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Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή στην ανάλυση  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σκοπός της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι :

• Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης

• Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης   

• Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης

Αναλύοντας φυσικά, παράγοντες όπως είναι η ρευστότητα ,η
σταθερότητα ,η αποδοτικότητα και η δυνατότα ανάπτυξης της
επιχείρησης .



Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή στην ανάλυση  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (1)

Οι κατηγορίες των χρηματοοικονομικών κατστάσεων είναι :

• Συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ,ο συγκεκριμένος
τρόπος ανάλυσης γίνεται παραθέτοντας τους ισολογισμούς και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης .

• Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τάσης, η μελέτη πραγματοποιείται όταν
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για περισσότερες από δυο οικονομικές
χρήσεις και ως χρόνος βάσης λαμβάνεται εκείνος με την πιο ομαλή
δραστηριότητα.

• Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους ,αποτελεί εργαλείο του αναλυτή ,για την
μελέτη των αποτελεσμάτων των εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα
για την σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.



Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή στην ανάλυση  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (2)

Οι κύριοι μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων είναι :

Κάθετη Ανάλυση : η οποία δείχνει άμεσα την σημαντικότητα κάθε    
στοιχείου ως προς το σύνολο των τελικών λογαριασμών.

Οριζόντια Ανάλυση : η οποία τεχνική περιλαμβάνει συγκρίσεις 
λογαριασμών μιας επιχειρηματικής οντότητας για μια σειρά ετών 
3-5 .

Ανάλυση Αριθμοδεικτών : η οποία τεχνική περιλαμβάνει σύγκριση 
στοιχείων της επιχείρησης σύμφωνα με τους ισολογισμούς της 
επιχείρησης ανά έτος .



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(1) –
Ρευστότητας 

Προκειμένου ο αναλυτής να προσδιορίσει τη βραχυχρόνια οικονομική
κατάσταση μίας επιχείρησης καθώς επίσης και την ικανότητα της
τελευταίας να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
χρησιμοποιεί τους παρακάτω κύριους αριθμοδείκτες ρευστότητας :

1.Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =
Διαθέσ𝜄𝜇𝛼+Απαιτήσεις+Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό−Αποθέ𝜇𝛼𝜏𝛼

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας =
Διαθέσιμο Ενεργητικό

Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.Αριθμοδείκτης Αμυν. Χρονικού Δια/τος =
Μετρητά+Χρεόγραφα+Απαιτήσεις

Προβ. 𝜂𝜇 𝜌. 𝜆 𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅 𝜍 𝛿𝛼𝜋𝛼𝜈 𝜍



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(2) –
Δραστηριότητας

Η συγκεκριμένη κατηγορία αριθμοδεικτών καλύπτει την ανάγκη να
αξιολογηθούν οι επιλογές της διοίκησης ως προς την διαχείριση και
αποτελεσματική χρήση των στοιχείων ενεργητικού που διαθέτει .Αυτό
επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των παρακάτω αριθμοδεικτών :

1.Αριθμοδείκτης Ταχ. Κυκλοφορίας Ενεργητικού =
Καθαρά Κέρδη

Συν.Ενεργητικού
* 100

2.Αριθμοδείκτης Ταχ. Κυκλοφορίας Καθ. Κεφαλαίου =
Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρό Κεφ.Κίνησης

3.Αριθμοδείκτης Ταχ. Κυκλοφορίας Ίδιων Κεφαλαίων =
Καθαρές Πωλή𝜎 𝜄𝜍

Σύνολο Ιδιων Κεφαλαί𝜔𝜈

4.Αριθμοδείκτης Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων =
Κόστος Πωληθέντων

Μέσο Από𝜃 𝜇𝛼 Προϊόντων



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(2) –
Δραστηριότητας

5.Αριθμοδείκτης Ταχ. Κυκλοφορίας Παγίων =
Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό

6.Αριθμοδείκτης Ταχ. Εισπράξ. Απαιτήσεων =
Καθαρές Πωλήσεις

Μέσο Όρο Απαιτήσε𝜔𝜈

7.Αριθμοδέικτης Ταχ. Εξοφλήσεως Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

=
Αγορές Εμπορευμάτων

Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υ𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜔𝜈



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(3) –
Αποδοτικότητας

Με την ανάλυση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας προσδιορίζεται το
ποσοστό απόδοσης της οικονομικής μονάδας από απόψεως κερδών, καθώς
επίσης και ποιές είναι οι προοπτικές της για το μέλλον .Οι κυριότεροι
αριθμοδείκτες είναι :

1.Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου =
Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη

Καθαρές Πωλήσεις
* 100

2.Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου =
Μικτά Κέρδη Χρήσης

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης
* 100

3.Αριθμοδείκτης Αποδοτ. Ίδιων Κεφαλαίων =
Καθαρά Λειτουργικά Κέρ𝛿𝜂

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων
*100



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(3) –
Αποδοτικότητας

4.Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού =
Κα𝜃𝛼𝜌𝛼 Κέρδη+Χρηματ. Έ𝜉𝜊𝛿𝛼

Σύ𝜈𝜊𝜆𝜊 Ενεργητικού
*100

5.Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης =
Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων

Αποδοτικότητα Συν.Απασχολ.Κ 𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜔𝜈

6.Αριθμοδείκτης Αποσβέσεως Παγίων =
Αποσβέσεις Χρήσεως

Πάγια προ αποσβέσεων
* 100



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(4) –
Βιωσιμότητας

Για την ανάλυση της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης μίας
επιχείρησης χρησιμοποιούνται οι δείκτες βιωσιμότητας , λαμβάνοντας υπ’
όψιν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την ικανότητα της μονάδας να αντλεί
για αυτήν κεφάλαια με επωφελείς όρους καθώς και την θέση της
οικονομικής μονάδας από άποψη φορολογίας. Έχουμε λοιπόν:

1.Αριθμοδείκτης Ίδιων Κεφαλαίων προς Πάγια =
Ί𝛿𝜄𝛼 Κε𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼

Καθαρά Πάγια

2.Αριθμοδείκτης Ίδιων Κεφαλάιων προς Συνολικά Κεφάλαια

=
Ί𝛿𝜄𝛼 Κεφάλαια

Συνολικά Κε𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼
* 100



Κεφάλαιο 2ο : Ανάλυση Αριθμοδεικτών(4) –
Βιωσιμότητας

3.Αριθμοδείκτης Ίδιων Κεφαλαίων προς Δανειακά Κεφάλαια 

=
Ί𝛿𝜄𝛼 Κεφάλαι𝛼

Ξένα Κεφάλαια

4.Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων =
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων & Τόκων

Σύνολο Τόκων

5.Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενερ. προς Συνολικές Υποχ.

=
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Σύνολο Υποχρεώσεων
* 100



Κεφάλαιο 3ο : Ο Κλάδος του Χαλκού Σήμερα

Ο χαλκός συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τρεις βασικούς τρόπους :

• Οικονομική Ανάπτυξη : καθώς διαρθρωτικά και λειτουργικά προϊόντα 
κατασκευασμένα από το χαλκό και τα κράματά του βρίσκονται στο 
επίκεντρο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Κοινωνία : ο χαλκός είναι απαραίτητος για την υγεία και την ευημερία
μας , καθώς επίσης για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις μας
.Ταυτόχρονα ,σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων
που απασχολεί σε όλη την Ευρώπη ,συγκεκριμένα 50.000 άτομα.



Κεφάλαιο 3ο : Ο Κλάδος του Χαλκού 
Σήμερα(1)

• Περιβάλλον : ο χαλκός είναι φυσικό , πλήρως ανακυκλώσιμο
μέταλλο και αποτελεί μέρος περιβαλλοντικών έργων υποδομής
,χρησιμοποιείται στον καθαρισμό και στην επεξεργασία
αποβλήτων ,καθώς και στις μετρήσεις έργων. Επιπλέον ,είναι
βασικό υλικό στην κατασκευή των συστημάτων ενέργειας του
μέλλοντος .



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε

ΟΜΙΛΟΣ

Είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού
και κραμάτων χαλκού και κατέχει σημαντική θέση στην Ευρώπη και
την παγκόσμια αγορά .

Ο Όμιλος απαρτίζεται από έξι θυγατρικές και επτά συγγενείς
εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και
την Τουρκία. Ενώ διαθέτει 5 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη
Βουλγαρία και τη Τουρκία.



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(1)

ΣΥΝΘΕΣΗ

Οι εταιρίες που συνθέτουν τον Όμιλο Χαλκορ είναι οι εξής :

Εταιρία Χώρα Συμμετοχή Κύρια Δραστηριότητα

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική Επεξεργασία χαλκού και κραμάτων χαλκού

SOFIA MED S.A. Βουλγαρία 88,88% Επεξεργασία χαλκού και κραμάτων χαλκού

FITCO Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Επεξεργασία μετάλλων

TECHOR S.A. Ελλάδα 100,00% Παραγωγή και εμπορία

CENERGY HOLDINGS S.A. Βέλγιο 25,16% Συμμετοχών

ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 29,56% Εμπορία μετάλλων

BΙΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 20,66% Ενέργεια

ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. Ελλάδα 25,00% Έρευνα στον τομέα των μετάλλων

ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε. (πρώην Ε.Π.Ε.) Ελλάδα 26,67% Εμπορία, μεταφορές και πρακτορεύσεις

ΙNTERNATIONAL TRADE S.A. Βέλγιο 26,00% Εμπορία μετάλλων

ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Ελλάδα 70,00%
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων χαλκού και 

κραμάτων χαλκού



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(2)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Χαλκόρ είναι να διαθέτει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις
που δημιουργούν αξία .Η εταιρία επιδιώκει να αυξάνει τα μερίδια της ,να
διεισδύει σε νέους τομείς με έμφαση στη διεθνή αγορά ,επενδύοντας σε
νέα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα προστιθέμενης αξίας .

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της Χαλκόρ είναι να αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς στην
παγκόσμια αγορά, με προϊόντα και λύσεις που αναγνωρίζονται για την
υψηλή τους ποιότητα ,την αξιοπιστία , την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία τους .



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(3)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• 1937 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ( Έναρξη Λειτουργίας και εκκίνηση παραγωγικών
δραστηριοτήτων )

• 1976 – ΧΑΛΚΟΡ ( Έναρξη της κατασκευής μπιγετών και πλακών στη μονάδα παραγωγής της
στα Οινόφυτα )

• 1981 - ΒΙΕΜ - ΧΑΛΚΟΡ ( Τα τμήματα έλασης και διέλασης της Βιέμ ενσωματώνονται στη
Χαλκόρ )

• 1990 - ΒΕΚΤΩΡ – ΧΑΛΚΟΡ ( Εισφορά μηχανημάτων ελάσεως από την Χαλκόρ στην εταιρία
Βιέμ )

• 1996 – ΒΕΚΤΩΡ ( Οι μετοχές της Βέκτωρ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών προς
διαπραγμάτευση )

• 1997 - ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε ( Συγχώνευση της Βέκτωρ με τη Χαλκόρ και διατήρηση της ονομασίας
Χαλκόρ )

• 1999 - ICME ECAB ( Η εταιρία ICME ECAB με έδρα στη Ρουμανία εισέρχεται στον ΄Ομιλο
Ελληνικά Καλώδια )



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(3)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• 2000 - ΧΑΛΚΟΡ - SOFIA MED ( Η Χαλκόρ αποκτά την πλειοψηφία του μετοχικού
κεφαλαίου της Ελ.Καλώδια )

• 2003 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ( Έναρξη των δραστηριοτήτων της Ελ.Καλώδια στις
εγκαταστάσεις της Θήβας )

• 2005 – ΧΑΛΚΟΡ ( Ξεκινά η παραγωγή προϊόντων έλασης ψευδαργύρου από την
Χαλκόρ στον Ταύρο )

• 2010 – FITCO ( Εισάγει στην παραγωγική της δραστηριότητα το τμήμα ραβδών και
σωλήνων )

• 2011 – FULGOR ( Η εταιρεία Fulgor εισάγεται στον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια )

• 2012 - FULGOR - SOFIA MED ( Ξεκινά η πώληση των επιμεταλλωμένων
χαλκοσωλήνων Talos Geotherm )

• 2013 – FULGOR ( Με την επένδυση της Fulgor ,ο Όμιλος αναδεικνύεται σε έναν από
τους λίγους διεθνώς παραγωγούς υποβρυχίων καλωδιών υψηλής τάσης )



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(4)

ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Αρχιτεκτονική : οι σωλήνες και οι ταινίες ορείχαλκου προτιμώνται
όλο και περισσότερα στα κτίρια καθώς έχουν απόδοση και αντοχή
για τουλάχιστον 100 χρόνια και είναι ένα 100% ανακυκλώσιμο
υλικό.

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές : ο χαλκός έχει την υψηλότερη
ηλεκτρική αγωγιμότητα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών.



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(4)

Ιχθυοκαλλιέργειες : η Χαλκορ προσφέρει προϊόντα κορυφαίας
ποιότητας και έχει αναπτύξει συνεργασία με την Ιαπωνική
Mitsubishi Shindoh για την κατασκευή κλωβών ιχθυοκαλλιεργειών.
Αντίστοιχη χρήση έχει επέλθει και για την κατασκευή κλωβών στις
ΗΠΑ, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ασία .

Τηλεπικοινωνίες : ο χαλκός είναι το πιο διαδεδομένο στοιχείο σε
τηλεπικοινωνιακά συστήματα ,χάρη στις αγώγιμες ιδιότητές
του,απολαμβάνοντας σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία 50 χρόνια .



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(5)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Πυρήνας της στρατηγικής της Χαλκορ είναι οι εξωστρεφείς
δραστηριότητες , με στόχο την διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου
εκτός των ελληνικών συνόρων . Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν,

Εχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 519 εκατ. ευρώ (59% στην
Ελλάδα,30% στη Βουλγαρία ,και 11% στη Ρουμανία) .

Κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα στην Ευρώπη για την παραγωγή
νέων κλώβων από σύρμα χαλκού για τις ιχθυοκαλλιέργειες .

Διαθέτει 10 παραγωγικές μονάδες εκ των οποίων οι 7 στην Ελλάδα
,εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο και 10 αποθήκες στα Βαλκάνια ,2 στη
Γερμανία 1 στην Ιταλία και Γαλλία.



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(5)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

• Πιστωτικός Κίνδυνος , ο οποίος επηρεάζεται κυρίως από τα
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το
10% των πωλήσεων και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι
κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.

• Επενδύσεις ,οι επενδύσεις ταξινομούνται από τον όμιλο με βάση
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν .Η διοίκηση αποφασίζει την
κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης
της και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία
παρουσίασης.

• Εγγυήσεις , ο όμιλος έχει ως πολιτική να μην παρέχει
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις παρά μόνο και κατ’εξαίρεση , με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(5)

• Κίνδυνος Ρευστότητας , η προσέγγιση που υιοθετεί ο όμιλος για
τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει , μέσω
διακράτησης ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών
ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες , ότι πάντα θα έχει
αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις όταν αυτές
λήγουν .

• Κίνδυνος Αγοράς , ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο
των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών συναλλαγματικές ισοτιμίες
και επιτόκια .Ο όμιλος διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να αντισταθμίσει μέρος των
κινδύνων από τις συνθήκες της αγοράς .



Κεφάλαιο 4ο : Η Εταιρία Χαλκορ α.ε(5)

• Συναλλαγματικός Κίνδυνος : ο όμιλος είναι εκτεθειμένος σε
συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που
πραγματοποιεί και στα δάνεια που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα άλλο
από το λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών του ομίλου , που είναι
κυρίως το ευρώ.

• Κίνδυνος Επιτοκίων : ο όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του
καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού
δανεισμού και ομολογιακών δανείων , με αποτέλεσμα να
επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους .



Κεφάλαιο 5ο : Πρακτική Εφαρμογή ανάλυσης 
με αριθμοδείκτες (1)

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Όπως γνωρίζουμε η ρευστότητα αποτελεί ένδειξη κάλυψης βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων από τις τρέχουσες απαιτήσεις. Διαπιστώ-νουμε λοιπόν μια σταθερή
διαδοχική άνοδο της ταμειακής ρευστότητας του ομίλου που σημαίνει ότι η
επιχείρηση έχει θέσει ως στόχο την ολοένα και καλύτερη οικονομική επάρκεια
των μετρητών της σε σχέση με τις λειτουργικές της ανάγκες . Πράγμα που
επιτυγχάνεται το έτος 2016.

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋.𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό

𝜝𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅.𝜰𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
0,05

0,08 0,12



Κεφάλαιο 5ο : Πρακτική Εφαρμογή ανάλυσης 
με αριθμοδείκτες (2)

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής της ανάλυσης των
αριθμοδεικτών της Χαλκόρ α.ε είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την
επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της συγκεκριμένης οικονομικής
μονάδας .Ο αριθμοδείκτης είναι μικρότερος της μονάδας και στα τρία έτη που
σημαίνει ότι η χρήση ξένων κεφαλαίων επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία
του ομίλου συνολικά .

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋𝛂𝝀𝜶𝜾𝜶

𝜟𝜶𝝂𝜺𝜾𝜶𝜿𝛂 𝜥𝜺𝝋𝛂𝝀𝜶𝜾𝜶
0,24 0,17 0,29



Κεφάλαιο 5ο : Πρακτική Εφαρμογή ανάλυσης 
με αριθμοδείκτες (3)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας παρουσιάζει την κερδοφορία μίας επιχείρησης
και αποδεικνύει κατά πόσο πραγματοποιήθηκε ο στόχος της για ένα
ικανοποιητικό αποτέλεσμα .Όπως αντιλαμβανόμαστε υπάρχει μια σταδιακή
κάμψη με την πάροδο των χρόνων στην κερδοφορία του ομίλου και
συγκεκριμένα το 2016 να αποτελεί το πλέον μη ικανοποιητικό κερδοφόρα
έτος .

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆𝛂 𝜥𝛆𝝆𝜹𝜼

Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋𝛂𝝀𝜶𝜾𝜶
49% 24% 21%



Κεφάλαιο 5ο : Πρακτική Εφαρμογή ανάλυσης 
με αριθμοδείκτες (4)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η μέτρηση της αποδοτικότητας των ίδιων και ξένων επενδυμένων
κεφαλαίων μας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το έτος 2016 η οικονομική
μονάδα προσπάθησε περισσότερο για την κερδοφορία μέσα από την ομαλή
και ταυτόχρονη χρήση των κεφαλαίων που είχε στη διάθεσή της . Με
δείκτη 4,4 λοιπόν ο όμιλος ανακάμπτει σημαντικά σε σχέση με τα
παλαιότερα χρόνια .

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

𝜥𝛆𝝆𝜹𝜼 𝝅𝝆𝝄 𝝋ό𝝆𝝎𝝂 & 𝜲𝝆𝜼𝝁/𝜿𝝎𝝂

Ί𝜹𝜾𝜶 & 𝜩𝛆𝝂𝜶 𝜥𝜺𝝋𝛂𝝀𝜶𝜾𝜶
0,71 0,5 4,4



Κεφάλαιο 6ο : Συμπεράσματα

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι
η μελέτη της βραχυχρόνιας και κυρίως της μακροχρόνιας οικονομικής
κατάστασης, δηλαδή της ικανότητας της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις
πάγιες υποχρεώσεις της προς το ξένο μακροπρόθεσμο και ίδιο κεφάλαιο,
καθώς και της δανειοληπτικής της ικανότητας και της αποδοτικότητας των
κεφαλαίων της.

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε , ο όμιλος Χαλκόρ α.ε
πραγματοποιεί τις περισσότερες πωλήσεις για το 2015 , το ύψος των
οποίων ανέρχεται στα 751.059.760 ευρώ . Επίσης , η Χαλκόρ α.ε
εμφανίζεται το 2016 να υπερτερεί όσον αφορά την αποδοτικότητα του
ενεργητικού και την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων, αποδεικνύοντας
τον καλό χειρισμό του ενεργητικού της αλλά και ικανοποιώντας τους
μετόχους της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Ενώ τα έτη 2014 και 2015 εμφανίζει αρνητικό δείκτη αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων.



Κεφάλαιο 6ο : Συμπεράσματα

Όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού της εξεταζόμενης εταιρείας,
παρατηρούμε ότι σχεδόν το μισό ,και συγκεκριμένα το 2015 ανήλθε
στα 1.000.315.203 ευρώ σε σχέση ,με το 2016 που ήταν μόλις
567.354.668 ευρώ , αποτελείται από πάγια περιουσιακά στοιχειά,
κάτι που δικαιολογείται από την φύση της μιας και είναι εταιρεία
εντάσεως πάγιου εξοπλισμού.

Οι προσπάθειες για επιβίωση και κερδοφορία, στο δύσκολο αυτό
περιβάλλον αποτυπώνονται στις ενέργειες της Χαλκόρ α.ε . Η
πρώτη εταιρεία του κλάδου του χαλκού , εκτιμώντας ότι οι
προοπτικές σημαντικής ανόδου των εργασιών στην Ελλάδα είναι
περιορισμένες έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε συνεργασίες με
εξωτερικούς πελάτες και προμηθευτές .



Κεφάλαιο 6ο : Συμπεράσματα

Για το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως
κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε
βιομηχανικά και καινοτόμα προϊόντα, ενώ θα συνεχιστεί η προσπάθεια για
την περαιτέρω βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η ανάλυση που προηγήθηκε για την εταιρεία Χαλκόρ α.ε φανερώνει οτι η
οικονομική της κατάσταση είναι σταθερά ικανοποιητική με μια σταδιακή
άνοδο ανά έτος ανεξάρτητα των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων που
επικρατούν στην χώρα μας . Παράλληλα , όμως έχει δημιουργήσει ένα
ισχυρό δίκτυο παραγωγής και διακίνησης στο κλάδο του χαλκού με κύρια
έδρα την Βουλγαρία και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες , για να
ανακάμψει την απόδοση της στο εσωτερικό της χώρας .



Κεφάλαιο 6ο : Συμπεράσματα

Τέλος ,οι εκπρόσωποι της Εταιρίας τόνισαν ότι το 2016
ακολουθώντας τις θετικές οικονομικές συνθήκες και την αύξηση της
ζήτησης στην Ευρωζώνη, την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο και
αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τόσο ποσοτικά όσο και
ποιοτικά, η Χαλκόρ α.ε και οι θυγατρικές της πέτυχαν την αύξηση
των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου
δραστηριοποιούνται .Επόμενος στόχος λοιπόν για το 2017 αποτελεί ,
η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης με την ταυτόχρονη
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων .



ΤΕΛΟΣ


