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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση και 

σύγκριση των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» εν 

συντομία η πρώτη «HELLENIC SEAWAYS S.A»  και η δεύτερη  «ANEK LINES 

S.A» . Θα αναλύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις με την χρήση αριθμοδεικτών 

και στην συνέχεια θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα . Επιλέξαμε την πενταετία 

2012 έως  2016 ώστε να υπάρχει μία χρονικά εκτεταμένη περίοδο για να 

προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα για την πορεία των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ιστορία πορεία των δύο 

επιχειρήσεων. 

Η HELLENIC SEAWAYS ξεκίνησε την πορεία της πριν από 18 έτη και κατέχει 19 

ενώ η  ΑΝΕΚ LINES  ιδρύθηκε το 1967 και κατέχει 9 πλοία . 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης ,τα είδη και τους μεθόδους της, καθώς και στην χρησιμότητα των 

Αριθμοδεικτων όπου θα αναπτύξουμε τους πιο διαδεδομένους βάσει 

βιβλιογραφίας . 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών των 

οποίων θα αποδώσουμε υπό την μορφή διαγραμμάτων και στην συνέχεια θα 

γίνει η ανάλυση και η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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 1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ HELLENIC SEAWAYS  ΚΑΙ ΑΝΕΚ  LINES  

3.1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  HELLENIC SEAWAYS S.A 
 

Η HELLENIC SEAWAYS είναι η μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και φορτίων στην Ελλάδα 

και την ευρύτερη Μεσόγειο. Με περισσότερα από 18 χρόνια παρουσίας στην 

ελληνική επιβατηγό ναυτιλία, η HELLENIC SEAWAYS διαθέτει 

στόλο με 18 συμβατικά και ταχύπλοα πλοία και προσεγγίζει 36 προορισμούς στη 

νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα.To 2016, η HELLENIC SEAWAYS προσθέτει 

στο στόλο της 3 εκ βάθρων ανακαινισμένα πλοία, το HIGHSPEED 7, το 

HELLENIC HIGHSPEED και το ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ.  

Το 2016  το Smart Ticket / Web Check-in της HELLENIC SEAWAYS, βραβεύτηκε 

με SILVER στα Tourism Awards στην κατηγορία Καινοτόμο concept, προϊόν, 

μοντέλο λειτουργίας ή παροχής υπηρεσίας / Start-up.Το 2014, η  HELLENIC 

SEAWAYS βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία της Χρονιάς στο 

πλαίσιο των Greek Shipping Awards 2014, που απονέμει η  Lloyd’s List, βάσει 

των εξαιρετικών επιδόσεων αλλά και των καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρει 

στο επιβατικό κοινό.To 2009, η εταιρεία αναδείχτηκε ως Κορυφαία σε 

Βαθμολογία Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Εσωτερικού στα βραβεία κοινού που 

διοργάνωσε το διεθνές αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast 

Traveller. Το 2007, η HELLENIC SEAWAYS απέσπασε την διάκριση Κορυφαία 

Επωνυμία της Ελληνικής Αγοράς για το έτος 2007 στο διαγωνισμό 

"SUPERBRANDS ".  Την ίδια χρονιά, τιμήθηκε με το Βραβείο Τουριστικής 

Επιχείρησης 2007 για τον καθοριστικό ρόλο της στην αναβάθμιση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ακτοπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών 

στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, με το βραβείο «Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς 

2007 για την επιβατηγό Ναυτιλία» στο πλαίσιο των ναυτιλιακών βραβείων 

“Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2007” και με το βραβείο «Καλύτερο Πλοίο 
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της Χρονιάς 2007» που απονεμήθηκε στο νεότευκτο ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, επιβατηγό – 

οχηματαγωγό (Ε/Γ – Ο/Γ) το οποίο ναυπηγήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα.Το 

2006, το ίδιο βραβείο για Καλύτερο Πλοίο της Χρονιάς 2006 δόθηκε στο 

νεότευκτο ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, Ε/Γ – Ο/Γ στον θεσμό “Lloyd’s List Greek 

Shipping Awards 2006”.Η HELLENIC SEAWAYS έχει αναγνωρισμένη οικολογική 

λειτουργία, αφού δύο της πλοία, το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (2008) και το ΝΗΣΟΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ (2006) απέκτησαν Πιστοποιητικό Προστασίας Περιβάλλοντος “Green 

Star” από τον Ιταλικό Νηογνώμονα RINA.1 
 

3.2.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΕΚ LINES S.A 
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου του 1967, με την επωνυμία «Ανώνυμη 

Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES», με 

αρχικούς μετόχους απλούς ανθρώπους της Μεγαλονήσου που ήθελαν μεγάλα 

και ασφαλή πλοία  στα συχνά ταξίδια τους προς την Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Η δραστηριοποίηση της ΑΝΕΚ LINES  στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας 

ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1970 με τη δρομολόγηση του πρώτου πλοίου της, 

του αλησμόνητου «ΚΥΔΩΝ», στη γραμμή Πειραιά – Χανιά. Ο μεγάλος και 

σύγχρονος στόλος της, σήμερα περιλαμβάνει 9 ιδιόκτητα πλοία, ελληνικού 

νηολογίου, τα οποία είναι πιστοποιημένα με τα Διεθνή Συστήματα Ασφάλειας και 

Ποιότητας ISM & ISPS Systems, ΙSO & HACCP αντίστοιχα. Διοικείται από 

15μελες συμβούλιο και απασχολεί κατά μέσο όρο 900 άτομα σε πληρώματα & 

Διοικητικές Υπηρεσίες ξηράς. Η έδρα της είναι στα Χανιά, σε ιδιόκτητα 

υπερσύγχρονα γραφεία, τα οποία διαθέτουν μεγάλο συνεδριακό κέντρο με 

δυνατότητα φιλοξενίας 500 ατόμων.Από το Δεκέμβριο του 1998, με την εισαγωγή 

της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διασφάλισε την ανοδική της πορεία και 

συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξή της, στη βελτίωση του στόλου της και 
                                                           

1 https://hellenicseaways.gr/page/about 

https://hellenicseaways.gr/page/about
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αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα η ΑΝΕΚ με στοχευμένες πολιτικές 

έχει καταφέρει να διατηρήσει μια από τις πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς 

και εγχώριας ναυτιλίας, εφαρμόζοντας την Διεθνή Σύμβαση ναυτική εργασίας 

MLC 2006 καθώς και την STCW του 1995, που αφορούν στην ποιότητα των 

πληρωμάτων (εξειδίκευση, διπλώματα, εμπειρία κλπ). 

Η ΑΝΕΚ, LINES με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο βρίσκεται διαρκώς κοντά στην 

κοινωνία διατηρώντας και ενισχύοντας σε ετήσια βάση το θεσμό των 

χορηγιών.  Ως χορηγός μεταφοράς και ως οικονομικός χορηγός η ΑΝΕΚ στηρίζει 

τις πιο σημαντικές πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές και 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, βοηθάει ιδρύματα και φορείς 

κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αλλά και συνανθρώπους μας που 

έχουν ανάγκη την αρωγή της. Η ΑΝΕΚ LINES συνδράμει, σταθερά, τις 

προσπάθειες διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και  της 

ιστορικής φυσιογνωμίας της Κρήτης, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην τουριστική 

προβολή της χώρας. 

Το Δεκέμβριο του 2008, στο πλαίσιο της ετήσιας απονομής των “5th Greek 

Shipping Awards” που διοργάνωσε η Lloyd’s List, η ΑΝΕΚ βραβεύτηκε ως «H 

Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό Ναυτιλία».2 

 

 2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

4.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης συνδέεται με αυτόν της κυκλοφορίας 

των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και έρχεται να κάνει αποτελεσματικότερη 
                                                           

2 https://www.anek.gr/el/company-profile/company 
 

https://www.anek.gr/el/company-profile/company
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την χρήση τους στην λήψη αποφάσεων, οικονομικότερη την παραγωγή και την 

κυκλοφορία τους. 

Η πληροφοριακή εκμετάλλευση μπορεί να αποδώσει περισσότερο με την 

εντατικότερη και πιο εξειδικευμένη επεξεργασία και μελέτη των τυποποιημένων , 

κωδικοποιημένων και περιληπτικών λογιστικών καταστάσεων. 

 

4.2. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
 

Η ανάλυση των πληροφοριών μπορεί να προέρχονται από ετήσιες λογιστικές 

καταστάσεις, ανακοινώσεις, προϋπολογισμούς, Χρηματιστηριακά στοιχεία, 

εκθέσεις αναλυτών.3 

 

4.2.1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η σημαντικότερη πηγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών παραμένει μέχρι 

σήμερα το λογιστικό σύστημα που στηρίζεται στις αρχές της λογιστικής ιστορικού 

κόστους. 

Οι πληροφορίες των λογιστικών καταστάσεων είναι πιο έγκυρες από αυτές 

άλλων πηγών, είναι περισσότερο σχετικές με το αντικείμενο μελέτης και 

θεωρούνται αξιόπιστες καθώς έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. 

Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέσα από τις οποίες ο 

ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για την 

οικονομική μονάδα είναι οι εξής:4 

 

                                                           

3 Κάντζος Κ.(2002) « Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων » σελ. 21-25 

4 Μ. Ξανθάκης-Χ.Αλεξάκης(2002) «Χρηματοοικονομική Ανάλυση επιχειρήσεων» σελ.121 
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• Ισολογισμός 
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
• Πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων 
• Προσάρτημα 

• Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 
 

4.2.1.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο Ισολογισμός είναι ένα στιγμιότυπο, μια στιγμιαία φωτογραφία των 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση και των 

κεφαλαίων που συνδέονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι ένα στατικό 

κείμενο που αναφέρεται σε μια χρονική στιγμή . Συνεπώς παίρνουμε 

επαναλαμβανόμενα στιγμιότυπα σε σταθερές χρονικές περιόδους ( μήνες, 

τρίμηνα, έτη ) για να μελετήσουμε πώς τα περιουσιακά στοιχεία και το κεφάλαιο 

μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. 
 

 

4.2.1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης απεικονίζει τα κέρδη ή τις ζημιές της 

φυσιολογικής λειτουργίας σε ένα χρονικό διάστημα. Μετράει το συνολικό 

εισόδημα και αφαιρεί το  συνολικό κόστος, ποσοτικοποιεί και επεξηγεί τα κέρδη 

και τις ζημιές της εταιρίας κατά την χρονική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

Ισολογισμών. Συνεπώς η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δεν είναι 

ανεξάρτητη από αυτούς. Δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί μία αξία στην 
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κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δίχως αντίστοιχη προσαρμογή στον 

Ισολογισμό. Αυτές οι δύο , αλληλοϋποστηρίζονται.5 

4.2.1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Τα κέρδη χρήσης μιας επιχείρησης στο τέλος της λογιστικής χρήσης πρέπει να 

αποδοθούν στους δικαιούχους. Η νομοθεσία πολλές φορές επιβάλλει ένα μέρος 

αυτών να παρακρατείτε από την επιχείρηση με την μορφή αποθεματικών 

κεφαλαίου , ένα άλλο μέρος αυτών να διατίθεται στους μετόχους με την μορφή 

μερίσματος και ένα άλλο δίδεται ως αμοιβή για τις υπηρεσίες στο διοικητικό 

συμβούλιο. Ο Πίνακας διάθεσης απεικονίζει την διάθεση των κερδών. 
 

 

4.2.1.4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 

Υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν ποιοτικά στοιχεία ,οι οποίες είναι 

σημαντικές για τον τρίτο ενδιαφερόμενο , προκειμένου να σχηματίσει μια πλήρη 

εικόνα για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης , όπως αλλαγές 

στον τρόπο αποτίμησης των αποθεμάτων , των χρεογράφων . Αυτές οι 

πληροφορίες εμφανίζονται στο προσάρτημα της επιχείρησης. 
 

4.2.1.5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών βασίζεται τόσο στον Ισολογισμό όσο και στην 

ΚΑΧ. 

                                                           

5 Walsh (2000) «Αριθμοδείκτες και management» σελ.12-13 
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Σήμερα είναι αποδεκτό ότι η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με τις 

καταστάσεις ταμειακών ροών αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ δύο 

διαδοχικών Ισολογισμών . Οι καταστάσεις ταμειακών ροών επεξηγεί όλες τις 

μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο, 

αφού ληφθούν υπόψη μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο και στην αξία των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων , λόγω αναπροσαρμογής. 

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με την ρευστότητα και ταυτόχρονα παρέχει 

πληροφορίες για τις συναλλακτικές , επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες κατά την ίδια περίοδο.6  

 

4.3. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Όλες οι μετρήσεις που εμφανίζονται με αριθμητικά σύμβολα στις λογιστικές 

καταστάσεις εκφράζουν ή δύναται με τις κατάλληλες αριθμητικές πράξεις να 

αποκαλύψουν κάποιες χρήσιμες ποσοτικές σχέσεις εκφρασμένες με αριθμούς. 

Κάθε μέγεθος που αναφέρεται στον Ισολογισμό ή στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης μιας μονάδας αποτελεί μέρος ή υποσύνολο ενός 

γενικότερου συνόλου. Συνεπώς είναι βάση για τον υπολογισμό και τον εντοπισμό 

σχέσεων μεταξύ τους.7 Διάφορες μορφές ποσοτικών σχέσεων μπορούν να 

θεωρηθούν οι εξής: 
 

• Συγκριτικές καταστάσεις 

• Καταστάσεις κοινού μεγέθους 
• Διαχρονικές τάσεις μεγεθών 

• Αριθμοδείκτες 

                                                           

6  Μ. Ξανθάκης-Χ. Αλεξάκης(2002) «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων» σελ.128-9 

7  Κάντζος Κ.(2002) « Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων » σελ. 71 
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4.3.1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η ανάλυση και η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βασίζεται 

στον συνδυασμό αριθμητικών εννοιών, οι οποίες διακρίνονται σε α) τιμές ή αξίες 

λογαριασμών , β) ποσότητες αγαθών, γ) ημέρες ή μήνες κυκλοφορίας και 

δ)σχετικούς αριθμούς ποσοτικής σύνθεσης, πηλίκων ή βαθμών που εκφράζονται 

στατικά ή δυναμικά αλλά και συγκεντρωτικά. Αυτός ο συνδυασμός αριθμητικών 

εννοιών μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω της συγκριτικής ανάλυσης την 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι χρήστες των καταστάσεων μπορούν με 

ευχέρεια να διακρίνουν τις συγκριτικές μεταβολές μεγεθών αν τα μεγέθη  

διαδοχικών ετών εκφραστούν σε διαδοχικές στήλες. Έτσι προκύπτουν οι 

συγκριτικές καταστάσεις όπου με ετήσια , εξαμηνιαία και μηνιαία στοιχεία 

συγκρίνονται εύκολα με τα αντίστοιχα προηγούμενων  χρήσεων.8 

 

4.3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
 

Κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού διαιρείται με το άθροισμα του 

Ισολογισμού, ενώ κάθε στοιχείο των αποτελεσμάτων χρήσεως διαιρείται με το 

ποσό των καθαρών πωλήσεων. Αυτές οι καταστάσεις που εμφανίζουν τα 

δεδομένα μόνο σε ποσοστά επί τοις εκατό καλούνται καταστάσεις «κοινού 

μεγέθους» αφού το 100% είναι κοινό για όλους τους ισολογισμούς και 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης.9 

                                                           

8 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
σελ. 54 

9 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
σελ. 55-56 
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4.3.3. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 
 

Οι καταστάσεις που δείχνουν την τάση των διαφόρων μεγεθών διαχρονικά 

διευκολύνουν επιπλέον τον έλεγχο μεγάλου αριθμού χρήσεων. Για τον 

υπολογισμό της τάσης των μεγεθών απαιτείται ο προσδιορισμός του έτους 

βάσης και στο οποίο δίνεται ο αριθμός 100 ενώ τα επόμενα έτη παίρνουν ο 

ποσοστό επί τοις εκατό το οποίο προκύπτει ,αν διαιρέσουμε το μέγεθος υπό 

εξέταση τον συγκεκριμένου έτους με το αντίστοιχο μέγεθος του έτους βάσης. Το 

βασικότερο όφελος   από τη μελέτη της διαχρονικής πορείας βασικών μεγεθών 

της επιχείρησης μπορεί να προκύψει από την δυνατότητα να επισημανθούν τα 

γεγονότα που πιθανό να επηρέασαν κατά συγκεκριμένο τρόπο τα υπό μελέτη 

μεγέθη της μονάδας και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις τους.10  

 

4.3.4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Πρόκειται για την σχέση δυο στοιχείων κυρίως από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεων ή και από την παραγωγική δυναμικότητας της επιχείρησης. Η 

σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή που αφορά στοιχεία ισολογισμού ή των  

καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να είναι λογική, κατανοητή και να 

μπορεί να επηρεάζει κάποιες αποφάσεις. Η διάγνωση της χρηματοοικονομικής 

θέσης μιας μονάδας δεν απαιτεί τον υπολογισμό πιθανών αριθμοδεικτών αλλά 

την επιλογή κάθε φορά κατάλληλων αριθμοδεικτών. Το περιεχόμενο των 

αριθμοδεικτών γίνεται αξιόλογο όταν συγκρίνεται στατικά ή δυναμικά με α) 

λογιστικά μεγέθη άλλων μονάδων, β) πρότυπα, γ) λογιστικά μεγέθη 

προηγούμενων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες μέσω των 
                                                           

10 Κάντζος Κ.(2002) « Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων » σελ. 201 
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συγκριτικών καταστάσεων μπορούν να εμφανίσουν ενδείξεις και συμπτώματα 

δραστηριοτήτων που πρέπει να διορθωθούν.11 Η διαχρονική συγκρίσει βασικών 

αριθμοδεικτών συντομεύει την ανάλυση σε σχέση με τον τρόπο της πλήρης 

διαχρονικής ανατομίας της εταιρίας όπου γίνεται με τις διαχρονικές καταστάσεις 

κοινού μεγέθους. Η διαχρονική σύγκριση των αριθμοδεικτών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους : α) σε απόλυτα μεγέθη , β)σε ποσοστό 

μεταβολής τους διαχρονικά (τάση) με βάση κάποιο έτος αρχικό ή ενδιάμεσο.12 Οι 

βασικές ενότητες ομαδοποίησης δεικτών είναι : 

Δείκτες Ρευστότητας 

Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας 

Δείκτες Κεφαλαιακής δομής και Βιωσιμότητας 

Δείκτες Αποδοτικότητας 

4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

4.4.1.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
 

Η ρευστότητα μετρά την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις πληρωμών και εξασφαλίζει την ομαλή πορεία του 

χρηματοοικονομικού κύκλου. Η ρευστότητα που διαθέτει μια επιχείρηση 

προκύπτει από τον συσχετισμό των μέσων πληρωμής που διαθέτει με τις 

υποχρεώσεις της. Οι εισπράξεις και πληρωμές δεν συμπίπτουν χρονικά έστω και 

εάν μακροχρόνια οι εισπράξεις είναι ποσοτικά μεγαλύτερες από τις πληρωμές , 

βεβαίως για επιχειρήσεις που λειτουργούν με κέρδος. Για αυτό η επιχείρηση 

διατηρεί Κεφάλαια ίδια και ξένα , για να μπορεί να λειτουργεί το παραγωγικό και 

εμπορικό κύκλωμα εκμεταλλεύσεως απρόσκοπτα .Η  ρευστότητα αναφέρεται 
                                                           

11 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
σελ. 60 

12 Κάντζος Κ.(2002) « Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων » σελ. 200 
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κατά κύριο λόγω στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της χρηματοοικονομικής 

ισορροπίας μέσα στις προσεχείς περιόδους. Η ικανότητα μιας οικονομικής 

μονάδας να ανταποκριθεί ανώδυνα στις τρέχουσες υποχρεώσεις της φανερώνει 

τo επίπεδο της ρευστότητας της. Με τη λέξη ανώδυνα εννοείται ότι μια τέτοια 

ικανότητα μπορεί να προκύψει, είτε από την κανονική ροή των κυκλοφορόντων 

στοιχείων της  μέσα από την διαδικασία χρήμα - προϊόντα – χρήμα, είτε από την 

δυνατότητα να ρευστοποιήσει στοιχειά τα όποια σκόπιμα κρατούνται για άμεση 

ρευστοποίηση (ομόλογα, μετοχές κ.τ.λ.) ή ακόμα από το περιθώριο που έχει η 

μονάδα να χρηματοδοτηθεί με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια χωρίς αναγκαστική και 

ασύμφορη μόχλευση ή αναστάτωση του προγράμματος της. 

Η  ρευστότητα μιας οικονομικής μονάδας αξιολογείται σαν μέγεθος και με 

σύγκριση, σε πρώτο πεδίο, του συνόλου των κυκλοφορόντων στοιχείων της με 

αυτά που συνιστούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Παρ΄ όλα αυτά, η 

έλλειψη ρευστότητας μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες για την 

οικονομική πορεία της επιχείρησης. Τέτοιες συνέπειες μπορεί να είναι, η 

αδυναμία της επιχείρησης να προχωρήσει σε ανταγωνιστικές εκπτώσεις στους 

πελάτες της και να χάσει έτσι ευκαιρίες πωλήσεων, καθώς και η αδυναμία να 

εκμεταλλευτεί η ιδία με την σειρά της αγορές τοις μετρητοίς σε χαμηλές τιμές. 

Επιπλέον η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αναγκάσει την επιχείρηση να 

καταφύγει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό.  Οι χειρότερες όμως επιπτώσεις 

έλλειψης ρευστότητας θα προκύψουν από την αδυναμία της επιχείρησης να 

εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, με συνέπεια 

δυσχερείς στο πρόγραμμα αγορών και επομένως και πώλησης, στην εξόφληση 

και εξυπηρέτηση γραμματίων και δάνειων που θα επιφέρουν επιπλέον τόκους και 

τόκους υπερημερίας. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να φτάσουν μέχρι την 

καθημερινή δραστηριότητα της μονάδας και σοβαρού περιορισμού των κινήσεων 

της διοίκησης. Η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας μπορεί να προκαλέσει την 

αναστολή της δραστηριότητας της επιχείρησης εάν δεν υπάρχουν περιθώρια 

αντιμετώπισης της κατάστασης . Ανάλογης  σημασίας και επιπτώσεων είναι η 

έλλειψη ρευστότητας για τους πιστωτές της επιχείρησης και τους άλλους 



ΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS S.A KAI ΤΗΣ  ANEK LINES S.A ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

2012 ΕΩΣ 2016 

 19 

κοινωνικούς εταίρους .Τα στοιχεία που συμμετέχουν στον υπολογισμό της 

ρευστότητας είναι  

Α) τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αναμένονται να διαγράψουν 

ολόκληρο το επιχειρηματικό κύκλο της μονάδας . 

Μετρητά 

Αξιόγραφα 

Γραμμάτια εισπρακτέα 

Πελάτες 

Αποθεματικά 

Προπληρωμένα έξοδα και προκαταβολές 

Β) τα στοιχεία βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Γραμμάτεια πληρωτέα 

Προμηθευτές 

Φόροι  

Βραχυπρόθεσμες πιστώσεις και τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων13 

 

4.4.1.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας είναι γνωστός και ως αριθμοδείκτης 

Γενικής ή Κυκλοφοριακής Ρευστότητας ,ως αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης . 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το  Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,δια  τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  . 
 

Έμμεση Ρευστότητα= 

 

 

 

                                                           

13Κάντζος Κ.(2002) « Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  ,σελ.219-221 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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Ο Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας  δείχνει το πόσες φορές το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό καλύπτει τις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . Για να θεωρείται ότι 

υπάρχει επαρκής ρευστότητα , θα πρέπει η τιμή του δείκτη να είναι υψηλότερη  

από την μονάδα. Μια αποδεκτή τιμή για τον δείκτη έμμεσης ρευστότητας είναι 

γύρο στο (2), δηλαδή το Κυκλοφορούν Ενεργητικό να είναι διπλάσιο από τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . Αυτό απαιτείται έτσι ώστε η επιχείρηση να 

εξασφαλίζει άνετα και έγκαιρα τα απαραίτητα ρευστά, προκειμένου να εξοφλήσει 

τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Οι επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν υψηλό δείκτη προσφέρουν μεγαλύτερη διασφάλιση στους 

πιστωτές τους και μικρότερο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες. Από 

την άλλη η παρουσία παρα υψηλού δείκτη σημαίνει ότι οι οντότητες διατηρούν 

υπερβάλουσα ρευστότητα η οποία πιθανόν υποδηλώνει τη  μη αποδοτική 

εκμετάλλευση του ενεργητικού τους .  

Ο δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας χρησιμοποιείται ευρέως από τους αναλυτές 

διότι παρέχει με ευκολια και περιεκτικό τροπο σημαντικά μεγέθη λογαριασμών 

του Ισολογισμού. Επίσης αξιολογεί την βραχυχρόνια ρευστότητα και αποτελεί  

βάση στην λήψη αποφάσεωνγια χορήγηση πίστωσης ,βραχυχρόνιας 

χρηματοδότησης αλλά και έλεγχο της ορθής διαχείρησεις του Κεφαλαίου Κινησης 

τις επιχείρησης εκ μέρους των στελεχών της οντότητας.14  

4.4.1.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΆΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο αριθμοδείκτης  Άμεσης (Ειδικής) Ρευστότητας έρχεται να αντιμετωπίσει 

κάποιες από τις αδυναμίες του προηγούμενου δείκτη. Υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας δεδομένα Ισολογισμού, αφήνοντας εκτός όμως κάποιες 

κατηγορίες λογαριασμών για τους οποίους εκτιμάται ότι υπάρχει καθυστέρηση 

                                                           

14 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ.75-77 
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στη ρευστοποιήση τους. Έτσι, ο παρόν δείκτης θεωρείται ένα αυστηρότερο μέτρο 

ρευστότητας σε σύγκριση με την Γενική Ρευστότητα 

 

. 
 

Άμεση Ρευστότητα= 

 

 

Βασική διαφορά του δείκτη άμεσης ρευστότητας από αυτόν της γενικής 

ρευστότητας είναι οτί στον αριθμιτή δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα. Οι λόγοι 

που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποθέματα έχουν να κάνουν με το χρόνο ή τις 

πιθανές δυσχέρειες στη ρευστοποίηση τους.  Σε επιχειρήσεις που πωλούν τα 

εμπορεύματα τους με πίστωση, τα αποθέματα είναι εκείνο το στοιχείο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού που χρειάζεται το μεγαλύτερο χρόνο για να 

ρευστοποιηθεί, αφού τα πωληθέντα εμπορεύματα σε εμπορικές απαιτήσεις και 

κατόπιν σε χρήμα. Σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, τα είδη αποθεμάτων όπως είναι 

οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα ή τα αναλώσιμα 

χρειάζονται ακόμα περισσότερο χρόνο ρευστοποίησης αφού πρώτα θα πρέπει 

να μετατραπούν σε έτοιμα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να 

πωληθούν. Άλλος λόγος σχετίζεται με την υποκειμενικότητα στην αποτίμηση της 

αξίας τους και τις πιθανές διαφορές ανάμεσα στο κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων και στην τρέχουσα αξία ρευστοποίησης. Ο δείκτης Άμεσης 

Ρευστότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδος.15  
 

4.4.1.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

                                                           

15 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ.80-81 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
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Ο δείκτης αυτός είναι το πλέον αυστηρό μέτρο ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης 

Ταμειακής ρευστότητας περιλαμβάνει μόνο τα ρευστά διαθέσιμα και τα 

χρεόγραφα , όχι αποθέματα και απαιτήσεις των οποιίων η ρευστοποίσηση 

ενδέχεται να καθυστερήσει.  
 

 

 

Ταμειακή Ρευστότητα= 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με τα στοιχεία του 

Κυκλοφοριακού Ενεργητικού που άμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πληρωμή αυτών των υποχρεώσεων. Ο δείκτης καλό θα είναι να ισούται ή να 

υπερβαίνει το μισό της μονάδας .Ο δείκτης αυτός είναι μια πραγματική και 

αυστηρή ένδειξη ρευστότητας ,όμως η πληροφοριακή του αξία είναι περιορισμένη 

διότι στην πράξη οι επιχειρήσεις κρατούν χαμηλό ύψος διαθεσίμων ,τόσα ώστε ν 

πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες πληρωμές. Η κράτηση υψηλών 

διαθεσίμων σημαίνει δέσμευση κεφαλαίων σε μη αποδοτικη μορφή. Το σύνηθες 

είναι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό να απαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του από 

αποθέματα όπoυ αναμένονται να πωληθουν. 16 

4.4.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 

ΟΙ παραπάνω αριθμοδείκτες ρευστότητας ανάδειξαν αδυναμια στο να εκτιμηθεί ο 

χρόνος ρευστοποίησης σημαντικων στοιχείων του Κυκλοφορούν Ενεργητικού 

όπως τα αποθέματα και οι απαιτήσεις.Προκειμένου να ξεπεραστουν οι 

                                                           

16 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ.84-85 

Χρεόγραφα + Διαθέσιμα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
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προαναφερθέντες περιορισμοί  κατά την ανάλυση της οικομομικής μονάδας 

χρησιμοποιούνται οι συμπληρωματικοί αριθμοδείκτες  της Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας ή Ανακύκλωσης των λογαριασμών του Κεφαλαιου Κίνησης . η 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα εκφράζει το πόσες φορές το έτος ανακυκλώνονται 

δηλαδη μετατρέπεται ένα στοιχείο του κεφαλαίου κίνησης σε καποιο άλλο . 

Μετράται σε ημέρες το χρονικό διάστημα από την δημιουργία κάποιου στοιχειου 

του κεφαλαίου κίνησης μέχρι τη μετατροπή του ,είτε σε ρευστά διαθέσιμα ,είτε σε 

κάποιο άλλο στοιχειο πιο εύκολα ρευστοποιήσιμο .Οι αριθμοδείκτες 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ονομάζονται κα αριθμοδείκτες δραστηριότητας διότι 

δείχνουν κίνηση στο χρόνο και χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας  της οικονομικης μονάδας. Η συντόμευση της 

ταχείας διάρκειας της ζωής διαφόρων στοιχείων του κυκλοφορούν ενεργητικού 

αποτελεί ένδειξη εντατικης εκμετάλλευσης τους. Η ταχεία ανακύκλωση αυτων 

των στοιχείων υποδηλώνει ότι αυτά δεν «λιμνάζουν», αλλά αξιοποιούνται 

παραγωγικά.  

4.4.2.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤHΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Ο  Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Tαχύτητας Αποθεμάτων υπολογίζει πόσες 

φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης κατά την διάρκεια της χρήσης επιτεύχθηκε η 

ανακύκλωση των αποθεμάτων. Αυτός ο δείκτης σημαίνει  πόσες φορές μια 

εμπορική επιχείρηση αγοράζει και στην συνέχεια πωλεί το μέσο απόθεμα που 

έχει στη διάθεση της που έχει στην διάθεση της . Η επιχείρηση έχει συμφέρον  να 

ανακυκλώνει  όσο το δυνατόν πιο γρήγορα συνεπώς και πολλές φορές το χρόνο 

τα αποθέματα της. Μια υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων σημαίνει 

ικανότητα της επιχείρησης να πωλεί και κατ’ επέκταση να ρευστοποιεί τα 

αποθέματα της. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανακύκλωση των αποθεμάτων οδηγεί σε 

αυξημένες πωλήσεις άρα και σε αυξημένα κέρδη, εφόσον τα αποθέματα δεν 

πωλούνται με τιμές κάτω του κόστους. Συνεπώς, η κυκλοφοριακή ταχύτητα 
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αποθεμάτων έχει μια θετική σχέση με τη ρευστότητα, αλλά και την αποδοτικότητα 

(κερδοφορία) της επιχείρησης. Ο δείκτης εμφανίζεται ως εξής : 

 
  
 ΚΤ Αποθεμάτων =        =φορές/έτους 

 

Όπου ΜΟ Αποθεμάτων ισούται με το Αρχικό Απόθεμα έτους (Τελικό απόθεμα 

προηγούμενης χρήσης ) μείον το Τελικό απόθεμα της τρέχων χρήσης δια του 2.   

 

 

Από τον αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων προκύπτει η μέση 

κατ’έτος χρονική διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων εντός της μονάδας , 

δηλαδή το χρονικό διάστημα σε ημέρες που μεσολαβεί από την αγορά τους μέχρι 

την πώληση τους . Ο υπολογισμός γίνεται διαιρώντας τις 365 ημέρες του έτους 

δια  την ΚΤ Αποθεμάτων. 
 

Διάρκεια Αποθεμάτων (σε ημέρες) = 

 

Όπως δείχνει και ο παραπάνω τύπος η συχνότητα ανακύκλωσης των 

αποθεμάτων σε ημέρες είναι περισσότερο κατανοητό μέγεθος  καθώς γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι μια υψηλή ΚΤ Αποθεμάτων ταχείας ανακύκλωσης σημαίνει 

παραμονή σχετικά λίγων ημερών για αυτά στην επιχείρηση.17 

4.4.2.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

                                                           

17 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ. 94-96 

Κόστος Πωληθέντων 

ΜΟ Αποθεμάτων 

365 

ΚΤ Αποθεμάτων 
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Ο  Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Απαιτήσεων υπολογίζει πόσες 

φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης επιτεύχθηκε η ανακύκλωση των απαιτήσεων.  

Εμφανίζει πόσες φορές εντός της λογιστικής χρήσης μια επιχείρηση πωλεί με 

πίστωση προϊόντα, εμπορεύματα ή υπηρεσίες στους πελάτες της και στη 

συνέχεια εισπράττει τις απαιτήσεις από αυτές τις πωλήσεις. Η οικονομική μονάδα 

έχει συμφέρων να ανακυκλώνει γρήγορακαι πολλές φορές το χρόνοτις 

απαιτήσεις της . Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων επηρεάζει άμεσα την 

ρευστότητα της επιχείρησης . Ο δείκτης παρουσιάζεται ως εξής: 
 

ΚΤ Απαιτήσεων =   =φορές/έτος  

 

  

Στον αριθμητής κανονικά θα έπρεπε να αναφέρονται μόνο οι πωλήσεις με 

πίστωση αλλά επειδή στην πράξη είναι δύσκολο καθώς οι Καταστάσεις 

Αποτελεσμάτων Χρήσης εμφανίζουν συνολικά τις πωλήσεις , αναγκαστικά στον 

αριθμητή αναφέρονται το σύνολο των πωλήσεων και ο ΜΟ Απαιτήσεων ισούται 

με το Αρχικό υπόλοιπο απαιτήσεων του  έτους (Τελικό Υπόλοιπο απαιτήσεων  

προηγούμενης χρήσης ) μείον το Τελικό υπόλοιπο της τρέχων χρήσης δια του 2.   

 

 Από τον αριθμοδείκτη ΚΤ Απαιτήσεων προκύπτει η χρονική διάρκεια σε ημέρες 

που μεσολαβούν μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων. Ο χρόνος ανακύκλωσης 

σε ημέρες είναι σαφώς πιο κατανοητό μέγεθος και υπολογίζεται αν διαιρέσουμε 

τις  365 ημέρες του έτους με την ΚΤ απαιτήσεων. 

 
 

Διάρκεια Απαιτήσεων (σε ημέρες ) = 

 

Πωλήσεις (με πίστωση) 

ΜΟ Απαιτήσεων 

365 

ΚΤ Απαιτήσεων 
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Μία υψηλή Κυκλοφοριακή Ταχύτητα απαιτήσεων σημαίνει το σύντομο σχετικά 

χρονικό διάστημα που χρειάζεται η εταιρεία για να εισπράξει τις απαιτήσεις της .18 
 

4.4.2.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 

Ο Αριθμοδείκτης της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Προμηθευτών υπολογίζει 

πόσες φορές μέσα στην χρήση εξοφλούνται (ανακυκλώνονται) οι υποχρεώσεις 

σε προμηθευτές αλλά και σε γραμμάτια ή επιταγές πληρωτέες, για αγορές που 

έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Ο αριθμοδείκτης παρουσιάζεται ως εξής : 
 

ΚΤ Προμηθευτών=   =φορές/έτος  

 

Αν ο αναλυτής δεν έχει πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση μπορεί να 

υπολογίσει τις Αγορές γνωρίζοντας το Κόστος Πωληθέντων με την μεταβολή των 

Αποθεμάτων. Έχοντας την 

Εξίσωση : Αρχικό Απόθεμα + Αγορές – Αποθέματα Τέλους = Κόστος Πωληθέντων  

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτουν οι Αγορές ως εξής: Αγορές Χρήσης 

=Κόστος Πωληθέντων + Αποθεμάτων Τέλους – Αποθέματα Αρχής 

Από τον αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών προκύπτει η χρονική περίοδος 

σε ημέρες κατά την οποία η επιχείρηση απολαμβάνει πίστωση για τις αγορές που έχει 

πραγματοποιήσει .Υπολογίζεται διαιρώντας 365 ημέρες του έτους για την Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Προμηθευτών. 

 

Διάρκεια Υποχρεώσεων σε προμηθευτές= 

                                                           

18 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ100-102 

Αγορές 

ΜΟ Προμηθευτών 

365 

ΚΤ Προμηθευτών 
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Μία χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών σημαίνει πως αργεί η 

εξόφληση των σχετικών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 

4.4.2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 Ο Λειτουργικός Κύκλος υπολογίζεται με το άθροισμα της χρονικής διάρκειας των 

αποθεμάτων ,συν της αντίστοιχης των απαιτήσεων.  
Λειτουργικός Κύκλος = Διάρκεια Αποθεμάτων  + Διάρκεια Απαιτήσεων 

 

Ο Λειτουργικός Κύκλος  μετρά το συνολικό χρόνο μετατροπής των αποθεμάτων 

σε διαθέσιμα. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η συντόμευση των ημερών  του  

συνολικού χρόνου. 
 

 

 

 

4.4.2.5. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Η διάρκεια των αποθεμάτων ,των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων προς τους 

προμηθευτές  μπορούν να συνδυαστούν    και μεταξύ τους  με την τύπο του 

Εμπορικού Κύκλου όπου είναι η διαφορά που προκύπτει από, αν από τις ημέρες 

του Λειτουργικού Κύκλου αφαιρεθούν οι ημέρες που διαρκούν οι υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές . 
Εμπορικός Κύκλος = Λειτουργικός – Διάρκεια Προμηθευτών 

Ο εμπορικός Κύκλος αντιπροσωπεύει τη μέση χρονική διάρκεια κατά την οποία η 

επιχείρηση έχει ανάγκη χρηματοδότησης της λειτουργίας της , καθώς έχει 

εξοφλήσει  τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ,αλλά μένουν να εισπράξει 
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τις απαιτήσεις της . Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να συντομεύει το συνολικό 

χρόνο ανάγκης χρηματοδότησης της .19 
 

4.4.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ή δομής κεφαλαίου αποκαλύπτουν 

την σύνθεση των κεφαλαίων της επιχείρησης και την προέλευση των πηγών 

χρηματοδότησης. Οι δείκτες αυτοί εστιάζουν το ενδιαφέρων τους στην αναλογία 

Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων στο παθητικό. Εξετάζουν επίσης τις πηγές  

μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας χρηματοδότησης της μονάδας και την σχέση 

των αντίστοιχων κεφαλαίων με συγκεκριμένες κατηγορίες του ενεργητικού. Τα 

Ξένα κεφάλαια προσφέρουν χρηματοδοτικές διευκολύνσεις , συμβάλουν στην 

μεγέθυνση του ενεργητικού, στην κερδοφορία και στην αύξηση της 

αποδοτικότητας  αλλά ενέχουν και κινδύνους όπως η αδυναμία εξόφλησης 

υποχρεώσεων με αναγκαστική ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ,απώλεια 

ελέγχου της επιχείρησης και τέλος χρεοκοπία. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας 

της επιχείρησης προς αποφυγή του κόστους μίας πτώχευσης εξετάζεται και από 

τους  πιστωτές κατά πρώτο λόγω τράπεζες καθώς τους ενδιαφέρει να 

αποφασίσουν αν θα χορηγήσουν δάνεια στην επιχείρηση ή όχι και αν μπορεί 

αυτή να ανταπεξέλθει στους συμφωνηθέντες όρους .  

 

                                                           

19 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ. 108 



ΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS S.A KAI ΤΗΣ  ANEK LINES S.A ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

2012 ΕΩΣ 2016 

 29 

4.4.3.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Ο αριθμοδείκτης ξένων προς τα συνολικά κεφάλαια εκφράζει το ποσοστό των 

υποχρεώσεων στο σύνολο του ενεργητικού. 
 

            *100 

 

 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό επιβάρυνσης από δάνεια και άλλες πιστώσεις 

που έχει λάβει μία οντότητα.  Ένα υψηλό ποσοστό  επιβάρυνσης δημιουργεί 

ερωτήματα για το αν θα μπορέσει αυτή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των 

πιστωτών της . Επίσης δημιουργούνται και κίνδυνοι για την βιωσιμότητα της 

μονάδας. 

4.4.3.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 
 

Οι δανειστές εξετάζουν την επάρκεια των Κερδών προ φόρων και τόκων στην 

κάλυψη των εξόδων από τόκους . Ο αριθμοδείκτης  δείχνει πόσες φορές αυτοί οι 

τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει τη 

σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας επιχείρησης και των χρεωστικών τόκων 

με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα κεφάλαια. 

 

Ο σχετικός αριθμοδείκτης έχει ως εξής: 
 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης τόκων= 

 
 

 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

Σύνολο Ενεργητικού 

Κέρδη προ φόρων και τόκων 

Τόκοι έξοδα 
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4.4.3.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση εκφράζει το βαθμό παρουσίας των ίδιων 

κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού. Ο δείκτης έχει ως εξής : 
 

Δεικτης Χρηματοοικονομικης Μοχλευσης= 
 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης τόσο 

μεγαλύτερη η παρουσία ξένων κεφαλαίων στο ενεργητικό της επιχείρησης. Για να 

έχει όμως θετική επίπτωση στην αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων θα πρέπει 

το κόστος των ξένων κεφαλαίων να μην ξεπερνά την συνολική αποδοτικότητα της 

επιχείρησης . Η οντότητα μπορεί να αυξάνει θεωρητικά τα κέρδη της αυξάνοντας 

τα δανειακά κεφάλαια μέχρι το σημείο όπου τα οριακά κέρδη προ φόρων και 

τόκων θα εξισωθούν με το καταβαλλόμενο κόστος δανεισμού.20  

4.4.4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ως αποδοτικότητα ορίζεται η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη και 

να τα  μεγιστοποιεί. Η εξέταση του βαθμού κερδοφορίας χρησιμεύει στην 

πληροφόρηση και άλλων ενδιαφερόμενων , εκτός από του μετόχους –ιδιοκτήτες 

ή τους επενδυτές που επιθυμούν να έχουν ένα μέτρο εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας και απόδοσης της εταιρίας ,   όπως οι μέτοχοι και η 

δυνητικοί μέτοχοι . Επίσης οι αριθμοδείκτες αποτελούν και ένα σημαντικό 

εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης ως εργαλείο 

μέτρησης του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. 

                                                           

20 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ. 170,204-208  

Σύνολο Ενεργητικού 

Ίδια Κεφάλαια 
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4.4.4.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Η Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων είναι ο πλέον διαδεδομένος 

αριθμοδείκτης μέτρησης της αποδοτικότητας καθώς μετρά την αποδοτικότητα 

του συνόλου των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η οικονομική μονάδα .Ονομάζεται 

και αποδοτικότητα του Ενεργητικού διότι το ενεργητικό χρηματοδοτείται από το 

σύνολο ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

Ο αριθμοδείκτης έχει ως εξής : 

 
Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων =  *100 

 

  

Ο αριθμοδείκτης σχετίζει τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων δια του συνόλου του 

Ενεργητικού. Αυτός εκφράζει το πόσο επικερδώς εκμεταλλεύεται η οντότητα το 

ενεργητικό της . Μια αποδοτικότητα της τάξης του 10% σημαίνει πως μία 

επένδυση ύψους 100 ευρώ έδωσε κέρδη 10 ευρώ. Ως δείκτης είναι εύκολος 

,κατανοητός και περιεκτικός για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους 

αναλυτές. 

4.4.4.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
Ο αριθμοδείκτης του Μικτού Περιθωρίού Κέρδους εκφράζει το ποσοστό των 

Μικτών κερδών επί των Πωλήσεων. Τα μικτά κέρδη προκύπτουν από το σύνολο 

των πωλήσεων αν αφαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων . 
 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους =    *100 

    

 

Καθαρά Κέρδη 

Σύνολο Ενεργητικού 

Μικτά Κέρδη 

Πωλήσεις 
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Ο δείκτης είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων  των 

οντοτήτων. Κρίνεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών της διοίκησης της 

επιχείρησης όπως η πολιτική των πωλήσεων, η πολιτική τιμών καθώς και οι 

προσπάθειες για τον περιορισμό του κόστους . Ένα υψηλό ποσοστό μικτό 

περιθώριο κέρδους σημαίνει την ευχέρεια της επιχείρησης να καλύπτει τα 

λειτουργικά της έξοδα με ευκολία.  

4.4.4.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
 

Ο δείκτης Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους προκύπτει αν από τις Πωλήσεις 

αφαιρεθούν το σύνολο των εξόδων λειτουργίας της εταιρείας (Κόστος 

Πωληθέντων, έξοδα λειτουργίας ,έξοδα διοίκησης, έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης). Τα λειτουργικά κέρδη ονομάζονται και Κέρδη προ Φόρων και 

Τόκων. Ο αριθμοδείκτης παρουσιάζεται ως εξής: 
 

 

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους = *100  

 
Ένα υψηλό ποσοστό Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους συμβάλλει στην κάλυψη 

του χρηματοοικονομικού κόστους (τόκους και συναφή έξοδα ) της επιχείρησης 

και αποτελεί ένδειξη φερεγγυότητας προς τους πιστωτές της.21  

                                                           

21 Π. Παπαδέας - Ν. Συκιανάκης (2014) « Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων »  
,σελ. 156-166 

Κέρδη προ Φόρων και 

Τόκων 

Πωλήσεις 
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 3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ   HELLENIC SEAWAYS KAI ANEK LINES  ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΩΝ AΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩN . 

5.1.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Η πρώτη κατηγορία που επιλέξαμε να αναλύσουμε είναι της Ρευστότητας και πιο 

συγκεκριμένα της Έμμεσης Ρευστότητας των δύο οντοτήτων. 
 

5.1.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ  Η ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤHΤΑΣ 
 

Με την βοήθεια του αριθμοδείκτη της Έμμεσης Ρευστότητας θα παρατηρήσουμε 

πόσες φορές σε μία περίοδο οι δύο Ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να καλύψουν 

τις υποχρεώσεις τους με την ρευστοποίηση του Κυκλοφορούν Ενεργητικού. 

Η HELLENIC SEAWAYS  την περίοδο 2012 με 2016 καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της  0,24-0,15-0,15-1,17-0,16 φορές, ενώ η 

ANEK LINES τις καλύπτει 0,17-0,14-0,17-0,17-0,18 φορές αντίστοιχα για την 

κάθε περίοδο με την ρευστοποίηση του Κυκλοφορούν Ενεργητικό δηλαδή 

αποθέματα ,απαιτήσεις και διαθέσιμα. Είναι εμφανές ότι καμία από τις δύο 

εταιρείες δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους αν 

αναλογιστούμε ότι βάσει βιβλιογραφίας ένα καλό αποτέλεσμα κυμαίνεται κοντά 

στο 2 . Η χαμηλή ρευστότητα των δύο επιχειρήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι 

και οι δύο εταιρείες έχουν αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες 

είναι πολλαπλάσιες των λοιπών υποχρεώσεων τους ,με εξαίρεση την περίοδο 

2015 με 2016 για την HELLENIC SEAWAYS όπου εξοφλήθηκε το 90% των 

υποχρεώσεων της και για το λόγω αυτό το 23015 μπορούσε να καλύψει πλήρως 

όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ενώ το 2016 μόλις το 60% αυτών 
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όπου η μείωση αυτή σε σχέση με το 2015 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

εμπορικών της υποχρεώσεων. Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

είναι δύο Ναυτιλιακές εταιρείες που δεν μπορούν να παρέχουν ασφάλεια τόσο 

στους πιστωτές όσο και στους προμηθευτές λόγω χαμηλής ρευστότητας.   

Αριθμοδείκτης Έμμεσης ή Γενικής  
Ρευστότητας

0

0,5

1

1,5

HELLENIC SEWAYS A.E. 0,24 0,15 0,15 1,17 0,6

ANEK LINES A.E. 0,17 0,14 0,17 0,17 0,18

2012 2013 2014 2015 2016

 

5.1.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Στη συνέχεια ο επόμενος δείκτης  που επιλέξαμε να αναλύσουμε είναι της 

Άμεσης Ρευστότητας. Με την βοήθεια του αριθμοδείκτη της Άμεσης  Ρευστότητας 

θα παρατηρήσουμε πόσες φορές σε μία περίοδο οι δύο Ναυτιλιακές εταιρείες 

μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις τους με τα ταχέως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του του Ενεργητικού δηλαδή απαιτήσεις και διαθέσιμα . 

Την πενταετία 2012 με 2016 τα αποτελέσματα του αριθμοδείκτη για την 

HELLENIC SEAWAYS είναι 0,22-0,14-0,15-1,14-0,57 φορές ενώ για την την 

ANEK LINES είναι 0,16-0,13-0,16-0,16-0,17 φορές αντίστοιχα για την κάθε 

χρήση. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ Έμμεσης 

και Άμεσης Ρευστότητας και αυτό οφείλεται στο χαμηλό αριθμό αποθεμάτων που 

διατηρούν οι δύο εταιρείες. Αυτός ο δείκτης όπως κα ιο προηγούμενο σ 



ΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS S.A KAI ΤΗΣ  ANEK LINES S.A ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

2012 ΕΩΣ 2016 

 35 

επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για  δύο εταιρείες με πολύ χαμηλή ρευστότητα όπου 

τις πρώτες τρεις περιόδους τα αποτελέσματα τους είναι πολύ κοντά ,ενώ τα δύο 

τελευταία έτη λόγω της εξόφλησης του βραχυπρόθεσμου δανείου η ρευστότητα 

της HELLENIC SEAWAYS  βελτιώθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Παρόλο αυτά 

καμία από τις δύο επιχειρήσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζονται για 

την ρευστότητα τους κατά την πενταετία που εξετάσαμε.  

 
 

Αριθμοδείκτης Άμεσης  Ρευστότητας

0

0,5

1

1,5

HELLENIC SEWAYS A.E. 0,22 0,14 0,15 1,14 0,57

ANEK LINES A.E. 0,16 0,13 0,16 0,16 0,17

2012 2013 2014 2015 2016

 
 

5.1.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο τελευταίος αριθμοδεικτής από την κατηγορία της ρευστότητας είναι της 

Ταμειακής Ρευστότητας ,ένας από τους αυστηρότερούς της κατηγορίας καθώς 

εξετάζει τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα των επιχειρήσεων .Ο δείκτης αυτός 

θα μας εκφράσει πόσες φορές οι δυο Ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να 

καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  με τα ταμειακά διαθέσιμα και 

χρεόγραφα. 
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Τις χρήσεις 2012 με 2016 τα αποτελέσματα της ταμειακής ρευστότητας για την 

HELLENIC SEAWAYS είναι 0,005-0,004-0,008-0,23-0,12 φορές ενώ για την 

ANEK LINES είναι 0,002-0,005-0,004-0,013-0,03 φορές. Παρατηρούμε ότι οι δύο 

οικονομικές μονάδες με εξαίρεση τις χρονιές 2015-2016 για την HELLENIC 

SEAWAYS για τους λόγους που αναφέραμε στους δύο προηγούμενους 

αριθμοδείκτες τις περισσότερες περιόδους δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το 1% 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με την χρήση των διαθεσίμων τους . Η 

ANEK LINES και τις πέντε περιόδους έχει υποχρεώσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα 

300 εκατομμύρια ευρώ ενώ η HELLENIC  SEAWAYS τις πρώτες τρεις περιόδους 

οι υποχρεώσεις της ξεπερνάνε τα 150 εκατομμύρια ευρώ  αλλά τις δύο τελευταίες 

περιόδους μειώνονται στο 1/3. Για το λόγω αυτό παρουσιάζει καλύτερη 

ρευστότητα σχεδόν όλες τις χρήσεις χωρίς να χαρακτηρίζεται για αυτή. 

Αριθμοδείκτης  Ταμειακής   
Ρευστότητας

0

0,1

0,2

0,3

HELLENIC SEWAYS A.E. 0,005 0,004 0,008 0,23 0,12

ANEK LINES A.E. 0,002 0,005 0,004 0,013 0,03

2012 2013 2014 2015 2016

 

5.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 

Η δεύτερη κατηγορία αριθμοδεικτών που επιλέξαμε να αναλύσουμε τις δύο 

Ναυτιλιακές εταιρείες είναι της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας . 
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5.2.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Με τον δείκτη της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων θα δούμε πόσες 

φορές μέσα σε μία περίοδο ανανεώνονται τα αποθέματα για ακόμα καλύτερα 

συμπεράσματα υπολογίζουμε την Διάρκεια Ανακύκλωσης των Αποθεμάτων για 

να βρούμε το διάστημα αυτό σε ημέρες. 

Την πενταετία 2012 με 2016 η HELLENIC SEAWAYS ανανεώνει τα αποθέματα 

σε 6,6-5,96-4,38-2,8-3,37 ημέρες ενώ η ANEK LINES για το ίδιο διάστημα τα 

ανακυκλώνει σε 14,25-10,73-7,47-6,9-6 ημέρες αντίστοιχα για την κάθε χρήση. 

Όσο μικρότερο είναι το διάστημα σε ημέρες τόσο το καλύτερο για μια επιχείρηση 

γιατί δεν κρατάει μεγάλο αριθμό αποθεμάτων και τα ανανεώνει γρήγορα . Στην 

περίπτωση των δύο Ναυτιλιακών εταιρειών το διάστημα ανανέωσης των 

αποθεμάτων είναι μικρό, οι δύο οντότητες διατηρούν χαμηλό αριθμό 

αποθεμάτων ως απόθεμα. Παρατηρούμε το διάστημα της ανανέωσης των 

αποθεμάτων για την ANEK LINES είναι διπλάσιο όλες τις περιόδους από την 

HELLENIC SEAWAYS  και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η  ANEK LINES σαν 

μέγεθος είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να διατηρεί και μεγαλύτερο αριθμό 

αποθεμάτων. Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο χαμηλός αριθμός 

αποθεμάτων αποτυπώνεται και στην γενική της ρευστότητα η οποία είναι και 

αυτή χαμηλή . 
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακης 
Ταχύτητας Αποθεμάτων

0

5

10

15

HELLENIC SEWAYS A.E. 6,6 5,96 4,38 2,8 3,37

ANEK LINES A.E. 14,25 10,73 7,47 6,9 6

2012 2013 2014 2015 2016

 
 

5.2.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Ο δεύτερος δείκτης που θα εξετάσουμε είναι αυτός της Κυκλοφοριακή Ταχύτητας 

απαιτήσεων. Με την βοήθεια αυτού θα δούμε σε τι διάστημα οι δύο οικονομικές 

μονάδες εισπράττουν τις εμπορικές τους απαιτήσεις  . 

Την πενταετία 2012-2016 η HELLENIC SEAWAYS εισπράττει της απαιτήσεις της 

από τους πελάτες της σε 66,12-48,47-30,11-23,98-24,79 ημέρες ενώ η ANEK 

LINES για την ίδια περίοδο εισπράττει σε 105,18-103,69-99,45-100,27-92,40 

ημέρες αντίστοιχα για κάθε χρήση.Όσο πιο μικρότερο είναι το διάστημα σε 

ημέρες τόσο το καλύτερο για μία επιχείρηση καθώς εισπράττει  πιο γρήγορα τοις 

εμπορικές της απαιτήσεις γεγονός το οποίο την βοηθάει στην βελτίωση της 

ρευστότητας .Παρατηρούμε ότι η HELLENIC SEAWAYS εισπράττει πολύ πιο 

γρήγορα τις εμπορικές απαιτήσεις αλλά και χρήση με την χρήση τις εισπράττει 

γρηγορότερα ,βελτιώνοντας έτσι την ρευστότητα της ενώ η ANEK LINES 

παρουσιάζει μία σταθερότητα  και αργεί αρκετά σε σχέση με τον ανταγωνιστή της  
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να εισπράξει τις απαιτήσεις της . Αυτό αποτυπώνεται σε ένα βαθμό και στην 

ρευστότητα των δύο Ναυτιλιακών εταιρειών όπου η HELLENIC SEAWAYS  και 

τις πέντε υπό εξέταση περιόδους έχει λίγο καλύτερη ρευστότητα. 
 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Απαιτήσεων
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HELLENIC SEWAYS A.E. 66,12 48,47 30,11 23,98 24,79

ANEK LINES A.E. 105,18 103,69 99,45 100,27 92,4

2012 2013 2014 2015 2016

 

5.2.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 

 

Ο επόμενος δείκτης της κατηγορίας αυτής είναι ο Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Προμηθευτών και πιο συγκεκριμένα την διάρκεια  ζωής των προμηθευτών. Με 

την χρήσης αυτού θα αναλύσουμε σε τι διάστημα ημερών εξοφλούν τις εμπορικές 

τους υποχρεώσεις οι δύο ναυτιλιακές εταιρείες .  

Την περίοδο 2012-2016 η HELLENIC SEAWAYS  εξοφλεί τους προμηθευτές της 

σε 130-111-155-113-99 ημέρες ενώ η ANEK LINES εξοφλεί τις υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές της σε 130-131-128-91-91 ημέρες αντίστοιχα για κάθε 

χρήση . Ό όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα σε ημέρες που καθυστερεί μία 

επιχείρηση να εξοφλήσει τους προμηθευτές της τόσο το καλύτερο για αυτή 
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καθώς το διάστημα που καθυστερεί ,τα διαθέσιμα παραμένουν μέσα στην 

εταιρεία και μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες είτε να 

επενδυθούν, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ρευστότητα τους .Παρατηρούμε ότι η 

HELLENIC SEAWAYS τις περισσότερες περιόδους καθυστερεί περισσότερο να 

εξοφλήσει τους προμηθευτές της σε σχέση με την ANEK LINES . 
 

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Προμυθευτών
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HELLENIC SEWAYS A.E. 130,35 111,62 155,98 113,35 99,45

ANEK LINES A.E. 130,35 131,76 128,07 91,02 91,02

2012 2013 2014 2015 2016

 

5.2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 

Ο επόμενος δείκτης που θα δούμε είναι του Λειτουργικού Κύκλου Επιχειρήσεων 

ο όποιος   μετρά το συνολικό χρόνο  μετατροπής των αποθεμάτων σε διαθέσιμα. 

Για την περίοδο 2012-2016 ο λειτουργικός κύκλος της HELLENIC SEAWAYS 

είναι 72-54-34-26-28 ημέρες ενώ για την ANEK LINES είναι 111-109-103-103-95 

ημέρες .Παρατηρούμε ότι η  HELLENIC SEAWAYS  έχει αρκετά καλύτερο 

Λειτουργικό κύκλο από την ANEK LINES δηλαδή η συνολική διάρκεια 
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ανακύκλωσης των αποθεμάτων σε διαθέσιμα για το 2016 είναι 28 ημέρες ενώ για 

την ANEK LINES το ίδιο διάστημα είναι 95 ημέρες . 

Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης
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HELLENIC SEWAYS A.E. 72,72 54,43 34,49 26,78 28,16

ANEK LINES A.E. 111,78 109,65 103,83 103,07 95,77

2012 2013 2014 2015 2016

 

5.2.5. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Ο τελευταίος δείκτης που θα αναλύσουμε  από την κατηγορία της Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας είναι αυτού του Εμπορικού Κύκλου Επιχειρήσεων όπου θα δούμε τη 

μέση χρονική διάρκεια κατά την οποία η επιχείρηση έχει ανάγκη χρηματοδότησης 

της λειτουργίας της . Για την περίοδο 2012-2016 η HELLENIC SEAWAYS  έχει 

(57)-(57)-(121)-(86)-(71) ημέρες ,παρατηρούμε ότι έχει αρνητικό Εμπορικό Κύκλο 

για όλες τις περιόδους που εξετάζουμε καθώς όπως αναφέραμε και στους 

παραπάνω δείκτες  κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

προς προμυθευτές ότι η εταιρία καταφέρνει να εισπράττει τις απαιτήσεις της και 

να εξοφλεί με μεγάλη καθυστέρηση του προμηθευτές της κατά συνέπεια και ο 

εμπορικός της κύκλος είναι αρνητικός ενώ η ANEK LINES για την ίδια περίοδο 

έχει Εμπορικό Κύκλο  (18)-(22)-(24)-12-4 ημέρες .Η ANEK LINES  παρατηρούμε 

ότι τις τρεις πρώτες περιόδους έχει αρνητικό εμπορικό κύκλο και τις δύο 
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τελευταίες να έχει ανάγκη για χρηματοδότησης για δίαστημα ημερών 12 και 4 

αντιστοιχα για το έτος 2015 και 2016 .Αυτό συμβαίνει καθώς η εταιρία έχει αρκετα 

μεγαλύτερο  διάστημα σε ημέρες είσπραξης και μικρότερο διάστημα σε ημέρες 

για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε αντίθεση με την HELLENIC SEAWAYS . 

Εμπορικός  Κύκλος Επιχείρησης
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HELLENIC SEWAYS A.E. -57,63 -57,19 -121,49 -86,57 -71,29

ANEK LINES A.E. -18,57 -22,11 -24,24 12,05 4,75
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5.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Η επόμενη κατηγορία αριθμοδεικτών είναι της Διάρθρωσης και βιωσιμότητας. 

Μία από της πιο σημαντικές κατηγορίες καθώς εξετάσει πόσο βιώσιμη είναι μία 

επιχείρηση. 
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5.3.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

 

Για αρχή εξετάσαμε την διάθεση των κεφαλαίων με τον δείκτη Ξένα κεφάλαια 

προς τα Συνολικά Κεφάλαια για να βρούμε σε  τι ποσοστό είναι τα ξένα ή 

δανειακά κεφάλαια επί του συνόλου των κεφαλαίων. Το ποσοστό των Ξένων 

Κεφαλαίων της HELLENIC SEAWAYS είναι 55,04%-63,53%-68,24%-73,76%-
71,74% ενώ της ANEK LINES είναι 89,93%-99,76%-104,66%-104,72%-102,71% 

επί των συνολικών . Ένα υψηλό ποσοστό στο δείκτη αυτό δείχνει ότι η 

επιχείρηση στηρίζεται στα Ξένα Κεφάλαια της το οποίο περιέχει κινδύνους.  

Παρατηρούμε ότι και οι δύο εταιρείες όλες τις περιόδους στηρίζονται κυρίως στα 

ξένα τους κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα στα δανειακά τους καθώς πάνω από το 

75 τοις εκατό των ξένων κεφαλαίων είναι δάνεια. Βέβαια η ANEK LINES είναι μία 

οντότητα που στηρίζεται μόνο στα ξένα και δανειακά της  κεφάλαια .Τις τρεις 

τελευταίες περιόδους το αποτέλεσμα του δείκτη ξεπερνά το 100 τοις εκατό . Αυτό 

συμβαίνει διότι η εταιρία τις περιόδους αυτές είχε ζημιές τις οποίες 

κεφαλοποιεισαι με αποτέλεσμα να έχει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια .  
 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ KAI ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS S.A KAI ΤΗΣ  ANEK LINES S.A ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

2012 ΕΩΣ 2016 

 44 

Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς 
Συνολικα Κεφάλαια
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HELLENIC SEWAYS A.E. 54,04 63,54 68,24 73,76 71,44

ANEK LINES A.E. 89,93 99,76 104,66 104,72 102,71
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5.3.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 
 

 

Ένας εξίσου σημαντικός αριθμοδείκτης βιωσιμότητας είναι ο δείκτης κάλυψης 

τόκων ,τον οποίο εξετάζουν πιστωτές και διοίκηση μίας οικονομικής μονάδας. Με 

την χρήση του αριθμoδείκτη αυτού θα δούμε πόσες φορές μέσα σε μια περίοδο 

με τα κέρδη προ φόρων και τόκων οι δύο Ναυτιλιακές εταιρείες έχουν την 

δυνατότητα να καλύψουν τους χρεωστικούς τόκους τους . 

Την περίοδο 2012-2016 η HELLENIC SEAWAYS  με τα κέρδη προ φόρων και 

τόκων δύναται να καλύψει (4,31)-(4,81)-(1,09)-(1,57)-2,15 φορές τους τόκους 

της. 

Την ίδια περίοδο η ANEK LINES καλύπτει τους τόκους της (2,77)-(1,26)-0,02-
1,03-1,06 φορές αντίστοιχα για την κάθε χρήση. 
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Όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμά του δείκτη αυτού τόσο το καλύτερο για την 

επιχείρηση καθώς έχει υψηλά κέρδη προ φόρων και τόκων και χαμηλούς τόκους 

το οποίο της διασφαλίζει την βιωσιμότητα της . Στην περίπτωση των δύο 

Ναυτιλιακών εταιρειών ο δείκτης παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα που 

σημαίνει ότι οι εταιρείες είχαν ζημιές προ φόρων και τόκων με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις . Τις 

περιόδους όπου είχαν κέρδη παρουσιάζουν ελάχιστα αποτελέσματα και αυτό 

οφείλεται στους πολλούς χρεωστικούς τόκους που έχουν επιβαρυνθεί οι δύο 

εταιρείες λόγω των πολλών χορηγούμενων δανείων τα οποία έχουν λάβει. 

 
 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 
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HELLENIC SEWAYS A.E. -4,31 -4,81 -1,09 -1,57 2,15

ANEK LINES A.E. -2,77 -1,26 0,022 1,03 1,06
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5.3.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  
 

 

Ο τελευταίος δείκτης από την κατηγορία αυτή είναι της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης ένας από τους πιο γνωστούς και διαδεδομένος δείκτης της ανάλυσης.  
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Με την χρηματοοικονομική μόχλευση θα δούμε πόσο υπερδανεισμένες ή μη είναι 

η κάθε εταιρία αλλά και το πόσο αποδοτικά είναι τα ίδια τους κεφάλαια . 

Κατά την διάρκεια 2012-2016 το αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

για την HELLENIC SEAWAYS είναι 2,18-2,76-3,15-3,81-3,50 φορές και για την  

ANEK LINES είναι  9,93-434,26-(21,43)-(21,17)-(364,72) φορές αντίστοιχα για 

την κάθε χρήση. 

Βάσει βιβλιογραφίας ένα υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης (σε περίοδο ύφεσης 

περίπου κοντά στο 3 ) δείχνει μια υπερδανεισμένη εταιρεία . Σε περίπτωση που 

δεν πετύχει τους αναμενόμενους στόχους της η επιχείρηση κινδυνεύει και με 

χρεοκοπία. Όσον αφορά την HELLENIC SEAWAYS η χρηματοοικονομική 

μόχλευση για την περίοδο 2012-2016 παρουσιάζει μία όχι υψηλή μόχλευση η 

οποία οφείλεται στον υψηλό αριθμό των δανειακών υποχρεώσεων που ίσως 

κινδυνεύσει με χρεοκοπία σε περίπτωση μη επίτευξης του αναμενόμενου τζίρου 

και κέρδους . Όσον αφορά την ANEK LINES η χρηματοοικονομική μόχλευση που 

παρουσιάζει το 2012 είναι πολύ υψηλή και το 2013 έχει ένα τεράστιο δείκτη ο 

οποίος οφείλεται στον πάρα πολύ χαμηλό αριθμό ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης 

κάθε χρήση μειώνεται λόγω της κεφαλοποίησης των ζημιών με αποτέλεσμα τις 

τελευταίες τρεις περιόδους να έχουμε αρνητικό δείκτη  χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης  λόγω των αρνητικών  Ιδίων Κεφαλαίων που παρουσίασε η εταιρεία. 
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Αριθμοδείκτης Χρηματοιοκονομικής 
Μόχλευσης
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HELLENIC SEWAYS A.E. 2,18 2,76 3,15 3,81 3,5

ANEK LINES A.E. 9,93 434,26 -21,43 -21,17 -364,72

2012 2013 2014 2015 2016

 

5.4.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Η τελευταία κατηγορία της παρούσας εργασίας εξετάζει την αποδοτικότητα των 

Συνολικών Κεφαλαίων αλλά και των Πωλήσεων. 
 

5.4.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Για αρχή επιλέξαμε να αναλύσουμε την αποδοτικότητα των Συνολικών 

Κεφαλαίων με την βοήθεια του αριθμοδείκτη όπου θα δούμε πόσο αποδοτικά 

εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα Συνολικά Κεφάλαια της ώστε να είναι κερδοφόρα. 
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Την πενταετία 2012-2016 το ποσοστό του αριθμοδείκτη αυτού για την HELLENIC 

SEAWAYS είναι (8,20%)-(15,72%)-(6,30%)-(0,85%)-2,20% ενώ για ANEK LINES 

είναι (16,42%)-(10,82%)-(4,80%)-0,14%-0,22%. Ένα υψηλό αποτέλεσμα του 

δείκτη αυτού μας εκφράζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούνται τα Συνολικά 

Κεφάλαια ώστε η  εταιρεία να πετύχει κέρδη. 

Σχετικά με την HELLENIC SEAWAYS τα πρώτα τέσσερα έτη είχε ζημιές για το 

λόγω αυτό παρουσιάζει αρνητικά ποσοστά αποδοτικότητας ενώ την τελευταία 

χρονιά που κατέγραψε κέρδη παρουσίασε και μία πολύ χαμηλή αποδοτικότητα 

του 2,2% που σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ Συνολικών Κεφαλαίων που έχουν 

επενδυθεί ,τους αποδίδουν 2,2 ευρώ. 

Σχετικά με την ANEK LINES παρατηρούμε ότι τις πρώτες περιόδους κατέγραψε 

ζημιές αλλά κάθε χρονιά οι ζημιές αυτές μειώνονταν με αποτέλεσμα το 2015 και 

2016 να καταφέρει να παρουσιάσει κάποια λίγα κέρδη. Το 2016 ο αριθμοδείκτης 

αποδοτικότητας παρουσίασε ποσοστό 0,22% που σημαίνει ότι για κάθε 100 

ευρώ Συνολικών Κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί να αποδίδουν 0,22 λεπτά του 

ευρώ .Τέλος συγκρίνοντας το έτος 2016 όπου και οι δύο επιχειρήσεις είχαν 

κέρδη, παρατηρούμε ότι η HELLENIC SEAWAYS παρουσιάζει 10 φορές 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα του Συνόλου του Ενεργητικού σε σχέση με την ANEK 

LINES αλλά παρόλα αυτά η αποδοτικότητας της δεν δύναται να χαρακτηριστεί 

υψηλή. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας 
Συνολικών Κεφαλαίων
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5.4.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
 

Ο δεύτερος αριθμοδείκτης που επιλέξαμε είναι αυτός του Μικτού Περιθωρίου  

Κέρδους. 

Με την βοήθεια αυτού του δείκτη θα δούμε το ποσοστό πωλήσεων δηλαδή τον 

τζίρο που απομένει ως μεικτό κέρδος στην οντότητα όταν αφαιρεθεί το κόστος 

πωληθέντων . 

Την περίοδο 2012-2016 το ποσοστό του Μεικτού Κέρδους  για την HELLENIC 

SEAWAYS  είναι (5,8%)-(0,86%)-11,94%-23,92%-14,86% ενώ για την ANEK 

LINES το ποσοστό είναι 10,57%-11,15%-14,18%-26,79%-25,40% αντίστοιχα για 

κάθε περίοδο . Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό του μεικτού κέρδους τόσο το 

καλύτερο για μία επιχείρηση καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει με μεγαλύτερη 

ευκολία στην αντιμετώπιση των λειτουργικών της εξόδων. Τις  πρώτες δύο 

περιόδους η HELLENIC SEAWAYS παρουσιάζει αρνητικό περιθώριο μικτού 

κέρδους και αυτό οφείλεται στον μη αναμενόμενο τζίρο της που είχε θέσει ως 
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στόχο με  αποτέλεσμα το κόστος πωληθέντων δηλαδή  (Μισθοδοσία, καύσιμα 

,έξοδα επισκευών και συντηρήσεων, ασφάλιστρα, έξοδα επιθεωρήσεων   )22 να 

είναι υψηλότερα από το κύκλο εργασιών της . Ενώ όσο αφορά την ANEK LINES 

παρατηρούμε ότι χρήση με την χρήση το ποσοστό του μεικτού κέρδους 

παρουσιάζει βελτίωση, με αποτέλεσμα το 2016 για κάθε 100 ευρώ πωλήσεων να 

μένουν ως μεικτό κέρδος τα 25,4 ευρώ ενώ στην HELLENIC SEAWAYS  μόνο τα 

14,86 ευρώ . Είναι εμφανές ότι κατά την διάρκεια της πενταετίας η ANEK LINES 

παρουσίασε πολύ καλύτερη αποδοτικότητα των πωλήσεων της που είχε σαν 

αποτέλεσμα τα πολύ υψηλότερα ποσοστά μεικτούς κέρδους σε σχέση με την 

HELLENIC SEAWAYS .  
 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου 
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22 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) , σελ. 37 
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5.4.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
 

Ο τελευταίος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας είναι του Λειτουργικού Περιθωρίου 

Κέρδους . Με τον δείκτη αυτό θα δούμε τι ποσοστό των πωλήσεων απομένουν 

ως κέρδη προ φόρων και τόκων. 

Το ποσοστό του δείκτη για τις χρήσεις 2012-2016 της HELLENIC SEAWAYS 

είναι (41,34%)-(44,80%)-(10,09%)-(9,54%)-9,05% ενώ για την ANEK LINES είναι 

(26,46%)-(13,13%)-0,20%-11,57%-10,68% αντίστοιχα για κάθε χρήση. Όσο 

υψηλότερο ποσοστό Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους υπάρξει τόσο το 

καλύτερο για μια επιχείρηση καθώς αυτό συμβάλλει στην δυνατότητα κάλυψης 

του χρηματοοικονομικού κόστους (τόκους και συναφή έξοδα ) της επιχείρησης 

και αποτελεί ένδειξη φερεγγυότητας προς τους πιστωτές της. Όσον αφορά την 

HELLENIC SEAWAYS  παρατηρούμε ότι το ποσοστό για το μεγαλύτερο 

διάστημα  είναι αρνητικό καθώς η εταιρία εμφανίζει ζημίες προ φόρων και τόκων 

δηλαδή ο κύκλος εργασιών της εταιρίας δεν μπορεί να καλύψει το υψηλό 

λειτουργικό κόστος της παρά μόνο την τελευταία χρονιά κατέστη δυνατόν η 

εταιρεία να καλύψει το χρηματοοικονομικό κόστος της  όπου του λειτουργικό 

περιθώριο κέρδους ανήλθε  στο 9,05% δηλαδή για κάθε 100 ευρώ πωλήσεων το 

κέρδους όπου απομένει είναι  9,05 ευρώ. Αλλά και  η ANEK LINES φαίνεται ότι 

παρότι εμφανίζει τα πρώτα δύο έτη αρνητικό ποσοστό Λειτουργικού Περιθωρίου 

Κέρδους λόγω των ζημιών που παρουσιάζει στα Κέρδη προ φόρων και τόκων 

,τα έτη 2015-2016 εμφανίζει καλύτερο αλλά χαμηλό ποσοστό της τάξης του 11,57 

% και 10,68 % δηλαδή στα 100 ευρώ πωλήσεων απομένουν τα 11,57 και 10,68 

ευρώ αντίστοιχα ως κέρδος προ φόρων και τόκων  
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Αριθμοδείκτης Λειτουργικού 
Περιθωρίου Κέρδους
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 4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την σύγκριση και ανάλυση των 

οικονομικών καταστάσεων των Ναυτιλιακών Εταιρειών HELLENIC SEAWAYS  

και ANEK LINES με την χρήση των πιο διαδεδομένων αριθμοδεικτών βάσει 

βιβλιογραφίας . 

Η πρώτη κατηγορία αριθμοδεικτών που συγκρίναμε της οικονομικές καταστάσεις 

των δύο επιχειρήσεων είναι αυτής της Ρευστότητας . Σχετικά με την Έμμεση 

Ρευστότητα των δύο εταιρειών παρατηρούμε ότι καμία από τις δύο δεν 

χαρακτηρίζεται από την ρευστότητα της με την ΑΝΕΚ LINES βέβαια να καλύπτει 
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ένα πολύ μικρότερο ποσοστό των υποχρεώσεων της με το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό της σε σχέση με την HELLENIC SEAWAYS. Το έτος 2015 είναι η 

μοναδική περίοδος όπου η  HELLENIC SEAWAYS καλύπτει πλήρως τις 

υποχρεώσεις της ενώ το 2016 καλύπτει το 60% των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της με την ρευστοποίηση των αποθεματικών ,των απαιτήσεων της 

και τα ταμειακά διαθέσιμα της .Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ρευστότητα 

της  HELLENIC SEAWAYS αυξήθηκε πολύ το 2015 και οφείλεται στο γεγονός ότι 

εξόφλησε το βραχυπρόθεσμο δάνειο και το αντικατέστησε με μακροπρόθεσμο. 

Στην συνέχεια εξετάσαμε την Άμεση ρευστότητα των δύο οντοτήτων όπου δεν 

διαφοροποιούνται σχεδόν καθόλου από την Έμμεση ρευστότητα για και οι δύο 

επιχειρήσεις διατηρούν ελάχιστο αριθμό αποθεμάτων .Τέλος εξετάσαμε τον πιο 

αυστηρό αριθμοδείκτη της ρευστότητας που είναι της Ταμειακής ,ο οποίος 

διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μας επιβεβαιώνει την χαμηλή 

ρευστότητα των δύο οντοτήτων. 

Στην συνέχεια εξετάσαμε και συγκρίναμε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των δύο 

εταιρειών και πιο συγκεκριμένα το πόσο γρήγορα εισπράττουν τις απαιτήσεις και 

εξοφλούν τις υποχρεώσεις αλλά και το πόσο γρήγορα ανανεώνουν τα 

αποθέματα τους . Όσο αφορά την ανανέωση των αποθεμάτων και οι δύο 

εταιρείες παρατηρούμε ότι τα ανακυκλώνουν πολύ γρήγορα παραδείγματος χάρη 

το 2016 η HELLENIC SEAWAYS θέλει περίπου 3,5 ημέρες ενώ η ΑΝΕΚ LINES 

χρειάζεται περίπου 6 ημέρες . Οι ημέρες ανανέωσης είναι λίγες γιατί και οι δύο 

εταιρείες διατηρούν χαμηλό αριθμό αποθεμάτων. Σχετικά με την διάρκεια 

είσπραξης των απαιτήσεων παρατηρούμε ότι η HELLENIC SEAWAYS τις 

εισπράττει πολύ γρηγορότερα σε σχέση με την ΑΝΕΚ LINES . Για παράδειγμα το 

2016 η HELLENIC SEAWAYS χρειάζεται κάτι λιγότερο από 25 ημέρες για να 

εισπράξει τις εμπορικές της απαιτήσεις ενώ η ΑΝΕΚ LINES χρειάζεται περίπου 3 

μήνες για την περίοδο. Όσον αφορά την διάρκεια εξόφλησης των υποχρεώσεων 

προς τους προμηθευτές για της δύο εταιρείες παρατηρούμε ότι η  HELLENIC 

SEAWAYS καταφέρνει να καθυστερεί την εξόφληση των υποχρεώσεων της 122 

ημέρες ενώ η  ΑΝΕΚ LINES την ίδια περίοδο θέλει 114 ημέρες περίπου. Από τα 
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όσα αναφέραμε παραπάνω η πολιτική που ακολουθεί η  HELLENIC SEAWAYS 

είναι σαφώς καλύτερη από αυτή της  ΑΝΕΚ LINES καθώς εισπράττει τις 

εμπορικές της απαιτήσεις πιο γρήγορα και καθυστερεί να εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις της περισσότερο χρονικό διάστημα από την ΑΝΕΚ LINES κάτι το 

οποίο αποτυπώνεται σε ένα βαθμό  και στην γενική ρευστότητα των δύο 

επιχειρήσεων. 

Ακολούθως αναλύσαμε και συγκρίναμε τόσο την διάρθρωση όσο και την 

βιωσιμότητα των δύο Ναυτιλιακών εταιρειών. Είναι δύο εταιρείες που στηρίζονται 

στα ξένα κεφάλαια και κυρίως στα δανειακά τους κεφάλαια .Παρατηρώντας τα 

ποσοστά στα Ξένα Κεφάλαια επί τον Συνολικών Κεφαλαίων βλέπουμε ότι η  

HELLENIC SEAWAYS το 2012 στηριζόταν στα Ξένα Κεφάλαια σε ποσοστό 54 

τοις εκατό ενώ το 2016 το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 71 τοις εκατό. Η ΑΝΕΚ 

LINES το 2012 το ποσοστό ήταν στο 90 τοις εκατό ενώ τις τρεις τελευταίες 

περιόδους ξεπέρασαν σε ποσοστό το 100 τοις 100 των Συνολικών Κεφαλαίων 

της .Για παράδειγμα το την τελευταία περίοδο το ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων 

ανερχόταν κοντά στο 103 τοις εκατό επί των Συνολικών Κεφαλαίων της 

επιχείρησης διότι η εταιρεία είχε ζημιές τις οποίες κεφαλοποιούσε κάθε χρόνο με 

αποτέλεσμα τις τρεις τελευταίες περιόδους να έχει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια . 

Επομένως είναι δύο επιχειρήσεις με πολλά δανειακά κεφάλαια και για το λόγω 

αυτό τι περισσότερες φορές αδυνατούν να καλύψουν τους χρεωστικούς τόκους 

.Σχετικά με τους τόκους η HELLENIC SEAWAYS μόνο το 2016 μπόρεσε να 

καλύψει πλήρως 2 φορές ,τις προηγούμενες περιόδους αδυνατούσε καθώς 

εμφάνισε ζημιές προ φόρων και τόκων. Η ΑΝΕΚ LINES κατάφερε να καλύψει  το 

2015-2016 πλήρως τους τόκους από 1 φορά .Με βάση τα παραπάνω είναι 

εμφανές ότι έχουμε δύο οντότητες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 

χρεοκοπίας και κυρίως η ΑΝΕΚ LINES η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στα Ξένα 

Κεφάλαια της .Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και μέσω της οικονομικής 

μόχλευσης όπου για την HELLENIC SEAWAYS το 2016 είναι 3,5 ενώ για την 

ΑΝΕΚ LINES το 2013 έφτασε στο 434 και το 2016 ήταν αρνητική λόγω 

αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων . Μία τόσο υψηλή μόχλευση δείχνει , ειδικά της 
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ΑΝΕΚ LINES, ότι οδεύει προς την χρεοκοπία μην μπορώντας να προσφέρει 

ασφάλεια τόσο εντός της επιχείρησης ( μετόχους , διοίκηση , προσωπικό) όσο 

και στο εξωτερικό της περιβάλλον (πιστωτές , προμηθευτές ) . Τέλος εξετάσαμε 

το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούν οι δυο Ναυτιλιακές Εταιρείες τα κεφάλαια 

τους ώστε να πετύχουν τους στόχους τους που δεν είναι άλλος από την 

μεγιστοποίηση του κέρδους. Τα Συνολικά Κεφάλαια της HELLENIC SEAWAYS 

χρησιμοποιούνται αποδοτικά μόνο το 2016 καθώς τις άλλες περιόδους η εταιρεία 

έχει ζημιές ενώ της  ANEK LINES αποδίδουν σε χαμηλό βαθμό μόνο τις δυο 

τελευταίες περιόδους . Το 2016 σε 100 ευρώ Συνολικών Κεφαλαίων αντιστοιχούν 

2,2 ευρώ καθαρό κέρδος για την  HELLENIC SEAWAYS και 0,22 ευρώ για την 

ΑΝΕΚ LINES. Συνεπώς είναι εμφανής η χαμηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

και κυρίως τις προηγούμενες περιόδους όπου οι εταιρείες ήταν ζημιογόνες . 

Σχετικά με την αποδοτικότητα των Πωλήσεων παρατηρούμε ότι η  HELLENIC 

SEAWAYS τις πρώτες δύο περιόδους παρουσίαζε αρνητικό περιθώριο μικτού 

κέρδους και αυτό οφείλεται στο χαμηλό κύκλο εργασιών καθώς το κόστος 

πωληθέντων δεν ήταν εύκολο να μειωθεί λόγω του υψηλού κόστους των 

ταξιδιών. Η ΑΝΕΚ LINES κάθε περίοδο βελτίωνε το ποσό του μεικτού κέρδους με 

αποτέλεσμα το 2016 για κάθε 100 ευρώ ακαθάριστου εσόδου της να της 

απομένει ως καθαρό κέρδος 25,04 ευρώ ενώ της HELLENIC SEAWAYS τα 

14,86 ευρώ .  Με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι οι δύο εταιρείες έχουν χαμηλή ρευστότητα (με λίγο καλύτερη της HELLENIC 

SEAWAYS ), η εμπορική πολιτική της HELLENIC SEAWAYS είναι καλύτερη από 

την ΑΝΕΚ LINES σχετικά με την διάρκεια των  εισπράξεων και  πληρωμών 

.Επίσης είναι δύο εταιρίες που στηρίζονται στα ξένα κεφάλαια τους ,με την ΑΝΕΚ 

LINES να παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας . Επιπλέουν 

έχουν πολύ χαμηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους με αποτέλεσμα να μην 

εμπνέουν εμπιστοσύνη τόσο στο εσωτερικό τους όσο στο εξωτερικό τους 

περιβάλλον. 
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6.1.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την σύγκριση και ανάλυση των 

οικονομικών καταστάσεων των Ναυτιλιακών Εταιρειών HELLENIC SEAWAYS  

και ANEK LINES για τις χρήσεις από το 2012 εως το 2016 οι οποιες 

δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγω στην ελληνική  ακτοπλοία .Οι χρήσεις οι 

οποίες επιλέξαμε να συμπεράνουμε και να μελετήσουμε τις εταιρείες είναι από τις 

πιο δυσχερές για κάθε επιχείρηση καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται το 2012 

στον τέταρτο συνεχής χρόνο σε οικονομική ύφεση και το έτος 2015 επιβλήθηκαν 

τα λεγόμενα «capital control» . Στο έντονα αρνητικό κλίμα των χρήσεων όπου 

εξετάσαμε, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει υποστεί ασφυκτική πίεση, το 

ποσοστό ανεργία με άμεση πτώση των μεταφορών καθώς και της εγχώριας 

τουριστικής ζήτησης, η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου έως το 2014 και 

η περιστολή των περιθωρίων δανειακών χορηγήσεων είχαν άμεσο αντίκτυπο στα 

οικονομικά αποτελέσματα των δύο υπό εξέταση εταιρειών καθώς όπως 

αναφέραμε και στα συμπεράσματα της διαχρονικής ανάλυση των δεικτών 

φαίνεται να  έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για τη 

βιωσιμότητα των δύο οικονομικών οντοτήτων .Παρόλο τις δυσμενής εξελίξεις της 

ελληνικής οικονομίας οι επιχείρησης είχαν στην διάθεση τους όλα τα  εργαλεία 

και οι στρατηγικές που υιοθέτησαν  για να ανταπεξέλθουν στους παραπάνω 

παράγοντες όπως μείωση των δρομολογίων , αποδρομολόγηση πλοίων και εκ 

νέου εκναύλωσης τους σε άλλες εταιρείες, αναδίαταξη του στόλου, ρύθμιση 

εμπορικών υποχρεώσεων για μεγαλύτερα διαστήματα και η συνεχές 

διαπραγμάτευση των δανεικών όρων αποπληρωμής των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων ,προσπάθεια μείωσεις του χρηματοοικονομικού κόστους και η 

πώληση πλοίων .Παρατηρούμε ότι και η δύο εταιρείας στο τέλος της υπο 

εξέτασης περιόδου με την εμφάνιση μίας ελάχιστης  σταθερότητα στην ελληνική 

οικονομία και μία ελάχιστη υποχώρηση στην τιμή του πετρελαίου καταφέρνουν 
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με της σωστές στρατηγικές κατευθύνσεις να αντισταθμίσουν τις συνέπειες του 

γενικότερου αρνητικού οικο-νομικού περιβάλλοντος και συνεπώς οδηγούνται σε 

σταδιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας  από τις προηγούμενες 

χρήσεις. Βέβαια οι κίνδυνοι συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα σε ένα τόσο αβέβαιο 

περιβάλλον και με της ζημιές των προηγούμενων ετών να επηρεάζουν την 

κεφαλαιακή διάρθρωση  και την φερεγγυότητα των επιχειρήσεων η οποία θα 

πρέπει να είναι στους προσεχές στόχους της διοικήσεως κάθε εταιρείας η 

υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση των ιδίων κεφαλαίων 

προς το μετοχικό κεφάλαιο. 
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