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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέµα της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η χρηµατοοικονοµική ανάλυση 
των εταιρειών ≪ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ ≫ και ≪ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ≫, που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, για την 
πενταετία 2012 – 2016. Αρχικά, κάνουµε µια µικρή ανάλυση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σαν όρο και αναφερόµαστε στη σηµασία αυτού 
του όρου, που χρησιµεύει και ποιοι κάνουν χρήση αυτών των καταστάσεων. Στη 
συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδροµή των εταιρειών που 
ασχολούµαστε, δηλαδή πως ξεκίνησαν, πως αναπτύχθηκαν και έχουν τη µορφή  που 
όλοι ξέρουµε σήµερα και ποια είναι τα προϊόντα που παράγουν. Έπειτα, κάνουµε 
ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε αριθµοδείκτες, όπου αναλύουµε 
όλες τις κατηγορίες των αριθµοδεικτών για κάθε εταιρεία. Οι οικονοµικές 
πληροφορίες προέρχονται από τους ισολογισµούς των εταιρειών που έχουν 
δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες τους. Επόµενο µας βήµα είναι ο σχολιασµός των 
αριθµοδεικτών που έχουµε αναλύσει παραπάνω για τις δυο εταιρείες καθώς και η 
σύγκριση των εταιρειών µε βάση τις τιµές των αριθµοδεικτών που έχουµε βρει. 
Τέλος, αναφερόµαστε σε συµπεράσµατα και προτάσεις για βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης της κάθε εταιρείας.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δυο εταιρειών ιδίου κλάδου. Οι εταιρείες αυτές 
είναι η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ και η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ. Θα αναφερθούµε στην 
πορεία και εξέλιξη των δυο εταιρειών καθώς και στην ερµηνεία των οικονοµικών 
τους στοιχείων µέσα στην πενταετία 2012 – 2016. Τα στοιχεία που θα αναλύσουµε 
είναι από τους ισολογισµούς των δυο εταιρειών που έχουν δηµοσιευτεί από αυτές. 

 Οι εταιρείες που µας απασχολούν είναι απ’ τις πιο διαδεδοµένες στον κλάδο 
της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Και οι δυο προσπαθούν να 
δηµιουργούν συνεχώς νέα, καινοτόµα προϊόντα ώστε να ικανοποιούνται οι πελάτες 
και να επιτυγχάνεται ο ανταγωνισµός απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις του ίδιου 
κλάδου. 

 Συγκεκριµένα, 

� Στο 1ο κεφάλαιο θα αναλύσουµε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σαν 
όρο και θα αναφερθούµε στη σηµασία αυτού του όρου, πού χρησιµεύει και 
ποιοι κάνουν χρήση αυτών των καταστάσεων. 

� Στο 2ο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στις δυο εταιρείες που µας απασχολούν, 
κάνοντας µια ιστορική αναδροµή αυτών, δηλαδή από πού ξεκίνησαν και τι 
έχουν φτάσει να παράγουν σήµερα, θα παρουσιάσουµε τα προϊόντα που 
δηµιουργούν και τις διακρίσεις και βραβεία που έχουν λάβει όλα αυτά τα 
χρόνια. 

� Στο 3ο κεφάλαιο θα κάνουµε ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε τη µέθοδο των αριθµοδεικτών, όπου θα αναλύσουµε όλες τις 
κατηγορίες των αριθµοδεικτών για την κάθε εταιρεία. Τα ποσά που θα 
χρησιµοποιήσουµε προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς των 
εταιρειών.  

� Στο 4ο κεφάλαιο θα σχολιάσουµε τις δυο εταιρείες για κάθε κατηγορία 
αριθµοδεικτών και θα αναλύσουµε λεπτοµερώς τα αποτελέσµατά τους. 

� Στο 5ο κεφάλαιο θα κάνουµε σύγκριση µεταξύ των δυο εταιρειών, 
χρησιµοποιώντας διαγράµµατα ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση των δυο 
εταιρειών. 

� Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε συµπεράσµατα και θα 
προτείνουµε κάποιες λύσεις, για τα προβλήµατα που υπάρχουν στους 
αριθµοδείκτες και για την αύξηση των πωλήσεων
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1. Μπαλτζής Ε. Κώστας, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Τρίτη Έκδοση, Καβάλα 2003 

2. Ρεβανόλγου Α. – Γεωργοπούλου Ι. (1996), Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις <<Interbooks>>, 

Αθήνα, σελ 394 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1.1 Έννοια και σκοπός της ανάλυσης1 

Ο όρος «ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων» σηµαίνει τη 
διερεύνηση των δεδοµένων των βασικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δηλαδή 
των δεδοµένων του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων χρήσης του πίνακα διάθεσης 
κερδών, αλλά και των λοιπών πινάκων και συµπληρωµατικών δεδοµένων. 

 

Ο σκοπός ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι η ερµηνεία 
και η αξιολόγηση των δεδοµένων που περιέχουν. 

Με την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων διαπιστώνεται η 
δυνατότητα: 

1. Ανταπόκρισης της οικονοµικής µονάδας στις τρέχουσες υποχρεώσεις της 
στο παρόν και στο µέλλον. 

2. Εκµετάλλευσης ευκαιριών 
3. Αποδοτικότητας και η τάση βελτίωσης 
4. Πληρωµής µερισµάτων 

Σκοποί της ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι2: 

o Μέτρηση της προηγούµενης επίδοσης της επιχείρησης 
o Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης 
o Πρόβλεψη των µελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, για τη διατήρηση 

της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ των ακόλουθων πλευρών της 
επιχείρησης: 

 
1. Ρευστότητα (liquidity). Μια επιχείρηση έχει ρευστότητα, όταν είναι σε θέση 

να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται ληξιπρόθεσµες. 
2. Σταθερότητα (stability). Η σταθερότητα µετριέται από την ικανότητα της 

επιχείρησης να πραγµατοποιεί τις πληρωµές για τους τόκους και χρεολύσια 
πάνω στο ύψος των δανείων και τις πληρωµές που αντιστοιχούν στην 
κανονική διανοµή µερίσµατος στους µετόχους. 

3. Αποδοτικότητα (profitability). Αποδοτικότητα είναι η σχέση που υπάρχει 
µεταξύ του κέρδους που πραγµατοποιεί η επιχείρηση και του κεφαλαίου που 
χρησιµοποιεί



9 

3. Κωνσταντίνος Κάντζος (2002), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις 

<<Interbooks>>, Αθήνα, σελ 21 

4. . Κωνσταντίνος Κάντζος (2002), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις 

<<Interbooks>>, Αθήνα, σελ 22 

 

4. ∆υνατότητα ανάπτυξης. Μετριέται µε την επέκταση και την ανάπτυξη σε 
νέες αγορές, το ποσοστό ανάπτυξης στις υπάρχουσες αγορές, το ποσοστό 
αύξησης στα κέρδη ανά µετοχή και το ύψος δαπανών για έρευνα.  
 
 
 

1.2 Η κοινωνική προσφορά της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης3 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση στην ευρύτερη κοινωνία έχει άµεση σύνδεση 
µε την κυκλοφορία των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και βοηθάει στο να 
χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικότερα στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων, αλλά και 
οικονοµικότερα στην παραγωγή και την κυκλοφορία τους. 

Τα παραπάνω οφέλη γίνονται εµφανέστερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι, 
στην πρώτη περίπτωση, η πληροφοριακή εκµετάλλευση µπορεί να αποδώσει 
περισσότερα µε την εντατικότερη και πιο εξειδικευµένη επεξεργασία και µελέτη των 
τυποποιηµένων, κωδικοποιηµένων και περιληπτικών λογιστικών καταστάσεων. Ενώ 
παράλληλα, στη δεύτερη, είναι γνωστό πόσο δαπανηρή είναι η δηµοσίευση από τους 
υπό εξέταση οργανισµούς όλων των στοιχείων σε τέτοια µορφή που αυτά θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν απευθείας χωρία άλλη επεξεργασία στα κατά 
περίπτωση µοντέλα πρόβλεψης και απόφασης. 

Εννοείται πως όλα αυτά τα οφέλη της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης που 
αναφέραµε απευθύνονται σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στα εσωτερικά 
πληροφοριακά συστήµατα των οικονοµικών οργανισµών. Όµως, οφέλη µπορούν να 
προκύψουν και στους εντός µιας µονάδας σε περίπτωση συγκριτικής 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης της µονάδας τους µε άλλες παρόµοιες στην 
αντικειµενική µορφή που η ανάλυση αυτή εφαρµόζεται από τους εκτός των µονάδων. 

 

 

1.3 Η ανάγκη για χρηµατοοικονοµική ανάλυση4 

Ενώ η ικανότητα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι θέµα εκπαίδευσης 
και επαγγελµατικής κατάρτισης, η ανάγκη γι’ αυτή υπάρχει διάχυτη στη σηµερινή, 
οργανωµένη οικονοµικά κοινωνία και συνδέεται µε την ανάγκη για 
χρηµατοοικονοµική γενικά πληροφόρηση. Ο κατάλογος που ακολουθεί εµφανίζει τις 
διάφορες κοινωνικές οµάδες οι οποίες κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής 
ανάλυσης, ενώ παραπλεύρως εµφανίζονται και οι χρήστες των <<ακατέργαστων>> 
λογιστικών πληροφοριών. 
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Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση είναι χρήσιµη σ’ αυτούς που αναζητούν 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων, οι οποίοι, 
αν και δεν έχουν πρόσβαση στα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα της µονάδας, 
επιθυµούν ειδικότερη εκµετάλλευση των λογιστικών και των άλλων 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών απ’ ότι οι ίδιες οι µονάδες προσφέρουν στη 
µορφή που υπάρχουν. Είναι προφανές ότι από αυτούς εξαιρούνται τα διοικητικά 
στελέχη της ίδιας της µονάδας, µόνο όταν µελετούν προβλήµατά της που αφορούν το 
δικό τους οργανισµό, αλλά όχι και όταν µελετούν άλλες µονάδες ή τη δική τους 
συγκριτικά µε άλλες µονάδες. Έτσι, οι ικανότητες και η τεχνική της 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι χρήσιµες και µπορούν επωφελώς να 
χρησιµοποιηθούν και από τα στελέχη της ίδιας της επιχείρησης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί είναι εµφανής η πλήρης αντιστοιχία των χρηστών 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και αυτών που έχουν ανάγκη την 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση των πληροφοριών αυτών κατά τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών αφορά το βαθµό και την ιδιαιτερότητα της 
χρήσης και της εκµετάλλευσης τους πέρα από τη µορφή στην οποία προσφέρονται 
στις λογιστικές καταστάσεις ή άλλες πηγές απ’ όπου αντλούνται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Χρήστες χρηµατοοικονοµικής 
ανάλυσης 

Χρήστες χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών 

1. Μέτοχοι (τωρινοί και µελλοντικοί), 
επενδυτές διάφοροι 

1. Μέτοχοι (τωρινοί και µελλοντικοί), 
επενδυτές διάφοροι 

2. Πιστωτικά ιδρύµατα 2. Πιστωτικά ιδρύµατα 
3. Προµηθευτές/πιστωτές 3. Προµηθευτές/πιστωτές 
4. Ανταγωνιστές 4. Πελάτες 
5.Κεντρική εξουσία 5.Προσωπικό 
6. Άλλες επίσηµες αρχές 6. Ανταγωνιστές 
7. Εργατικά συνδικάτα 7. Κεντρική εξουσία 
8. Επαγγελµατικές οργανώσεις 8. Τοπική εξουσία 
9. Χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και 
σύµβουλοι 

9. Άλλες επίσηµες αρχές 

10. Ακαδηµαϊκοί και ερευνητές 10. Εργατικά συνδικάτα 
 11. Επαγγελµατικές οργανώσεις 
 12. Το κοινό 
 13. Χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και 

σύµβουλοι 
 14. Ακαδηµαϊκοί και ερευνητές 
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5. Ρεβανόλγου Α. –  Γεωργόπουλος Ι (1996), Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις <<Interbooks>>, 

Αθήνα, σελ 393 

6. Ρεβανόλγου Α. –  Γεωργόπουλος Ι (1996), Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις <<Interbooks>>, 

Αθήνα, σελ 394 

1.4 Χρήστες και αναλυτές των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων5 

Οι οικονοµικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά δηµοσιεύονται από τις 
επιχειρήσεις, ενδιαφέρουν πολλούς συναλλασσόµενους µε την επιχείρηση τόσο εντός 
αυτής όσο και εκτός. Μπορεί να γίνει διαχωρισµός των ατόµων που χρησιµοποιούν 
την πληροφόρηση που δίνουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που 
δηµοσιεύονται σε δυο µεγάλες οµάδες: 

• Στους εντός της επιχείρησης λαµβάνοντες αποφάσεις π.χ. διευθυντές, 
στελέχη, προσωπικό κ.τ.λ. 

• Στους εκτός της επιχείρησης λαµβάνοντες αποφάσεις π.χ. τράπεζες, δηµόσιο, 
προµηθευτές κ.τ.λ. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απευθύνονται στους εκτός της επιχείρησης 
λαµβάνοντες αποφάσεις, µιας και οι εντός έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσµα 
των δεδοµένων της επιχείρησης. 

 

 

 

1.5 Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων6 

 Συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (comperative statements) 
 

Συγκριτικές ονοµάζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που 
συντάσσονται µε µορφή που απεικονίζει τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για δύο ή 
περισσότερες λογιστικές χρήσεις και η πληροφόρηση που λαµβάνεται δεν 
περιορίζεται σε ένα µόνο οικονοµικό έτος. Ο συγκεκριµένος τρόπος ανάλυσης είναι 
γνωστός και µε τον όρο οριζόντια ανάλυση. 

Η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται παραθέτοντας 
τους ισολογισµούς και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και αξιολογώντας τις 
µεταβολές από έτος σε έτος και συνολικά για µια περίοδο ετών. Οι µεταβολές αυτές 
µπορούν ν α απεικονιστούν ως: 

 
� Απόλυτη µεταβολή 
� Σχετική µεταβολή 
� Λόγος (δείκτης) 

Η αξιολόγηση των µεταβολών επιτρέπει την ανάλυση των τάσεων που 
διαµορφώνονται σε µια επιχείρηση. 
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 Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τάσεις (trend percentages) 

Όταν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για περισσότερες από δυο οικονοµικές 
χρήσεις, η µελέτη των µεταβολών είναι γενικά επιθυµητό να γίνεται µέσα στα 
πλαίσια της παρουσίασης όλων των συγκρίσεων σε σχέση µε ένα έτος, το έτος βάσης. 

Ως έτος βάσης θα πρέπει να επιλέγεται ένα που αντιπροσωπεύει κατά µεγάλο 
βαθµό αυτό που χαρακτηρίζεται ως τυπική και οµαλή δραστηριότητα. Τα ποσά των 
άλλων ετών της χρονικής περιόδου, που καλύπτει η ανάλυση, εκφράζονται ως 
ποσοστά των ποσών του έτους βάσης. 

 Καταστάσεις κοινού µεγέθους (common size statements) 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που εµφανίζουν τα µεµονωµένα στοιχεία 
της συγκεκριµένης κατάστασης ως ποσοστό κάποιου συνολικού µεγέθους της 
κατάστασης, καλούνται καταστάσεις κοινού µεγέθους. Συνήθως καλούνται και 
καταστάσεις του 100% ή <<συστατικού ποσού>> και οι σχέσεις µπορούν να 
διατυπωθούν είτε ως ποσοστά είτε ως δείκτες. 

Οι καταστάσεις κοινού µεγέθους αποτελούν εργαλείο του αναλυτή για τη 
µελέτη των αποτελεσµάτων των εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα για την 
πραγµατοποίηση σύγκρισης µεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

Οι καταστάσεις κοινού µεγέθους  µπορούν να πάρουν µια από τις ακόλουθες 
µορφές: 

• Τα απόλυτα µεγέθη κάθε χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µιας περιόδου 
συνοδεύονται από τα ποσοστά που δείχνουν τη σχέση του µεµονωµένου 
στοιχείου στο αντίστοιχο του συνολικού (κάθετη ανάλυση) 

• Οι καταστάσεις χωρίζονται σε δύο µέρη. Το αριστερό εµφανίζει µόνο τα 
απόλυτα µεγέθη ενώ το δεξιό εµφανίζει µόνο τα ποσοστά, είτε οι 
καταστάσεις εµφανίζουν µόνο ποσοστά της συγκεκριµένης επιχείρησης ή 
ποσοστά διάφορων επιχειρήσεων. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

2.1 Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ: Ιστορικό 

 

 

 Όλα ξεκίνησαν το 1948 στη Νέα Ερυθραία, µε τη λειτουργία του πρώτου 
φούρνου ΒΕΝΕΤΗ. Η εταιρεία εισήγαγε σταδιακά µια σειρά από γεύσεις και 
ποικιλίες που ήταν διαφορετικές, στηριζόµενη πάντα στην παράδοση, την ποιότητα 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 

 Ο φούρνος ΒΕΝΕΤΗ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έγινε σηµείο 
αναφοράς στην περιοχή των βορείων προαστίων και όχι µόνο. Το 1972 ο κ. 
Χαράλαµπος Βενέτης σε ηλικία µόλις 24 ετών, ανέλαβε τον οικογενειακό φούρνο 
στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς που το 1975 µεταφέρθηκε στην οδό 
Τατοϊου. 

 Το 1994 λειτουργεί το πρώτο κατάστηµα µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης 
(franchise). 

 Το 1995 δηµιουργείται η νέα µονάδα παραγωγής στην περιοχή της 
Λυκόβρυσης, µε χώρους παραγωγής 14.000 τ.µ. 

 Το 2002 η νέα διοίκηση της εταιρείας επεξεργάστηκε και έθεσε σε εφαρµογή 
ένα νέο σύγχρονο αναπτυξιακό πρόγραµµα ποιοτικής αναβάθµισης σε όλους τους 
τοµείς µε ταυτόχρονη αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών της. 

 Το 2010 η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗΣ πρωτοπορεί για άλλη µια φορά, εισάγοντας 
ένα νέο concept καταστήµατος. Το νέο κατάστηµα ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL είναι ο 
πρώτος χώρος µε ολοκληρωµένες γευστικές προτάσεις, που καλύπτουν κάθε ανάγκη 
του καταναλωτή. ∆ηλαδή, πλήρες πρωινό, πλούσιες ποικιλίες καφέ, ροφήµατα, 
επώνυµο γλυκό και για πρώτη φορά πεντανόστιµο, υγιεινό σπιτικό φαγητό από 
ελληνική και µεσογειακή κουζίνα, µε την υπογραφή του γνωστού σεφ Γιάννη 
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Τζελέπη. Στο νέο κατάστηµα µπορεί επίσης κανείς να βρει τα πλέον εκλεκτά 
προϊόντα των καταστηµάτων ΒΕΝΕΤΗΣ καθώς και µια νέα σειρά αρτοσκευασµάτων 
ειδικής διατροφικής αξίας, που για πρώτη φορά κάνουν την εµφάνισή τους στην 
ελληνική αγορά.    

 

Η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ διαθέτει τις εξής θυγατρικές εταιρείες: 

-CALIFORNIA FOODS S.A. είναι η εταιρεία του οµίλου που πραγµατοποιεί 
επενδύσεις ανάπλασης, αναβάθµισης και διαχείρισης σηµείων πώλησης σε µεγάλα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις. ∆ιαθέτει 
11 σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα (σε περιοχές όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα και 
η Θεσσαλονίκη) και προσφέρει τα προϊόντα της καθηµερινά σε 20.000 περίπου 
καταναλωτές. 

-FIRST CLASS A.E. ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι η εταιρεία εµπορίας προϊόντων ζύµης, η 
οποία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια. 

 

 Το  2009 η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ έλαβε το Βραβείο Επώνυµου Προϊόντος από το 
Εµπορικό  και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. 

 

 

2.2 Προϊόντα της ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

� Προϊόντα αρτοποιίας 
o Μπαγκέτες (γαλλική, σίκαλης, χωριάτικη, κ.λ.π) 
o Με ιδιαίτερη διατροφική αξία (ζέας, µποµπότα, αθλητών, κ.λ.π) 
o Σε συσκευασία (τοστ µαύρο/λευκό, πολύσπορο, καρυδόψωµο κ.λ.π ) 
o Αρτοσκευάσµατα για σάντουιτς ( µπρέτσελ, βρώµης, τσιαπάτα κ.λ.π) 
o Άρτος και αρτοσκευάσµατα ( πολύσπορο, καρβέλι, χωριάτικο κ.λ.π ) 

� Πρωινό ‘’Φούρνος Βενέτη’’  
o Κλασσικά προϊόντα πρωινού (αλµυρά) 
o Κλασσικά προϊόντα πρωινού (γλυκά)   
o Cookies 
o Κουλούρια 
o Τσουρέκια 
o Κέικ (ατοµικά) 

� Φαγητό ΒΕΝΕΤΗ 
o Pizza 
o Σαλάτες (ατοµικές) 
o Γεύµατα ανά ηµέρα – Σπιτικό φαγητό 
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o Μαγειρευτά 
o Ψητά 

� Ζαχαροπλαστείο ΒΕΝΕΤΗ 
o Patisserie 
o Λιβανέζικα 
o Σιροπιαστά 
o Τάρτες 
o Κέικ 
o Μίνι γλυκές επιλογές 
o Τούρτες  
o Εποχιακά  

 

 

 

2.3 Η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ: Ιστορικό 

 

 

Το 1965 ο Σταύρος Ευαγγέλου, πατέρας του σηµερινού ιδιοκτήτη και 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Βασίλη Ευαγγέλου, δηµιουργεί το 
πρώτο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ στην οδό Νίκης στο Σύνταγµα. Το κατάστηµα πωλούσε 
σφολιάτες, κρουασάν και προϊόντα ζαχαροπλαστικής ιδίας παραγωγής, που συνόδευε 
µε ένα φλιτζάνι καφέ. 

Το 1981 το ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ δραστηριοποιείται και σε χονδρικές πωλήσεις 
προϊόντων σφολιάτας, κρουασάν και ζαχαροπλαστικής. 

Το 1986 δηµιουργείται το δεύτερο κατάστηµα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ στην περιοχή 
Ζωγράφου. Εδώ υλοποιείται για πρώτη φορά το concept του αρτοζαχαροπλαστείου, 
µε προϊόντα που παράγονται εντός του καταστήµατος. 
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Το 1992 µε τη νοµοθετική αλλαγή που απελευθερώνει τον κλάδο της 
αρτοποιίας στην Ελλάδα δηµιουργούνται τέσσερα µικρά νέα καταστήµατα, που 
πωλούν αποκλειστικά επώνυµα αρτοσκευάσµατα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. Στην πορεία τα 
καταστήµατα αυτά αντικαθίστανται από µεγαλύτερα καταστήµατα σε πιο εµπορικές 
περιοχές. 

Το 1994  η εταιρεία αποκτά τη σηµερινή νοµική µορφή της ως 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ και εγκαθίστανται σε νέα έδρα στα Γλυκά Νερά Αττικής, 
όπου λειτουργεί και κατάστηµα (λεωφόρος Λαυρίου και Βασιλίσσης Άννης Μαρίας). 

Το 1995 δηµιουργείται το κατάστηµα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Συντάγµατος. 

Το 1996 δηµιουργείται το κατάστηµα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Παλλήνης και 
Πλατείας Κλαυθµώνος. 

Το 1999 η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ µεταφέρεται στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις της στη βιοµηχανική περιοχή Κορωπίου. 

Το 2000 δηµιουργείται κατάστηµα σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό. Το 2002 
σε Χαλάνδρι, Αµαρούσιο και Αγία Παρασκευή. Το 2005 σε Βριλήσσια και Οµόνοια. 
Το 2008 στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ευαγγελίστριας. Το 2010 στο Χαλάνδρι 
στην οδό Ηρακλείτου & Εθνικής Αντιστάσεως. Το 2011 στην Αγία Παρασκευή στη 
λεωφόρο Μεσογείων, στο Κολωνάκι στην οδό Κανάρη, στη Γλυφάδα στην οδό 
Άλσους & Λαζαράκη και στην Ακαδηµίας. Το 2012 σε Κηφισιά στην οδό 25ης  
Μαρτίου, σε Ερυθραία στην οδό Χαρ. Τρικούπη, και στο Κολωνάκι στην οδό Πατρ. 
Ιωακείµ. Το 2013 σε Βριλήσσια στη λεωφόρο Πεντέλης και στο Φάληρο στην οδό 
Αγίου Αλεξάνδρου. Το 2014 σε Αθήνα στην οδό Πανεπιστηµίου και στο Μαρούσι 
στην οδό Κηφισίας.  

Για την τελειοποίηση των ελέγχων και την βέλτιστη οργάνωση της 
παραγωγής, σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες και αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 
η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001 :2008 και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ISO 
22000 :2005, µε τα οποία και είναι πιστοποιηµένη από την TUV AUSTRIA 
HELLAS. Ακόµη, διαθέτει τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης που έχει στόχο την 
ικανοποίηση νέων διατροφικών αναγκών, τη συνεχή βελτίωση των υπαρχόντων 
προϊόντων και την εναρµόνιση των µεθόδων παραγωγής µε τις διεθνείς εξελίξεις στο 
χώρο των τροφίµων. Το 2008 η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ βραβεύτηκε για θέµατα ποιότητας 
από το ∆ιεθνή Οργανισµό Εντύπου Εµπορικού Τύπου Ισπανίας ACTUALIDAD µε 
το ∆ιεθνές Βραβείο Prestige και Ποιότητας.  
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2.4 Προϊόντα της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Σε κάθε κατάστηµα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ  λειτουργούν πέντε βασικά τµήµατα. 

� Ζαχαροπλαστική  

o Ποικιλία σε τούρτες 
o Τάρτες και ταρτάκια 
o Γλυκά σιροπιαστά 
o Γλυκά ταψιού 
o Γλυκά τυλιχτά 
o Κέικ απλά, σοκολάτας 
o Πάστες διάφορες 
o Ντόνατς 
o Προφιτερόλ 
o Σοκολατόπιτες 
o Παραδοασιακά και εποχικά γλυκά  
o Μακαρόν 
o Εκλεράκια 
o Σουδάκια  
o Κωκάκια 
o Άλλα γλυκά κιλού 

� Αρτοποιία  
o Ψωµί κιλού χωριάτικο 
o Ψωµί κιλου διαφόρων ποικιλιών 
o Άλλα είδη ψωµιού 
o Μπακέτα χωριάτικη 
o Μπακέτα διαφόρων ποικιλιών 
o Τσιαπατίνια 
o Τσιαπατάκια 
o Κουλούρι Θεσσαλονίκης 
o Τσουρέκι πολίτικο 
o Μπιοζάκια 
o Μπαγκετίνια 
o Μπόµπες 
o Προϊόντα κουβέρ 
o Κουλουράκια κιλού 
o Βουτήµατα 
o Παξιµάδια - φρυγανιές 
o Κριτσίνια 

 
� Σάντουιτς  

o Σάντουιτς µπαγκέτα 
o Σάντουιτς µπαγκετάκι 
o Αραβικές πίτες 
o Κρουασάν σάντουιτς 
o Σάντουιτς µε προϊόντα αρτοποιίας ολικής αλέσης 
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o Μπόµπες για πάρτυ 
o Σάντουιτς µε προϊόντα αρτοποιίας πολύσπορα 
o Άλλα σάντουιτς 

� Σφολιάτα 
o Τυρόπιτα κλασσική 
o Τυρόπιτα χωριάτικη 
o Τυρόπιτα κουρού 
o ∆ιάφορα άλλα είδη τυρόπιτας 
o Σπανακόπιτα 
o Κασερόπιτα 
o Λουκανικόπιτα 
o Πίτσα 
o Κρουασάν σαµπόν τυρί 
o Σφολιατοειδή ταψιού 
o Σφολιατοειδή κιλού 
o Άλλα είδη σφολιάτας 

� Καφές  
∆ιατίθενται διάφορες ποικιλίες καφέ, καθώς και ροφήµατα και χυµοί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Δρ. Κατσανίδης Σ., Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, Διδακτικό βοήθημα, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

3.1 Γενικά για τους αριθµοδείκτες7 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, εκτός από τις καταστάσεις 
συγκρίσεων, χρησιµοποιεί και άλλα µέτρα ανάλυσης. Ένα από τα πιο γνωστά και 
διαδεδοµένα µέτρα ανάλυσης είναι οι αριθµοδείκτες ή δείκτες, όπως πολλές φορές 
αναφέρονται. Αυτό συµβαίνει επειδή οι αριθµοδείκτες παρουσιάζουν τη στατική και 
δυναµική εικόνα της οικονοµικής µονάδας.  

Για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών τα οικονοµικά µεγέθη λαµβάνονται 
από:  

� Τον ισολογισµό 
� Το λογαριασµό γενικής εκµετάλλευσης 
� Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 
� Τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής 
� Τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής 
� Τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της 

οικονοµικής µονάδας. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες δηµιουργούνται από τον συσχετισµό 
διαφόρων µεγεθών της επιχείρησης για να προσδιορίσουν χρηµατοοικονοµικές 
αποφάσεις. Είναι αριθµοί, που δηµιουργούνται από την σχέση των διάφορων µεγεθών 
της επιχείρησης, κυρίως λογιστικών και στατιστικών. Επίσης προσδιορίζουν µια 
συγκεκριµένη χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης σήµερα, η οποία από µόνη 
της δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Συγκρινόµενη όµως µε άλλους δείκτες είναι 
καθοριστική για την λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Οι χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες είναι πολύ χρήσιµοι και απαραίτητοι, αποτελούν χρήσιµο εργαλείο γιατί 
βοηθούν στην ανάλυση, τη διάγνωση και εκτίµηση της παρούσης κατάστασης και 
των συνθηκών της επιχείρησης, αποκτούν όµως µεγαλύτερη ωφέλεια και 
σπουδαιότητα:  

• Όταν συγκρίνονται µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες προηγούµενων ετών, 
έτσι ανακαλύπτουµε πραγµατικά τις µεταβολές και την τάση των διαφόρων µεγεθών 
στην επιχείρηση.  

• Όταν συγκρίνονται µε οµοειδής δείκτες άλλων ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων, τους οποίους καταρτίζουµε βάσει των δηµοσιευµένων στοιχείων των 
επιχειρήσεων αυτών. 

 • Όταν συγκρίνονται µε τους µέσους δείκτες του κλάδου. 

Τα ποσά που θα χρησιµοποιήσουµε για την ανάλυση είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες 
ευρώ. 
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3.2 Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

• ∆είκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 
• ∆είκτης ειδικής ή άµεσης ρευστότητας 
• ∆είκτης ταµειακής ρευστότητας 

Χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστεί η βραχυχρόνια οικονοµική θέση µιας 
επιχείρησης ή η ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
της, όταν αυτές λήγουν. 

 

3.2.1 Αριθµοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών περιουσιακών 
στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισµό της µονάδος µε τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις και όχι τόσο την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χωρίς να καταφύγει σε πρόσθετο δανεισµό. Επιπλέον 
το µέγεθος του δείκτη χαρακτηρίζει την επιχειρηµατική προσωπικότητα της 
επιχείρησης σαν επιθετική ή συντηρητική. 

Χρησιµεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσµης ρευστότητας της επιχείρησης 
και ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από προµηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από 
τράπεζες. Ο τύπος είναι ο εξής: 

���	
�
�
ύ� ���������ό + ���������
ί 	
�������
ί ���������
ύ

�������ό������ ��
���ώ���� + ���������
ί 	
�������
ί �������
ύ
 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

Γενική ρευστότητα = 
!.#$%

#.&'(
 ≈ 0,78 

 
� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

 

Γενική ρευστότητα = 
!.'(*

*'.&$%
 ≈ 0,49 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
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Γενική ρευστότητα = 
!.(('

*$.!**
 ≈ 0,62 

 
� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ  

 

Γενική ρευστότητα = 
&.!(#

*+.+!+
 ≈ 0,57 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

Γενική ρευστότητα = 
,.!!,

,.'$*
 ≈ 1,05 

 
� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

 

Γενική ρευστότητα = 
!.,'*

*'.#!,
 ≈ 0,54 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

Γενική ρευστότητα = 
,.!#(

,.((,
 ≈ 1,01 

 
� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

 

Γενική ρευστότητα = 
#.,%%

*%.+(&
 ≈ 0,62 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 

Γενική ρευστότητα = 
,.'$#

,.$($
 ≈ 1,02 

 
� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

 

Γενική ρευστότητα = 
#.$(!

*(.*%&
 ≈ 0,53 
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         ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,78 0,62 1,05 1,01 1,02 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,49 0,57 0,54 0,62 0,53 

 
 
 

 

 

 

 

3.2.2 Αριθµοδείκτης ειδικής ή άµεσης ρευστότητας 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των ρευστοποιήσιµων κυκλοφοριακών 
στοιχείων (µετρητά στο ταµείο, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα, απαιτήσεις) προς 
τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αποτελώντας έτσι µια πιο αυστηρή µέτρηση της 
ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, καθώς 
ο συγκεκριµένος δεν περιλαµβάνει όσα στοιχεία δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα. 

Χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 
ικανότητας της µονάδος καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσης του τµήµατος 
πωλήσεων σε συνδυασµό και µε τους όρους πωλήσεων. Ο τύπος είναι ο εξής: 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2012 2013 2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
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���	
�
�
ύ� ���������ό − ��
�έ���� + ���������
ί 	
�������
ί ���������
ύ

�������ό������ ��
���ώ���� + ���������
ί 	
�������
ί �������
ύ
 

 
 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
!.$!*

#.&'(
 ≈ 0,69 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
(.(**

*'.&$%
 ≈ 0,43 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
(.&+$

*$.!**
 ≈ 0,54 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
!.,'*

*+.+!+
 ≈ 0,51 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
#.#$$

,.'$*
 ≈ 0,95 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
(.#+&

*'.#!,
 ≈ 0,45 
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Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
#.!%!

,.((,
 ≈ 0,90 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
#.$*&

*%.+(&
 ≈ 0,56 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
#.*+!

,.$($
 ≈ 0,90 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Άµεση ρευστότητα = 
!.,!'

*(.*%&
 ≈ 0,46 

 

 

               ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,69 0,54 0,95 0,90 0,90 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,43 0,51 0,45 0,56 0,46 
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3.2.3  Αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας 

 Ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας είναι ο πλέον ενδεικτικός δείκτης 
ρευστότητας και δείχνει απλά την αριθµητική σχέση των ταµειακών και ισοδύναµων 
ταµειακών στοιχείων µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 Χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής 
ικανότητας της µονάδος αλλά και της αποδοτικότητας του τµήµατος εισπράξεων και 
πληρωµών. Ο τύπος είναι ο εξής: 

 

/���έ���� + ���ό�����

�������ό������ ��
���ώ���� + ���������
ί 	
�������
ί �������
ύ
 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
*!,

#.&'(
 ≈ 0,02 
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1
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
','

*'.&$%
 ≈ 0,02 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
+,'

*$.!**
 ≈ 0,04 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
%#*

*+.+!+
 ≈ 0,04 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
'.#*,

,.'$*
 ≈ 0,31 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
+&(

*'.#!,
 ≈ 0,03 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
(.+++

,.((,
 ≈ 0,56 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
%(!

*%.+(&
 ≈ 0,03 
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Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
(.(#%

,.$($
 ≈ 0,62 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Ταµειακή ρευστότητα = 
!#$

*(.*%&
 ≈ 0,04 

 

 

                ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,02 0,04 0,31 0,56 0,62 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 
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3.3 Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 

• ∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 
• ∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων 
• ∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 
• ∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού 
• ∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

Χρησιµοποιούνται για να καταλάβουµε αν µια επιχείρηση χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τα περιουσιακά της στοιχεία. 

 

3.3.1 Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές µέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα 
υπόλοιπα του λογαριασµού ≪ Απαιτήσεις ≫ και είναι βοηθητικός στην αξιολόγηση 
των παραπάνω δεικτών ρευστότητας. Σε ηµέρες δείχνει το διάστηµα που απαιτείται 
για την είσπραξη /ρευστοποίηση των υπολοίπων αυτών. 

 Χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά, και σε συνδυασµό µε τους δείκτες 
ρευστότητας που αναφέρθηκαν προηγουµένως, στην καλύτερη αξιολόγηση της 
ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της µονάδος. 
Χρησιµεύει, επίσης, στην αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και 
πίστωσης προς τους πελάτες της επιχείρησης από το αντίστοιχο τµήµα αυτής καθώς 
και του τµήµατος εισπράξεων. Μπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί και στην απόφαση 
factoring των υπολοίπων των πελατών µιας επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός εκφράζει 
και την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης προς τους πελάτες ή τους πιθανούς 
πελάτες της αλλά και προς τους ανταγωνιστές της γενικότερα. Ο τύπος είναι ο εξής: 

 

34	ή���� (�����έ�)

8����ή���� (9:)
 

 

 

Στον παρονοµαστή του δείκτη βλέπουµε τον µέσο όρο των απαιτήσεων της χρονιάς. 
Αυτό το βρίσκουµε µε τον εξής τύπο: 

ΜΟ Απαιτήσεων = 
;<=>?ή@A>B =CDήBE=<=>?ή@A>B ?έFGHB

'
   

Όπως προείπαµε ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές µέσα στη χρήση 
ανακυκλώνονται τα υπόλοιπα του λογαριασµού ≪ Απαιτήσεις ≫ ή αλλιώς τη 
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χρονική διάρκεια σε ηµέρες που µεσολαβούν από τη στιγµή της πώλησης µέχρι και 
την είσπραξη των απαιτήσεων. 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

MNOPQRQSTUOή VUWύVXVU(MY) UZUTVή[\]^
 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
'$.+$*

!.*$',($
 ≈ 3,33 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

+,++
 ≈110 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*'.&%(

%.##!
 ≈ 2,61 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',!*
 ≈ 140 ηµέρες 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*+.'*#

(.(#,
 ≈ 2,36 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',+!
 ≈ 155 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*%.(#,

(.&#(
 ≈ 2,52 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',('
 ≈ 145 ηµέρες 
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Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*!,+,(

(.(#%
 ≈ 2,94 φορές  

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',,%
 ≈124 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*%.*$(

(.,$!
 ≈ 2,39 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',+,
 ≈ 153 ηµέρες 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
+'.!!#

+.#,*
 ≈ 8,40 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

#,%$
 ≈ 43 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*(.%+(

!.%%&
 ≈ 2,39 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',+,
 ≈ 153 ηµέρες 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
+*.#&+

'.,+%
 ≈ 10,86 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

*$,#!
 ≈ 34 ηµέρες 
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ απαιτήσεων = 
*,.'%&

!.&%*
 ≈ 2,86 φορές 

∆ιάρκεια απαιτήσεων (σε ηµέρες) = 
+!(

',#!
 ≈ 128 ηµέρες 

 

 

ΕΤΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

110 155 124 43 34 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

140 145 153 153 128 
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3.3.2 Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές τα εµπορεύσιµα αποθέµατα της 
µονάδος ανακυκλώνονται µέσα στη χρήση, δηλαδή µετατρέπονται σε υπόλοιπα 
πελατών και από εκεί σε µετρητά ή γραµµάτια και πάλι σε αποθέµατα. Σε ηµέρες 
(διαιρώντας µε το δείκτη ≪ φορές ≫ τις 365 ηµέρες του έτους) δείχνει πόσο 
διάστηµα απαιτείται για τη ρευστοποίηση των αποθεµάτων. 

 Χρησιµοποιείται, συµπληρωµατικά, και σε συνδυασµό µε τους δείκτες 
ρευστότητας που αναφέρθηκαν προηγουµένως, στην καλύτερη αξιολόγηση της 
ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της µονάδος. 
Χρησιµεύει, επίσης, εσωτερικά, στην αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής 
πωλήσεων και διαχείρισης αποθεµάτων της επιχείρησης από τα αντίστοιχα τµήµατα 
αυτής και, εξωτερικά, στην εκτίµηση της ποιότητας των αποθεµάτων ειδικά σε µια 
απόφαση υποθήκευσης των αποθεµάτων από µια τράπεζα. Από τη µελέτη της 
εξέλιξης του δείκτη µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τη βελτίωση ή µη της 
θέσης της επιχείρησης στην αγορά. Ο τύπος είναι ο εξής: 

   

�ό��
� �4	��έ��4�  

8�
�έ���� (9:)
 

 

ΜΟ αποθεµάτων = 
;<ό_A`= =CDήBE=<ό_A`= ?έFGHB

'
 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

MY UZQa\bάV]^
 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
**.#'*

&',
 ≈ 16,22 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*!,''
 ≈ 22 ηµέρες 
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
#.'&*

&+(,($
 ≈ 11,24 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

**,'%
 ≈ 32 ηµέρες 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
*+.'*#

&#',($
 ≈ 16,89 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*!,#,
 ≈ 22 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
,.!!,

&+#,($
 ≈ 13,09 φορές 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*+,$,
 ≈ 28 ηµέρες 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
*!.+,(

#%(,($
 ≈ 19,39 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*,,+,
 ≈ 19 ηµέρες 

 

 

 



34 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
,.!*+

,'%
 ≈ 10,40 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*$,%$
 ≈ 35 ηµέρες 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
*&.&,+

,(%
 ≈ 18,65 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*#,!(
 ≈ 20 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
*$.'!%

*.$$(,($
 ≈ 10,20 φορές 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

*$,'$
 ≈ 36 ηµέρες 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
*#.+#%

'.***
 ≈ 8,71 

 

∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

#,&*
 ≈ 42 ηµέρες 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ αποθεµάτων = 
**.#,!

*.$*$,($
 ≈ 11,77 φορές 
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∆ιάρκεια αποθεµάτων (σε ηµέρες) = 
+!(

**,&&
 ≈ 31 ηµέρες 

 

 

 

                 ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

22 22 19 20 42 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

32 28 35 36 31 
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3.3.3 Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού  

 Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό µέγεθος του ενεργητικού σε σύγκριση µε 
τις πωλήσεις (και το αντίστροφο) ή την κυκλοφορία /ανακύκλωση του ενεργητικού. 

 Χρησιµοποιείται στην εκτίµηση της εντατικότητας µε την οποία χρησιµοποιεί 
και εκµεταλλεύεται η επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία, γενικώς, προς την 
επίτευξη των πωλήσεων. Ένας χαµηλός τέτοιος δείκτης µπορεί να σηµαίνει, ότι 
υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση µε τις πωλήσεις που 
είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν στη δεδοµένη αγορά από την εν λόγω µονάδα. Ο 
δείκτης από µόνος του δεν µπορεί να στηρίξει συµπεράσµατα ή προβλέψεις για την 
τελική επικερδότητα της επιχείρησης αφού µεγάλος όγκος πωλήσεων δε σηµαίνει 
αναγκαστικά και επικερδείς πωλήσεις. Αποτελεί, όµως, µια αρχική ένδειξη πιθανής 
επικερδότητας η οποία µπορεί να ελεγχθεί µε συνδυασµό του δείκτη αυτού και των 
δεικτών αποδοτικότητας ενεργητικού και περιθωρίου πωλήσεων. Ο τύπος είναι ο 
εξής: 

 

�����έ� �4	ή����

dύ�
	
 ���������
ύ (9:)
 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
'$.+$*

''.$!%,($
 ≈ 0,92 φορές 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
*'.&%(

*&.#'+
 ≈ 0,71 φορές 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
'+.(#$

'+.&+&
 ≈ 0,99 φορές 
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
*%.(##

*#.(*!
 ≈ 0,79 φορές 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
+*.*$(

'+.+!+
 ≈ 1,33 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
*%.*$(

*#.%*#,($
 ≈ 0,77 φορές 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
+'.!!#

'!.%'$,($
 ≈ 1,24 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
*(.%+(

'$.'&,
 ≈ 0,76 φορές 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
+*.#&+

'#.+*%,($
 ≈ 1,12 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ενεργητικού = 
*,.'%&

'*.,,#
 ≈ 0,87 φορές 
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               ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,92 0,99 1,33 1,24 1,12 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,71 0,79 0,77 0,76 0,87 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό µέγεθος του πάγιου ενεργητικού σε 
σύγκριση µε τις πωλήσεις (και το αντίστροφο) ή την κυκλοφορία/ ανακύκλωση του 
πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης. 

 Χρησιµοποιείται στην εκτίµηση της εντατικότητας µε την οποία χρησιµοποιεί 
και εκµεταλλεύεται η επιχείρηση τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Ένας χαµηλός 
τέτοιος δείκτης µπορεί να σηµαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων της 
επιχείρησης σε πάγια και σε σχέση µε τις δυνατότητες της µονάδος για πωλήσεις. Ο 
τύπος είναι ο εξής: 
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�����έ� �4	ή����

3ά��
 ���������ό (9:)
 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
'$.+$*

*%.&#&
 ≈ 1,37 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
*'.&%(

**.#*&
 ≈ 1,08 φορές 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
'+.(#$

*!.,$$
 ≈ 1,40 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
*%.(##

**.(!*
 ≈ 1,26 φορές 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
+*.*$(

*(.$'&
 ≈ 2,07 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
*%.*$(

**.*',
 ≈ 1,27 φορές 
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Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
+'.!!#

*&.($$,($
 ≈ 1,87 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
*(.%+(

*'.+%!,($
 ≈ 1,25 φορές 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
+*.#&+

*#.#!#,($
 ≈ 1,69 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού = 
*,.'%&

*+.%,&,($
 ≈ 1,43 φορές 

 

 

              ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

1,37 1,40 2,07 1,87 1,69 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

1,08 1,26 1,27 1,25 1,43 
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3.3.5 Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό µέγεθος των ιδίων κεφαλαίων σε σύγκριση 
µε τις πωλήσεις ή κατά πολλούς το βαθµό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης µε βάση τις πωλήσεις της. 

 Χρησιµοποιείται στην εκτίµηση του ορθολογικού µεγέθους των ιδίων 
κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Ένας υψηλός τέτοιος 
δείκτης σηµαίνει ότι η επιχείρηση πραγµατοποιεί µεγάλες πωλήσεις µε λίγα ίδια 
κεφάλαια το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερα κέρδη αν οι πωλήσεις είναι 
επικερδείς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ζηµιές θα είναι ανάλογα µεγαλύτερες λόγω των 
αυξηµένων χρηµατοοικονοµικών εξόδων που δηµιουργούν τα ξένα κεφάλαια. 
Επίσης, ένας υψηλός τέτοιος δείκτης, σηµαίνει µεγάλο κίνδυνο για τους πιστωτές της 
επιχείρησης λόγω της αρνητικής σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια (για τους 
πιστωτές). Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης δείχνει υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής 
µόχλευσης και πιθανόν κακές σχέσεις διοίκησης και ιδιοκτησίας. Ο τύπος είναι ο 
εξής: 
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�����έ� �4	ή����

dύ�
	
 �eί4� ����	�ί4� (9:)
 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
'$.+$*

*+.',*,($
 ≈ 1,53 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
*'.&%(

+.%!!
 ≈ 3,68 φορές 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
'+.(#$

*+.,#*
 ≈ 1,69 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
*%.(##

+.+'+
 ≈ 4,39 φορές 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
+*.*$(

*+.%!&
 ≈ 2,31 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
*%.*$(

+.%%',($
 ≈ 4,10 φορές 
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Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
+'.!!#

*%.&%'
 ≈ 2,22 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
*(.%+(

+.!+&
 ≈ 4,24 φορές 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
+*.#&+

*!.&,(,($
 ≈ 1,90 φορές 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων = 
*,.'%&

'.,&,
 ≈ 6,46 φορές 

 

 

                 ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

1,53 1,69 2,31 2,22 1,90 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

3,68 4,39 4,10 4,24 6,46 
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3.4 Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

• ∆είκτης αποδοτικότητας επενδεδυµένων κεφαλαίων 
• ∆είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
• ∆είκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 
• ∆είκτης καθαρού κέρδους 
• ∆είκτης µικτού κέρδους 

Χρησιµοποιούνται για να µετρηθεί η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης και η 
ικανότητα της να χρησιµοποιεί όλους τους διαθέσιµους πόρους για την επίτευξη των 
στόχων της. Γενικά, µπορούµε να πούµε πως οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µας 
βοηθούν να καταλάβουµε την επιτυχία ή την αποτυχία µιας επιχείρησης µέσα σε µια 
οικονοµική χρήση ή και περισσότερες. 

 

3.4.1 Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας επενδεδυµένων κεφαλαίων  

 Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς 
το µέσο όρο του συνόλου των κεφαλαίων που ήταν στην διάθεση της επιχείρησης 
κατά την ίδια χρήση. 
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 Η απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς 
ενδιαφερόµενους. Συνιστά τη βασικότερη ένδειξη αποδοτικότητας µιας µονάδος 
ανεξάρτητα της πηγής των διάφορων κεφαλαίων της και δείχνει την ικανότητα αυτής 
σαν οικονοµικό φορέα να παράγει κέρδη σε πρώτο επίπεδο. Έτσι, κάθε επενδυτής και 
παράγων της επιχείρησης (µέτοχοι, προσωπικό, διοίκηση, προµηθευτές, τράπεζες), 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γενική αποδοτικότητα της επιχείρησης για να εκτιµήσει 
το αποτέλεσµα διάφορων κινήσεων, όπως µόχλευση η διοίκηση της ή εξαγορά οι 
διοικήσεις κάποιων άλλων εταιρειών. Ο τύπος είναι ο εξής:  

 

MUaUSά OέSfX ZSQ RόS]^

gύ^QPQ ZUaXVTOQύ (hi)
  × 100 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
,#&

''.$!%
 × 100 ≈ 4,47% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
m*,$

*&.#'+
 × 100 ≈ -1,07% 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
*.+#(

'+.&+&
 × 100 ≈ 5,83% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
+$'

*#.(*!
 × 100 ≈ 1,63% 
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Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
!.%*#

'+.+&+,($
 × 100 ≈ 27,46% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
%#%

*#.%*#,($
 × 100 ≈ 2,63% 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
%.($*

'!.%'$,($
 × 100 ≈ 17,04% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
',!

'$.'&,
 × 100 ≈ 1,46% 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
+.%!+

'#.+*%,($
 × 100 ≈ 12,23% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ε. Κ. = 
+$

'*.,,#
 × 100 ≈ 0,14% 
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                 ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

4,47% 5,83% 27,46% 17,04% 12,23% 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

-1,07% 1,63% 2,63% 1,46% 0,14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς 
το µέσο όρο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της 
επιχείρησης σε µία χρήση. 

 Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων –σε συνδυασµό και µε τον αντίστοιχο κίνδυνο, ο 
οποίος στην απλή σύγκριση αριθµοδεικτών του ίδιου κλάδου υποτίθεται ότι είναι 
περίπου ο ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου- χρησιµεύει στην εκτίµηση της 
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ικανοποιητικής ή µη αµοιβής των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε µια επιχείρηση. Ο 
τύπος είναι ο εξής: 

MUaUSά P\TVQNSsTOά OέSfX

gύ^QPQ Tfί]^ O\RUPUί]^ (hi)
 × 100 

 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
**&*

*+.',*,($
 × 100 ≈ 8,81% 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 
 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
!&!

+.%!!
 × 100 ≈ 19,50% 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
*(,%

*+.,#*
 × 100 ≈ 11,40% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
#,*

+.+'+
 × 100 ≈ 26,81% 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
!.(%*

*+.%!&
 × 100 ≈ 48,57% 
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
*$(#

+.%%',($
 × 100 ≈ 30,73% 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
%.(&+

*%.&%'
 × 100 ≈ 31,02% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
,%*

+.!+&
 × 100 ≈ 25,87% 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
+.%,,

*!.&,(,($
 × 100 ≈ 20,83% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα Ι. Κ. = 
&*%

'.,&,
 × 100 ≈ 23,98% 

 

 

             ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

8,81% 11,40% 48,57% 31,02% 20,83% 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

19,50% 26,81% 30,73% 25,87% 23,98% 
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3.4.3 Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης 
προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων της επιχείρησης προς το σύνολο του ενεργητικού 
και µετρά την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 Χρησιµοποιείται στην εκτίµηση της αποδοτικότητας των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης. Ο τύπος είναι ο εξής: 

 

MUaUSά P\TVQNSsTOά OέSfX

gύ^QPQ \^\SsXVTOQύ (hi)
 × 100 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
*.*&*

''.$!%
 ×100 ≈ 5,31% 
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
!&!

*#.+$%
 ×100 ≈ 3,69% 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
*.(,%

'+.&+&
 ×100 ≈ 6,71% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
#,*

*#.&'#
 ×100 ≈ 4,76% 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
!.(%*

'+.+&+,($
 ×100 ≈ 27,98% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
*.$(#

*#.*$,
 ×100 ≈ 5,84% 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
%.(&+

'!.%'$,($
 ×100 ≈ 17,31% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
,%*

''.%%,
 ×100 ≈ 4,19% 
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Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
+.%,,

'#.+*%,($
 ×100 ≈ 12,36% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα ενεργητικού = 
&*%

'*.(%&
 ×100 ≈ 3,31% 

 

 

 

                 ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

5,31% 6,71% 27,98% 17,31% 12,36% 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

3,69% 4,76% 5,84% 4,19% 3,31% 
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3.4.4 Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας καθαρού κέρδους 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης προ 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων προς τις καθαρές πωλήσεις και µετρά την 
αποδοτικότητα των πωλήσεων της επιχείρησης από τις κανονικές δραστηριότητες 
αυτής και πριν την επίδραση εκτάκτων δραστηριοτήτων και γεγονότων. 

 Χρησιµοποιείται στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της 
επικερδότητας των πωλήσεων –και κατ’ επέκταση και της επιχείρησης- στα πλαίσια 
του κανονικού αντικειµένου δραστηριότητας αυτής σε σύγκριση µε το µέσο δείκτη 
του κλάδου. Όµως, ο δείκτης δεν δίνει ακριβή συµπεράσµατα αν δεν συνδυασθεί και 
µε την εξέταση άλλων δεικτών, όπως απόδοσης συνόλου κεφαλαίων, γιατί έστω 
υψηλή (σε σύγκριση µε τη µέση απόδοση πωλήσεων του κλάδου) απόδοση 
πωλήσεων να µην είναι επαρκής σε σχέση µε το απασχολούµενο ενεργητικό στη 
συγκεκριµένη επιχείρηση ενώ για τη διάγνωση των αιτιών ενός χαµηλού δείκτη θα 
πρέπει να εξετασθούν και οι επιµέρους δείκτες ανακύκλωσης αποθεµάτων αλλά και 
απαιτήσεων. Ο τύπος είναι ο εξής: 

 

�����ά 	���
�����ά �έ�e�

�����έ� �4	ή����
 

 

 

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ.κ. = 
*.*&*

'$.+$*
 × 100 ≈ 5,77% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
!&!

*'.&%(
 × 100 ≈ 5,30% 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
*.(,%

'+.(#$
 × 100 ≈ 6,76% 
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� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
#,*

*%.(#,
 × 100 ≈ 6,11% 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
!.(%*

+*.*$(
 × 100 ≈ 21,03% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
*.$(#

*%.*$(
 × 100 ≈ 7,50% 

 

Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
%.(&+

+'.!!#
 × 100 ≈ 14,00% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
,%*

*(.%+(
 × 100 ≈ 6,10% 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
+.%,,

+*.#&+
 × 100 ≈ 10,98% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα κ. κ. = 
&*%

*,.'%&
 × 100 ≈ 3,71% 
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             ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

5,77% 6,76% 21,03% 14,00% 10,98% 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

5,30% 6,11% 7,50% 6,10% 3,71% 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας µικτού κέρδους 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των µικτών αποτελεσµάτων προς τις 
καθαρές πωλήσεις. 

 Μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων µιας επιχείρησης και δείχνει την 
αποτελεσµατικότητα του τµήµατος πωλήσεων και marketing γενικότερα να 
διαµορφώνει συµφέρουσες τιµές στην αγορά αλλά και του τµήµατος προµηθειών ή/ 
και παραγωγής να ελέγχει το κόστος των προϊόντων. Είναι, επίσης, µια πρώτη 
ένδειξη της αποδοτικότητας της επιχείρησης αφού ένα µικρό ποσοστό µικτού 
κέρδους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την κάλυψη των υπόλοιπων εξόδων και της 
εµφάνισης καθαρού κέρδους τελικά. Ο τύπος είναι ο εξής: 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2012 2013 2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



56 

hTOVά UZQV\Pέ[bUVU \Ob\VάPP\N[Xw

MUaUSέw Z]Pή[\Tw
 × 100 

  

Για το 2012: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
#.%#$

'$.+$*
 × 100 ≈ 41,77% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
%.%&+

*'.&%(
 × 100 ≈ 35,10% 

 

Για το 2013: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
*$.+!*

'+.(#$
 × 100 ≈ 43,94% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
%.,*,

*%.(#,
 × 100 ≈ 33,72% 

 

Για το 2014: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
*%.&*$

+*.*$(
 × 100 ≈ 47,29% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
%.%,+

*%.*$(
 × 100 ≈ 31,85% 
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Για το 2015: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
*%.#&(

+'.!!#
 × 100 ≈ 45,53% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
(.*&*

*(.%+(
 × 100 ≈ 33,50% 

 

Για το 2016: 

� ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
*+.%,$

+*.#&+
 × 100 ≈  42,32% 

 

� ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

Αποδοτικότητα µικτού κέρδους = 
&.+(*

*,.'%&
 × 100 ≈ 38,19% 
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              ΕΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

41,77% 43,94% 47,29% 45,53% 42,32% 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

35,10% 33,72% 31,85% 33,50% 38,19% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

4.1 Σχολιασµός των αριθµοδεικτών της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 

 

                        
ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘ/ΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2012 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2013 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2014 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2015 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2016 

Γενική ρευστότητα 
(φορές) 

0,78 0,62 1,05 1,01 1,02 

Άµεση ρευστότητα 
(φορές)  

0,69 0,54 0,95 0,90 0,90 

Ταµειακή 
ρευστότητα 

(φορές) 
0,02 0,04 0,31 0,56 0,62 

 

 

 

Σχολιασµός γενικής ρευστότητας 

Ο λόγος που προκύπτει από τον αριθµοδείκτη θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος της 
µονάδος κάτι που βλέπουµε πως δεν ισχύει στην 5ετία που ασχολούµαστε. Αυτό 
συµβαίνει καθώς οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας είναι υψηλές. Τα 
τρία τελευταία έτη ο δείκτης έχει αυξηθεί λίγο παραπάνω λόγω της αύξησης του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού κάτι που σηµαίνει ότι η επιχείρηση µπορεί να καλύψει 
τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει. 

 

Σχολιασµός άµεσης ρευστότητας 

Ο δείκτης όλα τα έτη είναι µικρότερος της µονάδας, δηλαδή είναι κατώτερος από τα  
επιθυµητά όρια. Υπάρχει µια αύξηση το 2014, 0,41 µονάδων, λόγω αύξησης των 
αποθεµάτων και µετά µια µείωση 0,05 µονάδων. 

 

Σχολιασµός ταµειακής ρευστότητας  

Τα όρια του συγκεκριµένου δείκτη είναι µικρότερα της µονάδος κάτι που συµβαίνει 
στην πενταετία που ασχολούµαστε. Παρατηρούµε µια συνεχή αύξηση στα ποσά του 
δείκτη παραµένοντας όµως σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
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                         ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘ/ΤΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2012 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2013 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2014 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2015 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2016 

ΚΤ απαιτήσεων 
(ηµέρες) 

110 155 124 43 34 

ΚΤ αποθεµάτων 
(ηµέρες) 

22 22 19 20 21 

ΚΤ ενεργητικού 
(φορές) 

0,92 0,99 1,33 1,24 1,12 

ΚΤ πάγιου ενεργητικού 
(φορές) 

1,37 1,40 2,07 1,87 1,69 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων 
(φορές) 

1,53 1,69 2,31 2,22 1,90 

 

 

Σχολιασµός ΚΤ απαιτήσεων 

Από το 2012 µέχρι το 2013 παρουσιάζεται µια αύξηση 45 ηµερών. Το 2014 
µειώνονται οι ηµέρες στις 124, δηλαδή 31 ηµέρες λιγότερες από την προηγούµενη 
χρονιά ενώ τα δυο επόµενα έτη έχουµε µια µεγάλη µείωση 90 ηµερών. Ο µέσος όρος 
είσπραξης είναι περίπου 3 µήνες, αριθµός σχετικά ικανοποιητικός για την επιχείρηση. 
Είναι, δηλαδή, ένας καλός βαθµός ρευστότητας. 

 

Σχολιασµός ΚΤ αποθεµάτων  

Παρατηρούµε µια σχετική σταθερότητα στις  µέρες που απαιτούνται για την 
ρευστοποίηση των αποθεµάτων. Υπάρχει µόνο µια µικρή αυξοµείωση 2-3 ηµερών 
µέσα στην πενταετία. Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τον κλάδο της ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
µπορούµε να πούµε πως τα αποθέµατα ανανεώνονται όχι και τόσο γρήγορα. 

 

Σχολιασµός ΚΤ ενεργητικού 

Ο δείκτης ξεκινάει µε τιµή 0,92 το 2012 και στη συνέχεια αυξάνεται µέχρι το 2014 
κατά 0,41 µονάδες. Στη συνέχεια κ µέχρι το 2016 µειώνεται κατά 0,21 µονάδες. Το 
όριο του δείκτη είναι µεγαλύτερος της µονάδος οπότε µπορούµε να πούµε πως 
κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, δηλαδή η επιχείρηση εκµεταλλεύεται τα 
περιουσιακά της στοιχεία για την επίτευξη των πωλήσεων. 
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Σχολιασµός ΚΤ πάγιου ενεργητικού 

Ο δείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδος σε όλη την πενταετία κάτι που είναι 
επιθυµητό για την επιχείρηση. Υπάρχουν κάποιες αυξοµειώσεις στα ποσά αλλά 
παρατηρούµε πως οι πωλήσεις είναι πάντα µεγαλύτερες από το πάγιο ενεργητικό 
οπότε η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία συνεχώς. 

 

Σχολιασµός ΚΤ ιδίων κεφαλαίων 

Παρατηρούµε µια συνεχή αύξηση του δείκτη από το 2012 µέχρι το 2014 καθώς τα 
επόµενα δύο έτη ο δείκτης µειώνεται κατά 0,41 µονάδες. Οι τιµές είναι πάντα 
µεγαλύτερες της µονάδος κάτι που είναι επιθυµητό. Αυτό σηµαίνει ότι οι πωλήσεις 
είναι πάντα µεγαλύτερες από τα ίδια κεφάλαια κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε 
µεγαλύτερα κέρδη αν οι πωλήσεις είναι επικερδείς. 

 

 

 

 

                        ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘ/ΤΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2012 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2013 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2014 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2015 

ΒΕΝΕΤΗΣ 
2016 

Αποδοτικότητα 
επενδεδυµένων 
κεφαλαίων 

(%) 

4,47% 5,83% 27,46% 17,04% 12,23% 

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων 

(%) 
8,81% 11,40% 48,57% 31,02% 20,83% 

Αποδοτικότητα 
ενεργητικού 

(%) 
5,31% 6,71% 27,98% 17,31% 12,36% 

Αποδοτικότητα 
καθαρού κέρδους 

(%) 
5,77% 6,76% 21,03% 14,00% 10,98% 

Αποδοτικότητα µικτού 
κέρδους 

(%) 
41,77% 43,94% 47,29% 45,53% 42,32% 
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Σχολιασµός αποδοτικότητας επενδεδυµένων κεφαλαίων 

Ο δείκτης ξεκινά µε τιµή 4,47% και στη συνέχεια αυξάνεται το 2014 κατά 22,99%. 
Στη συνέχεια µέχρι το 2016 υπάρχει µια µείωση 15,23%. Με βάση τα όρια του 
συγκεκριµένου δείκτη µπορούµε να πούµε πως οι τιµές είναι ικανοποιητικές. 

 

Σχολιασµός αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Από το 2012 που η τιµή είναι στα 8,81%, παρατηρούµε µια αύξηση ως το 2014 της 
τάξεως των 39,76% µονάδων. Στη συνέχεια µέχρι το 2016 ο δείκτης µειώνεται κατά 
27,74% µονάδες.  Γενικότερα, οι τιµές του δείκτη δείχνουν πως η επιχείρηση 
χρησιµοποιεί αποδοτικά τα ίδια της κεφάλαια, χωρίς αυτό να είναι εξακριβωµένο 
καθώς ο αριθµοδείκτης από µόνος του δεν είναι ικανός να µας δώσει περισσότερες 
πληροφορίες. 

 

Σχολιασµός αποδοτικότητας ενεργητικού 

Παρατηρούµε µια αύξηση από το 2012 έως το 2014 της τάξεως των 22,67% µονάδων 
και στη συνέχεια µια µείωση 15,62% µονάδων. Οι τιµές του δείκτη είναι µέσα στα 
γενικά όρια, δηλαδή υπάρχει µια καλή αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης. 

Σχολιασµός αποδοτικότητας καθαρού κέρδους 

Και σε αυτόν τον δείκτη υπάρχει µια αύξηση το 2014 της τάξεως των 15,26% 
µονάδων και το 2016 µια µείωση 10,05% µονάδων (αυτό συµβαίνει γιατί µέχρι το 
2014 τα καθαρά λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης αυξάνονται και απ’ το 2014 έως 
το 2016 µειώνονται). Ο δείκτης βρίσκεται µέσα στα επιθυµητά όρια και αυτό δείχνει 
πως οι πωλήσεις είναι αποτελεσµατικές και επικερδείς. 

Σχολιασµός αποδοτικότητας µικτού κέρδους 

Καθ’ όλη την πενταετία ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδος, δηλαδή κυµαίνεται 
σε επιθυµητά όρια. Απ’ το 2012 έως το 2014 υπάρχει µια αύξηση 5,52% µονάδων και 
στη συνέχεια µέχρι το 2016 µια µείωση 4,97% µονάδων. Έτσι, µπορούµε να πούµε 
πως οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι αποδοτικές. 
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4.2 Σχολιασµός των αριθµοδεικτών της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

 

                 ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘ/ΤΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2012 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2013 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2014 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2015 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2016 

Γενική 
ρευστότητα 

(φορές) 
0,49 0,57 0,54 0,62 0,53 

Άµεση 
ρευστότητα 

(φορές) 
0,43 0,51 0,45 0,56 0,46 

Ταµειακή 
ρευστότητα 

(φορές) 
0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 

 

 

Σχολιασµός γενικής ρευστότητας 

Από τον πίνακα παρατηρούµε µια αυξοµείωση στις τιµές του δείκτη. Γενικά ο 
δείκτης κυµαίνεται σε τιµές µικρότερες της µονάδος, κάτι που δεν είναι επιθυµητό, 
όµως είναι λογικό για τον κλάδο της επιχείρησης, καθώς οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της είναι υψηλές. Συνεπώς οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν 
µπορούν να καλυφθούν µόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. 

 

Σχολιασµός άµεσης ρευστότητας  

Και ο συγκεκριµένος δείκτης βλέπουµε πως παρουσιάζει µια αυξοµείωση µε το 
πέρασµα των χρόνων. Οι τιµές του δείκτη είναι µικρότερες της µονάδος και αυτό 
σηµαίνει πως τα διαθέσιµα και οι απαιτήσεις της δεν µπορούν να καλύψουν τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

Σχολιασµός ταµειακής ρευστότητας 

Υπάρχει µια αυξοµείωση στις τιµές του δείκτη ανά έτος. Το 2013 έχουµε µια αύξηση 
0,02 µονάδων, στη συνέχεια µειώνεται 0,01 µονάδες, έπειτα παραµένει σταθερός και 
τελικά µια αύξηση 0,01 µονάδων. Οι τιµές ναι µεν είναι µικρότερες της µονάδος, το 
επιθυµητό όριο, αλλά είναι τόσο µικρότερες που µας δείχνει πως οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις δεν µπορούν να καλυφθούν. 
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                      ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘ/ΤΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2012 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2013 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2014 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2015 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2014 

ΚΤ απαιτήσεων 
(ηµέρες) 

140 145 153 153 128 

ΚΤ αποθεµάτων 
(ηµέρες) 

32 28 35 36 31 

ΚΤ ενεργητικού 
(φορές) 

0,71 0,79 0,77 0,76 0,87 

ΚΤ πάγιου 
ενεργητικού 

(φορές) 
1,08 1,26 1,27 1,25 1,43 

ΚΤ ιδίων κεφαλαίων 
(φορές) 

3,68 4,39 4,10 4,24 6,46 

 

 

 

Σχολιασµός ΚΤ απαιτήσεων 

Παρατηρούµε πως υπάρχει µια αύξηση του δείκτη µέχρι το 2014, ύψους 13 ηµερών. 
Το 2015 παραµένει σταθερός ενώ το 2016 υπάρχει µια µείωση 5 ηµερών. ∆εν 
κυµαίνεται, όµως, σε ανησυχητικά επίπεδα, συγκεκριµένα το διάστηµα είσπραξης/ 
ρευστοποίησης του υπολοίπου του λογαριασµού ≪ Απαιτήσεις ≫ είναι, κατά µέσον 
όρο, 4 - 5 µήνες. 

 

Σχολιασµός ΚΤ αποθεµάτων 

Απ’ τον πίνακα φαίνεται πως υπάρχει µια αυξοµείωση στις τιµές του δείκτη. 
Συγκεκριµένα, το 2013 υπάρχει µείωση 4 ηµερών, στη συνέχεια το 2014 αυξάνεται 
κατά 7 ηµέρες, το 2015 υπάρχει αύξηση 1 ηµέρας και τελικά το 2016 µείωση 5 
ηµερών. Κατά µέσο όρο, τα αποθέµατα της επιχείρησης ρευστοποιούνται σε 
διάστηµα, περίπου, 1 µηνός. 

 

Σχολιασµός ΚΤ ενεργητικού 

Οι τιµές του δείκτη είναι µικρότερες της µονάδος, δηλαδή είναι ένας σχετικά χαµηλός 
δείκτης και αυτό συµβαίνει γιατί δεν χρησιµοποιούνται τόσο συχνά τα περιουσιακά 
στοιχεία της επιχείρησης για την επίτευξη πωλήσεων.  
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Σχολιασµός ΚΤ πάγιου ενεργητικού 

Από τον πίνακα παρατηρούµε µια αύξηση του δείκτη έως το 2014 ύψους 0,19 
µονάδων. Μετά, µια µικρή µείωση 0,02 µονάδων και τελικά το 2016 µια αύξηση 0,18 
µονάδων Ο δείκτης παραµένει όµως σε ικανοποιητικά επίπεδα και µας δείχνει πως η 
επιχείρηση χρησιµοποιεί συχνά τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση µε τις 
πωλήσεις. 

 

Σχολιασµός ΚΤ ιδίων κεφαλαίων 

Το 2013 ο δείκτης αυξάνεται 0,71 µονάδες, το 2014 µειώνεται 0,29 µονάδες και έως 
το 2016 υπάρχει αύξηση 2,36 µονάδων. Παρατηρούµε πως οι δείκτες ανακύκλωσης 
των ιδίων κεφαλαίων είναι σχετικά υψηλοί, κάτι που σηµαίνει πως η επιχείρηση 
πραγµατοποιεί υψηλές πωλήσεις µε λίγα ίδια κεφάλαια, το οποίο µπορεί να οδηγήσει 
σε µεγαλύτερα κέρδη αν οι πωλήσεις είναι επικερδείς.  

 

 

 

 

 

                      ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘ/ΤΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2012 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2013 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2014 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2015 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
2016 

Αποδοτικότητα 
επενδεδυµένων 
κεφαλαίων 

(%) 

-1,07% 1,63% 2,63% 1,46% 0,14% 

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων 

(%) 
19,50% 26,81% 30,73% 25,87% 23,98% 

Αποδοτικότητα 
ενεργητικού 

(%) 
3,69% 4,76% 5,84% 4,19% 3,31% 

Αποδοτικότητα 
καθαρού κέρδους 

(%) 
5,30% 6,11% 7,50% 6,10% 3,71% 

Αποδοτικότητα µικτού 
κέρδους 

(%) 
35,10% 33,72% 31,85% 33,50% 38,19% 
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Σχολιασµός αποδοτικότητας επενδεδυµένων κεφαλαίων 

Παρατηρούµε πως υπάρχει µια αύξηση του δείκτη µέχρι το 2014, ύψους 2,76 
µονάδων και τελικά µια µείωση έως το 2016 ύψους 2,49 µονάδων. Αυτό συνέβη γιατί 
αυξήθηκαν τα κέρδη της επιχείρησης µέχρι το 2014 και στη συνέχεια µειώθηκαν 
µέχρι το 2016. 

 

Σχολιασµός αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Μέχρι το 2014 παρατηρούµε µια αύξηση στο δείκτη ύψους 11,23 µονάδων και µετά 
έως το 2016 µια µείωση 6,75 µονάδων. Όπως και στον προηγούµενο δείκτη, αυτό 
συµβαίνει γιατί αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης µέχρι το 2014 και 
στη συνέχεια µειώθηκαν µέχρι το 2016. Για να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα 
της αποδοτικότητας της επιχείρησης θα πρέπει να την συγκρίνουµε µε επιχειρήσεις 
του ίδιου κλάδου. 

 

Σχολιασµός αποδοτικότητας ενεργητικού 

Και σε αυτόν το δείκτη παρατηρούµε αύξηση έως το 2014 και µείωση έως το 2016 
για τον ίδιο λόγο που αναφέραµε. 

 

Σχολιασµός αποδοτικότητας καθαρού κέρδους 

Έως το 2014 υπάρχει αύξηση 2,20 µονάδων και στη συνέχεια έως το 2016 µείωση 
3,79 µονάδων. Ο δείκτης κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλές τιµές κάτι που σηµαίνει πως 
τα λειτουργικά κέρδη είναι µικρά σε σχέση µε τις πωλήσεις.  

 

Σχολιασµός αποδοτικότητας µικτού κέρδους 

Εδώ συµβαίνει το αντίστροφο µε τους προηγούµενους δείκτες, δηλαδή υπάρχει 
µείωση έως το 2014 ύψους 3,25 µονάδων και στη συνέχεια αύξηση 6,34 µονάδων. Οι 
τιµές του δείκτη είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς είναι µικρότερες της µονάδος, 
δηλαδή οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι αποδοτικές. 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ

1. Αριθµοδείκτης γενικής

 

          ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,78

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,49

 

 

 

 

Και οι δυο εταιρείες παρουσιάζουν
τελευταία έτη της ΒΕΝΕΤΗΣ
µονάδα), κάτι που είναι λογικό
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
υποχρεώσεις τους δεν µπορούν
έχουν στη διάθεσή τους, εκτός
που τα κυκλοφορούντα στοιχεία
υποχρεώσεις. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2012 2013

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας 

2012 2013 2014 2015

0,78 0,62 1,05 1,01 

0,49 0,57 0,54 0,62 

παρουσιάζουν δείκτη µικρότερο της µονάδος (εκτός
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, όπου αυξάνεται ελάχιστα παραπάνω
είναι λογικό στον κλάδο των συγκεκριµένων εταιρειών
χρεώσεις τους είναι αυξηµένες. Έτσι, οι βραχυπρόθεσµες
µπορούν να καλυφθούν µόνο από τα περιουσιακά

τους, εκτός από τα έτη 2014, 2015, 2016 της ΒΕΝΕΤΗΣ
κυκλοφορούντα στοιχεία επαρκούν για να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσµες

2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
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2015 2016 

 1,02 

 0,53 

 

εκτός απ ΄ τα τρία 
παραπάνω απ ΄ τη 
εταιρειών µιας και οι 

βραχυπρόθεσµες 
περιουσιακά στοιχεία που 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
βραχυπρόθεσµες 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



2. Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας

 

         ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,69

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,43

 

 

 

 

 

Η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ έχει ένα
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ, µέσα
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ έχει
καλύψει. Υπάρχει µια αυξοµείωση
ξεπερνούν τη µονάδα. Γενικότερα
είναι επιθυµητά και αυτό σηµαίνει
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
που διαθέτουν (χωρίς τα αποθέ

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2012 2013

άµεσης ρευστότητας  

2012 2013 2014 2015 

0,69 0,54 0,95 0,90 

0,43 0,51 0,45 0,56 

έχει ένα σχετικά µεγαλύτερο δείκτη ρευστότητας, απ
, µέσα στην πενταετία. Αυτό συµβαίνει διότι η 

ΑΒΕΕ έχει περισσότερες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
αυξοµείωση του δείκτη και στις δυο εταιρείες, χωρίς
Γενικότερα, τα όρια των δεικτών και των δυο εταιρειών

αυτό σηµαίνει πως δεν µπορούν να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις τους µόνο µε τα κυκλοφορούντα περιουσιακά

τα αποθέµατα). 

2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
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2016 

0,90 

0,46 

 

ρευστότητας, απ’ ότι η 
διότι η 

υποχρεώσεις να 
εταιρείες, χωρίς να 

δυο εταιρειών δεν 

περιουσιακά στοιχεία 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



3. Αριθµοδείκτης ταµειακής

 

        ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,02

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,02

 

 

 

 

 

Ο δείκτης της ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
στην πενταετία, ξεκινώντας
0,62 θεωρείται ένας ικανοποιητικός
από 0,02 έως 0,04, τιµές πολύ
σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2012 2013

ταµειακής ρευστότητας  

2012 2013 2014 2015 

0,02 0,04 0,31 0,56 

0,02 0,04 0,03 0,03 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ βλέπουµε πως παρουσιάζει µια συνεχή
ξεκινώντας από ένα πολύ χαµηλό δείκτη και τελικά φτάνοντας

ικανοποιητικός δείκτης. Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
τιµές πολύ χαµηλές, καθώς τα διαθέσιµα της είναι πολύ

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, οπότε και δεν µπορούν να

2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

68 

2016 

0,62 

0,04 

 

συνεχή αύξηση µέσα 
φτάνοντας το 

ΑΒΕΕ έχει δείκτη 
είναι πολύ χαµηλά 

µπορούν να καλυφθούν. 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



 

4. Αριθµοδείκτης ΚΤ απαιτήσεων

 

        ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

110

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

14

 

 

 

 

Και στις δυο εταιρείες υπάρχει
ΑΒΕΕ εισπράττει τις απαιτήσεις
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ σε
ευνοηµένη στην είσπραξη των
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2012 2013

απαιτήσεων 

2012 2013 2014 2015

110 155 124 43 

0 145 153 153 

εταιρείες υπάρχει µια αυξοµείωση στις τιµές του δείκτη. Η
απαιτήσεις της σε διάστηµα 3 µηνών, κατά µέσο όρο

ΑΒΕΕ σε περίπου 4 – 5 µήνες. Η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ είναι
είσπραξη των απαιτήσεων της. 

2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

69 

2015 2016 

 34 

 128 

 

δείκτη. Η ΒΕΝΕΤΗΣ 
µέσο όρο, ενώ η 

ΑΒΕΕ είναι πιο 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



 

5. Αριθµοδείκτης ΚΤ αποθεµάτων

 

        ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

22

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

32

 

 

 

 

 

Απ ‘ το γράφηµα παρατηρούµε
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, µε µια αυξοµείωση
αυξοµειώνει το δείκτη µε 4 
πούµε πως η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
20 ηµερών ενώ η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
λοιπόν, πως η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
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αποθεµάτων 

2012 2013 2014 

22 22 19 

32 28 35 

παρατηρούµε πως υπάρχει µια σχετική σταθερότητα στο
µια αυξοµείωση 2 – 3 ηµερών. Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ

δείκτη µε 4 – 5 ηµέρες περίπου διαφορά. Συνοπτικά, µπορούµε
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ ρευστοποιεί τα αποθέµατά της σε διάστηµα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ σε διάστηµα 1 µηνός. Μπορού
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακυκλώνει τα αποθέµατα της λίγο γρηγορότερα

2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

70 

2015 2016 

20 21 

36 31 

 

σταθερότητα στο δείκτη της 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ 

ικά, µπορούµε να 
διάστηµα περίπου 
Μπορούµε να πούµε, 
λίγο γρηγορότερα. 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



6. Αριθµοδείκτης ΚΤ ενεργητικού

 

        ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

0,92

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

0,71

 

 

 

 

 

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ έχει
ξεκινά µε δείκτη µικρότερο
µονάδες. Στους ισολογισµούς
καθαρές πωλήσεις της εταιρείας
που είναι πιο υψηλό και αυτό
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ φαίνεται
για την επίτευξη των πωλήσεων
(συγκριτικά µε το ενεργητικό
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1,4

2012 2013

ενεργητικού 

2012 2013 2014 2015 

0,92 0,99 1,33 1,24 

0,71 0,79 0,77 0,76 

ΑΒΕΕ έχει δείκτη µικρότερο της µονάδος. Η ΒΕΝΕΤΗΣ
µικρότερο της µονάδος και στη συνέχεια αυξάνει µέχρι
ισολογισµούς της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ παρατηρούµε
της εταιρείας είναι χαµηλές σχετικά µε το σύνολο του
και αυτό δικαιολογεί ένα χαµηλό τέτοιο δείκτη. Απ
φαίνεται να χρησιµοποιεί πιο συχνά τα περιουσιακά της
πωλήσεων και σε συνδυασµό µε τις χαµηλές πωλήσεις

ενεργητικό) της αυξάνουν το δείκτη ΚΤ ενεργητικού

2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

71 

2016 

1,12 

0,87 

 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
µέχρι και 1,33 

παρατηρούµε πως οι 
σύνολο του ενεργητικού 
δείκτη. Απ’ την άλλη, η 

περιουσιακά της στοιχεία 
πωλήσεις 

ενεργητικού. 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



 

 

7. Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας

 

       ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

4,47%

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

-1,07%

 

 

 

 

Υπάρχει µια αυξοµείωση στις
συµβαίνει γιατί τα κέρδη αυξάνονται
µέχρι το 2016. Οι τιµές της
κέρδη είναι πολύ χαµηλά συγκριτικά
ΑΒΕΕ καταφέρνει να αυξήσει
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2012 2013

αποδοτικότητας επενδεδυµένων κεφαλαίων 

2012 2013 2014 2015 

4,47% 5,83% 27,46% 17,04%

1,07% 1,63% 2,63% 1,46%

αυξοµείωση στις τιµές του δείκτη και των δύο εταιρειών. Αυτό
κέρδη αυξάνονται µέχρι το 2014 και στη συνέχεια µειώνονται
τιµές της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ είναι αρκετά χαµηλές
χαµηλά συγκριτικά µε το σύνολο του παθητικού ενώ η

αυξήσει την αποδοτικότητα της µέσα στην πενταετία

2013 2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

72 

 2016 

17,04% 12,23% 

1,46% 0,14% 

 

εταιρειών. Αυτό 
συνέχεια µειώνονται 

χαµηλές καθώς τα 
ενώ η ΒΕΝΕΤΗΣ 
πενταετία. 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



8. Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας

 

        ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

8,81%

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

19,50%

 

 

 

 

 

Παρατηρούµε µια αυξοµείωση
συµβαίνει καθώς αυξάνονται
µετά µειώνονται µέχρι το 2016.
πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ
δείχνουν πως η αµοιβή των
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2012 2013

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

2012 2013 2014 2015 

8,81% 11,40% 48,57% 31,02%

19,50% 26,81% 30,73% 25,87%

αυξοµείωση στις τιµές του δείκτη και των δύο εταιρειών
αυξάνονται τα λειτουργικά κέρδη των εταιρειών µέχρι
µέχρι το 2016. Οι τιµές του δείκτη των δύο εταιρειών δεν

µεταξύ τους. Κυµαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα
αµοιβή των κεφαλαίων των ιδιοκτητών τους είναι ικανοποιητική

2013 2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

73 

 2016 

31,02% 20,83% 

25,87% 23,98% 

 

εταιρειών. Αυτό 
µέχρι το 2014 και 

εταιρειών δεν έχουν 
επίπεδα και µας 
ικανοποιητική. 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ



9. Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας

 

        ΕΤΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2012

ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ 

41,77%

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ 

35,10%

 

 

 

 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε
αποδοτικότητας. Υπάρχει µια
2016. Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
αύξηση έως το 2016. Οι τιµές
µονάδος, δηλαδή οι πωλήσεις
πως το τµήµα πωλήσεων και
στην αγορά καθώς και το τµήµα
προϊόντων. 
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2012 2013

αποδοτικότητας µικτού κέρδους 

2012 2013 2014 2015 

41,77% 43,94% 47,29% 45,53%

35,10% 33,72% 31,85% 33,50%

παρατηρούµε πως η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ έχει µεγαλύτερο
Υπάρχει µια αύξηση µέχρι το 2014 και µετά µια µείωση

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ έχει κ αυτή µια µείωση µέχρι το 2014 και
Οι τιµές είναι σε επιθυµητά όρια καθώς είναι µικρότερες
πωλήσεις των εταιρειών είναι αποδοτικές. Επίσης, 

πωλήσεων και marketing µπορεί να διαµορφώνει συµφέρουσες
ι το τµήµα προµηθειών και παραγωγής ελέγχει το κόστος

2013 2014 2015 2016

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
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 2016 

45,53% 42,32% 

33,50% 38,19% 

 

µεγαλύτερο δείκτη 
µείωση µέχρι το 
 2014 και µετά 

είναι µικρότερες της 
Επίσης, µας δείχνουν 
συµφέρουσες τιµές 

ελέγχει το κόστος των 

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάσαµε τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση, 
µε τη µέθοδο των αριθµοδεικτών, των εταιρειών ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ και 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ για την πενταετία 2012 – 2016. Τα οικονοµικά στοιχεία 
έχουν αντληθεί από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς των εταιρειών. Οι δυο 
εταιρείες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και 
έχουν έδρα την Αθήνα. Ξεκινώντας, από µικρά καταστήµατα σε γειτονιές της Αθήνας 
οι εταιρείες κατάφεραν και επιβίωσαν στην αγορά µε την πάροδο των χρόνων και όχι 
µόνο. Αναπτύχθηκαν, αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγή τους, άνοιξαν νέα 
καταστήµατα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και όχι µόνο και κερδίζουν συνεχώς 
βραβεία και διακρίσεις. Και οι δυο εταιρείες στηρίζουν σηµαντικά την οικονοµία της 
χώρας και απασχολούν χιλιάδες εργαζόµενους στις εταιρείες τους. 

Συγκρίνοντας τις δυο εταιρείες και συνοψίζοντας τα όσα έχουµε αναλύσει 
παραπάνω συµπεραίνουµε τα εξής: 

� Από τους ισολογισµούς των δυο εταιρειών, βλέπουµε πως υπάρχει µια 
διαφορά στις πωλήσεις. Η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ καταφέρνει να έχει µια 
ανοδική πορεία στις πωλήσεις της, µέσα στην πενταετία που 
ασχολούµαστε, ενώ η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ έχει κάποιες 
αυξοµειώσεις, κρατώντας την όµως σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε 
την ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ. Το 2015 οι πωλήσεις της ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 
µειώνονται κατά ενάµιση εκατοµµύριο περίπου. Για να καταφέρει η 
επιχείρηση να αυξήσει και πάλι τις πωλήσεις της θα πρέπει να 
ακολουθήσει κάποιες τακτικές, όπως µεγαλύτερη προώθηση των 
προϊόντων της, προσθήκη κάποιου καινοτόµου προϊόντος, προσέλκυση 
νέων πελατών κ. λ. π. Ακόµη και κάποιες αλλαγές στην διαδικασία 
παραγωγής των προϊόντων  ίσως βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία της επιχείρησης. 

� Ως προς τη ρευστότητα των δυο εταιρειών, µπορούµε να πούµε πως και 
οι δυο έχουν µη ικανοποιητικές τιµές στους δείκτες τους, σύµφωνα µε 
τα γενικά όρια. Όµως, όπως έχουµε προαναφέρει, στον κλάδο που 
βρισκόµαστε είναι αποδεκτό καθώς εταιρείες του συγκεκριµένου 
κλάδου είναι λογικό να έχουν αυξηµένες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
οπότε και µειώνουν τους δείκτες ρευστότητας. Τα διαθέσιµα και τα 
ρευστοποιήσιµα στοιχεία, µέσα στην πενταετία που ασχολούµαστε, 
δείχνουν να µην µπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ. Τα ίδια, σε γενικές γραµµές, 
ισχύουν και για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ καθώς η ρευστότητα της 
επιχείρησης κινείται σε µη ικανοποιητικές τιµές. Αυτό σηµαίνει πως και 
η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ δεν είναι σε θέση να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα ρευστοποιήσιµα στοιχεία που 
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έχει στη διάθεσή της. Βέβαια, παρατηρούµε πως η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ, ενώ έχει περισσότερα διαθέσιµα απ’ ότι η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ τα 
τρία πρώτα έτη, έχει χαµηλότερους δείκτες ρευστότητας. Αυτό σηµαίνει 
πως η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ επενδύει τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά 
στοιχεία της ενώ η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ ενεργεί µια µη αποδοτική 
συσσώρευση των ρευστών της στοιχείων. 

� Παρατηρώντας την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων, βλέπουµε 
πως η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ εισπράττει τις απαιτήσεις της σε διάστηµα 
περίπου 3 µηνών ενώ η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ σε περίπου 4 - 5 µήνες, 
οπότε και έχει µειονέκτηµα στην είσπραξη των απαιτήσεων της από 
τους πελάτες. Αυτό που θα πρέπει να κάνει, κυρίως η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ, είναι ένας διακανονισµός µε τους πελάτες της ώστε να υπάρχει 
µια διορία στην πίστωση. Όσων αφορά την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 
αποθεµάτων, βλέπουµε πως η ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακυκλώνει τα 
αποθέµατά της σε διάστηµα περίπου 20 ηµερών ενώ η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ σε διάστηµα 1 µηνός, διάστηµα που δεν είναι και τόσο 
αποτελεσµατικό για το συγκεκριµένο κλάδο. Όσον αφορά το δείκτη 
ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων µπορούµε να πούµε πως η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ κάνει εντατικότερη χρήση των ιδίων κεφαλαίων της, καθ ‘ότι 
έχει µεγαλύτερο δείκτη, δηλαδή πραγµατοποιεί µεγάλες πωλήσεις σε 
σχέση µε το µικρό ύψος των κεφαλαίων της. 

� Η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης µας βοηθά να καταλάβουµε αν το 
κεφάλαιο είναι ικανό να παράγει κέρδος. Έτσι, οι µέτοχοι κρίνουν αν θα 
συνεχίσουν να επενδύουν στην εταιρεία, οι πιστωτές αν θα χορηγήσουν 
πιστώσεις και η διοίκηση να προγραµµατίζει τις επενδύσεις της. Σχεδόν 
σε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας και των δυο εταιρειών έχουµε µια 
ανοδική πορεία έως το 2014 και µετά µια πτώση έως το 2016. Αυτό 
συµβαίνει καθώς τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τα καθαρά 
λειτουργικά κέρδη των επιχειρήσεων αυξάνονται και στη συνέχεια 
µειώνονται επηρεάζοντας τους δείκτες. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων 
κεφαλαίων είναι σε επιθυµητά όρια και δείχνει να υπάρχει ευηµερία στις 
εταιρείες, µε µια επιτυχηµένη διοίκηση. Η αποδοτικότητα ενεργητικού 
φαίνεται να είναι καλύτερη στην ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ καθώς καταφέρνει 
να αυξήσει τις τιµές οπότε και έχει µια καλύτερη κυκλοφοριακή 
ταχύτητα του ενεργητικού της. Ο δείκτης καθαρού κέρδους είναι 
καλύτερος για την ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ. ∆είχνει το καθαρό κέρδος που 
εισρέει στην επιχείρηση και, ναι µεν είναι µεγαλύτερο στην  ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΒΕΕ, αλλά δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση µε τις 
πωλήσεις τους. Τέλος, όσον αφορά το δείκτη µικτού κέρδους, 
παρατηρούµε µια ικανοποιητική πορεία µέσα στην πενταετία και για τις 
δυο εταιρείες. Προσπαθούν να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να 
πληρώνουν φόρους κλπ αλλά φαίνεται πως τα καταφέρνουν εξίσου στο 
να διαµορφώνουν συµφέρουσες τιµές στην αγορά και να ελέγχουν το 
κόστος των προϊόντων τους. 
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