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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε αυτήν την εργασία θα αναλύσουμε τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας NESTLE HELLAS την περίοδο 2013-2016.Η 

ανάλυση αυτή θα γίνει με την μέθοδο των  αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες 

που θα χρησιμοποιήσουμε στην συγκεκριμένη εργασία είναι της ρευστότητας , 

αποδοτικότητας , δραστηριότητας , μόχλευσης και διάρθρωσης . Τόσο με την 

βοήθεια των αριθμοδεικτών όσο και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( 

ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως) θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο 

σαφή εικόνα για την πορεία της επιχείρησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάλυση και η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Οι λογιστικές καταστάσεις 

αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για το άτομο το οποίο παρακολουθεί 

την πορεία μιας επιχείρησης. Στην παρούσα πτυχιακή η ανάλυση γίνεται με 

αριθμοδείκτες που θεωρείται ένας από τους πιο μεταδιδόμενους τρόπους 

ανάλυσης, αξιολόγησης και ερμηνείας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

● Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στην εταιρεία Nestle , στην ιστορία 

της, στην σχέση της με την Ελλάδα, τις εγκαταστάσεις της, τις μάρκες 

της καθώς και στον σκοπό και τις φιλοδοξίες της. 

 

● Στο δεύτερο κεφάλαιο, κάνουμε μια εισαγωγή στην ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισάγοντας έννοιες, τους σκοπούς 

της ανάλυσης, σε ποιους απευθύνεται, τα είδη των αναλύσεων και τις 

μεθόδους. Στη συνέχεια κάνουμε και μια εισαγωγή και στους 

αριθμοδείκτες. 

 

● Στο τρίτο κεφάλαιο, όπου είναι και το τελευταίο αλλά και το πιο σημαντικό 

αναφερόμαστε στους αριθμοδείκτες. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η 

ανάλυση της εταιρείας Nestle και η εφαρμογή των αριθμοδεικτών με 

βάση τους ισολογισμούς της τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NESTLE HELLAS  

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

H Nestlé στον κόσμο 

 Henri Nestlé 

 

Όλα ξεκίνησαν το 1867, όταν ο Henri Nestlé δημιούργησε τη Farine 

Lactée, την πρώτη τροφή για βρέφη. Ήταν ένα μίγμα από ψωμί, γάλα και 

ζάχαρη, που κατάφερε να σώσει τη ζωή ενός νεογέννητου. 

Οι κοινωνικές ευαισθησίες του γερμανοελβετού φαρμακοποιού ήταν 

κάθε άλλο παρά αβάσιμες: στις αρχές της δεκαετίας του 1869 σύμφωνα με τις 

στατιστικές, ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών έχαναν τη ζωή τους πριν 

ολοκληρώσουν το πρώτο έτος της ζωής τους. Αυτό όμως που ο Nestlé σίγουρα 

δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι με την ανακάλυψή του έβαζε τα θεμέλια 

για τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον τομέα της διατροφής. 

Από τότε μέχρι σήμερα, η φιλοσοφία της Nestlé δεν έχει αλλάξει. Η 

επιχείρηση οικοδομείται και αναπτύσσεται με άξονα τις διαχρονικές 

ανθρώπινες αξίες και υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης, της 

εντιμότητας και του σεβασμού προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το 

περιβάλλον. 

Περίπου 150 χρόνια από το γεγονός που σηματοδότησε την ίδρυσή της, 

η Nestlé S.A. είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της διατροφής, της υγείας 
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και της ευεξίας. Με έδρα στο Vevey της Ελβετίας, η εταιρεία 

διαθέτει εγκαταστάσεις σε 197 χώρες, λειτουργεί 442 εργοστάσια σε 86 χώρες 

και απασχολεί 339.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. 

 

1.2   Η  ΝΕΣΤΛΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Η Nestlé στην Ελλάδα 

 

Δεν είναι τυχαίο που η ιστορία της Nestlé στην Ελλάδα ταυτίζεται με αυτή 

των πιο αγαπημένων προϊόντων των ελληνικών νοικοκυριών. Το όνομά της 

συνδέεται διαχρονικά με την ποιότητα και την καινοτομία, με μάρκες που οι 

Έλληνες έβαλαν πρώτα στο τραπέζι τους και στη συνέχεια στην καρδιά τους.  

Τα πρώτα προϊόντα Nestlé πρωτοκυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά 

στα τέλη του 19ου αιώνα, σε απευθείας εισαγωγή από την Ελβετία. Το 

«γαλακτούχον άλευρον Nestlé» διαφημίζεται μάλιστα στην εφημερίδα 

Ακρόπολις στο φύλο της 2ας Φεβρουαρίου 1899 και περιγράφεται ως «πλήρης 

τροφή δια τα μικράς ηλικίας παιδία».  

Ήταν η αρχή μιας σειράς από ιστορίες και προϊόντα που μεγάλωσαν μαζί 

με την ελληνική ιστορία. Ο Nescafé Frappé, μια διάσημη ελληνική «πατέντα» 

που προέκυψε κατά λάθος και τα αγαπημένα μαγειρικά 

προϊόντα Maggi ενσωματώθηκαν στα ελληνικά νοικοκυριά εξίσου καλά με δύο 

σπουδαία ελληνικά προϊόντα, τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος και το 

φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή. 

Τα δημητριακά πρωινού είναι ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην 

ιστορία της εταιρείας και της χώρας. Πίσω όμως από πολλές ακόμη 

αγαπημένες μπράντες που όλοι γνωρίζουμε, στην ιστορία της Nestlé στην 

Ελλάδα εντάσσονται τα εργοστάσια και οι άνθρωποί της, το πιο πολύτιμο 

περιουσιακό της στοιχείο. 

 

1.3   ΟΙ ΜΑΡΚΕΣ ΤΗΣ  
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● Προϊόντα διατροφής για βρέφη και παιδιά 

           Nan, Neslac, Βρεφικές κρέμες  

 

● Καφές (για οικιακή και επαγγελματική χρήση) 

           Nescafé, Λουμίδης Παπαγάλος, Nescafé Dolce 

Gusto, Nespresso, Buondi, Freddoccino 

 

● Στιγμιαία ροφήματα 

           Nesquik, Nestea 

 

● Σοκολατοειδή 

           Kit Kat, Crunch, Nestlé Dessert, Smarties 

 

● Προϊόντα μαγειρικής 

           Maggi (κύβοι, σούπες, πουρές), Νοστιμιά 

 

● Νερό      

           Κoρπή, Perrier, Contrex, S.Pellegrino, Vittel, Aqua Panna 

 

● Δημητριακά πρωινού 

           Fitness, Clusters, Cheerios, Cookie Crisp, Nesquik 

 

● Προϊόντα διατροφής κατοικίδιων ζώων 

           Friskies, Gourmet, Pro Plan,Tonus, Purina ONE, Felix 
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1.4   OI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

 

 

Κεντρικά Γραφεία 

Οι διοικητικές λειτουργίες της Nestlé στην Ελλάδα στεγάζονται από το 

1995 στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Το 

7όροφο κτίριο διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε να στεγάσει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τους 400 περίπου υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτό. Ο 

χώρος διαθέτει δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης και έναν υπέργειο, καθώς 

και μια ευρύχωρη αίθουσα εστιατορίου που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες 

των εργαζομένων. Στα κεντρικά μας γραφεία τηρούμε σταθερά διαδικασίες 

ανακύκλωσης, μεριμνούμε και συμμετέχουμε συνειδητά στην προσπάθεια για 

λιγότερη δυνατή κατανάλωση σε ενεργειακούς πόρους. 

Εργοστάσια 

Σήμερα η Nestlé διαθέτει δύο εργοστάσια στην Ελλάδα: το εργοστάσιο 

του καφέ στα Οινόφυτα και το εργοστάσιο του φυσικού μεταλλικού 

νερού Κορπή στο Μοναστηράκι Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανία). 

Οινόφυτα Βοιωτίας 

Το Εργοστάσιο Καφέ βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του νομού 

Βοιωτίας, πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και σε απόσταση 55 

χλμ. από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο που χτίστηκε το 1974 από 

την Λουμίδης Α.Ε. για την παραγωγή και συσκευασία του ελληνικού 

καφέ Λουμίδης Παπαγάλος, που ήταν γνωστός στην ελληνική αγορά από το 

1920. Το Σεπτέμβριο του 1987 η Λουμίδης Α.Ε. εξαγοράστηκε από τη Nestlé 

και αμέσως έγιναν στο εργοστάσιο οι απαιτούμενες επενδύσεις για 

εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής πειραγμένου καφέ, καθώς και η 



11 
 
 

εγκατάσταση των γραμμών παραγωγής για τη συσκευασία στην Ελλάδα 

του Nescafé Classic. 

Η σημερινή παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου βασίζεται σε 

οκτώ υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής - συσκευασίας για τον Nescafé 

Classic και τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος. Το εργοστάσιο λειτουργεί 

και ελέγχεται από 118 άτομα και παράγει όλες τις συσκευασίες για το 

λιανεμπόριο και τη μαζική εστίαση (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες) με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και ιδιαίτερη 

μέριμνα για την ασφάλεια εργαζομένων στους χώρους εργασίας. 

Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας 

Το εργοστάσιο Κορπή που βρίσκεται λίγο έξω από την Βόνιτσα στην 

περιοχή Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί μια σημαντική επένδυση 

ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών που στοχεύει στο να μεταφέρει με τον 

πιο αγνό τρόπο το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή κοντά σας. 

Μια τεράστια έκταση που βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα 

και δεν κινδυνεύει από αστικά λήμματα, φιλοξενεί ένα από τα πιο σύγχρονα 

εργοστάσια στην Ευρώπη. Με πλήρες ανοξείδωτο δίκτυο νερού, με μικροβιακά 

ελεγχόμενα εμφιαλωτήρια στα οποία ασκείται πλήρης έλεγχος θερμοκρασίας 

και υγρασίας, με ό,τι πιο νέο από άποψη τεχνολογίας και αυτοματισμού, με 

γρήγορες και αποτελεσματικές γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης, το 

εργοστάσιο Κορπή αποτελεί εγγύηση για την άριστη ποιότητα του Φυσικού 

Μεταλλικού Νερού Κορπή. 

Στο εργοστάσιο εφαρμόζεται σύστημα ποιότητας και ασφάλειας 

τροφίμων, τα οποία προσαρμόζονται στο NQMS (Nestle Quality Management 

System) και το FSMS (Nestle Food Safety Management System), βασικό μέρος 

του οποίου αποτελεί και η εφαρμογή του συστήματος ΗΑCCP. Το 

εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 22000. 
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1.5   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ     

Ο σκοπός  

Πιστοί στο επιστημονικό όραμα του ιδρυτή μας, του Henri Nestlé, 

ακολουθώντας τις αξίες μας και με τη διατροφή στο επίκεντρο της 

δραστηριότητάς μας, δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες μας για να 

ενισχύουμε την ποιότητα ζωής και να συνεισφέρουμε σε ένα πιο υγιές μέλλον. 

 

 

Οι φιλοδοξίες  

Έχουμε καθορίσει τρεις πρωταρχικές φιλοδοξίες που καθοδηγούν τον 

τρόπο που εργαζόμαστε ώστε να επιτύχουμε τις δεσμεύσεις μας για το 2020 

και να υποστηρίξουμε την επίτευξη των Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών.  

1. Βοηθάμε 50 εκατομμύρια  παιδιά να ζουν με περισσότερη υγεία. 

2. Βοηθάμε 30 εκατομμύρια ζωές στις κοινότητες που συνδέονται 

άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 

3. Στοχεύουμε σε μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις 

εγκαταστάσεις μας. 

  

 

Όλες οι πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της 

εταιρείας https://www.nestle.gr/  

https://www.nestle.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

2.1 Εισαγωγή 

Μέσα από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουμε 

μια εικόνα των οικονομικών στοιχείων μιας εταιρίας σχετικά με τον παρόν αλλά 

και μια μέτρηση της μέχρι τώρα επίδοσης της. Αυτό βοηθάει στην εξερεύνηση 

των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης. Με τον όρο 

χρηματοοικονομική ανάλυση εννοούμαι την διαδικασία με την οποία αλιεύονται 

στοιχεία από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μια εταιρίας τα οποία 

εξετάζονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα την προβολή της προηγούμενης, 

τωρινής και μελλοντικής απόδοσης της . Οι λογιστικές και χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις από τις οποίες αντλούμε τα στοιχεία που θέλουμε, είναι 

υποχρεωτικό να δημοσιεύονται για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων . 

Αποτελούν μια πηγής πληροφόρησης τόσο για τους εσωτερικούς χρήστες 

όπως π.χ. διευθυντές, στελέχη κτλ , όσο και τους εξωτερικούς χρήστες όπως 

π.χ τράπεζες, δημόσιο κτλ.1         

 

2.2 Αριθμοδείκτες (Ratio)  

Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες κρίνουν τη σχέση μεταξύ 

στοιχείων που πάρθηκαν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας. Για την πιο αξιόλογη και αξιόπιστη ερμηνεία των δεικτών θα πρέπει 

να υπάρχει σύγκριση τους με :  

1. κάποια πρότυπα  

2. με προηγούμενες λογιστικές χρήσεις ώστε να συγκρίνουμε τους 

δείκτες διαχρονικά και 

3. με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου ώστε να έχουμε μια 

διαστρωματική σύγκριση. 

 

1Ν. Νιάρχου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα 2004 
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Επιπλέον συνδράμουν στην αναγνώριση προβλημάτων και στον 

εντοπισμό λύσεων τους. Αποτελούν σύμμαχο της εκάστοτε διοίκησης αφού 

βοηθάνε στην γνωστοποίηση των αδυναμιών της εταιρίας. Επομένως δίνουν 

μια εικόνα των κύριων σημείων των οικονομικών δραστηριοτήτων.2  

              

2.3 Χρησιμότητα Αριθμοδεικτών  

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες 

και δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Έτσι, οι μέχρι τώρα 

αναπτυχθείσες μέθοδοι αναλύσεως συμπληρώνονται με την χρησιμοποίηση 

των αριθμοδεικτών, οι οποίοι βοηθούν στην ερμηνεία των οικονομικών 

στοιχείων των επιχειρήσεων.  Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι θα 

αντλήσουν στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις κυρίως ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσης και θα διερευνήσουν την μεταξύ τους σχέση. Το 

αποτέλεσμα αυτού θα είναι ένα πηλίκο που αντικατοπτρίζει τη θέση της 

εταιρίας. Με την χρήση αυτού μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τις δυνατότητες 

διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες. Έτσι, 

μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη 

δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε 

σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική ανάλυση την 

πραγματική κατάσταση ολόκληρης της οικονομικής μονάδας.3  

Άμεσα ενδιαφερόμενοι από τους αριθμοδείκτες είναι: 

● Μέτοχοι 

● Πελάτες 

● Πιστωτές 

● Εργαζόμενοι 

● Δημόσιες υπηρεσίες 

● Διοίκηση της τράπεζας 

 

2Π. Παπαδέας – Ν. Συκιανάκης : Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, Αθήνα 2014 
3Ν. Νιάρχου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα 2004 
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Οι αριθμοδείκτες καταρτίζονται με βάση τους εξής κανόνες: 

 

● Η συσχέτιση των μεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες - αριθμοί 

που προκύπτουν να είναι ευθέως ανάλογοι με την κατάσταση που 

απεικονίζουν, δηλαδή οι υψηλότεροι δείκτες να αντιστοιχούν σε 

ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι χαμηλότεροι σε δυσμενέστερες. 

●  Τα μεγέθη των συσχετίσεων επιλέγονται κατά τρόπο που να μειώνει 

στο ελάχιστο π.χ. τα λάθη ή τις επιπτώσεις νομισματικών 

διακυμάνσεων.  

●  Δείκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστημα χρήσεως μικρότερο 

από δώδεκα (12) μήνες δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της 

οικονομικής μονάδας και κρίνονται πάντοτε σε συσχέτιση με δείκτες 

αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγούμενων ετών  

●  Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της 

οικονομικής μονάδας. Για το λόγο αυτό ταξινομούνται σε ομάδες κατά 

τρόπο που να επιτρέπει μία αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε 

δραστηριότητας.  

●  Δείκτης μεμονωμένος έχει σχετική μόνο χρησιμότητα. Γι' αυτό 

επιβάλλεται να γίνεται σύγκριση διάφορων δεικτών μεταξύ τους, ώστε 

να εξασφαλίζονται ορθά συμπεράσματα. τους, εξασφαλίζονται ορθά 

συμπεράσματα. 

 

Μπορεί η ανάλυση με αριθμοδείκτες να είναι σχετικά               απλοϊκή 

ωστόσο μπορεί να επιφέρει και κάποια μειονεκτήματα . Τα πιο βασικά από αυτά 

είναι η έλλειψη στοιχειών τόσο ποσοτικά όσο και διαχρονικά, η αναξιοπιστία 

κάποιων λογιστικών αριθμών, η λάθος επιλογή δεικτών με αποτέλεσμα μιας 

λανθασμένης εικόνας των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρίας καθώς 

επίσης και η ανομοιογένεια μεθόδων . Μπορεί να είναι οι διαφορές αρνητικές 

τιμές που βρίσκονται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων και οι διαφορές 

πραγματικές τιμές που μπορεί να οφείλονται σε λάθος καταχώρηση ή σε 

κάποιες άλλες συγκυρίες. Τέλος πρόβλημα μπορεί να είναι και οι λανθασμένες 

λογιστικές ταξινομήσεις.4 
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2.4 Βασικές Κατηγορίες Αριθμοδεικτών  

 

  Οι αριθμοδείκτες ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάρτισή τους και τον τύπο της 

επιχειρηματικής έρευνας και αναλύσεως που επιδιώκεται. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες 

αξιολογήσεως της οικονομικής θέσεως της οικονομικής μονάδας, όπως αυτή 

εμφανίζεται σε στατική μορφή. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους 

αριθμοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες αναλύσεως της δυναμικής 

εικόνας της επιχειρηματικής προσπάθειας και του αποτελέσματος που 

προκύπτει από τη λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Η τρίτη κατηγορία 

περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν την ανάγκη συσχετίσεως των 

στατικών στοιχείων του ισολογισμού προς τα δυναμικά στοιχεία της 

εκμεταλλεύσεως, με σκοπό τον προσδιορισμό της ορθολογικής ή μη 

χρησιμοποιήσεως των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας.5 

Σύμφωνα με τις παραπάνω βασικές κατηγορίες προκύπτει η εξής 

ταξινόμηση των αριθμοδεικτών: 

● Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

● Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

● Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

● Αριθμοδείκτες Χρέους ή Μόχλευσης   

● Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας 

 

 

 

 

 

4Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης: Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις 
Rosili , Αθήνα 2008 
5Π. Παπαδέας – Ν. Συκιανάκης : Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, Αθήνα 2014 

 
 



17 
 
 

2.5 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  

Ως Ρευστότητα ( Liquidity) ορίζεται η ικανότητα της οικονομικής μονάδας 

να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη 

λειτουργία της. Συνεπώς οι δείκτες ρευστότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τον προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεις της επιχείρησης 

και για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες 

αυτές υποχρεώσεις της.6                

Για να μπορέσει μια οικονομική μονάδα να ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ρευστά στοιχεία τα 

οποία δημιουργούνται μέσα από την καθημερινή μετατροπή των αποθεμάτων 

της σε πωλήσεις , των πωλήσεων σε απαιτήσεις και τέλος των απαιτήσεων σε 

μετρητά. 

Επιπλέον ένα περιουσιακό στοιχείο για να χαρακτηριστεί ρευστό 

εξαρτάται από την ταχύτητα που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα χωρίς να 

μειωθεί η αξία του. Η ρευστότητα επηρεάζει άμεσα τα κέρδη μιας οικονομικής 

μονάδας διότι αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία δεν μπορούν εύκολα να 

μετατρέπουν σε μετρητά ή αν δεν υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα η 

οικονομική μονάδα δεν έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις. 

 Επιχειρήσεις με ελλιπή ρευστότητα αναγκαστικά θα καταφύγουν σε 

διάφορες μορφές βραχυχρόνιας χρηματοδότησης , με συνέπεια να αυξηθεί το 

χρηματοδοτικό τους κόστος και η δανειακή τους επιβάρυνση. Όταν η 

επιχείρηση φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της, δυσφημείτε, χάνει την εμπιστοσύνη της και στο τελικά παύει 

να υπάρχει.7 

Δείκτες Ρευστότητας είναι:             

● Δείκτες Έμμεσης ή Γενικής Ρευστότητας 

● Δείκτες Άμεσης ή Ειδικής Ρευστότητας  

● Δείκτες Ταμειακής Ρευστότητας 

● Δείκτες Αμυντικού Διαστήματος 
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2.6 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 

Η έννοια της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας(turnover) εκφράζει το πόσες 

φορές το έτος ανακυκλώνεται, δηλαδή μετατρέπεται, ένα στοιχείο του 

κεφαλαίου κίνησης σε κάποιο άλλο. Με άλλα λόγια μετράτε σε ημέρες το 

χρονικό διάστημα από τη δημιουργία κάποιου στοιχείου του κεφαλαίου κίνησης 

μέχρι τη μετατροπή του, είτε σε ρευστά διαθέσιμα, είτε σε κάποιο άλλο στοιχείο 

πιο εύκολα ρευστοποιήσιμο. Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ονομάζονται και Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας( activity ratios). 

Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

μιας επιχειρήσεως στην χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, κατά 

πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή όχι χρησιμοποίηση αυτών. Οι 

αριθμοδείκτες αυτοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα : Με 

βάση τις τρέχουσες πωλήσεις , είναι το μέγεθος της εκάστοτε εξεταζόμενης 

κατηγορίας ενεργητικού μεγάλο , μικρό ή απλά ικανοποιητικό ; Εφόσον το 

μέγεθος είναι πολύ μεγάλο αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι υπάρχουν αυξημένες 

δαπάνες και μειωμένα κέρδη. Αντιθέτως, εάν το μέγεθος είναι πολύ μικρό , τότε 

αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό κέρδος των πωλήσεων έχει χαθεί.8 

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας είναι :  

● Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

● Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

● Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

 

 

 

 

 
6Π. Παπαδέας , Ν. Συκιανάκης : Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 
Αθήνα 2014 
7www.taxheaven.gr 
8 Π. Παπαδέας , Ν. Συκιανάκης : Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, Αθήνα 2014 
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2.7 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Ως Αποδοτικότητα ορίζεται η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί 

κέρδη. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μετρηθεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης, τα κέρδη της και η ικανότητα της 

διοίκησης. Ουσιαστικά μετρούν το πόσο επιτυχημένη ή αποτυχημένη θεωρείται 

μία επιχείρηση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.9 

Ο βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού οικονομικού αποτελέσματος, δηλαδή η μεγιστοποίηση των κερδών 

της. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του έργου της διοίκησης. Επίσης είναι 

ένα εργαλείο μέτρησης του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων και 

ένα από τα κριτήρια για την λήψη και εκ των υστέρων αξιολόγηση επενδυτικών 

αποφάσεων της επιχείρησης. Εν κατακλείδι η απόδοση μιας επιχείρησης 

επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τις αποφάσεις και την πολιτική που ακολουθεί 

η διοίκηση της. Προκειμένου να έχουμε μία πιο εμπειρεστατομένη άποψη για 

το πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση που εξετάζουμε 

χρησιμοποιούμε τους αριθμοδείκτες απόδοσης.10 

 

Δείκτες Αποδοτικότητας είναι: 

● Δείκτες Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

● Δείκτες Αποδοτικότητας Πωλήσεων ή Καθαρού   Περιθωρίου Κέρδους 

● Δείκτες Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 
9Ν. Νιάρχου : Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα 2004 
10Π. Παπαδέας , Ν. Συκιανάκης : Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, Αθήνα 2014 
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2.8 Αριθμοδείκτες Χρέους ή Μόχλευσης 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η χρησιμοποίηση δανειακών 

κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ίδιων κεφαλαίων. 

Χρηματοοικονομική μόχλευση είναι και ένας δείκτης ο οποίος εκφράζει το χρέος 

μιας επιχείρησης. Υποδεικνύει δηλαδή τον βαθμό κατά τον οποίο έχουν 

χρησιμοποιηθούν σωστά τα ξένα κεφάλαια. Είναι γενικά παραδεκτό ότι 

χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει την αναμενόμενη απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης.  Αυτό συμβαίνει όταν η αναμενόμενη 

απόδοση του ενεργητικού υπερβαίνει το κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Η 

μόχλευση όμως φέρνει αντίθετα αποτελέσματα όταν η απόδοση του 

ενεργητικού, είναι μικρότερη από το κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Στην 

περίπτωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιηθούν ζημίες και, εάν η επιχείρηση 

αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της, μπορεί να πτωχεύσει. 

Ανακεφαλαιώνουμε ότι οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν την έκταση στην 

οποία μια επιχείρηση χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της με δανειακά κεφάλαια 

και αν τυχόν υπάρχει πιθανότητα να αθετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις.11 

 

Δείκτες Μόχλευσης είναι : 

● Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 

● Δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης: Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις 
Rosili, Αθήνα 2008 
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2.9 Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας 

Οι αριθμοδείκτες διάρθρωσης ή δομής κεφαλαίων αποκαλύπτουν τον 

συνδυασμό των ξένων ( δηλαδή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων) και των ίδιων κεφαλαίων μιας επιχείρησης και επομένως δείχνει 

τον τρόπο χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της. Επίσης ασχολείται με το 

εάν μια επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει τη τιμή της μετοχής ή εναλλακτικά το 

συνολικό κόστος των κεφαλαίων της , με το να μεταβάλλει τη σύνθεση των 

πηγών χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί δηλαδή την κεφαλαιακή της 

διάρθρωσης.12  Προκείμενου μια επιχείρηση να επιβιώσει μακροχρόνια πρέπει 

να εξασφαλίσει μια σωστή χρηματοδοτική δομή. Επομένως, η ανάλυση των 

δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι ουσιαστική για τον καθορισμό της 

βέλτιστης σχέσης ανάμεσα στα ίδια και τα ξένα κεφάλαια και εντέλει για την 

εκτίμηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις αποφάσεις μίας οικονομικής μονάδας σε σχέση με τη διατήρηση μίας 

δεδομένης διαρθρώσεως κεφαλαίων είναι οι εξής παρακάτω: 

  

● Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο οποίος ενυπάρχει σε όλες τις οικονομικές 

δραστηριότητες κα έχει άμεση σύνδεση με το κλάδο στον οποίο 

εντάσσεται η κάθε εξεταζόμενη οικονομική μονάδα. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος τόσο χαμηλότερος θα πρέπει να είναι ο 

αριθμοδείκτης της δανειακής επιβάρυνσης. 

 

● Η ικανότητα της οικονομικής μονάδας ν’ αντλεί κεφάλαια γι’ αυτήν με 

επωφελείς όρους, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες. 

Επιχειρήσεις με αμετάβλητο κύκλο εργασιών έχουν ανάγκη από συνεχή 

ροή κεφαλαίων προκειμένου να επιτύχουν μία μακροχρόνια άνοδο. Σε 

περιόδους στενότητας ρευστών ο δανεισμός από τράπεζες δυσκολεύει 

και αυτό γιατί οι τελευταίες επιλέγουν που θα δανείσουν κεφάλαια με 

πολύ αυστηρά κριτήρια και πιο συγκεκριμένα προτιμούν όσες 

οικονομικές μονάδες παρουσιάζουν υγιείς και δυναμικούς ισολογισμούς 

 



22 
 
 

● Η θέση της οικονομικής μονάδας από άποψη φορολογίας. Ένας 

σημαντικός παράγοντας που οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν 

ξένα κεφάλαια είναι ότι οι τόκοι αφαιρούνται από τα κέρδη με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το φορολογητέο ποσό και το κόστος 

δανεισμού ανάλογα με το συντελεστή φορολογίας κάθε επιχείρησης. 

Ωστόσο το πλεονέκτημα αυτό δεν έχει καμία αξία αν το μεγαλύτερο 

μέρος των κερδών της οικονομικής μονάδας έχει λόγους να υπόκειται σε 

φορολογικές απαλλαγές. Κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν η οικονομική 

μονάδα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυξημένες αποσβέσεις ή 

να έχει μειωμένη φορολογική επιβάρυνση, λόγω πραγματοποιήσεως 

νέων επενδύσεων. Σαν αποτέλεσμα  η χρησιμοποίηση ξένων 

κεφαλαίων, τουλάχιστον από άποψη φορολογίας, δεν είναι τόσο 

επωφελής.13 

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης είναι  : 

● Δείκτης Ιδίων προς τα Συνολικά Κεφάλαια 

● Δείκτης Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια 

● Δείκτης Πάγιων Στοιχείων προς Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης: Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις 
Rosili , Αθήνα 2008 
13Π. Παπαδέας , Ν. Συκιανάκης : Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, Αθήνα 2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ NESTLE HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2013-2016 

 

3.1     ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Στο παράρτημα παρατίθενται οι Ισολογισμοί της Nestle HELLAS από τις 

χρονιές 2013 έως 2016. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα 

χρήσεων θα περιγράφει η οικονομική κατάσταση της εταιρίας με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών που υπολογίζονται στη συνέχεια. 

 

3.2     ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας δίνουν μια εικόνα της ευελιξίας που έχει η 

επιχείρηση, για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων και προγραμματισμένων 

αναγκών για δαπάνες. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν 4 

αριθμοδείκτες ρευστότητας: 

 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες 

Ρευστότητας είναι: 

2013 2014 2015 2016 

1.   Αριθμοδείκτης Γενικής 

Ρευστότητας 

16.02 15.06 17.94 14.46 

2.   Αριθμοδείκτης Ειδικής 

Ρευστότητας 

12.38 12.03 15.54 12.40 

3.   Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

Ρευστότητας 

0.21 1.40 6.25 6.22 

4.   Αριθμοδείκτης Αμυντικού 

Χρονικού Διαστήματος 

118.57 116.02 164.34 160.96 

14 
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1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Αριθμοδείκτης Γενικής 

Ρευστότητας) 

 

Ονομάζεται και Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κινήσεως. Είναι το κύριο 

μέτρο ρευστότητας της επιχείρησης και δείχνει πιο περιθώριο ασφαλείας 

διατηρεί η διοίκηση, ως διασφάλιση απέναντι σε κάποια πιθανή ανεπιθύμητη 

εξέλιξη στη ροή κεφαλαίων κίνησης.15 

Όταν αυτός ο αριθμοδείκτης είναι υψηλός, δίδεται μια θετική εικόνα της 

ρευστότητας της επιχείρησης. Αυτό βοηθά μια επιχείρηση να διαχειριστεί 

καλύτερα έκτακτες καταστάσεις καθώς και να αναπτύξει ομαλά τις 

δραστηριότητές της. 

Επιπρόσθετοι δείκτες όπως της Ειδικής και της Ταμειακής Ρευστότητας 

δίνουν μια καλύτερη εικόνα της ρευστότητας της επιχείρησης. Πάντως σε 

γενικές γραμμές μια πτωτική τάση της Γενικής Ρευστότητας είναι ένδειξη 

χειροτέρευσης της κατάστασης και της ικανότητας ανταπόκρισης της 

επιχείρησης. Κάποιες φορές βέβαια, μπορεί να υποδηλώνει και 

ορθολογικότερη χρήση του υπάρχοντος κεφαλαίου κίνησης. 
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𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛤휀𝜈𝜄𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍

=
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍 + 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Ρευστότητα της Nestle HELLAS είναι 

εξαιρετικά υψηλή σε όλη την περίοδο που ερευνάται, αγγίζοντας μάλιστα το 

17,94 το 2015. Αν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, είναι η σημαντική πτώση 

του δείκτη το 2016, ο οποίος, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά υψηλός στο 14,46 

και για αυτό το δύσκολο έτος. 

 

2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Αριθμοδείκτης Ειδικής 

Ρευστότητας) 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές μπορούν να καλυφθούν οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης από τα πιο γρήγορα 

ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία. Εξαιρεί στοιχεία που ο 

αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας λαμβάνει υπόψη, ως πιο μεσοπρόθεσμα 

ρευστοποιήσιμα, όπως, κατά κύριο λόγο, τα αποθέματα και οι 

προκαταβεβλημένες δαπάνες.16 

Μια ικανοποιητική τιμή του αριθμοδείκτη είναι κοντά στη μονάδα. Αν, 

όμως υπάρχουν επισφαλείς ή ανεπίδεκτες απαιτήσεις, αυτό το μέγεθος 

επιβάλλεται να αυξηθεί. Αν ο δείκτης βρεθεί κάτω της μονάδας, τότε θα πρέπει 

μέρος των πωλήσεων αποθεμάτων να αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων.  

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛦𝜄𝛿𝜄𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
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Και αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει μια επιχείρηση που μπορεί με 

ασφάλεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Μάλιστα, η ειδική ρευστότητα 

παραμένει και το 2016 εξαιρετικά υψηλός, στα επίπεδα του 2014. Το 2015 

έφτασε στο 15,54.  

 

3.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Πληροφορεί πόσες φορές το Διαθέσιμο Ενεργητικό μπορεί να καλύψει 

τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Είναι ένα μέτρο της πολύ 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, που εξετάζει κατά πόσο οι υπάρχουσες 

ληξιπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησης μπορούν να πληρωθούν ή όχι από τη 

διαθέσιμη ρευστότητα.17 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛬𝜂𝜉𝜄𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους δείκτες, αυτός δείχνει κάποια 

αδυναμία το 2013, καθώς το διαθέσιμο ενεργητικό επαρκούσε μόλις για το ένα 

πέμπτο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ασφαλώς, οι απαιτήσεις 

επαρκούσαν για μια πιο μακροπρόθεσμη διευθέτηση. Το 2014 υπάρχει 

αξιόλογη βελτίωση στο 1,40, ενώ μετά το 2015, ο δείκτης υπερβαίνει το 6,20. 

 

4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Είναι ο αριθμοδείκτης ρευστότητας που μετράται σε ημέρες. Δείχνει τον 

αριθμό τον ημερών που αντέχει η επιχείρηση να λειτουργεί με τα υπάρχοντα 

αμυντικά της στοιχεία, χωρίς να κάνει χρήση των εσόδων των δραστηριοτήτων 

της. Χρησιμοποιεί λοιπόν ως αριθμητή τα αμυντικά στοιχεία (Διαθέσιμα και 

Απαιτήσεις) και ως παρονομαστή τις Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες, όπως 

αυτές προβλέπονται. 18 
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𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛢𝜇𝜐𝜈𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝛸𝜌𝜊𝜈𝜄𝜅𝜊ύ 𝛥𝜄𝛼𝜎𝜏ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍

=
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛱𝜌𝜊𝛽𝜆휀𝜋ό𝜇휀𝜈휀𝜍 𝜂𝜇휀𝜌ή𝜎𝜄휀𝜍 𝛥𝛼𝜋ά𝜈휀𝜍
 

 

Και αυτός ο δείκτης είναι ιδιαίτερα υψηλός και δείχνει ασφάλεια και 

ευρωστία για την επιχείρηση. Από το επίπεδο των 120 ημερών ασφαλείας, το 

2013 και 2014, το 2015 υπερέβη τις 160 ημέρες όπου και παρέμεινε. 

Σε γενικές γραμμές, η ρευστότητα δεν φαίνεται να αποτελεί κίνδυνο για 

την εταιρία. Αν και το 2013 υπήρχαν πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές 

έχουν τακτοποιηθεί και τα διαθέσιμα τις υπερκαλύπτουν. 

 

 

 

3.3      ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 

Οι δείκτες αυτοί διευκολύνουν την διαπίστωση της ταχύτητας με την 

οποία χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης. Κατά 

συνέπεια, φαίνεται πόσο καλά αυτά αξιοποιούνται για να παράγουν κέρδος (ή 

ζημίες) για την εταιρία. 
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Χαρακτηριστικοί Δείκτες 

Δραστηριότητας είναι: 

2013 2014 2015 2016 

1.   Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

13.55 12.64 14.58 16.06 

2.   Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Εισπράξεως Απαιτήσεων 

3.39 3.70 3.97 4.68 

3.   Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

1.19 1.17 0.97 1.46 

19 

 

 

1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Είναι απολύτως απαραίτητο μία επιχείρηση να δύναται να πωλήσει τα 

αποθέματα του ενεργητικού της με σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές πουλήθηκε το απόθεμα που διατηρεί 
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η επιχείρηση, μέσα σε μία χρονιά. Εκφράζεται και ως ο μέσος αριθμός ημερών 

που το απόθεμα διατηρείται στην επιχείρηση πριν πουληθεί.20 

Ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι αυτός ο δείκτης να είναι αρκετά 

μεγάλος (ή να αφορά αρκετά λίγες ημέρες). Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που 

εφαρμόζονται για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα αποθεματοποίηση σε μια 

εταιρία, καθώς αυτή επιβαρύνει τη λειτουργία της. 

Ασφαλώς, ο δείκτης αυτός διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, μεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων, ακόμη και για την ίδια επιχείρηση, από έτος σε 

έτος, εάν συμβεί κάποια μεταβολή στο αντικείμενο ή την οργάνωση της 

παραγωγής της. 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃휀𝜇ά𝜏𝜔𝜈

=
𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈

𝛭έ𝜎𝜊 𝛼𝜋ό𝜃휀𝜇𝛼
 

 

Τα αποθέματα κινούνται με εντυπωσιακά γρήγορη ταχύτητα. Ασφαλώς, 

σε αυτό παίζει ρόλο και η φύση των προϊόντων που κατά βάση αποτελούν 

τρόφιμα και άρα έχουν ημερομηνία λήξης. Με ταχύτητες που αγγίζουν τις 16 

φορές το 2016, ο όγκος των αποθεμάτων είναι αρκετά περιορισμένος σε σχέση 

με τις πωλήσεις. 

 

2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Μέσα από αυτό τον αριθμοδείκτη φαίνεται πόσες φορές εισπράχθηκαν 

οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης μέσα σε ένα οικονομικό έτος. Ουσιαστικά, 

δείχνει πόσο γρήγορα οι πελάτες της επιχείρησης αποπληρώνουν τα προϊόντα 

που αγοράζουν. Αυτός ο δείκτης μπορεί να μετρηθεί και σε ημέρες που μια 

απαίτηση παραμένει, κατά μέσο όρο, ανεξόφλητη.21 

Είναι καλό για μια επιχείρηση να μην συσσωρεύει απαιτήσεις για μεγάλο 

αριθμό ημερών. Εάν το κάνει αυτό, αφενός είναι πιθανό να κάνει αρκετές 
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παρακινδυνευμένες πωλήσεις που δεν θα αποπληρωθούν, αφετέρου 

δημιουργεί ένα κόστος ευκαιρίας, καθώς χάνει ρευστότητα που θα μπορούσε 

να διαθέσει στην κάλυψη καθυστερούμενων υποχρεώσεων ή σε άλλες 

δραστηριότητές της. 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛦𝜄𝜎𝜋𝜌ά𝜉휀𝜔𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈

=
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛭έ𝜎𝜊 ό𝜌𝜊 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈
 

 

 

Και στα 4 έτη οι απαιτήσεις εισπράττονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

Ο δείκτης δεν πέφτει ποτέ κάτω από 3, ενώ το 2016 οι απαιτήσεις 

εισπράττονται ακόμη πιο γρήγορα με τον δείκτη να αγγίζει το 4,68.  

 

3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει τι ποσοστό του Ενεργητικού αποτελούν οι 

πωλήσεις. Ουσιαστικά, φαίνεται ο βαθμός αξιοποίησης του ενεργητικού για την 

πραγματοποίηση Καθαρών Πωλήσεων.22 

Είναι εφικτό να αποκαλυφθεί κάποια υποεπένδυση ή υπερεπένδυση 

κεφαλαίων σε μια επιχείρηση, συγκριτικά με τις πωλήσεις που επιτυγχάνει. 

Συγκεκριμένα, όταν είναι υψηλός αυτός ο αριθμοδείκτης διαπιστώνουμε 

εντατική χρήση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ όταν είναι χαμηλός φαίνεται 

περιορισμένη αξιοποίησή τους και άρα συνιστάται είτε αποεπένδυση 

(ρευστοποίηση) κάποιων στοιχείων, είτε καλύτερα να εντείνει τη δραστηριότητά 

της για να αυξήσει τις πωλήσεις. 

Προφανώς, ο δείκτης αυτός διαφέρει σημαντικά ανάμεσα σε 

εναλλακτικές δραστηριότητες, όποτε είναι χρήσιμο να συγκρίνεται με άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ρυθμοί 
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διόρθωσης ή χειροτέρευσης του δείκτη σπάνια είναι ιδιαίτερα γρήγοροι, οπότε 

καλό είναι να εξετάζονται διαχρονικά, για να προσδιοριστούν τυχόν τάσεις 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼𝜍 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

=
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Και αυτός ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είναι για τη Nestle HELLAS αρκετά 

υψηλός. Εκτός του 2015 που πέφτει κάτω από τη μονάδα (0,97), η εταιρεία έχει 

μεγαλύτερες πωλήσεις από το Σύνολο του Ενεργητικού της. Αν και αποτελεί 

εταιρία προϊόντων που πωλούνται γρήγορα, η ύπαρξη υψηλών παγίων καθιστά 

ιδιαίτερα σημαντική αυτή την υπέρβαση της μονάδας σε αυτό τον δείκτη. 

 

3.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε αυτή την κατηγορία θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο 

αξιοποιούνται κερδοφόρα η περιουσία και οι δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες 

Αποδοτικότητας είναι: 2013 2014 2015 2016 

1.   Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου 

ή Καθαρού Κέρδους 8.75 10.89 9.49 14.02 

2.   Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας 

Απασχολούμενων Κεφαλαίων 8.03 6.93 3.37 1.88 

3.Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων 56.14 70.89 58.79 -136.51 

23 
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1.  Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους 

 

Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια 

επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Διακρίνει δηλαδή το κέρδος που αποκομίζει 

από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Δίνεται ως ποσοστό των καθαρών 

λειτουργικών κερδών επί των πωλήσεων. 24 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌𝜊ύ 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 = 100 ∗
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Εάν και κάποια έκτακτα κέρδη ή ζημίες έχουν σημαντική επίδραση στην 

κερδοφορία, τότε ο αριθμητής αντικαθίσταται από τα καθαρά κέρδη χρήσης. 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌𝜊ύ 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 = 100 ∗
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Ήδη από το 2013, ο δείκτης αυτός είναι αρκετά υψηλός, αγγίζοντας το 

8,75%. Τα επόμενα έτη βελτιώνεται αισθητά και το 2016 φτάνει στο 

εντυπωσιακά υψηλό 14,02%, που αποτελεί και την καλύτερη επίδοση της 

τετραετίας που μελετάται. Σε κάθε περίπτωση, σε μία περίοδο κρίσης, τέτοια 

επίπεδα σε αυτό τον δείκτη σπανίζουν. 
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2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει την αποδοτικότητα των απασχολούμενων 

κεφαλαίων μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως της προέλευσης αυτών, Ιδίων και 

Ξένων. Μαζί με τα Κέρδη Εκμετάλλευσης προστίθενται και τα 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα, καθώς αυτά αποτελούν αμοιβή των ξένων 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων.25 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

= 100 ∗
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛦𝜅𝜇휀𝜏ά𝜆𝜆휀𝜐𝜎𝜂𝜍 + 𝛸𝜌𝜂𝜇/𝜅𝛼Έ𝜉𝜊𝛿𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

Σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από τον προηγούμενο δείκτη, η 

αποδοτικότητα των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων βαίνει μειούμενη. Ενώ το 

2013, ο δείκτης υπερβαίνει ελαφρά το 8%, τα επόμενα έτη μειώνεται δραστικά 

και το 2016 φτάνει στο 1,88. Αυτό το φαινόμενο είναι κάπως ανησυχητικό και, 

αν και παραμένει στα θετικά, αποτελεί κίνδυνο για την περαιτέρω εξέλιξή του. 

 

3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Δείχνει τα Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη ως ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων 

που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Μπορεί να προσδιορίσει το βαθμό στον 

οποίο μια επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους αποδοτικότητάς της 

επιχείρησης. Ασφαλώς, συσχετίζεται σημαντικά με τη μόχλευση και πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.26 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

= 100 ∗
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
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Αυτός ο δείκτης, τα τρία πρώτα έτη υπερβαίνει το 50%. Αυτό αποτελεί 

ένδειξη πολύ καλής αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων Ιδίων 

Κεφαλαίων, αλλά και ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου υψηλού δανεισμού. Η έλλειψη 

αξιόπιστων Ιδίων Κεφαλαίων αποδεικνύεται το 2016, όταν μία μόλις  

ζημιογόνος χρήση προκάλεσε λειτουργική ζημία 136,51% των Ιδίων 

Κεφαλαίων. Η επιχείρηση θα πρέπει να περιορίσει τη μόχλευση της σε πιο 

διαχειρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα. 

 

 

 

 

3.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΕΟΥΣ Η ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

 

Σε αυτή την κατηγορία πληροφορούμαστε κυρίως πόσο ευάλωτη είναι η 

επιχείρηση απέναντι στους δανειστές και τους έκτακτους κινδύνους, δεδομένων 

των Ξένων Κεφαλαίων που έχει εμπλέξει στη διάρθρωσή της. 

 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης είναι: 

 2013 2014 2015 2016 

1.   Αριθμοδείκτης Ιδίων 

Κεφαλαίων προς Δανειακά 

Κεφάλαια 

0.23 0.22 0.19 -0.13 

27 
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Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Δανειακά Κεφάλαια 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης είναι ενδεικτικός του υπερδανεισμού ή μη μιας 

επιχείρησης. Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο ασφαλείς είναι οι 

δανειστές μιας επιχείρησης.28 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅ά = 100 ∗
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 

𝛯έ𝜈𝛼 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Σε αυτό τον αριθμοδείκτη αναδεικνύεται και το σοβαρότερο ίσως 

πρόβλημα της Nestle HELLAS, η σημαντική εξάρτησή της από Ξένα Κεφάλαια. 

Ιδιαίτερα για μια επιχείρηση με τόσο υψηλές ταχύτητες κυκλοφορίας και σε 

περίοδο κρίσης, αυτή η εξάρτηση μπορεί να αποβεί καταστροφική. Και 

πράγματι, το 2016, τα Ίδια Κεφάλαια γίνονται αρνητικά. 
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3.6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Η κατηγορία αυτή συμπληρώνει την προηγούμενη και επί της ουσίας 

επιβεβαιώνει την επικρατούσα αντίληψη, ότι ο δανεισμός της εταιρίας είναι και 

το μόνο, αλλά πολύ σοβαρό, πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει.  

 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες 

Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και 

Βιωσιμότητας είναι: 

2013 2014 2015 2016 

 

1.   Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων 

προς Συνολικά Κεφάλαια 

18.53 18.04 15.63 -15.03 

29 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

 

Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό του Ενεργητικού της επιχείρησης 

που έχει χρηματοδοτηθεί με τη χρήση Ιδίων Κεφαλαίων. Αντίστοιχα η 

απόσταση αυτού του δείκτη από τη μονάδα δείχνει το ποσοστό των υπόλοιπων 

(ξένων) κεφαλαίων, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει το 

ενεργητικό της. 30 

Με έμμεσο τρόπο φαίνεται και η μακροχρόνια ρευστότητα της 

επιχείρησης, καθώς τα Ίδια Κεφάλαια δεν αποσύρονται από τον Ισολογισμό της 

επιχείρησης σε πεπερασμένο χρόνο. 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά = 100 ∗
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Nestle HELLAS πάσχει από εξαιρετικά 

υψηλή μόχλευση. Ο δείκτης αυτός επιβεβαιώνει πως το 2013 και 2014, ούτε το 

1/5 των Κεφαλαίων της επιχείρησης δεν ήταν Ίδια, ενώ το 2015 το ποσοστό 
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αυτό αγγίζει το 1/6. Ιδιαίτερα το 2016, μία πολύ κακή και ζημιογόνο χρονιά, τα 

Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας καθίστανται αρνητικά, συνεπώς το Ενεργητικά δεν 

επαρκεί ούτε για την κάλυψη των δανειακών κεφαλαίων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

λειτουργικοί δείκτες της Nestle HELLAS είναι εξαιρετικά καλοί. Αποδίδει κατά 

βάση μια πολύ καλή αναλογία των πωλήσεων και των χρησιμοποιούμενων 

κεφαλαίων και με εξαίρεση το 2016 είναι κερδοφόρα. Η ταχύτητα κυκλοφορίας 

των περιουσιακών της στοιχείων δείχνει πως αυτά αξιοποιούνται αρκούντως 

εντατικά και κατά συνέπεια αποδοτικά. Αντίθετα, η διάρθρωση των 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων μεταξύ Ξένων και Ιδίων είναι επικίνδυνα 

ανισομερής και τα Ξένα Κεφάλαια είναι υπερτετραπλάσια των Ιδίων. 

Κατά συνέπεια, μια ενδιαφέρουσα παραίνεση προς την εταιρία είναι η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα μετά το 2016 που τα Ίδια Κεφάλαια 

κατέστησαν αρνητικά. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να υποστηριχθεί από τη 

μητρική Nestle, με σκοπό τον καλύτερο και πιο πλήρη έλεγχο της 

δραστηριότητας της εταιρίας. Σε ότι αφορά την βραχυπρόθεσμη και 

μεσοπρόθεσμη ρευστότητα, αυτή είναι μάλλον εξαιρετικά υψηλή και όποια 

προβλήματα φαίνονταν το 2013, έχουν διορθωθεί. Αντίστοιχα, εντυπωσιακή 

είναι και η ταχύτητα κυκλοφορίας προϊόντων και παγίων, με αποτέλεσμα να μην 

απαιτείται κάποια δραστική παρέμβαση σε αυτό τον τομέα. 
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NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

ΑΡ. M. A. E.: 78ΙΟΙΟΙ/ΑΤΙΒΙ86ΙΙ9Ο5 

Διευθυνση έδρας: ΙΙατΡόκλ0υ 4, T.K. 15125 Μαρούσι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΙΣ από Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

(Δημοσιευόμενα βάσει τοι) Κ.•ΏΙ90, άρθρο Ι 35 για επιχειρήσεις ποι) σιπτάσσοιπ,' ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες Και μη, κατά ΑΛΠ). Τα  στοιχεία Και πληΡφορΙες που προκύπτουν από Τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική 
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση ΚαΙ τα αποτελέσματα της NESTTE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε  στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία . να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδΙΚΤύ0υ 
εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΙΙΣ : 

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Αθηνών 

Τομέας Ανατολικής 

από το Διοικητικό Συμμούλω των Ετήσιων 

ΙΥΌ6,'20Ι6 

ίδης 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙΙΣ σια μένα  εκφρασμένα σε 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

 Καλούσης τοι 28/05/15 

 Παύλος ΚΙόρτσης  Βασίλειου-Κλείτου Σύμβουλος - 28/05/15 

Πρόεδρος & 

 Παύλος ΚΙόρτσης  ΒασίλξΙ00-Κλείτου 29/05 - 3Ι/ΙΙ/Ι5 

Σύμβουλος 

 Volker Raach  Peter Μέλος -07/07/15 

 Kaymond Franke τοι) ROlf Μέλος 0Ι,ΌΙ -3Ι/ΙΥΙ5 
Ηλίας Αριστοτέλη Μέλος .3Ι/Ι2/Ι5 Σπυρίδων Τρύ%0νας .3ι/ιιιι3 

τοι) Βασιλείου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑ&ΑΙΩΝ  

 

ΧΡΙΙΣΙΙΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σι ε 

 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης 5 Και ΟΙ .20Ι4 ανΤίσΤοιχα) 59.133.410 63.500.502 

 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρ0¥ 9.174.740 10.092.908 

 Διανεμηθέντα μερίσματα (9.3Ν.ωφ (14.460.000) 

 Ιδίων κεφαλαίων λήξης  (31.12.2015 Και 31.12.2014 ανήσΤOΙχα) 59.008.150 59.133.410 

 

 ΡΟΏΝ  € 

Ιδιουησιμ0Χ0Ι0ύμεν•α ενσώματα πάγια στοιχεία 68.765,072 71.133.400 σΤOΙΧξία 108.092.044 108.274.064 

Λοιπά μη κυκλΙΝ.•ορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.330.617 12.771. Ι 14 

Αποθέματα 26.699.501 27.110.446 Αχαιτήσεις πελάτες 71.465.393 72.639.428 κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 83.210.398 35.917.918 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 377.563.02! 327.868.370 

Μετοχικό κεφάλαιο 39.119.726 39.119.726 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 19.888 424 20.013.684 

 
Σύνολο (δίων Κεφαλαίων (a) 59.008.150 39.133.410 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 13.272.802 14.168.318 

 227.693.099 183.003.16' 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υπουεώσεΙς 77.388.97469.561475 

Σύνολο  (β) 311554.875268.734.960 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ 377.563.025327.868.370 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΕΙΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΛΙΙΜΑΤΟΣ σια ΝΟΚΟΙ ποσά ε σ ένα σεξ 

μι.φμ. - 

 

Αποτελέσματα κρο φόρων ιο,73Ι.7Ι9 18.633.977 Πλέον μείον προσαρμογές για: 

 Αποσβέσεις 8.166.478 9.328.846 

 Προβλέψεις 2.512.052 ΙΑ2ό.778 

 Αποτιλέσματα  Και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 222.330 276.716 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.436.713 • 23.284. Ι 13 Αναλογιστικά Κέρδη 1.433. 

Πλέον! μείον προσαρμογές μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή  σχετίζονται με ης 
λειτουργικές 

 Έσο&ι από συμμετοχές (1.100,000) (4.299,709) 

 764.281 (35.965) 

 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 410.945 6.726.771 

Μείωση / (αύξηση) (1.331.734) 21.646.757 (Μείωση) / αύξηση  (Πλην δανειακών) 7.834.481

 (10.033.442) Μείον: 

 ΧρεωσΤΙΚ0ί τόκοι κοι τη.'"Ιφή έξο&Ι  (14.459.574) (13.474.430) 

Καταβεβλημέν0Ι Φόροι (9.273.830) (18.499.224) λιομείωση Συμμετοχών 

13358.368 

Κύκλου Εργασιών 365.426.715 385.064.848 Κόστος χωλη0ένΤων (185.836.721) (181.866.204) 

ΜΙπά κέρδη 179.589.994 203.198.644 

Έξοδα διάθεσης (119.225.261) (130.792.483) 

Εξοδα διοίκησης (26.533.859) (25.087.780) 

Εσοδα αχό συμμετοχές Ι. ΙΜ.οοο 6.099.709 

 (238.414) φ Ι.500.Ο00) 

 Των 34.692.460 41.918.090 

Χρηματ00ΙΚOΚ>μΙΚό  (καθαρό) 

Κέρδη Προ 

Φόρος εισοδήματος 

Κέρδη μπά από φόρους 

0,1941 

ο 1789 

ΙΩ. 

(Β2.9Ο8 

0,2638 

0.2377 

41.981.269 45.423.943 

 ι. 580.544 (227.185) 

9. Ι 74.740 

αποτελέσματων 
Και συνολικών 

ΙΙΡΟΣΘΕΤΑ ΣΊΤ)ΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 18.953,84 Ι 49.774.717 

Απόκτηση θυγατρικών Και (14.070.535) Αγορά ενσώματων και άυλων  στοιχείων (6.197.175) (5.889.510) 

σΤOΙΧξίων 336.764 236.420 

 2.861 1.312 

 1.100.000 4.299.709 

(4.757.350) (15.402.604) 

42.687.932 

(9.300.<ΧΚ)) 

(9.372. Ι") 

(14.460.οω) 

33.387.932 (23.832. Ι") 

47.584.223 10.539.958 

ΣΙνΙ)λ0 (β) 

Μεταβολή σε δανειακές 

Μερίσματα πληρωθέντα 

(a) + (β) + (γ) 

 Ταμειακά Διαθέσιμα  ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης 12.476.6951.936.737 

 Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα λήξης  

Έχουν τηρηθεί οι  λ0ΥΙOΤΙΚές αρχές ποι) την σύνταξη των  

2014. 

οι οικονομικές της ETt_114KklS ενοποιημένες ΟΙΚΟ*ΦμΙΚές της ξΤΙIΙΡΕάις NESTlE S.4 με έδρα 

Ελβετία με την μέθοδο της ολικής ΛΌΧ0ίησης. ΙΙ NESTLE SA συμμετέχει με ποσοστό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της NESTLE Ελλάς  

O αριθμός τοΙ απασχολούμενου "ΡοσωκΙΚ0ύ Τέλος της Τρέχουσας περιόδου ήταν 857 άτομα ΣΤΟ τέλος της αντίστοιχης περιόδου Της προηγούμενης ήταν 873 
άτομα 

Με την εφαρμογή των ΛΙΙΧΑ από 1/1/2007 δεν καταρτίζονται πλέον θυγατρικές 

 

μέρη: 

 Ι.ι.20Ι5έως3Ι.Ι2.:οις  

 19.020.404 19.914.242 

 122.364.693 114.224.920 

 2.757,906 3,028972 

 ΙΙ.ιις.045 Ι 1.280.133 

Συναλλαγές αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης. 6.096.587 3.712.238 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ις 10YN10Y 2016 

 O Πρόεδρος του Δ.ξ.. & Διευθύνων Σύμβουλος  Ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΟΡΤΣΗΣ RAYMOND FRANKE ΔΙΙΜΙΙΤΡΑΚOΙΙ(ύΛ  
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NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E 

ΑΡ. M. Α. L: 78ΙΟΙΟΙΙΑΤ/Β,'8ό/Ι9Ο5 

έδρας: Πατρόκλου 4, T.K. 15125 

Μαρούσι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190. άρθρο 135 για επιχειρήσεις Που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καΤασΤάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΙΙ). Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από Τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία 

γενική ενημέρωση για Την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα Της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επιχδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία . να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου Της καθώς Και η έκθεση ελέγχου τοι) λογισΤή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΙΙΣ : 

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών 

Τομέας Ανατολικιίς Αθήνας 

Διεύθυνση διαδικτύου:  

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Των Ετήσιων 

Οικονομικών Κ«Τιισ-Τάσεων 28/5/2015 

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής: Νικόλαος Βουνισέας 

ΕλεγκΤΙΚή Εταιρεία: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

 ποσά  ασμένα σε 

ΛΙOΙΚΙΙΤΙΚ0ύ Συμβουλίου: 

Ευάγγελος Καλούσης τοι' Ιωάννη-31/12,114 

 Παύλος ΚΙόρτσης του Βασίλειου-ΚλΑτ0Ι) Nv«ov Σύμβουλος01/01 -31/12,1 14 

 V  τοι) peler-31/12/14 

Raynwnd Franke τοι) Rolf-31/12/14 

Ηλίας Παπαδόπουλος τοι) Αριστοτέλη30/06 - 31/12/14 Σπυρίδων Τρύφωνας Του Ιωάννη30/06 - 31/12/14 Δ Κοντ ος του 

Βασιλείου30/06- 31/12/14 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΙΙΣΙΙΣ (  Ποποι ένα) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙΙΣ ΘΕΣΙΙΣ ( ενι)ΚΟΙ  εκ 

3Ι.ι:.μΙ4

 

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης  (01.01-2014  01.01.2ΟΙ3 αντίστοιχα) 63.500.501 52.684.501 

 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  από φόρους 10.092.910 10.816.000 

 Διανε.μηθέντα μερίσματα (14.460.000) 

 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 

59.133.411 63.500.501 

ενσώματα πάγια στοιχεία 71.135,400 73.802.302 ολα περιουσιακά στοιχεία  108.274.064 109.603.584 

Λοιπά μη κυκλοφορούνΤ(Ι περιουσιακά 12.771.114 10.524.109 

Αποθέματα 27.110.446 33.837.217 

Απαιτήσεις από πελάτες 72.659.428 88235.271 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.917.918 26.747.132 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 327.868.370 342.749.615 

Μετοχικό κεφάλαιο 19.726 39.119.726 

Λοιπά  Ιδίων Κεφαλαίων 20.013,685 24.380.775 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ Ι'0ΩΝ ( • σια μ ενοποι μένα) ποσά εκφρασμένα σε 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (u) 59.133.411 63.500.501 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.168,318 12.916.159 

ραχιιπρό0εσμες δανειακές  Ι85.οος 167 184.562.802 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 69.561.474

 81.770.153 Σύνολο υποχρεώσεων (β) 268.734.959 279.249.114 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ 327.868.370342.749.615 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΛΙΙΜΑΤΟΣ σια ενοποι ) εκ ασ α σε ξ 

 

Αποτελέσματα πρυ φόρων 18.633.977 22.420.111 Πλέον / μι:ίον προσαρμογές για: 

 Αποσβέσεις 9.328.846 9.528.855 

 Προβλέψεις 1.426.778 (1.482.720) 

 Αποτελέσματα Και ζημιές) επενδυτικής δρασΤηρΙόΤΙΙΤας 276.716 36.875 

 ΧρεωσΤΙΚ0ί Τόκοι  23.284.113 13.228.685 

 Αναλογιστικά Κέρδη 1.435.161 

Πλέον' μείον προσαρμογές μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που με ΤΙς 

λειτουργικές 

 Έσοδα από συμμετοχές (4299.709) 180.740 

 Κέρδη 'Ζημίες σε ευλογη αξία παραγώγων (35.965) 93.491 

Μείωση ι' (αύξηση) αποθεμάτων 6.726.771 (7.538.407) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 21.646,757 15.861.996 (Μείωση) / αύξηση 

(πλην δανειακών) (10.033.442) (1.527.346) Μείον: 

 Χρεωστικοί Τόκοι Και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (13.474.430) (16.454.099) 

 Καταβεβλημένοι Φόροι (Ι 8.499.224) (8.594.981) 

 Απομείωση Συμμετοχών 13.358.368 

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  49.774.717 

(14.070.535) 

 (5.889.510) (Ι 1.021.317) 

 και άυλων παγίων στοιχείων 256.420

 203.941 

 Τόκοι  1.312 3.098.292 

 Μερίσματα εισπραχθέντα 4.299.709 

(15.402.604) (7.719.084) 

(9.372.155) 

(14.460,000) (21.937.656) 

(23.832.155) (21.937.656) 

10.539.958 (3.903,540) 

1.936.737 5.840.277 

12.476.695 1.936.737 

(β) 

Εισροές ακό την έκδοση κοινών μετοχών 

(y) 

 Καθαρή αύξηση / (μείωση)  ταμειακά διαθέσιμα χρήσης (a) + (W + (γ) 

 Ταμειακά Διαθέσιμα  ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης 

Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα λήξης Χρήσης 

. ΙΙ 

(Ι 30.792.483) 

(25.087.780) 

6.099.709 

(Ι 1.500.000) 

(137.897.093) 

(25.139.443) 

(Ι 80.740) 

(17.765.657) 

41.918.090 35.648.896 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 385.064.848 407.469.991 πωληθέντων (181.866.204) (190.838.162) Μικτά 

Κέρδη 203.198.644 216.631.829 οδα διάθεσης 

Έξοδα διοίκησης Εσοδα από συμμετοχές 

Λοιπά κέρδη (καθαρά) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών  επενδυτικών  

Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό)

 (23.284. Ι Ι 3) Κέρδη 

προ φόρων  18.633.977 

Φόρος εισοδήματος 

Κέρδη μετά από φόρους 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (227.183)862.684 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 'όρους 10.092.91010.816.000 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε 6) 0,2638 0,2544 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ξ) 0,2377 0.3696 

 

αποτι:λέοματων συνολικών 

 45.447.89445.419.405 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές ποι) για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 

2013. 

οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσαις της εταιρείας NESTLE SA με έδρα v Ελβετία, με την 

μέθοδο της ολικής ενοποίησης. οι εν λόγω Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν ον δικτυακό Τόπο Της ανωτέρω 

εταιρείας www.neslle.com .H NESTLE SA συμμετέχει με ποσοστό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της NESTLE Ελλάς A.E. 

873 άτομα. ΣΤΟ Τέλος Της  της 

ύμενης χρήσης ήταν 9 Ι2 άτομα. 

Με την Εφαρμογή των ΜΙΧΑ από 1/1/2007 δεν καΤαρΤίζονΤΙΙΙ πλέον Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις.ΟΙ θυγατρικές εταιρείες  

. 

 

 Ι.Ι20Ι4έως3Ι.Ι2.20Ι4 1.1.2013 31.12.2013 

19.914.242 17.677.143 ι 14.224.920 

130.515.714 

Απαιτήσεις 3.028.072 3.032.463 

Υποχρεώσεις 196.273.547 Ι 96.580.648 

Συναλλαγές αμοιβές διευθυντικών στελεχών κΟι μελών της 5.712.238 5.322.841 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 28 ΜΑΙΟΥ 2015 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΙΡΙΟΥ 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΙΙΣ ΙΙΑΥΛΟΣ ΚΙΟΡΤΣΙΙΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΙΙOΥΛOΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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) β)  

) δ)  

) η)  

ESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

ΑΡ. M. Α. E.: 78ΙOΙOΙΙΑΤΙΈΙΙ6ΙΙ9ος 

 έδρας:  4, T.K. 15125 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(Δημοσιευόμενα βάσει Του κ.ν.2Ι90, άρθρο Ι 3S για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσΕΙς, ενοποιημένες Και μη. Κατά τα ΔΛΠ). Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες Που προκύπτουν από Τις οικονομικές καταστάσεις. στοχεύουν σε 

μία γενική ενημέρωση για οικονομική Και ΤΙΣ Της NESTLE ΕΛΛΑΣ A αναγνώστη Πριν σε. ΟΠΟΙ(ΙδήΠOΤΕ εκενόΙ)ΤΙΚή επιλογή ή άλλη διεύθυνση δΙ(ΙδΙΚΤύ0υ Της αναρτώνται οι 

Οικονομικές Και n ελέ-Τχ0Ι) τοι) ορΚΙOΤ0ύ ελξΥΚΤή λ0ΥΙOΤή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΙΙΧΕΙΡΙΙΣΙΙΣ : 

μόδια  - Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών 
Αθήνας ΙΙύΟυνση διαδικτύου: 

Ημερομηνία ΙτκρΙσης από Το ΔΙοΙκηΤΙΚό  των Ετήσιων 
30/05/2014 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές 

ΑΕ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ  ΘΕΣΙΙΣ (ετήσιο μη  μένα,) ποσά ασμένσ Οε 

Σύνθεση Διοικητικού  

 Ευάγγελος Καλούσης Του Ιωάννη 01/01 -31/12/13 
 Laurent l)ereux του Jean PielTC Δινωv Σύμβουλος 01/01 -23/10/13 
 Παύλος Κιόρτσης Του Βασίλειου-Κλείτου Σύμβουλος 

 Volker Raach 101) Pcler Μέλος 
 Raymond Franke του Rolf Μέλος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΛΣΙΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩ.•ς ΙΔΙΩς ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΙΙΣΙΙΣ ( 

  "ΙΙΙ μ  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης  (ΟΙ -ΟΙ *2013 Και 01.01.2ΟΙ2 αντίστοιχα) 52.684.501 (14.896.015) συνολικά εισοδήματα μετά αχό φόρους

 10.816.000 68.691.942 
Διανεμη0έντα μερίσματα 

 Αλλαγη  πολιτικής (ΑΛΙ] Ι 9) (1.111.425) 

 Ιδίων κεφαλαίων λήξης  (31. Ι 2.2013 κΟι JΙ .12.2012 αντίστοιχα)  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΙΙ.•ς ΡΟΩ.Ν ( "ΙΙΙ μ  μένα) ποσά κκ ρασμέν« 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 73.802.302 71245.174 

Άυλα  στοιχεία 109.603.584 Ι 10.933.105 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.524.109 11.650.419 

33.837217 26.298.810 Απαιτήσεις 

 ΠΙ.λάΤκς 88.235.271 95.926.885 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 26.747,132 39040. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 342.749.615 355.094.550 

ΚΑΙ 
Μετοχικό κεφάλαιο 39.119.726 39.119.726 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 24.380775 13%4.775 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΕΙΣΟΑΙΙΜΑΤΟΣ ενοΠυΙ ) ποσά εκ 

 
Αποτελέσματα πικ) φόρων 22.420.ιιι 27.410.513 Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

9.528,855 20.618.038 (1.482.720)

 (15.883.413) 

 ΑΠοΤελέσμιιΤα (έσυδα,έξ0δα, Κέρδη  ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 36.875 157.484 

 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 13.355,807  

Αναλογιστικά Κέρδη (5.303.000) Πλέον' μείον  ΥΙΟ μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή ποι) με ΤΙς 

λειτουργικές δρασττνιότητε,ς: 

 Έσοδα από συμμετοχές ι 80.740 
 Κέρδη ,'7.ημίκς σε ευλογη αξία παραγώγων 93.491 

 Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων (7.538.407) 7.616.020 
 ΜΕίωση ι' (αύξηση) απαιτήσεων 15.734.874 (2. ΙΙΙ-467) 

 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.527.346) 5.650.531 

 407.469.991 434.489.207 

Κόστος πωληθέντων (190.838.162) (194,366400) 
ΙΚΤά Κέρδη 216.631.829 240.122.807 

Ε.ξ0&Ι διάθεσης (162130380) 
(31 ,69Ι .948) 

Εσοδα από συμμετοχές 

(καθαρά) 

Κέρδη Προ φόρων. Και επενδυτικών αποτελεσμάτων 35.648.896 41.743.476 

 

(καθαρό) 

Κέρδη μετά από φόρους 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά862 684 (6.200787) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  από φόρους 10.816.000 9.219.942 

Κέρδη μετά από φόρους  μετοχή (σε f) 0,2544 0,3942 

 μέρισμα ανά μετοχή (σι 

ξ)  

συνολικών 

 45.419.405 62.543.196 

ΠΡΟΣΗξΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Μείον:  

 ΧρειοσΤΙΚ0ί Τόκοι κτι συναφή έξοδα καταβεβλημένα (16.454.099) (14.336.483) 

 (8.594.981) (6.638.692) 
5 087.628 

 (a)

 36.600.122 

λοιπών επενδύσεων (3. Ι 35.675) 

 (ΙΙ.Ο2Ι.3Ι7) (9.650.553) 

 Και άυλων παγίων στοιχείων 203.941

 139.924 

 3.098.292 3.520 

Μερίσματα εισπραχθέντα 

(7.719.084) (12.642.784) 

(21.937+56) 

(80.450.789) 

59.340.000 

(21.937.656) (21.110.789) 

(3.903.540) 2.846.549 

5.840.277 2.993.728 

 εισροών / (εκροών)  ΙΤενόυΤΙΚέ,- δραστηριότητες (β) 

Εισροές από την έκδοση κοινών μετοχών 

Μερίσματα κληριι)θέντα 

 Σίνολο  v /  v) από ΧρηματοοιΚ0 (γ) 

 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  (a) + (β) + (y) 

Ταμειακά ΔιαΟέσιμα Και Ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης 

 Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ι00δύναμα λήξης Χρήσης 1.936.7375.840.277 

 

οι ίδιες  αρχές ποι) την σύνταξη των οικονομικών κι.ιτιΙ0τάσεΙον της προηγούμενης χρήσης 

2012. 

οι οικονομικές καταστάσεις της  περιλαμβάνονται  ενοποιημένες οικονομικές ΚΙIΤΙΙ"Τάσεις Της  NESTLE SA με έδρα με 
την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. οι εν λόγω ε'"Κοιημένες Οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται  μπορούν να ευρεθούν δικτυακό Τόπο ανωτέρω 
 www.nestle.com ΙΙ NLSTLE SA συμμετέχει με ποσοσ•Τό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της NESTLE 

Ελλάς 

Η Εταιρεία δεν έχει  φορολογικά τη χρήση 2010. 

 σημειώσεις Των  

O αριθμός τοι' απασχολούμενου προσωπικού στο Τέλος Της περιόδου ήταν 9 Ι 2 άτομα. Στο Της 

χρήσης ήταν 909 

Με την εφαρμογή Των ΔΠΧΑ από 1/1/2007 δεν καΤΙφΤίζ0“ΙΙΙ πλέον Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις.ΟΙ αναφέρονται σημειώσεις 

Των οικονομικών καταστάσεων. 

Στα λοιπά συνολικά εισΜήμα•τα καταχωρήθηκαν αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - Ι .710.770 (2012 -Ι και αναλογιστικά 

 710.837 (2012€ -4.945.154) 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 1.1.2013 έως 31.12.2013 1.1.2012  31.12.2012 

 17.677.143 ΙΙ.367Α36 
 130.515.714 118.430,795 

 14.382.463 2.034.570 

196.580.648 216.355.819 αμοιβές 

διευθυντικών  ΚΙΑ  Της διοίκησης. 5.322.841 5.694.206 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΜΑΙΟΥ 2014 

 Ο ΙΙΡΟΕΛΡΟΣ ΤΟΥ Δ,Σ. O ΔΙΕΥθΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙOΥ 

 ΕΥΑΙΤΤΛOΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΙOΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ 

 


