαιινληηθήο Γήισζεο ζύκθσλα κε ηνλ πην πξόζθαην 

Δπξσπαηθό Καλνληζκό EMAS III 1221/2009. Η ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ ηδξύεη από 



 
14 

 

θνηλνύ κε ηε ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ.- ΟΜΙΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ηελ 

εηαηξεία “Μ θαη Μ Α.Δ. ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ” 

2011 

Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 5νπ αεξνζηξόβηινπ ζην ζπγθξόηεκα 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αηκνύ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ, ηνπ 

νπνίνπ ε ζπλνιηθή ηζρύο δηακνξθώλεηαη ζε 85W(απν 65MW). 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο 

ζύκθσλα κε ην OHSAS 18001:2007 κε ηζρύ κέρξη ην 2014. Οινθιήξσζε 

θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο 

ΚΟΡΙΝΘΟ POWER A.E. 

2012 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαηά 

ISO 9001:2008 κε ηζρύ κέρξη ην 2015. Έλαξμε ηεο εκπνξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΟΡΙΝΘΟ POWER Α.Δ. 

2013 

Πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ πξνγξάκακηνο πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο 

κνλάδεο κεηαηξνπήο ήηνη ην ζπγθξόηεκα Τδξνγνλνππξόιπζεο θαη ην 

ζπγθξόηεκα κνλάδσλ θαηαιπηηθήο ππξόιεζεο. 

2014 

Δμαγνξά κέζσ δεκόζηαο πξόηαζεο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξίαο CYCLON ΔΛΛΑ θαη δηαγξαθή ησλ κεηνρώλ ηεο 

ηειεπηαίαο από ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Αλαλέσζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 θαη OHSAS 

18001:2007 κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2017. Αλαλέσζε 

ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ θαηά ην πξόηππν 

ISO/IEC 17025 κε πηζηνπνηεηηθό ηζρύνο κέρξη ην εκπηέκβξην ηνπ 2018. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

2.1.Οριζμός και ζκοπός ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

2.1.1.Γενικά 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπό ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο γηα ηελ νξζόηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ. Απνηεινύλ έλα εληαίν ζύλνιν θαη παξνπζηάδνπλ εύινγα ηα 

αλαγλσξηδόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία(ελεξγεηηθό) ,ηηο ππνρξεώζεηο, ηελ 

θαζαξή ζέζε, ηα ζηνηρεία εζόδσλ, εμόδσλ θεξδώλ θαη δεκηώλ, θαζώο θαη 

ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο εθάζηνηε πεξηόδνπ. ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη επελδπηέο, νη πξνκεζεπηέο, νη 

δαλεηζηέο, ην θξάηνο, νη εξγαδόκελνη αιιά θαη ην γεληθόηεξν θνηλό. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιάδα 

ππνρξεσηηθά είλαη: 

 Ο Ιζνινγηζκόο 

 Η Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

 Η Καηάζηαζε Υξεκαηνξνώλ 

 Η Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 Σν πξνζάξηεκα 

 

2.1.2.Ο Ιζολογιζμός 

Ο Ιζνινγηζκόο είλαη κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Απνηειείηαη από δύν ζηήιεο, ζηα αξηζηεξά παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ θαη ζηα δεμηά ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνύ. Σα ζηνηρεία απηά 

παξνπζηάδνληαη ζε ζηαηηθή κνξθή θαη απνηειεί ηελ θύξηα δηαθνξά ηνπ 

Ιζνινγηζκνύ κε άιιεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε κνξθή ξνήο. 
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2.1.3.Η Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων Υρήζης 

Η Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο(Κ.Α.Υ.) είλαη έλαο πίλαθαο ν 

νπνίνο πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη 

δεκηέο πνπ έγηλαλ ζε κία ρξήζε. Η Κ.Α.Υ. δειαδή παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή απόδνζε ή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζε 

κηα ρξνληθή πεξίνδν. Δίλαη νπζηαζηηθά ηα έζνδα ζπλ ηα κε αλακελόκελα 

έζνδα κείνλ ηα έμνδα θαη ηα κε ιεηηνπξγηθά έμνδα.  

2.1.4. Η Καηάζηαζη Υρημαηοροών 

Η θαηάζηαζε ρξεκαηνξνώλ(ή ηακεηαθώλ ξνώλ) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξεπζηόηεηα 

ηεο επηρείξεζεο θαη δπλαηόηεηά ηεο  λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα 

αιιά θαη ην πώο ρξεζηκνπνηνύληαη απηά από ηε δηνίθεζε. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαζώο επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ νη 

νπνίνη απαηηνύλ κηα εηθόλα ηεο επηρείξεζεο γηα ην βαζκό θαηά ηνλ νπνίν 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδύλακα αιιά θαη ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο βεβαηόηεηαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ δηαζεζίκσλ απηώλ. 

2.1.5.Η Καηάζηαζη Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων 

Η Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη έλαο ινγηζηηθόο 

πίλαθαο κε ζθνπό ηελ παξνρή πινξνθνξηώλ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Η θαηάζηαζε απηή πξέπεη 

λα πεξηέρεη: 

 Σν θαζαξό απνηέιεζκα ρξήζεο 

 Οπνηνδήπνηε έζνδν, έμνδν, θέξδνο ή δεκηά πνπ θαηαρσξείηαη 

θαηεπζείαλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 

 Σε ζσξεπηηθή επίδξαζε ησλ κεηαβνιώλ από επηδξάζεηο 

ινγηζηηθώλ κεζόδσλ θαη βαζηθώλ ιαζώλ. 

2.1.6.Σο προζάρηημα 

Σν πξνζάξηεκα απνηειεί ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

κε ην νπνίν παξέρνληαη δηάθνξεο πξόζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνρεύνληαο ζηελ δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ην 
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πεξηερόκελό ηνπο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα αθξηβή απνηειέζκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ.   

 

2.2. Ανάλσζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

2.2.1.κοπός ηης ανάλσζης 

Ο ζθνπόο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

θπθινθνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη έρεη λα θάλεη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Μέζσ 

απηήο ηεο αλάιπζεο γίλεηαη θαιύηεξε εθηίκεζε ηόζν ηνπ θηλδύλνπ όζν 

θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο κηαο επηρείξεζεο έηζη ώζηε λα ιεθζεί κηα 

απόθαζε ζρεηηθή κε ηελ θαηαλνκή πόξσλ. 

2.2.2.Ανάλσζη με αριθμοδείκηες 

Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινύλ έλα από ηα πην γλσζηά θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Έλαο 

αξηζκνδείθηεο είλαη ην πειίθν κεηαμύ επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ 

πνπ ιακβάλνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο.  

Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινύλ έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν εθόζνλ 

απνηεινύλ ηηο πξώηεο ελδείμεηο αιιά θαη ζπκπηώκαηα κειινληηθώλ 

αξλεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζηελ εηαηξεία. 

Πξνζθέξνπλ δειαδή ζηε δηαδηθαζία πξόβιεςεο ηεο κειινληηθήο πνξείαο 

ηεο επηρείξηζεο. Η ρξεζηκόηεηά ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ έκπεηξε 

θαη ζσζηή εξκελεία ηνπο.  

 

Δίλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθνί εθόζνλ βνεζνύλ ηνλ αλαιπηή λα 

πξαγκαηνπνηήζεη: 

 Γηαρξνληθή Αλάιπζε 

ύγθξηζε ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξηζεο κε απηά 

πνπ παξνπζίαζε ζην παξειζόλ. Δμεηάδεηαη δειαδή εάλ ε θαηάζηαζε ή ε 

απόδνζε ηεο επηρείξηζεο έρεη βειηησζεί ή ρεηξνηεξεύζεη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ. 
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 Γηαζηξσκαηηθή Αλάιπζε 

ύγθξηζε ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξηζεο κε ηα 

αληίζηνηρα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν. 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία ζα γίλεη αλάιπζε 10 αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο 

Μνηνξ Οηι Διιάο Α.Δ. νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 Γενικής Ρεσζηόηηηας: 

                              

                          
 

Ο δείθηεο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

βξαρππξόζεζκεο ξεπζηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηεο ηθαλόηεηάο ηεο 

δειαδή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηεο απαηηεηέο ππνρξεώζεηο. 

Γείρλεη ην πόζεο θνξέο ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό θαιύπηεη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. Γηα λα ζεσξείηαη όηη ππάξρεη ξεπζηόηεηα 

ζηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη ν αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο λα ππεξθαιύπηεη 

ηνλ παξνλνκαζηή, δειαδή ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

κεγαιύηεξν ηεο κνλάδαο.Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο ηξάπεδεο γηα 

ηελ ρνξήγεζε θεθαιαίσλ θίλεζεο αιιά θαη από ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

γηα ην αλ ζα πξέπεη λα ηεο ρνξεγήζνπλ πίζησζε. 

 

 Κσκλοθοριακής Σατύηηηας ή ανακύκλωζης απαιηήζεων  

        

                     
 

Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο νη νπνίνη κεηξνύλ 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο επηρείξεζεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Γείρλεη πόζεο θνξέο κέζα ζηε ρξήζε 

αλαθπθιώλνληαη ηα ππόινηπα ηνπ ινγαξηαζκνύ “απαηηήζεηο” θαη είλαη ν 

ιόγνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ κέζα ζε κηα ρξήζε πξνο ην κέζν όξν 

απαηηήζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο 

πνιηηηθήο ησλ πσιήζεσλ θαη πίζησζεο ζηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνπ 

ηκήκαηνο εηζπξάμεσλ. Δμαξηάηαη θπξίσο από ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε νληόηεηα θαη είλαη ζπλήζσο αξθεηά κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδνο. 
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 Κσκλοθοριακής ηατύηηηας ή ανακύκλωζης Αποθεμάηων(Φορές 

εηηζίως) 

                 

                     
 

Έλαο αθόκε δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο είλαη 

απηόο ηεο αλαθύθισζεο απνζεκάησλ ν νπνίνο δείρλεη πόζεο θνξέο ηα 

εκπνξεύζηκα απνζέκαηα ηεο κνλάδνο αλαθπθιώλνληαη ζε κία ρξήζε, 

κεηαηξέπνληαη δειαδή ζε ππόινηπα πειαηώλ. Δίλαη ν ιόγνο ηνπ θόζηνπο 

πσιεζέλησλ πξνο ην κέζν ύςνο απνζεκάησλ. Έλαο πςειόο ηέηνηνο 

δείθηεο εθθξάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πσιεί θαη θαηά 

επέθηαζε λα ξεπζηνπνηεί ηα απνζέκαηά ηεο.Δμαξηάηαη από ηνλ θιάδν 

ηεο νληόηεηαο πνπ εμεηάδεηαη θαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Μπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκεύζεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ πσιήζεσλ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 τέζεως κεθαλαίων(ασηονομίας): 

             

                
 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεηθηώλ πνπ 

αμηνινγνύλ ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλόηεηαο ελώ δείρλεη επίζεο θαη κηα εηθόλα 

ηεο απηνλνκίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο απν δαλεηθά 

θεθάιαηα θαη άιινπο πηζησηέο. Τπνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην ζύλνιν ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ην ζύλνιν ηνπ παζεηηθνύ. Να ζεκεησζεί όηη ν 

δείθηεο απηόο εμαξηάηαη από ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηεο, ην αληηθείκελό ηεο αιιά θαη από ηε γεληθόηεξε 

θαηάζηαζε ζηελ αγνξά. 

 

 Τπερτρέωζης και επιπέδοσ κεθαλαιακής μότλεσζης: 
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Ο δείθηεο απηόο όπσο θαη ν πξνεγνύκελνο αμηνινγεί ηελ θεθαιαηαθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δείρλεη ηε ζρέζε ησλ ηδίσλ 

πξνο ηα μέλα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη, ηόζν 

ππεξρξεσκέλε είλαη ε επηρείξεζε ή ηόζν πςειόηεξν ην επίπεδν άζθεζεο 

θεθαιαηαθήο κόριεπζεο. Δμαξηάηαη από ηε λνκηθή κνξθή ηεο νληόηεηαο, 

ην θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη αιιά θαη ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο. 

 Γανειακής επιβάρσνζης: 

              

                
 

Έλαο αθόκε δείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη βησζηκόηεηαο είλαη απηόο 

ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Ο δείθηεο απηόο εθθξάδεη ηε ζρέζε ησλ 

δαλείσλ πξνο ην ζύλνιν ηνπ παζεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δμαξηάηαη θπξίσο από ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε 

εηαηξεία. 

 Βαθμού παγιοποίηζης: 

           

                  
 

Αλήθεη θαη απηόο ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο. Δίλαη ν ιόγνο ηεο 

αμίαο ησλ παγίσλ(κεηά από ηηο απνζβέζεηο) πξνο ην ζύλνιν ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εθθξάδεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ επελδπζεί ζε πάγηα ζηνηρεία. ε 

πεξίπησζε ππεξεπέλδπζεο ζε πάγηα ππάξρεη ν θίλδπλνο έιιεηςεο 

ξεπζηόηεηαο εθόζνλ επελδύνληαη ιηγόηεξα θεθάιαηα ζην θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό. 

 

 Απόδοζης Ιδίων Κεθαλαίων: 

                

             
 

Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε εμεηάδνπκε ηελ αλαινγία ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ην κέζν όξν ηνπ ζπλόινπ ησλ ηδίσλ 
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θεθαιαίσλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα κέζα ζηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηείηαη 

πξνθαλώο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

νληόηεηαο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ή κε ακνηβήο ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο. 

 

 Μικηού Κέρδοσς: 

                                

                
 

Ο δείθηεο απηόο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεηθηώλ πνπ αμηνινγνύλ ηελ 

απνδνηηθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείρλεη 

ηελ ζρέζε ησλ κηθηώλ απνηειεζκάησλ πξνο ηηο θαζαξέο πσιήζεηο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη αληαλαθιά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη marketing. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο 

απηόο ηόζν θαιύηεξε από απόςεσο θεξδώλ είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο 

εθόζνλ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ρσξίο δπζθνιία κηα ελδερόκελε αύμεζε 

ηνπ θόζηνπο ησλ πσινύκελσλ πξνηόλησλ ηεο. Δπηπιένλ έλαο ηέηνηνο 

πςειόο δείθηεο θαλεξώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα επηηπγράλεη 

θζελέο αγνξέο θαη λα πσιεί ζε πςειέο ηηκέο. 

 

 Ανακύκλωζης Δνεργηηικού: 

                

                  
 

Ο δείθηεο απηόο είλαη ν ιόγνο ησλ θαζαξώλ πσιήζεσλ πξνο ην κέζν όξν 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε επηρείξεζε κέζα ζηε 

ρξήζε. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηόζν πην εληαηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην ελεξγεηηθό πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνύλ έζνδα από πσιήζεηο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΤΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΔΣΙΑ 2014-

2016 

Μηα πνιύ δεκνθηιήο κέζνδνο αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ 

είλαη ε ζύγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνπο θαηαζηάζεσλ 

δηαρξνληθά. ην παξαθάησ θεθάιαην γίλεηαη κηα ζύγθξηζή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ Motor Oil Hellas γηα ηα 

έηε 2014, 2015, 2016 . 

(Τα πραγματικά ποσά είναι σε τιλ.€) 

3.1.Γείκηης Γενικής Ρεσζηόηηηας 

                              

                          
 

 

Έηος                                           

                                              
 

Γείκηης 

2014                        

               
 

         

         
 

1,14 

2015                        

               
 

         

       
 

1,99 

2016                        

              
 

         

       
 

2,16 
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Παξαηεξνύκε όηη κέζα ζηελ ηξηεηία ε εηαηξεία ζρεδόλ δηπιαζίαζε ηε 

βξαρππξόζεζκε ξεπζηόηεηά ηεο, θάηη πνπ είλαη ζεηηθό. Η αύμεζε απηή 

πξνέξρεηαη από ηε κεγάιε αύμεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο κε 

παξάιιειε κείσζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ δαλεηαθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 2014 ν δείθηεο δηακνξθώζεθε ζην 1.14, ην 2015 

είρε άλνδν ζην 1,99 θαη ην 2016 έθηαζε ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπ γηα ηελ 

ηξηεηία ζην 2,16. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε κεηαβνιή απηή πξνέξρεηαη από ηελ άλνδν ηνπ 

αξηζκεηή αιιά θαη από ηελ πηώζε ηνπ παξνλνκαζηή. ηνλ αξηζκεηή 

παξαηεξνύκε όηη ηα δηαζέζηκα είραλ ηε κεγαιύηεξε άλνδν θαζώο από 

426.018€ ην 2014, αλήιζαλ ζηα 793.738€ ην 2015 ελώ ην 2016 πνπ ν 

δείθηεο είρε ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ έθηαζαλ ηα 897.377€.  Παξαηεξνύκε 

όκσο όηη θαη νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ νκίινπ είραλ θάπνηα 

κεηαβνιή . πγθεθξηκέλα από 1.049.318€ ην 2014 κεηώζεθαλ ζηα 

713.127€ ην 2015, ελώ ην 2016 είραλ κηα ειαθξά άλνδν ζηα 800.134€. 

Μεγάιε πηώζε βιέπνπκε όηη είραλ νη βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο νη νπνηέο από 370.781€ ην 2014, κεηώζεθαλ 

ζηα 91.183€ ην 2016, ην έηνο κε ηε κεγαιύηεξε γεληθή ξεπζηόηεηα. 
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3.2. Γείκηης Κσκλοθοριακής Σατύηηηας ή Ανακύκλωζης 

Απαιηήζεων 

        

                     
 

 

Έηνο                

                                         
 

Γείθηεο 

(θνξέο/ρξόλν) 

2014          

                   
 

         

       
 

28.93 

2015          

                   
 

         

       
 

28.57 

2016          

                    
 

         

       
 

26.24 

 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ηα όξηα απηνύ ηνπ δείθηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε είλαη πνιύ κεγαιύηεξα ηεο κνλαδνο, ελώ κέζα ζηελ ηξηεηία 

είραλ πησηηθή ηάζε.Η θαζνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζηελ πνιύ 

κεγάιε πηώζε ηνπ αξηζκήηε, ελώ ε πηώζε ηνπ παξνλνκαζηή δελ ήηαλ 
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αξθεηή γηα δύν δηαδνρηθέο ρξνληέο δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνλ θξαηήζεη 

ζηα ίδηα επίπεδα. 

Βιέπνπκε όηη ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ είρε ηε κεγαιύηεξε ηηκή 

ηνπ ην 2014 ζηα 9.050.151€ ελώ ζηαδηαθά άξρηζε λα κεηώλεηαη 

ζπκπαξαζύξνληαο έηζη θαη ηνλ δείθηε αλαθύθισζεο απαηηήζεσλ. Σν 

2015 κεηώζεθε ζηα 7.060.215€ κε ην δείθηε ζην 28,57 γηα λα κεησζεί 

πεξαηηέξσ ην 2016 ζηα 6.356.855€ δηακνξθώλνληαο ην δείθηε ζην 

ρακειόηεξό ηνπ επίπεδν ζην 26,24. Καη ν κέζνο όξνο απαηηήζεσλ είρε 

κείσζε(πνζνζηηαία κηθξόηεξε από ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ) θαζώο ην 2014 

δηακνξθώζεθε ζηα 312.794€, ην 2015 κεηώζεθε ζηα 247.156€ θαη ην 

2016 κεηώζεθε θαη άιιν ζηα 242.220€. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ν δείθηεο απηόο εθθξάδεη όηη κέζα ζην 2016 

ν κέζνο όξνο απαηηήζεσλ αλαθπθιώζεθε 26.24 θνξέο. 

 

3.3. Γείκηης Ανακύκλωζης Αποθεμάηων 

                 

                     
 

 

Έηνο                  

                              
 

Γείθηεο (θνξέο/ρξόλν) 

2014                  

                   
 

         

       
 

17.24 

2015                  

                  
 

         

       
 

14.35 

2016                  

                   
 

         

       
 

11.58 
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Ο δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο απηόο όπσο θαη ν πξνεγνύκελνο είρε πησηηθή 

ηάζε. Μπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε πνξεία πνπ αθνινύζεζε ν 

δείθηεο νθείιεηαη ζηε κεγάιε κείσζε ηνπ αξηζκεηή ηεο ε νπνία ήηαλ 

πνζνζηηαία κεγαιύηεξε από απηή ηεο κείσζεο ηνπ παξνλνκαζηή. 

Παξαηεξνύκε δειαδή όηη ην θόζηνο πσιεζέλησλ ηνπ νκίινπ είρε κηα 

ζεκαληηθή πηώζε κέζα ζηελ ηξηεηία, ζπκπαξαζύξνληαο θαη ην δείθηε 

αλαθύθισζεο απνζεκάησλ. Σν 2014 είρε ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζηα 

8.856.896€ θαη ν δείθηεο δηακνξθώζεθε ζην 17,24. Σν 2015 κε ηελ 

πεξαηηέξσ πηώζε ηνπ ζηα 6.425.497€ είρακε θαη πηώζε ηνπ δείθηε ζην 

14,35. Σν 2016 ην Κόζηνο Πσιεζέλησλ είρε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ κέζα 

ζηελ ηξηεηία ζηα 5.629.892€ ζπκπαξαζύξνληαο έηζη θαη ην δείθηε ζην 

11,58 πνπ ήηαλ θαη ε ρακειόηεξή ηνπ επίδνζε.  

εκεηώλεηαη όηη ν δείθηεο απηόο νπζηαζηηθά εθθξάδεη όηη γηα ην 2016 ε 

επηρείξεζε αλαθύθισζε ην κέζν απόζεκά ηεο 11.5 θνξέο, ή δηαθνξεηηθά 

αλαθύθισλε ην κέζν απόζεκά ηεο ζρεδόλ θάζε 32 κέξεο.  
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3.4. Γείκηης τέζεως Κεθαλαίων(Ασηονομίας) 

             

                
 

Έηος              

                
 

Γείκηης 

2014        

         
 

0.17 

2015        

         
 

0.24 

2016        

         
 

0.29 

 

 

Ο δείθηεο απηόο είρε αλνδηθή πνξεία κέζα ζηελ ηξηεηία. Απηή ε 

κεηαβνιή πξνέξρεηαη από ην δηπιαζηαζκό ηνπ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο 

δειαδή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ θεξδώλ πνπ είρε ζηηο ρξήζεηο 

2015,2016. Παξαηεξόληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε όηη ε 

αύμεζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ από 413.499€ πνπ είρε ην 2014 ζε 

603.814€ ην 2015 επέθεξε θαη ηελ αύμεζε ηνπ δείθηε από 0.17 ζε 0.24. 

Μία επηπιένλ αύμεζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ην 2016 ζε 824.060€ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ν δείθηεο λα δηακνξθσζεί ζην 0.29 ην νπνίν είλαη θαη ην 

κέγηζην πςειό ηξηεηίαο. Ο παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο, δειαδή ην 
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ζύλνιν ηνπ Παζεηηθνύ ηεο νληόηεηαο, είρε κηα ειαθξά άλνδν ε νπνία 

νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ άλνδν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ. 

 

3.5. Γείκηης Τπερτρέωζης και Δπιπέδοσ Κεθαλαιακής 

Μότλεσζης 

           

             
 

 

Έηνο            

             
 

Γείθηεο 

2014          

       
 

4.82 

2015          

       
 

3.25 

2016          

       
 

2.47 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

2014 2015 2016

Δείκτησ Υπερχρζωςησ και Επιπζδου 
Κεφαλαιακήσ Μόχλευςησ 

Δείκτησ Υπερχρζωςησ και 
Επιπζδου Κεφαλαιακήσ 
Μόχλευςησ 



 
29 

 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο έρεη 

πησηηθή ηάζε ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θάηη πνπ είλαη ζεηηθό θαζώο 

δίλεη έλα επίπεδν αζθάιεηαο ζηελ εηαηξεία. Ο αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο, 

δειαδή νη ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο, παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξόο γηα 

ηηο ηξεηο δηαδνρηθέο ρξήζεηο. Όκσο, ν παξνλνκαζηήο, δειαδή ηα ίδηα 

θεθάιαηα, όπσο είπακε θαη πξηλ δηπιαζηάζηεθαλ κέζα ζηελ πεξίνδν πνπ 

εμεηάδνπκε. Η άλνδνο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ από 413.499€ ην 2014 ζε 

603.814€ ην 2015 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηνπ δείθηε από 4.82 

ην 2014 ζε 3.25 ην 2015. Σν 2016, ηε ρξνληά δειαδή πνπ ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα έθηαζαλ ζην κέγηζην ηξηεηίαο ζηα 824.060€, ν δείθηεο έθηαζε 

ζηελ ειάρηζηή ηνπ ηηκή δειαδή ζην 2,47. 

 

 

3.6. Γείκηης Γανειακής Δπιβάρσνζης 

              

                
 

 

Έηνο                                                      

                
 

Γείθηεο 

2014                

         
 

         

         
 

0.50 

2015                  

         
 

         

         
 

0.52 

2016                 

         
 

         

         
 

0.41 
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Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ν δείθηεο απηόο είρε κηα κηθξή αύμεζε 

ην 2015 από 0,50 ζε 0,52  , ελώ είρε θαη κηα πηώζε ην 2016 ζε 0,41 ε 

νπνία είλαη ζεηηθή. Η αύμεζε απηή ην 2015 πξνέξρεηαη από ηελ 

αληίζηνηρε αύμεζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο νη νπνίεο από 

1.197.988€ δηακνξθώζεθαλ ζηα 1.351.841€. Δθείλε ηε ρξνλία ην ζύλνιν 

ηνπ παζεηηθνύ απμήζεθε ειαθξώο, ζαλ πνζνζηό όκσο όρη όζν νη 

δαλεηαθέο ηεο επηβαξύλζεηο έρνληαο έηζη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ 

αύμεζε ηνπ αξηζκνδείθηε. Σν 2016 ν δείθηεο είρε κηα ζεκαληηθή πηώζε 

από 0,52 ζε 0,41 ε νπνία νθείιεηαη από ηε κία ζηελ πνιύ κεγάιε κείσζε 

ησλ δαλεηαθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ νη νπνίεο έθηαζαλ ην ρακειόηεξν 

επίπεδν κέζα ζηελ ηξηεηία ζηα 1.183.838€, ελώ από ηελ άιιε θαη ζηνλ 

παξνλνκαζηή έρνπκε ην πςειόηεξν επίπεδν θαζώο ην ζύλνιν ηνπ 

παζεηηθνύ έθηαζε ηα 2.863.102€. 

 

3.7.Γείκηης Βαθμού Παγιοποίηζης 
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Παξαηεξνύκε όηη κέζα ζηελ εμεηαδόκελε ηξηεηία ν δείθηεο βαζκνύ 

παγηνπνίεζεο είρε κηα αμηνζεκείσηε πηώζε. Απηή ε πηώζε νθείιεηαη ζε 

έλα κηθξό βαζκό ζηελ κηθξή πηώζε πνπ είρε ε αμία ησλ παγίσλ αιιά 

πεξηζζόηεξν ζηελ αύμεζε ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπ νκίινπ, ην νπνίν από 

2.408.422€ ην 2014 απμήζεθε ζε 2.568.038€ ην 2015 κεηώλνληαο έηζη ην 

δείθηε από 0,45 ζε 0,40. Σν 2016 ν δείθηεο έθηαζε ζην ρακειόηεξν 

ηξηεηίαο εθόζνλ ν παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο, δειαδή ην Δλεξγεηηθό 

αλήιζε ζηα 2.863.102€. 

 

3.8. Γείκηης Απόδοζης Ιδίων Κεθαλάιων 
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Έηνο                  

             
 

Γείθηεο 

2014         

       
 

-0.26 

2015        

       
 

0.50 

2016        

       
 

0.52 

 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ζπκπεξάλνπκε όηη από ην 2014 κέρξη 

ην 2016, ε απόδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο απμήζεθε ην 

νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθό γηα ηελ πνξεία ηνπ νκίινπ . Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε απόδνζε Ιδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ην έηνο 2014 ήηαλ 

αξλεηηθή εθόζνλ ε επηρείξεζε ζε εθείλε ηε ρξήζε εκθάληζε δεκηέο θαη 

άξα ν αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο θαη θαη’επέθηαζε ν δείθηεο είλαη 

αξλεηηθνί. Γηα ην έηνο 2015 ε εηαηξεία εκθάληζε θεξδνθνξία 302.848€ 

θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα έθηαζαλ ηα 603.814€ θαη επνκέλσο ν δείθηεο 

απόδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ δηακνξθώζεθε ζην 0,5. Σν 2016 

παξνπζηάζηεθε κηα αύμεζε ησλ θεξδώλ κε παξάιιειε αύμεζε ησλ Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ. Αλαιπηηθόηεξα ηα θέξδε ηνπ νκίινπ έθηαζαλ ηα 428.760€ 

ελώ ηα Ίδηα Κεθάιαηα είραλ κηα πνζνζηηαία κηθξόηεξε αύμεζε θαη 
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δηακνξθώζεθαλ ζηα 842.060€ θαη επνκέλσο ν δείθηεο απμήζεθε ζην 

0.52.   

Θα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ζαλ παξάδεηγκα όηη γηα ην έηνο 2015 

όηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 0.5, απηό νπζηαζηηθά ζεκαίλεη όηη γηα θάζε 

1€ πνπ επελδύζεθε ζε Ίδηα Κεθάιαηα, απηό απέδσζε θέξδνο 0.50€. 

 

3.9. Γείκηης Μικηού Κέρδοσς 
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Παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο κηθηνύ θέξδνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο 

είρε άλνδν κέζα ζηελ ηξηεηία 2014-2016. Πην ζπγθεθξηκέλα 

παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο ην 2014 ήηαλ ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ θαη 

απηό νθείιεηαη ζηα πνιύ κηθξά απνηειέζκαηα ρξήζεο αιιά θαη ζηνλ 

πνιύ κεγάιν θύθιν εξγαζηώλ. Σν έηνο 2015 ν δείθηεο είρε κηα αύμεζε 

από ην 0.02 ζην 0.09 θαη ε αύμεζε απηή νθείιεηαη από ηε κία ζηελ 

άλνδν ηνπ αξηζκεηή, δειαδή ησλ κηθηώλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηα 

νπνία από 193.255€ αλήιζαλ ζηα 634.718€ θαη από ηελ άιιε ζηε κείσζε 

ηνπ παξνλνκαζηή, δειαδή ηνπ Κύθινπ Δξγαζηώλ ν νπνίνο από 

9.050.151€ κεηώζεθε ζηα 7.060.215€. Γηα ηε ρξήζε 2016 παξαηεξνύκε 

πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ δείθηε θαζώο είρακε άλνδν ηνπ αξηζκεηή κε 

παξάιιειε κείσζε ηνπ παξνλνκαζηή. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα κηθηά 

απνηειέζκαηα ρξήζεο από 634.718€ έθηαζαλ ηα 726.963€ ελώ ν θύθινο 

εξγαζηώλ από 7.060.215€ έπεζε ζηα 6.356.855€. 

Σα ζηνηρεία πνπ καο παξέρεη ν δείθηεο ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ 

ζεηηθά, θαζώο κέζα ζηελ ηξηεηία ν όκηινο αλ θαη είρε κεησκέλν Κύθιν 

Δξγαζηώλ θαηάθεξε λα πεηύρεη θαιύηεξα κηθηά απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

3.10. Γείκηης Ανακύκλωζης Δνεργηηικού 
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Παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο απηόο έρεη πησηηθή ηάζε ην νπνίν ζεκαίλεη 

όηη ρξεζηκνπνηεί όιν θαη πην εληαηηθά ηα πεξηνπζηθά ηεο ζηνηρεία. Η 

πηώζε απηή νθείιεηαη ζε δύν ιόγνπο. Από ηε κία ζηελ πνιύ κεγάιε 

πηώζε ησλ Καζαξώλ Πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη από ηελ άιιε ζηε 

κηθξή αύμεζε ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο. Πην αλαιπηηθά, ν δείθηεο από 3.81 

ην 2014 έπεζε ην 2015 ζην 2.84 θαη απηό νθείιεηαη ζην όηη νη Καζαξέο 

Πσιήζεηο έπεζαλ από 9.050.151€ ζηα 7.060.215€, ελώ ν Μ.Ο. 

Δλεξγεηηθνύ είρε κηθξή αύμεζε από 2.375.752€ ζηα 2.488230€. Γηα ην 

2016 ν δείθηεο αθνινύζεζε ηελ ίδηα θαζνδηθή πνξεία θαζώο θαη ν 

αξηζκεηήο ζπλέρηζε λα κεηώλεηαη ελώ ν παξνλνκαζηήο ζπλέρηζε λα 

απμάλεηαη. Αλαιπηηθόηεξα νη Καζαξέο Πσιήζεηο έπεζαλ από 7.060.215€ 

ζηα 6.356.855€, ελώ ν Μ.Ο. ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπ νκίινπ από 2.488.230€ 

αλήιζε ζηα 2.713.102€. Ο δείθηεο έπεζε από ην 2.84 ζην 2.34,. 
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3.11.σμπέραζμα 

Με βάζε ηελ πνξεία ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηνπ νκίινπ γηα ηελ ηξηεηία ζα 

κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ πνξεία ηνπ ζεηηθή, έρνληαο όκσο 

θάπνηεο επηθπιάμεηο. ηα ζεηηθά ηεο πνξείαο ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ξεπζηόηεηάο ηεο θαζώο θαη ε βειηίσζε ηεο βησζηκόηεηάο ηεο, θαζώο 

ηξεηο δείθηεο βησζηκόηεηαο είραλ ζεηηθή πνξεία. Δπηπιένλ νη έρνληεο 

θεθάιαηα ζηνλ όκηιν ζα είλαη επραξηζηεκέλνη θαζώο κέζα ζηελ ηξηεηία ν 

όκηινο θαηάθεξε λα επέζηξεςεη ζηελ θεξδνθνξία. Θα κπνξνύζακε λα 

εθθξάζνπκε πάλησο θαη θάπνηεο αλεζπρίεο γηα ηελ πνξεία ηνπ νκίινπ 

θαζώο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πηώζεο ηνπ Κύθινπ Δξγαζηώλ ηεο, δύν 

δείθηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο είραλ κεγάιε πηώζε. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθό γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ νκίινπ αλ θαηάθεξλε λα 

απμήζεη ηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ ηεο. 
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ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 
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