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Περίληψη 
 

Αντικείµενο µελέτης εργασίας ήταν η µελέτη της εταιρίας Apple, η οποία αποτελεί 

σήµερα µια κορυφαία εταιρία στον κλάδο της τεχνολογίας και ειδικότερα των 

κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί, ότι η εταιρία αυτή από την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα έχει συµβάλει  

καθοριστικά στην ραγδαία εξέλιξη του κλάδου αυτού, µέσω των προϊόντων και 

υπηρεσιών της και πιο συγκεκριµένα, µέσω της γρήγορης εξάπλωσης και απήχησης 

αυτών. 

Στην προκειµένη περίπτωση στην παρούσα εργασία συντελέστηκε µια ανάλυση 

αριθµοδεικτών της εταιρίας για την περίοδο 2013 – 2016, ενώ ειδικότερα στο πρώτο 

κεφάλαιο παρατίθενται ορισµένα θεωρητικά στοιχεία, για καλύτερη κατανόηση, όπως 

είναι η ερµηνεία της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, αλλά και οι µέθοδοι ανάλυσης 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που χρησιµοποιούνται ευρέως. 

Αντίστοιχα, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται διεξοδικά η ιστορική εξέλιξη και 

πορεία της Apple, από την αρχή της δηµιουργίας της, το 1976, έως και σήµερα. 

Επιπλέον, πραγµατοποιείται η SWOT ανάλυση της εταιρείας, διατυπώνοντας τις 

δυνάµεις, τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες, αλλά και τις απειλές της. 

Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο, εκπονείται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση της 

εταιρείας κατά τα έτη 2013 - 2016, όπου µέσω της βοήθειας κατάλληλων 

αριθµοδεικτών, διεξάγονται συµπεράσµατα για την ρευστότητα, την δραστηριότητα, 

την αποδοτικότητα, αλλά και για την διάρθρωση των κεφαλαίων και της 

βιωσιµότητάς της. 

Τέλος, το βασικό συµπέρασµα, που προέκυψε από την ανάλυση αυτή ήταν ότι η 

εταιρία εµφανίζει µια ικανοποιητική αποδοτικότητα και ρευστότητα, καθώς επίσης 

και ότι το µεγαλύτερο µέρος των υποχρεώσεών της χρηµατοδοτείται από τα ξένα και 

όχι από τα ίδια κεφάλαιά της, κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί προσεχτικά από τους 

ιθύνοντες της εταιρίας στο άµεσο µέλλον. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Ο όρος χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων αναφέρεται στην 

ύπαρξη ενός συστήµατος πληροφόρησης, από το οποίο πραγµατοποιείται άντληση 

δεδοµένων, δηλαδή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, ενώ στη συνέχεια το 

σύστηµα προχωράει τόσο στην επεξεργασίας, όσο και στην µελέτη και ανάλυσή τους, 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συντελεστεί η αξιοποίηση τους, µε απώτερο στόχο τη λήψη 

έγκυρων επιχειρηµατικών αποφάσεων, συντελώντας στο να γίνει η παραγωγή πιο 

οικονοµική. 

∆εν επιδέχεται αµφισβήτησης, ότι υπάρχει µια πληθώρα ενδιαφεροµένων για τις 

οικονοµικές καταστάσεις µιας εταιρίας και για την ανάλυσή τους, στις οποίες 

συγκαταλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες::1 

� Επενδυτές – Μέτοχοι 

� ∆ιοίκηση µιας επιχείρησης 

� ∆ανειστές της επιχείρησης 

� Οικονοµικοί αναλυτές, χρηµατιστές και στελέχη τραπεζών  

� Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων 

� Ελεγκτές χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Είναι σηµαντικό να τονισθεί, ότι ένα καθοριστικό στοιχείο για την πραγµατοποίηση 

µιας χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι η δυνατότητα συγκρίσεων και υπολογισµού 

των βασικών σχέσεων µε βάση τις οποίες τα ενδιαφερόµενα µέρη θα προχωρήσουν 

στη θεµελίωση των αποφάσεών τους. 

Συνεπώς, είναι αναγκαίο το πλαίσιο αυτών των αποφάσεων να είναι βασισµένο κατά 

κύριο  λόγο σε πορίσµατα και όχι σε υποθέσεις, έτσι ώστε να περιορίζεται στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό η αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων τους. 

1.1 Μέθοδοι Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση, αντικείµενο της είναι η µελέτη των 

σχέσεων των οικονοµικών στοιχείων, σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

                                                           
1
 Μπαλτζής Κ., 2003 
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Όσον αφορά τις βασικές µεθόδους ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, αυτές συνοψίζονται στις ακόλουθες:2 

� Οριζόντια ή διαχρονική ανάλυση ή συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

� Κάθετη ανάλυση ή καταστάσεις κοινών µεγεθών.  

� Ανάλυση του νεκρού σηµείου των συναλλαγών.  

� Ανάλυση αριθµοδεικτών τάσεων ή χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τάσης. 

� Ανάλυση αριθµοδεικτών. 

1.1.1 Οριζόντια Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Η οριζόντια ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες τεχνικές, ενώ χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των τάσεων σε 

ετήσια βάση (σε ετήσια βάση) ή σε τριµηνιαία βάση (QoQ). 

Μέσω της οριζόντιας ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων, όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να εξετάσουν δύο πραγµατικά στοιχεία για δύο 

διαδοχικά έτη και θα µπορούσε κανείς να συγκρίνει κάθε στοιχείο, ενώ µέσω της 

ανάλυσης αυτής είναι δυνατή και η δηµιουργία προβλέψεων για το µέλλον και 

κατανόησης των τάσεων. 

Επιπλέον, ο λόγος για τον οποίο η ανάλυση αυτή oονοµάζεται οριζόντια, είναι 

εξαιτίας του ότι οι λογαριασµοί αυτοί εµφανίζονται σε οριζόντια µορφή τα στοιχεία 

των διαδοχικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αξίζει να τονισθεί, οι διαδοχικές 

αυτές καταστάσεις λέγονται και συγκριτικές καταστάσεις, κάτι που επιτρέπει µια πιο 

εύκολη αξιολόγησή τους, η οποία οδηγεί σε διεξαγωγή συµπερασµάτων. 

1.1.2 Κάθετη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Κάθετη ανάλυση είναι η αναλογική ανάλυση µιας οικονοµικής κατάστασης, όπου 

κάθε στοιχείο γραµµής σε ένα οικονοµικό δελτίο καταγράφεται ως ποσοστό ενός 

άλλου στοιχείου. Συνήθως, αυτό σηµαίνει ότι κάθε στοιχείο γραµµής στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναφέρεται ως ποσοστό των ακαθάριστων 

πωλήσεων, ενώ κάθε στοιχείο γραµµής σε ισολογισµό δηλώνεται ως ποσοστό του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού. 

                                                           
2
 Κάντζος Κ., 2002 
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Η πιο συνηθισµένη χρήση της κάθετης ανάλυσης είναι εντός µιας οικονοµικής 

κατάστασης για µία µόνο χρονική περίοδο, έτσι ώστε να µπορεί κανείς να δει τις 

σχετικές αναλογίες των υπολοίπων λογαριασµού. Η κάθετη ανάλυση είναι επίσης 

χρήσιµη για την ανάλυση των λογαριασµών µε το πέρασµα των ετών, ώστε  να δει τις 

σχετικές αλλαγές στους λογαριασµούς µε την πάροδο του χρόνου, όπως σε 

συγκριτική βάση για µια πενταετή περίοδο.  

Ουσιαστικά, στη µέθοδος αυτή, εξετάζονται τα οικονοµικά στοιχεία µιας 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, είτε πρόκειται για τον ισολογισµό είτε για την 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ως προς το ποσοστό πάνω στο απόλυτο µέγεθος 

του στοιχείου, το οποίο λειτουργεί ως βάση υπολογισµού. Με αυτόν τον τρόπο, είναι 

δυνατή η επίτευξη µιας πιο σαφής αντίληψης της πραγµατικής εικόνας της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης.3 

1.1.3Ανάλυση Νεκρού Σημείου Συναλλαγών 

Η βασική αρχή της µεθόδου ανάλυσης του νεκρού σηµείου συναλλαγών, είναι η 

συµπεριφορά του κόστους, καθώς από τη µία πλευρά έχουµε το µεταβλητό κόστος το 

οποίο βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε τις πωλήσεις, και από την άλλη το σταθερό 

κόστος, το οποίο είναι ανεξάρτητο των πωλήσεων και  παραµένει σταθερό.4 

 Η ανάλυση αυτή του νεκρού σηµείου συναλλαγών, διαδραµατίζει κοµβικής 

σηµασίας ρόλο τόσο στη µελέτη όσο και στον προγραµµατισµό των πωλήσεων, ενώ 

συµβάλει σηµαντικά και στη λήψη ορθολογικών επιχειρηµατικών αποφάσεων, χωρίς 

να αποτελεί µέσο κριτικής της διοίκησης της επιχείρησης. 

1.1.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Τάσης 

Η µέθοδος ανάλυσης των αριθµοδεικτών τάσεως χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο σε 

µια σειρά περιπτώσεων , όπου συντελούνται συγκρίσεις µεγεθών για µια σειρά από 

διαχειριστικές περιόδους, λόγω του πλεονεκτήµατος τους ότι δίνουν πολύ γρήγορα 

συµπεράσµατα, σε αντίθεση µε άλλες χρονοβόρες µεθόδους ανάλυσης. 

Πιο συγκεκριµένα, στην µέθοδο αυτή, ορίζεται µια διαχειριστική περίοδος, η οποία 

αποτελεί τη βάση, ενώ οι υπόλοιπες περιόδους συγκρίνονται µε αυτή τη µέθοδος. 

Ειδικότερα, το έτος βάσης θεωρείται ότι είναι ίσο µε 100, µε αποτέλεσµα όλα τα 

                                                           
3
 Ξανθάκης Μ. & Αλεξάκης Χ., 2007 

4
 Μπαλτζής Κ., 2003 
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επόµενα έτη να συγκρίνονται σε ποσοστιαία βάση µε το έτος αυτός. Το γεγονός αυτό 

άλλωστε είναι αυτό που καθιστά τη µέθοδο αυτή ιδιαίτερα πρακτική µε αποτέλεσµα 

οι συντελούµενες µεταβολές να είναι ιδιαίτερα εύκολα ορατές..5 

Όσον αφορά τον τύπο, που χρησιµοποιείται για τον αριθµοδείκτη τάσης ενός 

οικονοµικού στοιχείου, είναι ο κάτωθι: 

Αριθµοδείκτης Τάσης Έτους (v) = 
��ί� ���έ
�� ���� ���

��ί� ���έ
�� ���� �ά��
 * 100 

1.1.5 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

Η ανάλυση αριθµοδεικτών αποτελεί  µια ποσοτική ανάλυση των πληροφοριών που 

περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις µιας εταιρείας, ενώ χρησιµοποιείται για 

την αξιολόγηση διαφόρων πτυχών της λειτουργικής και χρηµατοοικονοµικής 

απόδοσης µιας επιχείρησης, όπως η αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η κερδοφορία και 

η φερεγγυότητά της. 

Ειδικότερα, η ανάλυση αριθµοδεικτών µπορεί να παρέχει µια έγκαιρη προειδοποίηση 

για πιθανή βελτίωση ή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης ή της απόδοσης µιας 

επιχείρησης. Οι αναλυτές ασχολούνται µε την εκτεταµένη εκτίµηση των οικονοµικών 

στοιχείων σε τριµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις µιας εταιρείας για τυχόν παρόµοιες 

υποδείξεις.  

Αξίζει να τονισθεί, ότι οι  επιτυχηµένες εταιρείες έχουν γενικά σταθερούς δείκτες σε 

όλους τους τοµείς και οι τυχόν υπαινιγµοί αδυναµίας σε µια περιοχή µπορεί να 

προκαλέσουν σηµαντική απόσβεση στο απόθεµα.  

Ωστόσο, οι αριθµοδείκτες έχουν και ένα µειονέκτηµα, το οποίο αφορά στο γεγονός, 

ότι παρέχουν τη δυνατότητα στις διοικήσεις των οικονοµικών µονάδων να  

παρουσιάσουν ψευδή στοιχεία, διαστρεβλώνοντας την πραγµατικότητα, 

παρουσιάζοντας µία επιθυµητή εικόνα στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

 

                                                           
5
 Νιάρχος Ν. Α., 2004 
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Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι ένας απλός υπολογισµός κάποιων 

αριθµοδεικτών, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εγγυηθεί την ύπαρξη ασφαλών 

συµπερασµάτων, παρά µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, που πραγµατοποιηθεί µια 

σύγκριση µε αντίστοιχους δείκτες, έχοντας σαν χρονικό ορίζοντα µια πενταετία.6 

Εποµένως, ως αριθµοδείκτης νοείται ένα αριθµητικό κλάσµα, το οποίο στη θέση του 

αριθµητή και του παρονοµαστή περιλαµβάνει ένα αριθµητικό µέγεθος, είτε του 

ισολογισµού, είτε των αποτελεσµάτων χρήσεις, είτε των καταστάσεων ταµειακών 

ροών και βάσει αυτών διεξάγονται διάφορα συµπεράσµατα. 

Στη συνέχεια, θα χρησιµοποιηθεί αυτή η µέθοδος για να πραγµατοποιηθεί η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρείας Apple, ενώ στη συνέχεια θα συντελεστεί 

η παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσµάτων, τα οποία θα προέλθουν από τον 

υπολογισµό των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών. 
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Κεφάλαιο 2:  Η εταιρία Apple Inc 

2.1 Ιστορική Αναδρομή  

Η Apple Computers, Inc. ιδρύθηκε την 1η Απριλίου του 1976 από τους Steve Jobs 

και τον Steve Wozniak, ο οποίος έφερε στη νέα εταιρεία ένα όραµα για την αλλαγή 

του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι είδαν τους υπολογιστές. Οι  Jobs και Wozniak 

θέλησαν να κάνουν τους υπολογιστές αρκετά µικρούς, ώστε οι άνθρωποι να τους 

έχουν στα σπίτια τους ή στα γραφεία τους. Με απλά λόγια, ήθελαν έναν υπολογιστή 

φιλικό προς το χρήστη. 

Στα πλαίσια αυτά, οι Jobs και  Wozniak άρχισαν να κατασκευάζουν τα Apple I στο 

γκαράζ του Jobs και τα πούλησαν χωρίς οθόνη, πληκτρολόγιο ή περίβληµα (που 

αποφάσισαν να προσθέσουν το 1977). Αντίστοιχα, το Apple II αποτέλεσε την 

επανάσταση στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών µε την εισαγωγή των 

πρώτων χρωµάτων γραφικών. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 7,8 εκατοµµύρια δολάρια 

το 1978 σε 117 εκατοµµύρια δολάρια το 1980. 

Ειδικότερα, το 1979, κυκλοφόρησε τον Apple II+ µε πολύ περισσότερη µνήµη από το 

Apple II και ευκολότερη εκκίνηση συστήµατος, αλλά και τον Silentype, που ήταν ο 

πρώτος εκτυπωτής της εταιρείας. Επιπλέον, το VisiCalc, το πρώτο υπολογιστικό 

φύλλο για µικροϋπολογιστές, κυκλοφόρησε στην αγορά τον ίδιο χρόνο, προσδίδοντας 

επαγγελµατική χρησιµότητα στον υπολογιστή. Η δηµοτικότητα του VisiCalc  

οδήγησε στην πώληση πολλών Apple II, µε αποτέλεσµα µέχρι το τέλος του έτους, οι 

πωλήσεις να αυξηθούν κατά 400% σε σύγκριση µε το 1978, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 

35.000 υπολογιστές. Τον Μάρτιο του 1980, εισήχθη και η Apple Fortran επιφέροντας 

περαιτέρω ανάπτυξη λογισµικού και πιο συγκεκριµένα, τεχνικές και εκπαιδευτικές 

εφαρµογές. 

Τον ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου, η Apple έκανε την είσοδό της στο χρηµατιστήριο. 

Η προσφορά των 4,6 εκατ., σε µετοχές των $22 πουλήθηκαν µέσα σε λίγα λεπτά. Ενώ 

τον Μάιο του 1981, µια δεύτερη προσφορά, των 2,6 εκατ. µετοχών πουλήθηκαν το 

ίδιο γρήγορα. 

Τότε, η Apple άρχισε την κατασκευή του επόµενου µοντέλου του Apple II, το οποίο 

στόχευε σε µια διευρυµένη µνήµη και περισσότερες δυνατότητες γραφικών, αλλά και 

στο ίδιο λογισµικό, που µε επιτυχία «έτρεχε» και στον Apple II.  
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Η εταιρεία, άρχισε να πιέζει χρονικά στους σχεδιαστές της για την ταχύτερη 

κατασκευή του Apple III, φοβούµενη ότι το προηγούµενο µοντέλο είχε ήδη 

ξεπεραστεί, παρόλο που οι πωλήσεις του Apple II είχαν υπερδιπλασιαστεί σε 78.000 

το 1980. Με την κυκλοφορία του Apple III το Σεπτέµβριο του 1980 µε τιµή $3.495, 

πολλοί πίστευαν ότι θα επιτύχει το στόχο του, που ήταν η είσοδος της Apple στην 

αγορά εταιρικών υπολογιστών, στην οποία εκείνη την εποχή κυριαρχούσε η IBM.  

Όµως, ο Apple III  βγήκε στην κυκλοφορία χωρίς επαρκή έλεγχο, µε αποτέλεσµα 

πολλές µονάδες να είναι ελαττωµατικές. Όταν το αντιλήφθηκαν αυτό, η παραγωγή 

του σταµάτησε κι έτσι το µοντέλο αυτό, ποτέ δεν πέτυχε τις πωλήσεις του Apple II, 

µε τελικό απολογισµό να διακοπεί η παραγωγή του, τον Απρίλιο του 1984. 

Από την πλευρά του, ο Wozniak εγκατέλειψε την Apple το 1983 εξαιτίας του 

µειούµενου ενδιαφέροντος για την καθηµερινή λειτουργία των υπολογιστών της 

Apple. Στη συνέχεια, ο Jobs προσέλαβε τον John Sculley της PepsiCo για να είναι 

πρόεδρος.  

Εντούτοις, η κίνηση αυτή αποτυγχάνει και µετά από πολλή διαµάχη µε τον Sculley, ο 

Jobs το 1985 προχώρησε σε νέα και µεγαλύτερα πράγµατα. ∆ηµιούργησε τη δική του 

εταιρεία NeXT Software και αγόρασε επίσης το Pixar από τον George Lucas, το 

οποίο αργότερα θα γίνει µια τεράστια επιτυχία στον υπολογιστή µε κινούµενα σχέδια 

όπως ητο Toy Story, η ζωή ενός σκύλου. και το Finding Nemo. 

Στην υπόλοιπη δεκαετία του 1980, η Apple εξακολουθούσε να λειτουργεί καλά και το 

1990 σηµείωσε τα υψηλότερα κέρδη της. Αυτό οφείλεται, ωστόσο, κυρίως στα 

σχέδια που είχε ήδη θέσει σε εφαρµογή ο Jobs πριν από την αποχώρησή του, και 

ιδίως στη συµφωνία του µε µια µικρή εταιρεία µε το όνοµα Adobe, δηµιουργού του 

Adobe Portable Document Format (PDF). Μαζί οι δύο εταιρείες δηµιούργησαν το 

φαινόµενο που είναι γνωστό ως desktop publishing.7 

Το 1985, ο Sculley απέρριψε µια έκκληση του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς για 

άδεια χρήσης του λογισµικού του.  
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Αυτή η απόφαση θα επανέλθει αργότερα για να τον στοιχειώσει, επειδή η Microsoft, 

της οποίας το λειτουργικό σύστηµα των Windows (OS) αποτελούνταν από ένα 

γραφικό περιβάλλον παρόµοιο µε της Apple, γεγονός το οποίο οδήγησε στον πιο 

σκληρό ανταγωνισµό µεταξύ των εταιριών αυτών κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 

'80 και καθ 'όλη τη δεκαετία του 1990.8 

Κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, το µερίδιο αγοράς της Apple µειωνόταν σιγά 

σιγά ύστερα από την κορυφή της το 1990 και µέχρι το 1996, οι ειδικοί πίστευαν ότι η 

εταιρεία ήταν καταδικασµένη. Μόνο το 1997, όταν η Apple χρειάστηκε απεγνωσµένα 

ένα λειτουργικό σύστηµα, εξαγόρασε τη NeXT Software (εταιρεία Jobs) και το 

διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από έναν παλιό φίλο: τον Steve 

Jobs. 9 

Ο Jobs έγινε προσωρινός CEO ή iCEO, όπως ο ίδιος ονοµάστηκε (ο Jobs δεν ήταν 

επίσηµα ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µέχρι το 2000). Ο Jobs αποφάσισε να κάνει κάποιες 

αλλαγές γύρω από την Apple, δηµιουργώντας µια συµµαχία µε τη Microsoft για να 

δηµιουργήσει µια έκδοση Mac του δηµοφιλούς λογισµικού γραφείου (office 

software). 

Χάρη στον Jobs, η Apple άρχισε και πάλι την ανοδική της πορεία, ανακτώντας τον 

παλιό της χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να γίνει και πάλι κερδοφόρα. Οι ετήσιες 

πωλήσεις, από $5,9 δισεκατοµµύρια το 1995, έφτασαν τα $11,5 δισεκατοµµύρια το 

1998, δηµιουργώντας κέρδη $309 εκατοµµύρια. Το 1999, σηµειώθηκε αύξηση των 

πωλήσεων 3,2%, µε σηµαντικότερη αύξηση κατά 94% των καθαρών εσόδων, µε 

κέρδη που ξεπέρασαν τα $601 εκατοµµύρια. 10 

Επιπλέον, η µετοχή της Apple  σκαρφάλωσε κατά 140% στα 99 δολάρια ανά µετοχή, 

το 1999. Με το τέλος της δεκαετίας, σηµατοδοτήθηκε επισήµως η επιστροφή του 

Jobs, κάτι που έδωσε αισιοδοξία για µια δεκαετία διαρκούς και ζωηρής ανάπτυξης 

της Apple.11 
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Τη χρονιά του 2000, ανακοινώθηκε ότι ο Jobs θα γινόταν ο νέος διευθύνων 

σύµβουλος της εταιρίας, αλλά και ότι ο Mitch Mandich, που ήταν ο πρώην 

εκτελεστικός διευθυντής πωλήσεων, παραιτήθηκε. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν 

επερχόµενα προϊόντα και αναβαθµίσεις, όπως ήταν το PowerMac Cube. Την ίδια 

χρονιά, η Apple έγινε η πρώτη εταιρεία που αδειοδότησε το 1-Click ordering της 

Amazon. 12 

Η επιτυχία της συνεχίστηκε και το 2001, όταν κυκλοφόρησε τη σειρά φορητών 

υπολογιστών PowerBook G4. Την ίδια χρονιά, επίσης, έγινε η κυκλοφορία του iPod, 

ενός µικρού media player χειρός, αλλά και η κυκλοφορία του λειτουργικού 

συστήµατος OS X. 

Το 2003, ο Jobs υποβλήθηκε σε επέµβαση για καρκίνο του παγκρέατος, ενώ το 2004, 

έγιναν τα εγκαίνια του ηλεκτρονικού καταστήµατος iTunes. Επίσης, µια νέα έκδοση 

του iPod αποκαλύφθηκε την ίδια χρονιά, το iPod 4ης γενιάς, ακολουθούµενο από την 

αποκάλυψη του iPod Photo. 

Το 2005 λανσαρίστηκε επιτυχώς το iPod Nano και ο Jeff Raskin, ειδικός διεπαφών 

υπολογιστών της Apple εκείνη την περίοδο, πέθανε από καρκίνο. Άλλες καινοτοµίες 

της ίδιας χρονιάς αποτέλεσαν η απόκτηση της Schema Soft, η κυκλοφορία της 5ης 

γενιάς iPod, τα οποία αναπαρήγαγαν βίντεο, καθώς και η κατεύθυνση της εταιρείας 

στη χρήση επεξεργαστών Intel στα προϊόντα της.  

Το 2006, ο Avie Tevanian, επικεφαλής ανάπτυξης λογισµικού της Apple, παραιτείται. 

Το δηµοφιλές, σε όλους πλέον, MacBook Pro έκανε την εµφάνισή του την ίδια 

χρονιά, προσφέροντας µια σειρά από φορητούς υπολογιστές στους καταναλωτές. 

Παρά την ήδη αναγνωρισµένη θέση της εταιρείας ως τεχνολογικό ηγέτη, η 

κυκλοφορία του iPhone το 2007, επέφερε µεγάλα οφέλη, δηµιουργώντας, έτσι, ένα 

νέο κόσµο στους χρήστες, χάρη στην κοµψή εµφάνιση και την ευχρηστία του, µε 

κύρια χαρακτηριστικά την οθόνη αφής και το εικονικό πληκτρολόγιο. Επιπλέον, την 

ίδια χρονιά, παρουσιάστηκαν η AppleTV και το iPod αφής, το οποίο έµοιαζε µε το 
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iPhone χωρίς, όµως, τις δυνατότητες τηλεφώνου, αλλά µε τη δυνατότητα ασύρµατης 

σύνδεσης.13 

Το 2008, το AppStore παρουσιάστηκε σαν µια αναβάθµιση του iTunes, µε εφαρµογές 

εύκολα εγκαταστάσιµες στο iPhone ή στο iPod. Οι εφαρµογές αυτές περιλάµβαναν τα 

πάντα, από παιχνίδια µέχρι εφαρµογές για επιχειρήσεις και κοινωνικά δίκτυα, ενώ την 

ίδια χρονιά, βγήκε στην κυκλοφορία και το MacBook Air. Το 2009, δηµιούργησε 

κάποια προβλήµατα στην εταιρεία, όταν ο Jobs αναγκάστηκε να πάρει άδεια για 

λόγους υγείας, αλλά µετά από µια επιτυχηµένη µεταµόσχευση ήπατος, επανήλθε.14 

Αργότερα, την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το iPhone 3GS και οι πωλήσεις του iPod 

ανήλθαν σε περισσότερα από 200 εκατοµµύρια δολάρια. Ο Cook, που 

αντικαθιστούσε τον Jobs κατά την απουσία του, έλαβε µπόνους 22 εκατοµµυρίων 

δολαρίων για τα αποτελέσµατα της ηγεσίας του στo διάστηµα αυτό, καθώς η τιµή της 

µετοχής της Apple παρουσίασε αύξηση κατά σχεδόν 70%. Το 2010, το νέο iPad 

έκανε την είσοδο του στην αγορά, µε χαρακτηριστικό την οθόνη αφής 10 ιντσών, 

κατακτώντας γρήγορα, περισσότερο από το 80% της αγοράς, µέχρι το τέλος της 

χρονιάς. 

Το 2011, έγινε γνωστό ότι ο Jobs θα έπαιρνε άδεια ασθενείας για ακόµα µια φορά και 

τον Οκτώβριο του 2011, πραγµατοποιήθηκε η κυκλοφορία του iPhone 4S. Λίγο 

αργότερα, ο Jobs έχασε την µάχη µε την ζωή. 

Το Σεπτέµβριο του 2012, παρουσιάστηκε το νέο iPhone 5, σηµειώνοντας 

περισσότερες από 5 εκατοµµύρια πωλήσεις, τις πρώτες 3 µέρες από την κυκλοφορία 

του, δηµιουργώντας παραγγελίες που δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν άµεσα, 

καθώς η εταιρεία δεν είχε προβλέψει την τόσο µεγάλη ζήτηση. 

Τον Σεπτέµβρη του 2013, η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά µία νέα εκδόση του 

iPhone, το iPhone 5s, όπου η πρώτη έκδοση ήταν ένα υψηλής κατηγορίας κινητό 

τηλέφωνο, ενώ η δεύτερη, µεσαίας κατηγορίας µε ποικίλα χρώµατα.  

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/apple-computer-inc-history/ 
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Μαζί µε αυτά, η Apple παρουσίασε το νέο λειτουργικό σύστηµα iOS 7, που 

αποτελούσε την έβδοµη έκδοση του λειτουργικού συστήµατος iOS mobile και 

διάδοχο του iOS 6, αλλά και δύο καινούργιες εκδόσεις των iMac υπολογιστών. 

Ακόµη, µερικούς µήνες αργότερα, έθεσε σε κυκλοφορία και το νέο iPod. 

Ακριβώς ένα χρόνο µετά, τον Σεπτέµβρη του 2014, η Apple παρουσιάζει τα δύο νέα  

iPhone 6 και iPhone 6 Plus, που δηµιούργησαν έντονες αντιδράσεις σε παγκόσµιο 

επίπεδο, αλλά και το νέο λειτουργικό iOS 8. Επίσης, κυκλοφόρησε µία καινούργια 

εφαρµογή, την Apple Pay και το Apple watch. Εκείνη την περίοδο, η σαρωτική 

πορεία της εταιρείας στην αγορά της Κίνας, προκάλεσε έκπληξη ακόµα και στην 

διοίκηση, καθώς τα έσοδα, το τρίτο τρίµηνο του έτους, µόνο στην Κίνα αυξήθηκαν 

κατά 26%, παρά το σκληρό ανταγωνισµό από κινεζικές εταιρείες χαµηλού κόστους.15 

Τον Σεπτέµβριο του 2015, η Apple ανακοίνωσε την κυκλοφορία µίας σειράς νέων 

προϊόντων. Έθεσε σε κυκλοφορία το iPhone 6S και iPhone 6S Plus µε το 3D Touch, 

το iPad Pro και την τηλεόραση Apple 4ης γενιάς, µαζί µε την τέταρτη γενιά του iPad 

Mini , αλλά και το λειτουργικό iOS 8 και το OS X Yosemite για τους υπολογιστές 

Mac. Εκείνο το έτος, κατάφερε να συγκεντρώσει το 92% των κερδών της αγοράς των 

smartphones. 

Στις 21 Μαρτίου του 2016, η Apple ανακοίνωσε το iPhone SE και το µικρότερο iPad 

Pro, ενώ στις 7 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, ανακοίνωσε το iPhone 7 και το iPhone 7 

Plus, µε µια βελτιωµένη κάµερα και έναν ταχύτερο επεξεργαστή, από την 

προηγούµενη γενιά, µεγάλες επιλογές αποθήκευσης. 

Τέλος, στις 21 Μαρτίου του 2017, η Apple παρουσίασε µια νέα χρωµατική πρόταση 

για το δηµοφιλές iPhone 7, που ονοµάζεται RED. Η κυκλοφορία του έγινε µε σκοπό, 

µέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του, θα δωρηθεί στον οργανισµό (RED), ο 

οποίος στηρίζει την πρόληψη του AIDS, αλλά και τις έρευνες για αυτήν.16  
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2.2 SWOT Ανάλυση Εταιρείας 

H SWOT ανάλυση αποτελεί µια καθοριστική ανάλυση για κάθε εταιρία, καθώς είναι 

ένα εργαλείο, το οποίο παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα εξέτασης και 

εντοπισµού των δυνάµεων και αδυναµιών τους, οι οποίες προέρχονται από το 

εσωτερικό περιβάλλον, καθώς επίσης και των ευκαιριών και απειλών τους, οι οποίες 

προέρχονται από το εξωτερικό τους περιβάλλον, έτσι ώστε στη συνέχεια να λάβουν 

αποφάσεις για τις µελλοντικές στρατηγικές τους. Εν προκειµένω, η ανάλυση αυτή για 

την Apple έχει ως εξής:17 

2.2.1 Δυνάμεις 

Οι κυριότερες δυνάµεις της Apple, οι οποίες προέρχονται από το εσωτερικό της 

επιχείρησης συνοψίζονται στις κάτωθι: 

� Ηγετικός ρόλος της εταιρίας σε συνδυασµό µε το στοιχείο της καινοτοµίας, 

που τη χαρακτηρίζει στον κλάδο ηλεκτρικών συσκευών τεχνολογίας. 

� Η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ και διαφοροποιηµένο φάσµα προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνδυασµό µε το ότι η εταιρία χρησιµοποιεί 

αποκλειστικά στο σύνολο των συσκευών της το δικό της λειτουργικό. 

� Η εταιρία διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο για τη διανοµή των προϊόντων 

της, το οποίο εκτείνεται από τις ΗΠΑ µέχρι την Ασία και την Ευρώπη. 

� Ιδιαίτερα σηµαντική Φήµη και πελατεία, καθώς η Apple διαθέτει ένα µεγάλο 

αριθµό πιστών αγοραστών της. 

� Η εταιρία πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις στο τµήµα Έρευνας και 

Ανάπτυξης της σε ετήσια βάση. 

� Η εταιρία εφαρµόζει µια ιδιαίτερα επιθετική πολιτική  µάρκετινγκ.. 

2.2.2 Αδυναμίες 

Αντίθετα, οι κυριότερες αδυναµίες που αντιµετωπίζει η εταιρεία συνοψίζονται στις 

ακόλουθες:18 
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� Περιορισµός στην ποικιλία συσκευών, καθώς  Apple σε αντίθεση   µε άλλες 

εταιρείες του κλάδου έχει περιοριστεί σηµαντικά στο τµήµα κινητής 

τηλεφωνίας, µόνο στο µοντέλο του iPhone. 

� Χαµηλότερο έναντι των ανταγωνιστών της µερίδιο αγοράς, ενώ αντίθετα τα 

προϊόντα της εµφανίζουν υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 

της. 

� Steve Jobs. Τα καινοτόµα οράµατα, που εισήγαγε για την ζωή έχουν κάνει 

αισθητή την απουσία της ύστερα από τον θάνατό του, καθώς οι συχνές 

αλλαγές στην διοίκηση της Apple δηµιουργούν έντονα φαινόµενα σύγχυσης. 

� Προβλήµατα συνδεσιµότητας  iOS, καθώς σε αντίθεση µε την χρήση άλλων 

λειτουργικών συστηµάτων,  συνδεσιµότητα του iOS µε άλλες συσκευές δεν 

είναι καθόλου εφικτή, µε αποτέλεσµα η πλειονότητα των χρηστών να προτιµά 

άλλα λειτουργικά, όπως είναι για παράδειγµα τα Windows. 

2.2.3 Ευκαιρίες 

Από την άλλη πλευρά, οι ευκαιρίες της Apple, οι οποίες πηγάζουν από τις συνθήκες 

που επικρατούν  στο εξωτερικό της περιβάλλον, είναι οι κάτωθι:19 

� Παραγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Παρατηρείται 

αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες online µουσικής και υπολογιστικού 

νέφους. 

� Η συνεχής ανάπτυξη της αγοράς υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, 

παρέχει σηµαντικές προοπτικές στην εταιρία, ώστε η τελευταία να 

αυξήσει σηµαντικά την κερδοφορία της, µέσω της αύξησης των 

πωλήσεων της. 

� Είσοδος της εταιρίας σε νέες αναδυόµενες αγορές.  

� ∆ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, µέσω εξαγορών. 

2.2.4 Απειλές 

Τέλος, οι κυριότερες απειλές της Apple, οι οποίες πηγάζουν από τις συνθήκες που 

επικρατούν  στο εξωτερικό της περιβάλλον, είναι οι κάτωθι:20 
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� Συνέχιση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, συνέπεια της οποίας είναι 

οι καταναλωτές να είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς τις αγορές ηλεκτρονικών 

ειδών. 

� Ύπαρξη ισχυρού ανταγωνισµού, ο οποίος συµβάλει στη µείωση των κερδών 

της εταιρείας. 

� Πιθανοί ύπαρξη δικαστικών αγώνων µε υψηλό κόστος, αναφορικά µε 

παραβιάσεις δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

� Αυξανόµενη χρήση Android OS. 

� Πιθανή ανατίµηση του δολαρίου, η οποία θα οδηγήσει στη µείωση των 

κερδών της Apple, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της εταιρίας είναι 

προερχόµενο από χώρες εκτός των Η.Π.Α. 
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Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική ανάλυση Apple 2013 – 2016 

3.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 
 

Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

βραχυχρόνιας οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης, καθώς επίσης και για τον βαθµό 

µε τον οποίο συντελείται η τακτοποίηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. Με 

άλλα λόγια, οι αριθµοδείκτες ρευστότητας λειτουργούν σαν µέσο µετατροπής των 

περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας σε µετρητά, ενώ αποτελούν επίσης και 

καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας και προόδου. 

Ειδικότερα, οι αριθµοδείκτες ρευστότητας, οι οποίοι θα µελετηθούν στην παρούσα 

εργασία είναι οι εξής: 

� Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

� Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

3.1.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας µετρά τη δυνατότητα µιας εταιρείας να 

καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

της στοιχεία, ενώ δείχνει κατά πόσον το κυκλοφορούν ενεργητικό (και οι µεταβατικοί 

λογαρισµοί ενεργητικού)  είναι αρκετοί για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. 21 

Ειδικότερα, ένας αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας ίσος µε 1 ή µεγαλύτερος της 

µονάδας αποτελεί µια ένδειξη ότι η εταιρεία είναι σε καλή θέση για να καλύψει τις 

τρέχουσες ή τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αντίθετα, ένας αριθµοδείκτης 

γενικής ρευστότητας µικρότερος της µονάδας αποτελεί µια ένδειξη εµφάνισης 

δυσκολιών για το εάν η εταιρία αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες.22 

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εταιρείες υψηλότερο αριθµοδείκτη γενικής 

ρευστότητας ενδέχεται να µην είναι ασφαλέστερες από µια εταιρεία µε σχετικά 

χαµηλούς αριθµοδείκτες γενικής ρευστότητας.  
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Πέρα από την εξέταση δείκτη αυτού, ένας αναλυτής θα πρέπει να εξετάσει τη 

σύνθεση και την ποιότητα των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, ενώ ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι µόνο ένας από τους 

πολλούς οικονοµικούς δείκτες που θα πρέπει να αναλύσουν οι δυνητικοί επενδυτές 

και οι πιστωτές. 

Ειδικότερα, ο τύπος του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας δίνεται από το πηλίκο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας προς τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Εποµένως: 

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας = 
���������ύ� ���������ό

���!�!�ό��� "#�!��ώ���
  

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Σύµφωνα µε τα αποτέλεσµα του παρακάτω πίνακα, διαπιστώνεται πως ο δείκτης 

γενικής ρευστότητας της Apple, είναι µεταξύ του 1 και του 2, σε όλη την διάρκεια 

των χρόνων εξέτασης, δηλαδή, από το 2013 έως και το 2016, γεγονός το οποίο 

δείχνει µια ικανοποιητική ρευστότητα από την πλευρά της Apple. 

Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει µία µικρή πτώση το 2014, καθώς εµφανίζει 

µια µείωση της τάξεως του 0,6, φτάνοντας το 1,08 το 2014, συγκριτικά µε το 1,68 του 

2013. Παρόλα αυτά, η κατάσταση µεταβάλλεται σηµαντικά στις χρήσεις του 2015 

και 2016, όπου ο δείκτης γενικής ρευστότητας σηµειώνει ανοδική πορεία, αγγίζοντας 

το 1,11 και 1,35 αντίστοιχα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει µια επαρκή ρευστότητα, 

έτσι ώστε η Apple να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 

της. 

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Apple 

2013 2014 2015 2016 

1,68 1,08 1,11 1,35 

Πίνακας 1: Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας Apple 
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Γράφηµα 1: Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας Apple 

Συµπερασµατικά, στην υπό εξέταση τετραετία καθίσταται σαφές, ότι τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας έχουν αυξηθεί σηµαντικά, σε σχέση µε 

την αντίστοιχη αύξηση των υποχρεώσεών της. 

3.1.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Ο αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας παρέχει ενδείξεις για τη σχέση των 

ρευστοποιήσιµων κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, φανερώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

Όσον αφορά τις ικανοποιητικές τιµές αυτού του αριθµοδείκτη, αυτές κυµαίνονται 

µεταξύ 0,8 έως και 1,3, καθώς η ύπαρξη δεικτών µεταξύ των δύο αυτών τιµών 

φανερώνουν µια ικανοποιητική ρευστότητα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις δε, που 

αυτή η τιµή µειωθεί σε επίπεδα κάτω του 0,8, τότε η επιχείρηση πιθανόν να µην έχει 

τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Τέλος, στις 

περιπτώσεις εκείνες, που η τιµή του αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας είναι 

µεγαλύτερη του 1,3, τότε υπάρχει µια έντονη συσσώρευση µη αποδοτικών στοιχείων, 

χωρίς  αυτό να είναι απαραίτητα κακό.23 
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Ο τύπος του αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας δίνεται από το πηλίκο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού µειούµενο κατά τα αποθέµατα της εταιρείας προς τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Εποµένως: 

Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =
���������ύ� ���������ό%�#�
έ&���

���!�!�ό��� "#�!��ώ���
  

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Apple 

2013 2014 2015 2016 

1,64 1,05 1,08 1,33 

Πίνακας 2: Αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας Apple 

 

Γράφηµα 2: Αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας Apple 

Από τα όσα απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα, είναι σαφές, ότι τα 

συµπεράσµατα, που προκύπτουν είναι παρόµοια µε αυτά που προκύπτουν από την 

ανάλυση του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας. 

Ειδικότερα, η τιµή του αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας της Apple, παρουσιάζει µία 

µικρή πτώση το 2014, καθώς µειώθηκε κατά 0,59, φτάνοντας το 1,05, συγκριτικά µε 

το 1,64 του 2013, που πιθανόν ήταν ένδειξη έντονης συσσώρευσης µη αποδοτικών 

στοιχείων.  
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Αντιθέτως, όπως και στην περίπτωση του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας, στις 

χρήσεις του 2015 και 2016, ο αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας σηµειώνει ανοδική 

πορεία, αγγίζοντας το 1,08 και 1,33 αντίστοιχα, γεγονός το οποίο φανερώνει την 

ύπαρξη µιας ικανοποιητικής ρευστότητας για την εταιρία. 

Με άλλα λόγια, όλες οι τιµές που παίρνει, είναι µεταξύ των επιθυµητών τιµών του 0,8 

και του 1,3, κατά επέκταση η πορεία του δείκτη αυτού αποτελεί  µια ιδιαίτερα θετική 

ένδειξη, ότι η Apple είναι σε θέση να ανταπεξέλθει µε ευκολία στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της 

Συµπερασµατικά, παρατηρώντας τα δεδοµένα της εξεταζόµενης περιόδου, µπορεί να 

εξαχθεί σαν συµπέρασµα, ότι τα ρευστοποιήσιµα στοιχεία της εταιρείας αυξήθηκαν 

περισσότερο, σε σχέση µε την αύξηση των υποχρεώσεών της. 

3.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας  

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας µετρούν την ικανότητα µιας επιχείρησης να 

µετατρέπει διαφορετικούς λογαριασµούς στους ισολογισµούς της σε µετρητά ή 

πωλήσεις. Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας µετρούν τη σχετική απόδοση µιας 

επιχείρησης µε βάση τη χρήση των στοιχείων του ενεργητικού, της µόχλευσης ή 

άλλων παρόµοιων στοιχείων του ισολογισµού και είναι σηµαντικά για τον 

προσδιορισµό του κατά πόσον η διοίκηση µιας επιχείρησης κάνει αρκετά καλή 

δουλειά για τη δηµιουργία εσόδων και µετρητών από τους πόρους της. 24 

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνήθως να µετατρέψουν την 

παραγωγή τους σε µετρητά ή πωλήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι αυτό 

γενικά θα οδηγήσει σε υψηλότερα έσοδα, έτσι οι αναλυτές εκτελούν θεµελιώδη 

ανάλυση χρησιµοποιώντας κοινούς δείκτες όπως ο δείκτης δραστηριότητας. 25 

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας µετρούν το ποσό των πόρων που επενδύονται στη 

διαχείριση συλλογής και απογραφής µιας εταιρείας. Επειδή οι επιχειρήσεις συνήθως 

λειτουργούν µε τη χρήση υλικών, αποθέµατος και χρέους, οι δείκτες δραστηριότητας 

καθορίζουν πόσο καλά ένας οργανισµός διαχειρίζεται αυτές τις περιοχές. 
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Οι δείκτες δραστηριότητας εκτιµούν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα 

της επιχείρησης. 26 

Αυτοί οι δείκτες είναι πιο χρήσιµοι σε σύγκριση µε έναν ανταγωνιστή ή βιοµηχανία 

για να διαπιστωθεί εάν οι διεργασίες µιας οικονοµικής οντότητας είναι ευνοϊκές ή 

δυσµενείς. 27 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας µπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση σύγκρισης σε πολλαπλές περιόδους αναφοράς για τον 

προσδιορισµό των αλλαγών µε την πάροδο του χρόνου. 28 

Ειδικότερα, οι αριθµοδείκτες αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι θα µελετηθούν στην 

παρούσα εργασία είναι οι κάτωθι: 

� Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεων Απαιτήσεων 

� Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

� Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Του Ενεργητικού 

� Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

3.2.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεων Απαιτήσεων 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων αποτελεί ένα λογιστικό µέτρο που 

χρησιµοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης 

στην επέκταση της πίστωσης και στην είσπραξη χρεών για την εν λόγω πίστωση. Ο 

δείκτης αυτός είναι ένας δείκτης δραστηριότητας που µετρά πόσο αποτελεσµατικά η 

επιχείρηση χρησιµοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία. 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων µπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας 

την καθαρή αξία των πωλήσεων επί πιστώσει κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης 

περιόδου µε το µέσο εισπρακτέο εισόδηµα κατά την ίδια περίοδο. Οι µέσοι 

εισπρακτέοι λογαριασµοί µπορούν να υπολογιστούν προσθέτοντας την αξία των 

εισπρακτέων λογαριασµών στην αρχή της επιθυµητής περιόδου στην αξία τους στο 

τέλος της περιόδου και διαιρώντας το ποσό στα δύο. 
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Εποµένως, η παρακολούθηση, εποµένως, της τάσης είναι διαχρονικά χρήσιµη, καθώς 

βάσει αυτής αξιολογείται η ποιότητα, αλλά και η ρευστότητα των απαιτήσεων,29 ενώ 

ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεων Απαιτήσεων = 
'()(*έ+ ,-.ή012+

3.5.67(28ή01-9 
 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 

2013 2014 2015 2016 

8,28 6,72 7,70 7,36 

Πίνακας 3: Αριθµοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 

 

Γράφηµα 3: Αριθµοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 

Από το παραπάνω γράφηµα είναι φανερό, ότι ο αριθµοδείκτης ταχύτητας είσπραξης 

απαιτήσεων µειώθηκε κατά 1,5 περίπου φορά, συγκριτικά µε το 2013, καθώς από το 

8,28 έπεσε στο 6,72, παρουσιάζοντας δηλαδή µια µείωση κατά 1,5 φορές ως προς την 

εισροή ρευστών στην επιχείρηση από τις απαιτήσεις της. 

Στην επόµενη χρήση, το 2015, ο αριθµοδείκτης παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 1 

φορά, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, φτάνοντας στο 7,70, φανερώνοντας πιο 

γρήγορες εισπράξεις απαιτήσεων, άρα και µεγαλύτερη ρευστότητα. 
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Τέλος, το 2016, παρουσιάζεται πάλι µία µικρή µείωση, µε την τιµή του αριθµοδείκτη 

στα 7,36. 

Συµπερασµατικά, από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σαφές ότι υπάρχει µια 

µία σταδιακή µείωση της τιµής του αριθµοδείκτη κατά την τετραετία εξέτασης, κάτι 

το οποίο φανερώνει µια ένδειξη καθυστερήσεων ως προς την είσπραξη των 

απαιτήσεων της εταιρείας, µε συνέπεια την ύπαρξη χαµηλού επιπέδου ρευστότητας, 

καθώς επίσης και το ενδεχόµενο απώλειας µερικών επισφαλών πελατών της. 

3.2.2 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, 

καθώς δείχνει ποιο είναι εκείνο το ύψος των πωλήσεων, το οποίο επιτεύχθηκε από 

ανά µονάδα κεφαλαίου κίνησης, καθώς δείχνει κατά πόσον µια οικονοµική µονάδα 

διατηρεί υψηλά κεφάλαια κίνησης, σε σύγκριση µε τα επίπεδα των πωλήσεών της.  

Πιο συγκεκριµένα, ένας υψηλός αριθµοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης είναι δυνατόν να αποτελέσει ένδειξη ανεπάρκειας στο κεφάλαιο κίνησης και 

συνεπώς είναι δυνατόν να φανερώσει ανεπάρκειες ως προς τα κεφάλαια κίνησης, µε 

συνέπεια την ύπαρξη αυξηµένων τρεχουσών υποχρεώσεων την ύπαρξη χαµηλής 

ταχύτητας ως προς την ανανέωση των αποθεµάτων ή την είσπραξη των 

απαιτήσεων.30 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

= 
��
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

2013 2014 2015 2016 

5,77 35,96 26,66 7,74 

Πίνακας 4: Αριθµοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 
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Γράφηµα 4: Αριθµοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

Παρατηρώντας το παραπάνω γράφηµα είναι φανερό, ότι µέχρι το 2014 ο δείκτης 

αυτός εµφάνιζε αύξουσα τιµή, παρουσιάζοντας µια αύξηση κατά 30,19 φορές το 2014 

έναντι του 2013, ενώ αντίθετα από το 2015 και έπειτα παρουσιάζεται µια σηµαντική 

πτώση του δείκτη, απόρροια της οποίας είναι ο δείκτης το 2016 να είναι ίσος µε 7,74 

φορές. 

Στην πράξη, το γεγονός αυτό δείχνει, ότι οι υψηλές τιµές του αριθµοδείκτη κατά το 

2014 και 2015, πιθανόν αντανακλούν την ύπαρξη ανεπάρκειας των κεφαλαίων 

κίνησης της Apple, γεγονός το οποίο πιθανόν να επιφέρει αυξηµένες τρέχουσες 

υποχρεώσεις στην εταιρία, καθώς επίσης και χαµηλή ταχύτητα ανανέωσης των 

αποθεµάτων της ή εισπράξεως των απαιτήσεών της, ενώ αντιθέτως η πτώση του 

αριθµοδείκτη αυτού το 2016, δείχνει υπεραυξηµένα καθαρά κεφάλαια κίνησης.  

3.2.3 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, µετρά την αξία των πωλήσεων ή 

των εσόδων µιας εταιρείας σε σχέση µε την αξία των στοιχείων ενεργητικού της, ενώ 

ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της αποτελεσµατικότητας µε 

βάση τον οποίο µια επιχείρηση χρησιµοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία για τη 

δηµιουργία εσόδων. 31 

                                                           
31

 Κάντζος Κ., 2013 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016

Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης

Αριθμοδείκτης ταχύτητας 

καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης



Πτυχιακή Εργασία – Χριστίνα Βόνγκλη 

Όπως είναι φυσικό, όσο υψηλότερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη 

είναι η απόδοση της εταιρείας, καθώς υψηλότεροι δείκτες υποδηλώνουν ότι η 

εταιρεία παράγει περισσότερα έσοδα ανά µονάδα ενεργητικού.  

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι ο δείκτης αυτός τείνει να είναι υψηλότερος για τις 

εταιρείες σε ορισµένους τοµείς από ό, τι σε άλλους. Για παράδειγµα, τα καταστήµατα 

λιανικής έχουν σχετικά µικρές βάσεις περιουσιακών στοιχείων αλλά έχουν υψηλό 

όγκο πωλήσεων, εποµένως, οι εταιρίες αυτές εµφανίζουν υψηλό αριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού. Αντιστρόφως, οι επιχειρήσεις σε τοµείς όπως 

οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η ακίνητη περιουσία έχουν µεγάλες βάσεις 

στοιχείων ενεργητικού και χαµηλό αριθµοδείκτη. 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού = 
��
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

2013 2014 2015 2016 

0,83 0,79 0,80 0,67 

Πίνακας 5: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 

Γράφηµα 5: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι σαφές, ότι η τιµή του αριθµοδείκτη δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερες αυξοµειώσεις, µέσα στην εξεταζόµενη περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, στα 

τρία πρώτα έτη της ανάλυσης, η τιµή του αριθµοδείκτη παρουσιάζεται σχεδόν 

αµετάβλητη, σηµειώνοντας τιµές 0,83, 0,79 και 0,80 αντίστοιχα 

Τέλος, το 2016  παρατηρείται µια σηµαντική µείωση της τιµής του αριθµοδείκτη, ο 

οποίος υποχώρησε στο 0,67, εµφανίζοντας µια µείωση της τάξεως των 0,13 φορών, 

σε σύγκριση µε το 2015, γεγονός το οποίο αντανακλά µια µη κατάλληλη 

χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Apple, µε συνέπεια την 

ρευστοποίηση τους, αφού δεν χρησιµοποιούνται αποδοτικά. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι συµπερασµατικά η τιµή του αριθµοδείκτη αυτού, 

παρά την αρχική του ανοδική πορεία, εν τέλει ακολούθησε πτωτική πορεία, γεγονός 

το οποίο µείωση, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πως η Apple δεν χρησιµοποιεί τα 

περιουσιακά της στοιχεία αποτελεσµατικά, συνέπεια των οποίων είναι η 

πραγµατοποίηση ενεργειών µε στόχο τη ρευστοποίησή τους. 

3.2.4 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθµό 

χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, συγκριτικά µε τις πωλήσεις 

της. Με άλλα λόγια, διαπιστώνονται οι πωλήσεις, που πραγµατοποιούνται από την 

εταιρεία από κάθε µονάδα ίδιου κεφαλαίου.  

Μία υψηλή τιµή του αριθµοδείκτη, αποτελεί ένδειξη του ότι η επιχείρηση επιτυγχάνει 

µεγάλες πωλήσεις, µε µικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες, ωσόστο, είναι πιθανόν 

να βασίζονται στα ξένα κεφάλαιά της.32 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων  Κεφαλαίων 

= 
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

2013 2014 2015 2016 

1,38 1,64 1,96 1,68 

Πίνακας 6: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Γράφηµα 6: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 
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Για αυτό τον λόγο, χρησιµοποιούνται δείκτες, οι οποίοι αντανακλούν την ικανότητα 

µιας επιχείρησης ως προς το πεδίο της διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων της, 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργείται ικανοποιητικό κέρδος µέσα από τα ύψη των 

πωλήσεων που πραγµατοποιεί. Συνεπώς, αυτοί οι δείκτες διαδραµατίζουν 

καθοριστικής σηµασίας ρόλο ως προς την αποδοτικότητα της επιχείρησης.33 

Ειδικότερα, οι δείκτες αυτής της κατηγορίας, που θα αναλυθούν στην παρούσα 

εργασία είναι οι κάτωθι: 

• Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

• Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

• Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

• Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων (ROE) 

• Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούµενων Κεφαλαίων 

3.3.1 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Το καθαρό περιθώριο κέρδους ισούται µε το καθαρό εισόδηµα ή τα κέρδη 

διαιρούµενα µε τα συνολικά έσοδα και αντιπροσωπεύει πόσο κέρδος δηµιουργεί κάθε 

ευρώ πωλήσεων. Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι ο λόγος των καθαρών κερδών 

ή των καθαρών εσόδων προς τα έσοδα µιας εταιρείας, ενός επιχειρηµατικού τοµέα ή 

ενός προϊόντος. Το περιθώριο καθαρού κέρδους εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό, 

αλλά µπορεί επίσης να βρίσκεται και σε δεκαδική µορφή. Το περιθώριο καθαρού 

κέρδους δείχνει πόσο από κάθε δολάριο συλλέγεται από µια εταιρεία καθώς τα έσοδα 

µεταφράζονται σε κέρδη. 

Όπως είναι προφανές, όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος 

αριθµοδείκτης, τόσο υψηλότερο είναι και το κέρδος για την εταιρεία, ενώ ο τύπος του 

καθαρού κέρδους δίνεται από το πηλίκο των καθαρών κερδών της επιχείρησης προς 

τις καθαρές πωλήσεις της. Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει 

ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους =  
��
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

2013 2014 2015 2016 

21,67% 21,61% 22,85% 21,19% 

Πίνακας 7: Αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

Γράφηµα 7: Αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 
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3.3.2 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

Το περιθώριο µικτού κέρδους είναι µια χρηµατοοικονοµική µέτρηση που 

χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της οικονοµικής υγείας και του επιχειρηµατικού 

µοντέλου µιας εταιρείας, αποκαλύπτοντας το ποσοστό των χρηµάτων που αποµένουν 

από τα έσοδα, αφού υπολόγισαν το κόστος των πωληθέντων αγαθών. Μπορεί κανείς 

να υπολογίσει το περιθώριο µικτού κέρδους, γνωστό και ως µικτό περιθώριο, 

διαιρώντας το µεικτό κέρδος µε τα έσοδα. 

Ειδικότερα, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό που θα λάβει ο αριθµοδείκτης µικτού 

περιθωρίου κέρδους, τόσο καλύτερη, από άποψη κερδών, είναι η θέση της 

επιχείρησης, καθώς έτσι, θα είναι ικανή να αντιµετωπίσει µε ευκολία µια ενδεχόµενη 

αύξηση του κόστους των προϊόντων που πουλάει. Εποµένως, ένας υψηλός δείκτης 

µικτού κέρδους παρουσιάζει την ικανότητα της διοίκησης της εταιρείας να 

πραγµατοποιεί φθηνές αγορές και συνάµα, να πωλεί σε υψηλές τιµές.34 

Οι βιοµηχανικές αλλαγές στον κανονισµό ή ακόµα και οι µεταβολές της στρατηγικής 

τιµολόγησης µιας εταιρείας ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε µικτό περιθώριο. Αν 

µια εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της µε ένα ασφάλιστρο στην αγορά, όλα τα υπόλοιπα 

πράγµατα είναι ίσα, έχει µεγαλύτερο ακαθάριστο περιθώριο. Το αίνιγµα είναι αν η 

τιµή είναι πολύ υψηλή, µε συνέπεια οι πελάτες να µην µπορούν να αγοράσουν το 

προϊόν. Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους =  
����ά �έ�>� ��&��ά������ 

��
��έ :;�ή���
 * 100 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους 

2013 2014 2015 2016 

28,67% 28,72% 30,48% 27,84% 

Πίνακας 8: Αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους 

                                                           
34

 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657  
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Γράφηµα 8: Αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους 

Από τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η 

πορεία του αριθµοδείκτη του µικτού περιθωρίου κέρδους της Apple, κινείται σε 

ποσοστά χωρίς µεγάλες αποκλίσεις, καθ’ όλη την διάρκεια της τετραετίας. 

Αναλυτικότερα, το ποσοστό του αριθµοδείκτη στις χρήσεις του 2013 και 2014, 

κυµαίνεται στο ίδιο περίπου επίπεδο, αγγίζοντας το 28,67% και το 28,72%, 

αντίστοιχα. Στη χρήση του 2015, σηµειώνεται αύξηση του ποσοστού του 

αριθµοδείκτη κατά 1.76%, φτάνοντας στο 30,48%. Εποµένως, το 2015, βελτιώθηκε η 

θέση της εταιρείας, αναφορικά µε τα κέρδη που σηµείωσε. 

Τέλος, στη χρήση του 2016, παρουσιάζεται µία µείωση κατά 2,64% του 

αριθµοδείκτη, πέφτοντας στο 27,84%. Αυτή η πτωτική τάση του ποσοστού του 

αριθµοδείκτη, είναι πιθανόν να δηλώνει αυξηµένο κόστος παραγωγής των προϊόντων 

της. 

Συµπερασµατικά, η πορεία του ποσοστού του αριθµοδείκτη του µικτού περιθωρίου 

κέρδους της Apple, φαίνεται πως διαχρονικά παραµένει στα ίδια περίπου επίπεδα, µε 

µία µικρή πτώση το 2016. Εποµένως, η Apple, σε περίπτωση αύξησης του κόστους 

των προϊόντων και των υπηρεσιών της, παραµένει σε θέση να ανταποκρίνεται 

επιτυχώς στις υποχρεώσεις της, χάρη στο υψηλό ποσοστό του αριθµοδείκτη της. 
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3.3.3 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού αποτελεί δείκτη για το πόσο 

κερδοφόρα είναι µια εταιρεία σε σχέση µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

της. Ο ROA δίνει σε έναν διαχειριστή, επενδυτή ή αναλυτή µια ιδέα για το πόσο 

αποτελεσµατική είναι η διαχείριση µιας εταιρείας στη χρήση των περιουσιακών της.  

Βασικά, ο ROA δείχνει τα κέρδη που δηµιουργούνται από το επενδεδυµένο κεφάλαιο 

(περιουσιακά στοιχεία). Ο ROA για τις δηµόσιες επιχειρήσεις µπορεί να διαφέρει 

σηµαντικά και θα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη βιοµηχανία. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο όταν χρησιµοποιεί κανείς το ROA ως συγκριτικό µέτρο, είναι 

καλύτερο να τον συγκρίνει µε τους προηγούµενους αριθµούς ROA της εταιρείας ή µε 

τον αντίστοιχη ROA παρόµοιας εταιρείας. 

∆εδοµένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας είτε χρηµατοδοτούνται από 

χρέος είτε από ίδια κεφάλαια, ορισµένοι αναλυτές και επενδυτές αγνοούν το κόστος 

απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου, προσθέτοντας πίσω το κόστος τόκων στον 

τύπο για το ROA.  

Με άλλα λόγια, ο αντίκτυπος της ανάληψης µεγαλύτερου χρέους ακυρώνεται µε την 

προσθήκη του κόστους δανεισµού στο καθαρό εισόδηµα και µε τη χρήση του µέσου 

ενεργητικού σε δεδοµένη περίοδο ως παρονοµαστή στοιχείων για τη δηµιουργία 

κερδών. 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 
��
��ά �έ�>� 

<ύ���� ����������ύ
 * 100 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

2013 2014 2015 2016 

17,89% 17,04% 18,39%   14,20% 

Πίνακας 9: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 
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Γράφηµα 9: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Από το παραπάνω γράφηµα είναι φανερό, ότι υπάρχει µια σταδιακή πτώση στην τιµή 

του δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού, γεγονός ιδιαίτερα αρνητικό, καθώς δείχνει 

µια πιθανή αναποτελεσµατικότητα, όπως επίσης και η λειτουργία της διοίκησης. 

Συµπερασµατικά, από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι στις πρώτες 3 περιόδους 2013-

2015, παρουσιάζεται µια σηµαντική αύξηση του ποσοστού του αριθµοδείκτη 

αποδοτικότητας ενεργητικού, µε συνέπεια την επιτυχή πορεία της Apple, που 

πραγµατοποιήθηκε χάρη στην διοίκησή της, αλλά και την αποτελεσµατική 

χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της, χαρίζοντάς την υψηλή παραγωγικότητα. Ωστόσο, 

στην χρήση του 2016, η αισθητή πτώση του ποσοστού του, φανερώνει προβλήµατα 

αναποτελεσµατικότητας στην λειτουργία της. 

3.3.4 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι ένα µέτρο της 

χρηµατοοικονοµικής επίδοσης που υπολογίζεται µε τη διαίρεση του καθαρού 

εισοδήµατος από τα ίδια κεφάλαια. Επειδή το µετοχικό κεφάλαιο ισούται µε τα 

περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας µείον το χρέος της, ο δείκτης ROE θα µπορούσε 

να θεωρηθεί ως η απόδοση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 
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Ο δείκτης ROE εκφράζεται ως ποσοστό και µπορεί να υπολογιστεί για κάθε εταιρεία 

εάν το καθαρό εισόδηµα και τα ίδια κεφάλαια είναι και τα δύο θετικά. Τα καθαρά 

έσοδα υπολογίζονται πριν από τα µερίσµατα που καταβάλλονται στους κοινούς 

µετόχους και µετά από µερίσµατα σε προνοµιούχους µετόχους και τόκους προς τους 

δανειστές. 

 

Οι σχετικά υψηλές ή χαµηλές αναλογίες ROE θα διαφέρουν σηµαντικά από µια 

βιοµηχανική οµάδα ή τοµέα σε άλλη. Όταν χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση µιας 

εταιρείας σε µια άλλη παρόµοια εταιρεία, η σύγκριση θα είναι πιο σηµαντική. Ακόµη 

και εντός της ίδιας βιοµηχανικής οµάδας, η σύγκριση του ROE µιας εταιρείας που 

πληρώνει ένα µεγάλο µέρισµα µε µια επιχείρηση που δεν µπορεί επίσης να είναι 

παραπλανητική. 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = 
��
��ά �έ�>� 

<ύ���� =>ί;� ������ί;�
 * 100 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων 

2013 2014 2015 2016 

29,98% 35,42% 44,74% 35,62% 

Πίνακας 10: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Γράφηµα 10: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
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Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται µία σταθερή αύξηση του ποσοστού του 

αριθµοδείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Apple, κατά την διάρκεια 

των ετών 2013 µε 2015.  

Πιο συγκεκριµένα, η τιµή του αριθµοδείκτη αυξήθηκε κατά 5,44% το 2014, 

συγκριτικά µε το 2013, αγγίζοντας το 35,42%, ενώ το 2015 σηµείωσε περαιτέρω 

αύξηση κατά 9,02%, φτάνοντας στο 44,74%. 

Συµπερασµατικά, ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, παρόλο 

που που στα 3 πρώτα χρόνια εξέτασης, παρουσιάζει µία ανοδική πορεία στη τιµή του 

ποσοστού του, φανερώνοντας την αποτελεσµατικότητα χρήσης των κεφαλαίων των 

φορέων της Apple, ωστόσο, το 2016, παρατηρείται σηµαντική µείωση, κάτι το οποίο 

είναι πιθανόν να υποδηλώνει µη κερδοφόρα δυναµικότητα της Apple. 

3.3.5 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων 

Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούµενων κεφαλαίων δείχνει 

την αποδοτικότητα της εταιρείας, ανεξάρτητα από ποιες πηγές προέρχονται τα 

κεφάλαιά της. Με άλλα λόγια, παρουσιάζει την ικανότητά της να πραγµατοποιεί 

κέρδη, αλλά και το πόσο επιτυχής είναι η διοίκησή της, στην διαχείρηση και 

χρησιµοποίηση των ίδιων και ξένων κεφαλαίων. Θα έλεγε κανείς, πως χρησιµεύει 

σαν οδηγός σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση επιθυµεί να προβεί σε εξαγορά 

κάποιας άλλης ή άλλων επιχειρήσεων. 

Μία χαµηλή τιµή του αριθµοδείκτη αυτού, µπορεί εύκολα να µηδενιστεί, σε 

περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται σε περίοδο κρίσεως. Επιπλέον, αν ο 

αριθµοδείκτης είναι χαµηλότερος του κόστους των δανειακών κεφαλαίων, τότε τυχόν 

αύξηση αυτών, θα µειώσει τα κατά µετοχή κέρδη της εταιρείας. Ένας µόνιµα 

χαµηλός αριθµοδείκτης, ωστόσο, ενός ή περισσότερων τµηµάτων της εταιρείας, 

παρέχει ένδειξη για πιθανή διακοπή της δραστηριότητάς της. 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας των απασχολούµενων κεφαλαίων υπολογίζεται ως 

το πηλίκο των καθαρών κερδών εκµετάλλευσης της εταιρείας προτιθέµενα µε τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα προς τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαιά της. Όπου για 

τον υπολογισµό των συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων, θα χρησιµοποιηθεί το 

άθροισµα των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων της εταιρείας. 
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Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούµενων Κεφαλαίων = 
��
��ά �έ�>� ��&����.@?��&.���>� 

<������ά �#��!���ύ&��� ���ά����
 * 100 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούµενων Κεφαλαίων 

2013 2014 2015 2016 

82,57% 78,85% 80,50% 67,03% 

Πίνακας 11: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούµενων Κεφαλαίων 

 

Γράφηµα 11: Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούµενων Κεφαλαίων 
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3.4 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων & Βιωσιμότητας 

Οι αριθµοδείκτες αυτής της κατηγορίας εξετάζουν το πόσα κεφάλαια έρχονται µε τη 

µορφή χρέους (δάνεια), ή αξιολογούν την ικανότητα µιας εταιρείας να εκπληρώσει 

τις οικονοµικές υποχρεώσεις της. Οι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι σηµαντικοί 

δεδοµένου, ότι οι εταιρείες βασίζονται σε ένα µείγµα ιδίων κεφαλαίων και χρέους για 

τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους και η γνώση του ποσού του χρέους που 

κατέχει µια εταιρεία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση του κατά πόσον µπορεί να 

εξοφλήσει τα χρέη της. 35 

Από την άλλη πλευρά, καθοριστικής σηµασίας στόχος τους, είναι η ερµηνεία της 

σχέσης µεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης, καθώς, επίσης και το 

κατά πόσο συµφέρει στην επιχείρηση ο δανεισµός από ξένα κεφάλαια, όπως και σε 

ποιο σηµείο ο τερµατισµός αυτού του δανεισµού κρίνεται επιτακτικός. 36 Όσον 

αφορά τους αριθµοδείκτες αυτής της κατηγορίας, οι σηµαντικότεροι από τους 

οποίους και οι οποίοι θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία είναι οι κάτωθι: 37 

� Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 

� Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

� Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 

3.4.1 Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης  

Ο αριθµοδείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης δείχνει τον αριθµό των φορών, 

όπου το σύνολο του ενεργητικού καλύπτει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 38 Πιο 

συγκεκριµένα, ένας υψηλός αριθµοδείκτης, συµβάλει στην αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων, δηµιουργώντας κατά συνέπεια αυξανόµενο κίνδυνο χρεοκοπίας για την 

επιχείρηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, ενδεχόµενες αυξήσεις του αριθµοδείκτη 

αυτού, είναι συνέπεια της αυξηµένης χρήσης ξένων κεφαλαίων, γεγονότα τα οποία 

αποτελούν ενδείξεις µιας αύξησης του κινδύνου χρεοκοπίας µιας επιχείρησης.39 

                                                           
35

 Κάντζος Κ., 2013 
36 Κάντζος Κ., 2013 
37 Κάντζος Κ., 2013 
38

 Νιάρχος Ν. Α., 2004 
39

 Νιάρχος Ν. Α., 2004 
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Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης = 
�.A.<��ό��� ����������ύ

�.A.=>ί;� ������ί;�
  

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

2013 2014 2015 2016 

1,68 2,08 2,43 2,51 

Πίνακας 12: Αριθµοδείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

 

Γράφηµα 12: Αριθµοδείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι σαφές, ότι ο αριθµοδείκτης χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης της Apple, µέσα στο πέρασµα της συγκεκριµένης τετραετίας, αυξάνεται 

διαχρονικά και σταθερά. Καθώς ενώ στη χρήση του 2014, πήρε τιµή 1,68, 

παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά µε το 2013, κατά 0,4 φορές, κάτι αντίστοιχο 

συνέβη και το 2015, όπου ο δείκτης έλαβε τιµή 2,43, παρουσιάζοντας συνεπώς, µια 

αύξηση της τάξεως των 0,35 φορών σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Σαν συµπέρασµα µπορεί να εξαχθεί το γεγονός, ότι αυτή η διαχρονική ανοδική 

πορεία του αριθµοδείκτη χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης της Apple, φανερώνει µια 

πιθανή αυξηµένη χρήση των ξένων κεφαλαίων, καθώς επίσης και µια αύξηση του 

κινδύνου ενδεχόµενη µελλοντικής χρεοκοπίας της εξεταζόµενης εταιρείας. 
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3.4.2 Αριθμοδείκτης Ξένων Προς Συνολικά Κεφάλαια ή Δανειακών Κεφαλαίων 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων ή του 

ενεργητικού, αποτελούν τα ξένα και είναι ενδεικτικός του βαθµού προστασίας των 

πιστωτών από το σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικός για τους πιστωτές της επιχείρησης, καθώς όσο 

µεγαλύτερος είναι, τόσο µεγαλύτερη η ασφάλειά τους. Ακόµα, τους πληροφορεί για 

τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται η επιχείρηση τις µακροχρόνιες υποχρεώσεις της, 

εποµένως, τους παρέχει στοιχεία και για την µακροχρόνια βιωσιµότητά της. 

Αντίθετα, όσο µικρότερος είναι, τόσο µικρότερη είναι και η χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της 

να είναι µεγάλος. 

Με άλλα λόγια, λοιπόν, όσο λιγότερα είναι τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια, 

τόσο ασφαλέστερη είναι και η βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Συνολικά Κεφάλαια = 
<ύ���� "#�!��ώ��;�
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

2013 2014 2015 2016 

40,31% 51,89% 58,89% 60,13% 

Πίνακας 13: Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα, διαπιστώνεται µία σταθερή 

αύξηση του ποσοστού του αριθµοδείκτη δανειακών κεφαλαίων της Apple, κατά την 

διάρκεια των ετών 2013 µε 2015. Πιο συγκεκριµένα, η τιµή του αριθµοδείκτη 

αυξήθηκε κατά 11,58% το 2014, συγκριτικά µε το 2013, αγγίζοντας το 51,89%, ενώ 

το 2015 σηµείωσε περαιτέρω αύξηση κατά 7%, φτάνοντας στο 58,89%, ενώ στη 

χρήση του 2016, ο αριθµοδείκτης αυτός παρουσιάζει ακόµη µεγαλύτερη αύξηση κατά 

1,24%, σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, σηµειώνοντας ποσοστό 60,13%. 
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Γράφηµα 13: Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Συνολικά Κεφάλαια 

Συµπερασµατικά, ο αριθµοδείκτης ξένων προς συνολικών κεφαλαίων, σε όλα τα 

χρόνια εξέτασης, παρουσιάζει µία ανοδική πορεία στη τιµή του ποσοστού του, 

φανερώνοντας την όλο και αυξηµένη ασφάλεια που προσφέρει η Apple στους 

πιστωτές της, αλλά και την πολλά υποσχόµενη µακροχρόνια βιωσιµότητά της. 

3.4.3 Αριθμοδείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια ή Δανειακής Επιβάρυνσης 

Ο αριθµοδείκτης των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια, δείχνει τι ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων αποτελούν τα ξένα κεφάλαια. Επιπλέον, αποτελεί δείκτη του βαθµού 

προστασίας των πιστωτών της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια. 

Εάν η τιµή του αριθµοδείκτη αυτή ξεπερνά το ένα, τότε αυτό φανερώνει πως όλες τις 

υποχρεώσεις της η εταιρεία, τις καλύπτει από τα ξένα κεφάλαια. Αντίθετα, αν παίρνει 

τιµές µικρότερες του ένα, η εταιρεία βασίζεται στα ίδια κεφάλαιά της.40 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του δείκτη, αυτός προκύπτει ως εξής: 

Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια = 
<ύ���� "#�!��ώ��;�
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Ειδικότερα, για την περίπτωση της Apple, ο δείκτης αυτός έχει ως εξής: 
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Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 

2013 2014 2015 2016 

0,68 1,08 1,43 1,51 

Πίνακας 14: Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 

 

Γράφηµα 14: Αριθµοδείκτης Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 

Από τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα, που παρουσιάζουν τον αριθµοδείκτη 

των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια της Apple, διαπιστώνεται πως παρόλο που στην 

πρώτη χρήση του 2013, η τιµή του βρίσκεται κάτω του ενός, στις τρεις επόµενες 

χρήσεις που εξετάζονται, η τιµή του ξεπερνά το ένα και µάλιστα, παρατηρείται και 

µια διαχρονική αύξησή της, η οποία κυµαίνεται µεταξύ του 1,08 και 1,51. 

Συµπερασµατικά, εκτός του 2014, η τιµή του αριθµοδείκτη της δανειακής 

επιβάρυνσης της Apple στην τελευταία τριετία εξέτασης, είναι µεγαλύτερη του ενός, 

αυτό δείχνει πως όλες τις υποχρεώσεις της η εταιρεία, τις καλύπτει από τα ξένα 

κεφάλαιά της. 
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Συμπεράσματα 

Είναι σαφές, ότι από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε τη 

χρήση αριθµοδεικτών, της εταιρείας Apple Inc., προκύπτουν µια σειρά από 

συµπεράσµατα. 

Ειδικότερα, µέσω της ανάλυσής µας έγινε σαφές, ότι  η εταιρεία διαθέτει µια 

ικανοποιητική ρευστότητα, καθώς φαίνεται ότι η εταιρία είναι ικανή να ανταποκριθεί 

στις τρέχουσες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Ταυτόχρονα, από την ανάλυση µας 

παρατηρήθηκε µία σχετική αργοπορία στις εισπράξεις των απαιτήσεών της, γεγονός 

το οποίο ενισχύει το ενδεχόµενο απώλειας µερικών επισφαλών πελατών της. 

Πιο συγκεκριµένα, ενώ στις πρώτες τρεις χρήσεις 2013 – 2015, η εταιρεία φαίνεται 

να χρησιµοποιεί µε αποτελεσµατικό τρόπο τα περιουσιακά της στοιχεία, κάτι το 

οποίο µεταβλήθηκε ελαφρώς το 2016, µε αποτέλεσµα να προχωρήσει σε 

ρευστοποίησή τους. Επιπλέον, αξίζει να τονισθεί, ότι η Apple, µέσα στο πέρασµα 

αυτών των ετών, πραγµατοποιεί όσο και µεγαλύτερες πωλήσεις, µε σχετικά χαµηλά 

ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

Η Apple λαµβάνει ένα ποσοστό καθαρού κέρδους από τις πωλήσεις των προϊόντων 

και των υπηρεσιών της αρκετά ικανοποιητικό, ενώ όπως αποδείχθηκε από την 

ανάλυσή µας, η εταιρία σε περίπτωση αύξησης του κόστους των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της είναι σε θέση να ανταποκριθεί µε ιδιαίτερη επιτυχία στις υποχρεώσεις 

της.  

Μία ακόµη σηµαντική πληροφορία που προκύπτει, είναι πως η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της εταιρείας είναι πιθανόν αρνητική, µε αποτέλεσµα να 

οδηγείται σε δανεισµό, αλλά και πως µία πιθανή αυξηµένη χρήση των ξένων αυτών 

κεφαλαίων, θα αυξήσει και τον κίνδυνο χρεοκοπίας της.  

Η αυξηµένη ασφάλεια που προσφέρει η Apple στους πιστωτές της, αλλά και η πολλά 

υποσχόµενη µακροχρόνια βιωσιµότητά της, είναι στοιχεία που αποδεικνύουν γιατί 

είναι από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου της. Τέλος, διαπιστώνεται πως µε 

εξαίρεση το 2013, τα ξένα κεφάλαια είναι αυτά που αποκλειστικά καλύπτουν όλες τις 

υποχρεώσεις της Apple. 
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Παραρτήματα 

Ισολογισμοί Apple Inc
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 https://gr.investing.com/equities/apple

Χριστίνα Βόνγκλη 

Inc. 2013 – 201641 

                   

https://gr.investing.com/equities/apple-computer-inc-balance-sheet 
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Αποτελέσματα Χρήσης 
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Αποτελέσματα Χρήσης Apple Inc. 2013 - 201642 

                   

https://gr.investing.com/equities/apple-computer-inc-income-statement 
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