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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της οντότητας My Market για την τετραετία 2014- 2017. Η ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων θα γίνει με τη χρήση αριθμοδεικτών από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες 

ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

και των αριθμοδεικτών και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τις τέσσερις βασικές 

κατηγορίες αριθμοδεικτών οι οποίες είναι : ρευστότητα, κυκλοφοριακή ταχύτητα, 

διάρθρωσης και βιωσιμότητας, και αποδοτικότητα . 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ιστορία του My Market  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών τα οποία και 

θα έχουμε απεικονίσει με τη μορφή διαγραμμάτων. 

Κλείνοντας την εργασία θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν απ’ την 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. 
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ABSTRUCT  

 

The goal of the present project is to analyse the financial statements of the entity My 

Market for the period between 2014 to 2017. Four basic categories of ratios are going to 

be used for the analysis of the financial statements in order to provide us with a more 

comprehensive image of the company’s financial course. 

On the first chapter we introduce the reader to financial analysis and ratios and then we 

lay out the four basic categories of ratios which are: liquidity ratios, turnover ratios , 

capital structure and economic viability ratios, profitability ratios. 

On the second chapter there is a brief history about My Market  

On the third chapter we are analysing the results of the ratios which will be demonstrated 

through charts 

Closing the project we will lay out the results and conclusions from the analysis of the 

financial statements 
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1
Ο

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι κυριότερες λογιστικές καταστάσεις είναι ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, το 

προσάρτημα και η έκθεση των ελεγκτών. 

Ο ισολογισμός η αλλιώς η κατάσταση οικονομικής θέσης παρέχει πληροφορίες για τα 

πάγια της επιχείρησης τα αποθέματα της , τις απαιτήσεις της και τα διαθέσιμα αλλά αυτά 

αποτελούν το ενεργητικό της εταιρείας καθώς και το παθητικό της εταιρείας το οποίο 

αποτελείτε από τα ίδια της κεφάλαιο, τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Ο ισολογισμός επομένως είναι μια οικονομική φωτογραφία σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή όπου παρουσιάζει την οικονομική θέση και διάρθρωση της 

οντότητας και η εικόνα του αποτελείτε από το ενεργητικό και παθητικό που είναι πάντα 

ίσα. 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρέχει πληροφορίες για την οικονομική περίοδο. 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει σε κάθετη μορφή τα έσοδα και έξοδα 

που έγιναν κατά τη διάρκεια της περιόδου και μετά την αφαίρεση του φόρου προκύπτει 

το καθαρό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι κέρδος ή ζημιά. 

Το προσάρτημα περιέχει λεπτομέρειες για ορισμένα μεγέθη που εμφανίζονται στις 

βασικές λογιστικές καταστάσεις που προαναφέραμε. Επίσης παρέχει επεξηγήσεις οι 

οποίες θα βοηθήσουν τον αναλυτή στην καλύτερη λειτουργία και κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Η έκθεση των ελεγκτών λογιστών προσδιορίζει την ποιότητα των λογιστικών 

καταστάσεων και επομένως την αξιοπιστία τους. Η έκθεση αναφέρει την ορθότητα των 
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λογιστικών καταστάσεων καθώς επίσης και επιφυλάξεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα 

μεγέθη των λογιστικών καταστάσεων.
1
 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

 

Η ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων απαιτεί μια κάποια εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους 

χρηματοοικονομικής αναλύσεως, όπως είναι οι αριθμοδείκτες. 

Το είδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

εξαρτάται κυρίως από τις επιδιώξεις αυτών που πραγματοποιούν την ανάλυση ( πχ 

μέτοχοι, επενδυτές ). Μπορούν να ακολουθήσουν διάφορες μεθόδους ανάλυσης δίνοντας 

έμφαση στα στοιχεία που θέλουν να εξετάσουν όπως για παράδειγμα η διοίκηση της 

επιχείρησης ενδιαφέρεται κυρίως για τη διάρθρωση των κεφαλαίων και την κερδοφορία 

της οντότητας.  

Επομένως με την ανάλυση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι 

αποφάσεις των ενδιαφερομένων δεν στηρίζονται πλέον σε υποθέσεις αλλά σε 

συγκεκριμένα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση μειώνοντας έτσι τον όποιο 

κίνδυνο μπορεί να κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις. Βέβαια η χρηματοοικονομική 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων δεν αποδυναμώνει των ανθρώπινο παράγοντα ο 

οποίος παίρνει τις αποφάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης. 

Τέλος επειδή η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων γίνεται ανάλογα με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό κάθε ενδιαφερομένου θα πρέπει : 

α) Να υπάρχει μείωση των οικονομικών στοιχείων που θα εξετασθούν. 

β) Να γίνει κατάταξη αυτών των οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τις επιδιώξεις του 

κάθε αναλυτή. 

                                                           
1
 Κάντζος Κ. (2002). Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδόσεις Interbooks, 

Αθήνα. (σελ 30-40) 
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γ) Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των μερικών αθροισμάτων καθώς και των 

επιμέρους ποσών ώστε να μπορούν να υπολογισθούν οι διάφοροι αριθμοδείκτες.
2
 

1.3   ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  

 

Αριθμοδείκτες είναι η σχέση μεταξύ δύο στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

κυρίως του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως μιας επιχείρησης. Το 

περιεχόμενο των αριθμοδεικτών πρέπει να είναι λογικό και κατανοητό και να γίνεται 

αξιόλογο όταν συγκρίνει λογιστικά μεγέθη προηγούμενων χρήσεων της ίδιας οντότητας 

δηλαδή διαχρονική σύγκριση ή όταν συγκρίνει λογιστικά μεγέθη επιχειρήσεων του ίδιου 

κλάδου δηλαδή διαστρωματική σύγκριση. Δημιουργείτε ένα πλέγμα αριθμοδεικτών όπου 

διερευνά κυρίως τη ρευστότητα τη δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. 

Οι αριθμοδείκτες μέσω των συγκριτικών λογιστικών καταστάσεων μπορούν να 

εμφανίσουν ενδείξεις και συμπτώματα προβληματικών δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης που πρέπει να διορθωθούν. Για το λόγο αυτό αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 

πληροφόρησης στη διοίκηση της επιχείρησης. 

Τα πιθανά μειονεκτήματα που προκύπτουν απ’ τη γενικότητα των αριθμοδεικτών 

αντισταθμίζονται απ’ την απλότητα τους. Ο αναλυτής θα πρέπει να διερευνά τα 

αποτελέσματα των αριθμοδεικτών διότι αποτελούν ένα είδος εξωτερικού ελέγχου. Με τη 

βοήθεια του εξωτερικού ελέγχου εξετάζεται η αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου μιας 

επιχείρησης. Τέλος οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να βοηθούν σε μελλοντικές ενέργειες της 

διοίκησης καθώς με τη χρησιμοποίηση του από  τη διαχρονική σύγκριση θα μπορούμε να 

προβλέψουμε και να προλάβουμε ορισμένους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν 

στο μέλλον.
3
 

 

                                                           
2
 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, 

εκδόσεις Σταμούλης Αθ., Αθήνα. (σελ 20-22) 
3
 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, Αθήνα. (σελ.60-61) 
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1.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

 

  Ρευστότητα είναι η ικανότητα της επιχειρήσεις να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις τις 

χωρίς διατάραξη της ομαλής της λειτουργίας. Η ανάλυση ρευστότητας δίνει κατά βάσει 

έμφαση στο βραχυπρόθεσμο διάστημα λόγω της σύντομης χρονικής περιόδου εξόφλησης 

και εκφράζει τη δυνατότητα της οικονομικής μονάδας να αποπληρώνει έγκαιρα τις 

βραχυπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, μέσα από τη διάθεση στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού . 

    Η σημασία της ρευστότητας τονίζεται κατά βάσει όταν αυτή είναι περιορισμένη και 

αναγκάζει την οικονομική μονάδα να καταφύγει σε μορφές βραχυχρόνιας 

χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να αύξηση το χρηματοδοτικό της κόστος και τη 

δανειακή επιβάρυνση , κινδυνεύοντας να διαταράξει την  λειτουργία της εάν δεν λάβει 

τις πιστώσεις που επιθυμεί από τους προμηθευτές, σε τυχόν μη πληρωμής ή 

καθυστέρησης εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της προς αυτούς . Ακόμα 

μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές συνέπειες ,απώλεια ελέγχου από πλευράς 

μετόχων ή και πτώχευση εάν η επιχείρηση αδύνατη να καταβάλλει τις αμοιβές του 

προσωπικού της, οφειλές φόρων ή εισφορών προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία 

,ή χρέη από τραπεζικό δανεισμό. 

     Η ρευστότητα ενδιαφέρει όχι μόνο τους πάσης φύσης πιστωτές της επιχείρησης 

(προμηθευτές, τράπεζες, προσωπικό κτλπ) καθώς ο κάθε ένας επιθυμεί να εισπράξει τις 

κάθε είδους απαιτήσεις του από την επιχείρηση αλλά και τους μετόχους της με 

πρωταρχικό ενδιαφέρον την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, ομαλής λειτουργίας αλλά και 

την αύξηση των κερδών. Με την επίτευξη της ρευστότητας για κάλυψη των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και λοιπών πληρωμών σε τρέχουσες δαπάνες η επιπλέον 

ρευστότητα δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης εμπορικών ή επενδυτικών ευκαιριών 

όπως για παράδειγμα αγοράζοντας εμπορεύματα , πρώτες ύλες ή πάγια σε τιμές 

μετρητοίς συνήθως οι τιμές αυτές είναι μικρότερες σε σχέση με την αγορά των ίδιων 

αλλά επί πιστώσει. Ακόμα μπορεί να αποπληρώσει νωρίτερα υποχρεώσεις σε πιστωτές ή 

τράπεζες μειώνοντας τις επιπλέον επιβαρύνσεις σε χρεωστικούς τόκους και έτσι να 
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μειώσει τα έξοδα της. Οικονομικές μονάδες με υπερβάλλουσα ρευστότητα όπως μεγάλες 

εμπορικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να βάλουν μέρος των διαθεσίμων 

τους σε χρεόγραφα ή καταθέσεις προθεσμίας σε τράπεζες για μακρόχρονο διάστημα και 

να επωφεληθούν από τα έσοδα τόκων ή μερισμάτων. Η υψηλή ρευστότητα αλλά και 

κερδοφορία επιτρέπει την πληρωμή μερισμάτων προς τους μετόχους.
4
 

1.4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

 

Ο αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας συγκρίνει όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

που έχει να αποπληρώσει η επιχείρηση με όλα τα δυνατά μέσα πληρωμής που αυτή 

διαθέτη δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό της. Η σύγκριση αυτή προκύπτει από το 

λόγο ( διαίρεση ) των δύο όπως βλέπουμε παρακάτω και δείχνει πόσες φορές το 

κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. 

 

Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας =   
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό 

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇 

      Μια αποδεκτή τιμή για το δείκτη έμμεσης ρευστότητας είναι αρκετά υψηλότερη από 

τη μονάδα και γύρω στο 2 ώστε να εξασφαλίζει άνετα και έγκαιρα τα απαραίτητα ρευστά 

για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της διότι πολλές φορές ορισμένα 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της καθυστερούν να ρευστοποιηθούν ή είναι 

πιθανό να ρευστοποιηθούν σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που αναφέρονται στον 

ισολογισμό. Για τιμές άνω του 3 η ρευστότητα είναι υπερβάλλουσα και μπορεί να 

υποδηλώνει ότι δεν εκμεταλλεύεται σωστά και αποδοτικά η επιχείρηση το ενεργητικό 

της και είναι πιθανό να παρουσιάζει χαμηλότερη κερδοφορία από ότι θα είχε τη 

δυνατότητα να πετύχει. Η τιμή του δείκτη επηρεάζεται βέβαια και από το εξωτερικό 

οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η ανάλυση του δείκτη χρησιμοποιείτε κατά 

κόρον από τους αναλυτές χάριν στον εύκολο κατανοητό και περιεκτικό υπολογισμό του. 

                                                           
4
 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, Αθήνα. (σελ. 68-69) 
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Η ανάλυση μπορεί να γίνει διαχρονικά παρακολουθώντας την εξέλιξη του σε σειρά 

πολλών ετών ή συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο δείκτη ομοειδών επιχειρήσεων. Βέβαια 

θα ήταν σημαντική παράλειψη εάν δεν αναφέραμε ότι ο δείκτη παρουσιάζει και 

σημαντικούς περιορισμούς και αποκλίσεις απ’ ότι στην πραγματικότητα . Αυτό 

συμβαίνει διότι τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη 

προέρχονται από τον ισολογισμό ο οποίος είναι μια μόνο ‘’φωτογραφία’’ της 

επιχείρησης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να 

διαφοροποιείτε αρκετά κατά τη διάρκεια της χρήσης ή με το τέλος αυτής .
5
 

1.4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

 

Ο αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας θεωρείται ένα αυστηρότερο μέτρο ρευστότητας 

σε σύγκριση με την Έμμεση Ρευστότητα καθώς αφήνει εκτός μια μεγάλη κατηγορία, 

αυτή των αποθεμάτων. 

Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας =   
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό−𝜶𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇  

Το αποθέματα είναι μεγάλο άστατος παράγοντας καθώς τα εμπορεύματα που πωλούνται 

με πίστωση απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο για να ρευστοποιηθούν μιας και γίνονται πρώτα 

εμπορικές απαιτήσεις και μετά χρήμα. Επίσης επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πρώτες 

και βοηθητικές ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα ή αναλώσιμα απαιτούν μεγάλο χρονικό 

περιθώριο για τη ρευστοποίηση αυτών μιας και πρέπει πρώτα να γίνουν έτοιμα προϊόντα 

και μετά να πωληθούν . Επιπλέον η αξία κτήσης τον αποθεμάτων με αυτή της τρέχουσας 

ρευστοποίησης τους είναι καθαρά υποκειμενική κατά την αποτίμηση της.  

Μια αποδεκτή τιμή για το δείκτη άμεσης ρευστότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή 

ίσος της μονάδας μιας και διαθέσιμα, ρευστοποιημένα χρεόγραφα και εισπρακτέες 

απαιτήσεις πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προς πληρωμή βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τις επιχείρησης. Βέβαια μια επιχείρηση μπορεί να έχει μικρότερη της 

                                                           
5
 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, Αθήνα. (σελ.74-79) 
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μονάδας άμεση ρευστότητα και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

ρευστότητας εάν έχει υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων δηλαδή αν πωλεί και 

ρευστοποιεί πολύ γρήγορα τα αποθέματα της . 
6
 

1.4.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

 

Ο αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας είναι ένα ακόμα πιο αυστηρό μέτρο 

ρευστότητας μιας και στον αριθμητή περιλαμβάνει μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα και τα 

ισοδύναμα ( χρεόγραφα ) 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας  =   
𝝉𝜶𝝁𝜺𝜾𝜶𝜿ά 𝜹𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝜶+𝝌𝝆𝜺ό𝜸𝝆𝜶𝝋𝜶 

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇  

Ο δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας συγκρίνει τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα που 

μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή υποχρεώσεων ,με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μία αποδεκτή τιμή για το 

δείκτη είναι μεγαλύτερο ή ίσο της μισής μονάδας ( 0,5 ) 

Ενώ ο δείκτης αυτός είναι μια πραγματική και αυστηρή ένδειξη ρευστότητα η 

πληροφοριακή του χρησιμότητα είναι περιορισμένη μιας και οι περισσότερες 

επιχειρήσεις επιθυμούν χαμηλό ύψος διαθεσίμων ( ίσα ίσα για τις πληρωμές των 

υποχρεώσεων τους ) ώστε να μη βρίσκονται με ανεκμετάλλευτα κεφάλαια στη διάθεση 

τους. Επίσης συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφορούν ενεργητικού των 

επιχειρήσεων απαρτίζεται από τα αποθέματα και έτσι η παράλειψη τους από το δείκτη 

παραμορφώνει ορισμένες πτυχές .Τελικά φαίνεται ότι ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας 

είναι τόσο αυστηρός που σταματά να έχει νόημα. Μια επιχείρηση φερέγγυα απολαμβάνει 

μια σταθερή δανειακή πίστωση και επομένως είναι λανθασμένο να πιστεύουμε ότι όλες 
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οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις θα πρέπει να εξοφληθούν άμεσα και πιεστικά ώστε τα 

διαθέσιμα να ισούνται με αυτές. 
7
 

1.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

 

Με τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος 

ρευστοποίησης σημαντικών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού όπως τα 

αποθέματα και οι απαιτήσεις και κατά πόσο αυτά συμβάλουν σημαντικά στη ρευστότητα 

της οντότητας. 

Η έννοια της κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης ,εκφράζει το πόσες φορές μέσα 

σε μια διαχειριστική περίοδο μετατρέπεται ένα στοιχείο του κεφαλαίου κίνησης σε 

κάποιο άλλο, δηλαδή μετατρέπει σε ημέρες το διάστημα που χρειάζονται και να 

εισπραχθούν οι απαιτήσεις από τους πελάτες όπως και το διάστημα μετατροπής των 

εμπορευμάτων σε απαιτήσεις. Όσο λιγότερες είναι οι ημέρες τόσο το καλύτερο για τη 

ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. 

Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ρευστότητας ή αλλιώς δραστηριότητας 

,χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. Με τη βοήθεια τους υπολογίζουμε σε τι διάστημα η επιχείρηση εξοφλεί τις 

εμπορικές τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, συγκρίνοντας το με τους δύο 

προηγούμενους, εξετάζοντας έτσι την αποδοτικότητα της εταιρείας. 

Συμπερασματικά οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας στην ουσία είναι ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας.
8
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1.5.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤHΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων παρουσιάζει ενδιαφέρων το 

οποίο οφείλεται στη δέσμευση κεφαλαίων για την απόκτηση, αποθήκευση και ασφάλεια 

των αποθεμάτων καθώς και στον κίνδυνο στον οποίο διατρέχουν να χάσουν την αξία 

τους. Ο αναλυτής θα πρέπει πάντα να εξετάζει αν τα αποθέματα έχουν μικρότερη αξία 

στην αγορά από ότι στα βιβλία της επιχείρησης και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η 

οντότητα αντιμετωπίζει δυσκολίες για τη διάθεση των αποθεμάτων δηλαδή όταν 

παρατηρείτε σημαντική μείωση του αριθμοδείκτη. Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως 

εξής : 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων =   
𝜥ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝜫𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜜𝝅𝝄𝜽𝜺𝝁ά𝝉𝝎𝝂
 

Με τη βοήθεια του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων βρίσκουμε 

κατά μέσο όρο πόσες φορές έχουν πουληθεί τα αποθέματα της επιχείρησης μέσα σε μια 

περίοδο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο γρήγορα η επιχείρηση πουλάει τα 

αποθέματα της. Μια μείωση του δείκτη μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση στα 

αποθέματα της περιλαμβάνει αποθέματα που είναι δύσκολα να πουληθούν ή είναι 

απαρχαιωμένα ή έχει μειωθεί η ζήτηση για αυτά . Επίσης μια μείωση του δείκτη μπορεί 

να οφείλεται και σε υπερβολικές αγορές αποθεμάτων. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων είναι 

να υπολογίσουμε σε ήμερες το διάστημα που χρειάζεται η επιχείρηση να πουλήσει τα 

αποθέματα της. Ο δείκτης της διάρκειας των αποθεμάτων υπολογίζεται ως εξής : 

Διάρκεια Αποθεμάτων  =   
𝟑𝟔𝟓

𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή𝝇 𝝉𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶𝝇 𝜶𝝅𝝄𝜽𝜺𝝁ά𝝉𝝎𝝂              ημέρες 

Όσος λιγότερες είναι οι ημέρες τόσο γρηγορότερα η επιχείρηση πουλάει τα αποθέματα 

της.
9
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1.5.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μετράει το χρόνο που 

χρειάζεται ώστε οι απαιτήσεις να μετατραπούν σε διαθέσιμα. Ο αριθμοδείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων υπολογίζεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων =   
𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂
 

Με τη βοήθεια αυτού του αριθμοδείκτη θα δούμε πόσες φορές κατά μέσο όρο 

εισπράττονται οι εμπορικές απαιτήσεις έναντι  των πελατών κατά τι διάρκεια μιας 

χρονιάς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσες πιο πολλές φορές εισπράττονται οι 

εμπορικές απαιτήσεις βοηθώντας σημαντικά στη ρευστότητα της εταιρείας. 

Αν διαιρέσουμε τον παραπάνω αριθμοδείκτη με τις ημέρες του έτους θα βρούμε σε 

ήμερες το διάστημα που χρειάζεται ώστε να εισπραχθούν οι εμπορικές απαιτήσεις. Η 

διάρκεια των απαιτήσεων υπολογίζεται ως εξής : 

Διάρκεια Απαιτήσεων  =   
𝟑𝟔𝟓

𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή𝝇 𝝉𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶𝝇 𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂              ημέρες 

Η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων αναφέρεται στη χρονική περίοδο απ΄την ημέρα 

της πώλησης έως και την ημέρα είσπραξης. Επομένως όσο λιγότερες είναι οι ημέρες 

τόσο γρηγορότερα η επιχείρηση εισπράττει τις εμπορικές τις απαιτήσεις.
10

 

1.5.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών δείχνει πόσες φορές κατά 

μέσο όρο πληρώνονται οι εμπορικές υποχρεώσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου. Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως εξής : 
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Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών =   
𝜜𝜸𝝄𝝆έ𝝇

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜫𝝆𝝄𝝁𝜼𝜽𝜺𝝊𝝉ώ𝝂
 

Όσο μικρότερα είναι τα αποτελέσματα του αριθμοδείκτη τόσο πιο πολύ καθυστερεί η 

οντότητα να εξοφλήσει τους προμηθευτές της. Στον αριθμητή οι αγορές υπολογίζονται 

με τη βοήθεια του τύπου του κόστους πωληθέντων.
11

 

Στη συνέχεια διαιρώντας την κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών με τις ημέρες 

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέση χρονική περίοδο πληρωμής των προμηθευτών. Ο 

αριθμοδείκτης της διάρκειας των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές υπολογίζεται ως 

εξής : 

Διάρκεια Υποχρεώσεων προς Προμηθ.  =
𝟑𝟔𝟓

𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή𝝇 𝝉𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶𝝇 𝝅𝝆𝝄𝝁𝜼𝜽𝜺𝝊𝝉ώ𝝂 =μέρες 

1.5.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

   

Ο λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης είναι το άθροισμα της περιόδου πώλησης των 

αποθεμάτων και της περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων, δείχνοντας έτσι τις ημέρες 

που απαιτούνται ώστε να μετατραπούν τα αποθέματα σε διαθέσιμα. Ο λειτουργικός 

κύκλος υπολογίζεται ως εξής : 

Λειτουργικός κύκλος =  Διάρκεια Αποθεμάτων  +  Διάρκεια Απαιτήσεων     

Ο εμπορικός κύκλος της επιχείρησης υπολογίζεται αν από το λειτουργικό κύκλο 

αφαιρέσουμε την περίοδο πληρωμής των προμηθευτών. Ο εμπορικός κύκλος 

υπολογίζεται ως εξής : 

Εμπορικός κύκλος = Λειτουργικός κύκλος - Διάρκεια Υποχρεώσεων προς 

Προμηθευτές   
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο εμπορικός κύκλος τόσο μεγαλύτερες επένδυσης σε κεφάλαια 

κίνησης απαιτούνται.
12

 

1.6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

Με τους αριθμοδείκτες διαρθρώσεως και βιωσιμότητας θα προσδιορίσουμε τι 

μακροχρόνια οικονομική κατάσταση μιας οντότητας. Η λέξη διάρθρωση αναφέρεται στα 

κεφάλαια της εταιρείας και από τι αποτελούνται αυτά όπως είναι τα ίδια κεφαλαία , οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ένα μεγάλο 

ποσοστό ξένων κεφαλαίων αυξάνει τον κίνδυνο τόσο για τους μετόχους όσο και για τους 

πιστωτές της εταιρείας. Πάντως η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων παρουσιάζει άλλα 

πλεονεκτήματα σε σχέση με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μέσω της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου. Για τους μετόχους η ύπαρξη ξένων κεφαλαίων μειώνει τα κέρδη 

λόγω του κόστους δανεισμού και σε περίπτωση υπερδανεισμού μπορεί να υπάρξει 

κίνδυνος για χρεοκοπία της εταιρείας κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα 

της. 

Η πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων της 

και κατά συνέπεια της βιωσιμότητας της έχει ως σκοπό την ισορροπία μεταξύ του 

κινδύνου αλλά και της προσδοκώμενης απόδοσης. Η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού 

δανειακού κεφαλαίου αυξάνει τον κίνδυνο ως προς την μελλοντική πορεία των κερδών 

αλλά αυξάνει και την προσδοκώμενη απόδοση της επιχείρησης.
13
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1.6.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνει το ποσοστό του 

συνόλου του ενεργητικού μιας επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της 

δηλαδή τους μετόχους. Ο αριθμοδείκτης απεικονίζεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά =   
𝜤𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις της δηλαδή τα ξένα της κεφάλαια τόσο μεγαλύτερη  είναι και η προστασία 

που παρέχεται στους δανειστές της. Επίσης ένα υψηλό ποσοστό του δείκτη αυτού δείχνει 

ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων της. 

Αντίθετα αν το ποσοστό είναι χαμηλό τότε σε τυχόν μείωση των πωλήσεων είναι πολύ 

πιθανό η εταιρεία να παρουσιάσει ζημιές.
14

 

1.6.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ  

 

Ο αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων δείχνει πόσες φορές οι τόκοι των ξένων και κυρίως 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων μπορούν να καλυφθούν από τα κέρδη προ φόρων και 

τόκων της εταιρείας. Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων =   
𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝝅𝝆𝝄 𝜱ό𝝆𝝎𝝂 𝜿𝜶𝜾 𝜯ό𝜿𝝎𝝂

𝜲𝝆𝜺𝝎𝝈𝝉𝜾𝜿𝝄ί 𝜯ό𝜿𝝄𝜾  

Επομένως ο παραπάνω δείκτης μας παρέχει την ένδειξη αν είναι μεγαλύτερος της 

μονάδας ότι η επιχείρηση μπορεί να καλύψει πλήρως τα χρηματοοικονομικά της έξοδα 

(τόκοι) με τα κέρδη προ φόρων και τόκων της, παρέχοντας την απαραίτητη ασφάλεια 

στους πιστωτές της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι και 
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η ικανότητα της οντότητας να αποπληρώνει τους χρεωστικούς της τόκους και τόσο 

μικρότερος είναι ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων της.
15

 

1.6.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  

 

Ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης εκφράζει σε τι βαθμό το ενεργητικό 

έχει χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια . Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης =   
𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶

Ί𝜹𝜾𝜶 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης τόσο μικρότερη είναι 

και η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων δηλαδή τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των 

ξένων κεφαλαίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των 

ξένων κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια της εταιρείας τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 

αποδοτικότητα των ιδίων της κεφαλαίων. Επομένως μια οντότητα θα μπορεί να αυξάνει 

τα κέρδη της αυξάνοντας τα δανειακά της κεφάλαια μέχρι το σημείο που θα μπορεί να 

αποπληρώνει τους τόκους της.
16

 

1.7  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                       

 

Η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα μιας οντότητας να δημιουργεί 

κέρδη κάτι το οποίο αφορά τη διοίκηση, τους μετόχους, τους πιστωτές αλλά και τους 

εργαζόμενους. 
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Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης μιας 

επιχείρησης. Οι δύο βασικοί δείκτες αποδοτικότητας είναι, των συνολικών κεφαλαίων 

και των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης.
17

 

1.7.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι ένας δείκτης ο οποίος 

παρουσιάζει ενδιαφέρων για τους ιδιοκτήτες της οντότητας καθώς δείχνει την απόδοση 

των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει στην επιχείρηση. Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως 

εξής :  

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων =   
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων είναι το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων της αρχής και των 

ιδίων κεφαλαίων του τέλους δια 2. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

είναι πάντα μεγαλύτερος από τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων 

και αυτό διότι ο παρονομαστής των ιδίων κεφαλαίων είναι πάντα μικρότερος αφού είναι 

υποσύνολο των συνολικών κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός για τους 

μετόχους της εταιρείας καθώς δείχνει την ικανότητα των χρημάτων που έχουν επενδύσει 

στην εταιρεία να αποφέρουν κέρδη. Επομένων μια επιχείρηση με σχετικά χαμηλό δείκτη 

ιδίων κεφαλαίων δεν θα είναι ελκυστική σε νέους επενδυτές.
18

 

 

 

1.7.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι από τους πιο διαδεδομένους δείκτες 

μέτρησης της αποδοτικότητας μιας οντότητας και ονομάζεται και αποδοτικότητα του 

ενεργητικού. Ο αριθμοδείκτης απεικονίζεται ως εξής : 

Αριθμ. αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων =   
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜧έ𝝈𝝄𝝇 Ό𝝆𝝄𝝇 𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ώ𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Ο δείκτης αυτός εξετάζει το πόσο αποδοτικά εκμεταλλεύεσαι η εταιρεία το ενεργητικό 

της για να πετύχει κέρδη. Είναι ένας εύκολος και κατανοητός δείκτης και βοηθά τόσο 

στις διαχρονικές όσο και στις διαστρωματικές συγκρίσεις. Ο μέσος όρος του ενεργητικού 

υπολογίζεται αθροίζοντας το ενεργητικό αρχής και το ενεργητικό τέλους δια 2. Ο δείκτης 

αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων επηρεάζεται κυρίως από την αύξηση ή μείωση 

των κερδών τα οποία επηρεάζονται από τις πωλήσεις της επιχείρησης αλλά μπορεί και να 

επηρεάσει από την αύξηση ή μείωση των κεφαλαίων όπως εισφορά των μετόχων για 

αύξηση κεφαλαίου ή από το δανεισμό της εταιρείας ή και από αποπληρωμεί κάποιου 

δανείου και άλλες πολλές περιπτώσεις.
19

 

1.7.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ   

 

Ο αριθμοδείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους εκφράζει το ποσοστό των μικτών 

κερδών επί των πωλήσεων για μια περίοδο. Ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους =   
𝜧𝜾𝜿𝝉ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Ο δείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων μιας οντότητας καθώς κρίνει την αποτελεσματικότητα που 

σχετίζεται με την πολιτική των πωλήσεων, την πολιτική των τιμών αλλά και τον 

περιορισμό του κόστους πωληθέντων. Ένα υψηλό ποσοστό μικτού περιθωρίου κέρδους 

δείχνει ότι η επιχείρηση υπερκαλύπτει τις δαπάνες της και αυτό σημαίνει ότι η 

επιχείρηση πραγματοποιεί και καθαρά κέρδη. Ενώ ένα χαμηλό περιθώριο μικτού 
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κέρδους αποσκοπεί στην αύξηση των πωλήσεων ώστε η επιχείρηση να απόκτηση 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς λόγω ανταγωνισμού. Γενικά σε κλάδους μεγάλου 

ανταγωνισμού το περιθώριο μικτού κέρδους διατηρείτε σε χαμηλά επίπεδα ενώ σε 

κλάδους χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ υψηλότερα.
20

 

1.7.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ  

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των πωλήσεων ή αλλιώς καθαρού περιθωρίου κέρδους 

εκφράζει το ποσοστό των καθαρών κερδών μιας περιόδου επί των αντίστοιχων 

πωλήσεων της ίδιας περιόδου. Ο αριθμοδείκτη απεικονίζεται ως εξής : 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους =   
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼

𝜫𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα των πωλήσεων τόσο μεγαλύτερο είναι και το 

καθαρό κέρδος που αντιστοιχεί στην επιχείρηση. Η αύξηση της αποδοτικότητας των 

πωλήσεων μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους είτε με την αύξηση των πωλούμενων 

αγαθών χώρις δυσανάλογη αύξηση του κόστους πωληθέντων είτε με αύξηση της τιμής 

πώλησης των αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει δυσανάλογη μείωση της ζήτησης.
21
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Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και 

Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο 

METRO και προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών. Η εταιρεία διαχωρίζεται 

κατά βάσει σε δύο αλυσίδες καταστημάτων. Τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash 

& Carry και τα καταστήματα λιανικής My market.  

Τα METRO Cash & Carry αριθμούν 49 σημεία σε όλη την Ελλάδα και τα οποία 

στεγάζονται σε χώρους έκτασης από 1.500 τ.μ. έως 3.000 τ.μ . 

Τα My market έως το τέλος του 2015 αριθμούσαν 66 σημεία κυρίως στην Αττική και τη 

Νότια Ελλάδα τα όποια και στεγάζονταν σε χώρους έκτασης από 1.000 τ.μ – 1.200 τ.μ. 

Το πρώτο μεγάλο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας άνοιξε στον Κορυδαλλό το 

Μάρτιο του 1977. 

To 2004 επαναλανσαρίστηκαν τα καταστήματα λιανικής της εταιρείας (supermarkets) με 

την ονομασία My market και διαχωρίστηκαν έτσι και τυπικά από τα Cash & Carry. 

Το 2008, εγκαινιάζεται το υπερσύγχρονο κέντρο διανομών στα Οινόφυτα, αλλάζοντας τα 

δεδομένα στη διακίνηση των προϊόντων της αλυσίδας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μία 

επένδυση συνολικής αξίας 35 εκ.€ 

Το 2011, εγκαινιάζεται το βιοκλιματικό κατάστημα My market στο Κιάτο και αποτελεί 

το πρώτο εγχείρημα της εταιρίας για ολοκληρωμένη εφαρμογή τεχνολογιών, 

συστημάτων και υλικών που συμβάλλουν τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και 

στη μείωση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Εκτιμάται ότι η ετήσια λειτουργία του 

καταστήματος θα μειώσει κατά 240 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) την 

επιβάρυνση στο περιβάλλον, πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με την απόσυρση 80 

αυτοκινήτων από την κυκλοφορία στους δρόμους σε ετήσια βάση.
22

 

Παράλληλα το 2011 λανσάρεται ένας ακόμη τύπος καταστήματος λιανικής, το My 

market Easy. Με χαρακτηριστικά γνωρίσματα τις καίριες εμπορικές θέσεις και τη μικρή 

έκταση, μεταξύ 350τ.μ. και 600τ.μ., το My market Easy έρχεται να καλύψει την τάση της 

αγοράς για γρήγορα και εύκολα ψώνια στη γειτονιά 
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 Το Φεβρουάριο του 2016, μία σημαντική στιγμή για την ιστορία της METRO ΑΕΒΕ, η 

εταιρεία αποκτά την αλυσίδα Βερόπουλος δημιουργώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες λιανεμπορίου στην ελληνική αγορά. Σήμερα το My market αριθμεί 255 σημεία 

καλύπτοντας στρατηγικά σημεία σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. 

Η  ΜΕΤΡΟ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία και απασχολεί πάνω από 10.000 

εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά ως έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην 

Ελλάδα.
23
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  MY 

MARKET ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2017 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

3.1.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
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Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της κατηγορίας αυτής καθώς εξετάζει τη γενική 

ρευστότητα μιας οντότητας, δηλαδή πόσες φορές μπορεί η επιχείρηση να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τη ρευστοποίηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

της. 

Την περίοδο 2014 – 2017 το My Market με τη ρευστοποίηση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού του ( αποθέματα , απαιτήσεις και διαθέσιμα ) καλύπτει 0,61 - 0,6 – 0,53- 

0,62 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του αντίστοιχα για την κάθε χρονιά. 

Παρατηρούμε ότι καμία από τις τέσσερις περιόδους το My Market δε μπορεί να καλύψει 

πλήρως τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Το 2017 για παράδειγμα καλύπτει μόλις 

το 62 % αυτών,  ένα αρκετά χαμηλό αποτέλεσμα διότι βάσει βιβλιογραφίας ο δείκτης 

αυτός πρέπει να είναι μεγαλύτερος της μονάδας και κοντά στο 2 φορές. Επίσης είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 2016 παρουσιάζεται μια σημαντική μείωση στο δείκτη 

και αυτό οφείλεται στην εξαγορά και συγχώνευση νέων καταστημάτων που είχε ως 

αποτέλεσμα τόσο στην αύξηση των εμπορικών υποχρεώσεων κατά 80 εκατομμύρια ευρώ 

αλλά και στη λήψη δανείου κατά 66 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως η εταιρεία My 

Market δε χαρακτηρίζεται σε καμία περίπτωση για τη ρευστότητα της , το οποίο 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 0.61 0.6 0.53 0.62

Αριθμοδείκτης Έμμεσης  Ρευστότητας 
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σημαίνει ότι δεν παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια προς τους προμηθευτές και πιστωτές 

που συνεργάζεται . 

 3.1.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

 

 

Ένας πιο αυστηρός δείκτης σε σχέση με τον προηγούμενο καθώς εξετάζει πόσες φορές 

μπορούν να καλυφτούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας οντότητας με τα ταχέως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της ,όπως είναι οι απαιτήσεις και τα 

διαθέσιμα, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα της εταιρείας. 

Την τετραετία 2014 – 2017 το My Market με τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού του καλύπτει 0,16 – 0,15 – 0,15 – 0,19 φορές τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του αντίστοιχα για κάθε περίοδο. Παρατηρούμε ότι 

υπάρχει σημαντική μείωση στα αποτελέσματα του δείκτη της άμεσης ρευστότητας σε 

σχέση με το δείκτη της έμμεσης ρευστότητας η οποία είναι φυσιολογική καθώς My 

Market είναι μια εμπορική επιχείρηση με πολύ ψηλό αριθμό αποθεμάτων τα οποία και 

δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αυτό και για το λόγο αυτό έχουμε αυτή τη μεγάλη 

μείωση στη ρευστότητα. Βάσει βιβλιογραφίας ένα θεμιτό αποτέλεσμα για το δείκτη αυτό 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 0.16 0.15 0.15 0.19

Αριθμοδείκτης Άμεσης  Ρευστότητας 
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είναι μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδος, στην περίπτωση του My Market τα αποτελέσματα 

είναι πολύ μικρότερα της μονάδος με αποτέλεσμα το 2017 το σούπερ μάρκετ με τις 

απαιτήσεις και τα διαθέσιμα του να μπορεί να καλύψει μόλις το 19 % των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Επομένως και μέσω του δείκτη της άμεσης 

ρευστότητας ειναι εμφανές ότι το My Market δεν χαρακτηρίζεται για τη ρευστότητα του.  

3.1.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

Ο πιο αυστηρός δείκτης της ρευστότητας, καθώς εξετάζει μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα μιας οντότητας και σε τη βαθμό μπορεί με αυτά  η επιχείρηση να καλύψει 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μέσα σε μια περίοδο. 

Τις χρήσεις 2014 – 2017 τα αποτελέσματα του δείκτη της ταμειακής ρευστότητας για το 

My Market είναι 0,08 - 0,09 – 0,06 – 0,09 φορές αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. 

Παρατηρούμε ότι η εταιρεία έχει αρκετά χαμηλή ταμειακή ρευστότητα η οποία βέβαια 

διατηρείται σε σταθερά επίπεδα με εξαίρεση το 2016 όπου έγινε το άνοιγμα για 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 0.08 0.09 0.06 0.09

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 
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απόκτηση νέων καταστημάτων και η εταιρεία χρεώθηκε με βραχυπρόθεσμο δάνειο και 

για το λόγο αυτό έχουμε αυτή τη μείωση. Βάσει βιβλιογραφίας ένα καλό αποτέλεσμα 

είναι κοντά στο 0,5 φορές, Στη περίπτωση της εταιρείας που εξετάζουμε τα 

αποτελέσματα είναι αρκετά πιο χαμηλά από το 0,5 φορές , αυτό οφείλεται στο ότι είναι 

μια εμπορική επιχείρηση και τα ταμειακά της διαθέσιμα δε τα διατηρεί στα ταμεία της ως 

απόθεμα αλλά τα επενδύει έτσι ώστε να αύξηση του τζίρου της. Όπως προαναφέραμε 

μπορεί η επιχείρηση να έχει χαμηλή ρευστότητα αλλά διατηρείται σε σταθερά επίπεδα 

και αυτό δείχνει ότι είναι επιλογή της διοίκησης η ταμειακή ρευστότητα να κυμαίνεται 

γύρω στο 9 % . Κλείνοντας την κατηγορία της ρευστότητας και από τους τρεις δείκτες 

προκύπτει ότι το My Market δεν χαρακτηρίζεται για τη ρευστότητα του καμία απο τις 

τέσσερις περιόδους χωρίς βέβαια να υπάρχουν μεγάλες μεταβολές στη ρευστότητα της 

εταιρείας από χρήση σε χρήση , (με εξαίρεση το 2016 για του λόγους που 

προαναφέραμε), επομένως είναι μια εταιρία που ακολουθεί σταθερή πολιτική όσο 

αναφορά τη ρευστότητα της.  

 

 

 

3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

3.2.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
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Είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει πόσες φορές μέσα σε μια περίοδο ανανεώνονται 

τα αποθέματα της εταιρείας. Με τη βοήθεια του δείκτη της διάρκειας των αποθεμάτων 

βρίσκουμε τις ακριβής ημέρες που χρειάζεται να πουληθεί ένα εμπόρευμα από τη στιγμή 

που θα μπει στην αποθήκη της εταιρείας.  

Τη χρονική περίοδο 2014 – 2017 το My Market ανακυκλώνει τα αποθέματα του 7,74 – 

7,8 – 7,77 – 6,3 φορές ανά έτος. Για να γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα που προ 

αναφέραμε υπολογίσαμε το διάστημα αυτό σε ημέρες. Το My Market πουλάει τα 

αποθέματα του σε 47,16 – 46,79 – 46,98 – 57,94 ημέρες αντίστοιχα για τις χρήσεις 2014 

– 2017. Όσο λιγότερες είναι οι ημέρες που ανανεώνει η εταιρεία τα αποθέματα της τόσο 

το καλύτερο καθώς αυτό επηρεάζει θετικά τη ρευστότητα της ,αλλά και μειώνει τον 

κίνδυνο για κάποια φύρα που είναι πιθανό να προκύψει σε περίπτωση που καθυστερήσει 

να τα πουλήσει. Παρατηρούμε ότι το My Market ανανεώνει  γρήγορα τα αποθέματα του, 

γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία και βιωσιμότητα του καθώς 

λειτουργεί σε ένα κλάδο με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Επίσης είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι με βάσει τα παραπάνω νούμερα το My Market θα έπρεπε να έχει πολύ 

υψηλότερη ρευστότητα καθώς ανανεώνει πολύ γρήγορα τα αποθέματα του ,αυτό βέβαια 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 7.74 7.8 7.77 6.3

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Αποθεμάτων 
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δεν ισχύει διότι είναι μια εταιρεία με πολύ μεγάλο όγκο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

οι οποίες αποτελούνται κυρίως από εμπορικές υποχρεώσεις.  

3.2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

 

 

Με τη βοήθεια του δείκτη αυτού θα δούμε πόσες φορές εισπράττονται σε μια περίοδο οι 

εμπορικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης και στη συνέχεια με το δείκτη της διάρκειας των 

απαιτήσεων θα βρούμε σε πόσες ημέρες εισπράττονται οι απαιτήσεις από τους πελάτες 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.  

Την τετραετία 2014 – 2017 το My Market εισπράττει της εμπορικές απαιτήσεις σε 0,92 – 

1,26 – 1,37 – 1,43 ημέρες αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. Για μια οντότητα όσο 

λιγότερες είναι οι ημέρες της διάρκειας των απαιτήσεων τόσο το καλύτερο για τη 

ρευστότητα της καθώς εισπράττει σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης όσο λιγότερες 

είναι οι ημέρες τόσο μικρότερος είναι και ο κίνδυνος για τη δημιουργία επισφαλών 

απαιτήσεων. Παρατηρούμε ότι το My Market εισπράττει της απαιτήσεις του σε μια 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 397.8 289.19 266.99 255.89

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Απαιτήσεων 
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ημέρα περίπου και αυτό είναι πολύ λογικό καθώς ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει 

συναλλαγές με πελάτες οι οποίοι πληρώνουν άμεσα είτε μετρητά είτε μέσω πλαστικού 

χρήματος επομένως είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει πίστωση. 

Παρατηρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα όπου η εταιρεία χρειάζεται μια ήμερα 

περίπου για να εισπράξει τις εμπορικές τις απαιτήσεις , θα ήταν πολύ φυσιολογικό η 

εταιρεία αυτή να χαρακτηρίζεται για την πολύ ψηλή ρευστότητα της και κυρίος για την 

ταμειακή της ρευστότητα. Στην περίπτωση του My Market αυτό βέβαια δεν ισχύει διότι 

όπως προαναφέραμε και στις προηγούμενες αναλύσεις αριθμοδεικτών, έχει πολύ υψηλό 

αριθμό εμπορικών υποχρεώσεων το οποίο και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη 

ρευστότητα του σούπερ μάρκετ.  

3.2.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 

 

 

Με τη χρήση αυτού του δείκτη θα δούμε πόσες φορές σε μια περίοδο καλύπτονται οι 

εμπορικές υποχρεώσεις . Στη συνέχεια με τον αριθμοδείκτη διάρκειας υποχρεώσεων 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 4.07 4.2 5.06 3.88

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
Προμηθευτών 
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προς τους προμηθευτές θα βρούμε σε πόσες ημέρες εξοφλεί η οντότητα σε μια περίοδο 

τις εμπορικές υποχρεώσεις. 

Την περίοδο 2014 – 2017 το My Market καλύπτει μέσα σε μια περίοδο 4,07 – 4,2 – 5,06 

– 3,88 φορές τις υποχρεώσεις του μετατρέποντας τα παραπάνω νούμερα σε ημέρες θα 

δούμε ότι το My Market για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του 

χρειάζεται 89,68 – 86,9 – 72,13 – 94,07 ημέρες αντίστοιχα για την κάθε χρήση . Όσο 

περισσότερες είναι οι μέρες που καθυστερεί μια επιχείρηση να εξοφλήσει τους 

προμηθευτές τις τόσο μεγαλύτερη είναι η πίστωση που έχει από αυτούς το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα την βελτίωση της ρευστότητας της. Παρατηρούμε ότι το My Market έχει μια 

πίστωση σχεδόν τρεις μήνες κατά μέσο όρο και τις τέσσερις περιόδους που εξετάζουμε 

το οποίο είναι αρκετά καλό χρονικό διάστημα αν το συγκρίνουμε με τις ημέρες που 

χρειάζεται για να εισπράξει τις απαιτήσεις του ,επομένως η πολιτική που ακολουθεί η 

διοίκηση είναι πολύ καλή καθώς εισπράττει πολύ γρήγορα και εξοφλεί αρκετά πιο αργά 

λόγω της πίστωσης που έχει από τους προμηθευτές βοηθώντας έτσι σημαντικά τη 

ρευστότητα της εταιρείας. Βέβαια αυτό δεν απεικονίζεται απόλυτα μέσω των δεικτών της 

ρευστότητας καθώς το My Market είναι μια εταιρεία με πολλές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις κυρίως προς τους προμηθευτές του. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
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Είναι το άθροισμα της διάρκειας των αποθεμάτων και της διάρκειας των ( εμπορικών ) 

απαιτήσεων, επομένως με το λειτουργικό κύκλο θα βρούμε πόσες ημέρες χρειάζονται 

απ’ τη στιγμή που θα αγορασθεί ένα εμπόρευμα μέχρι και τη στιγμή που θα εισπράξουμε 

το αντίτιμο της πώλησης του. 

Την τετραετία 2014 – 2017 οι ημέρες του λειτουργικού κύκλου για το My Market είναι 

48,08 – 48,05 - 48,35 – 59,37 αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. Όσες λιγότερες είναι οι 

μέρες του λειτουργικού κύκλου τόσο πιο γρήγορα μια επιχείρηση πουλάει τα αποθέματα 

της και εισπράττει τις απαιτήσεις από τους πελάτες της. Παρατηρούμε ότι το My Market 

δεν παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές στα αποτελέσματα του λειτουργικού κύκλου και 

κυρίως στις τρεις πρώτες περιόδους που εξετάζουμε , το οποίο δείχνει τη σταθερή 

πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση όσο αναφορά την αγορά των προμηθειών αλλά και 

την είσπραξη των απαιτήσεων της. Ο λειτουργικός κύκλος του My Market είναι σχετικά 

χαμηλός διότι απευθύνεται σε μια εταιρεία η οποία εισπράττει άμεσα τις συναλλαγές που 

έχει με τους πελάτες της και επίσης ανανεώνει σχετικά γρήγορα τα αποθέματα της.   

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 48.08 48.05 48.35 59.37

Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης 
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3.2.5 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

 

 

Είναι η διαφορά μεταξύ του λειτουργικού κύκλου και της διάρκειας εξόφλησης 

προμηθευτών, επομένως με τον εμπορικό κύκλο θα βρούμε πόσες ημέρες παραμένουν τα 

χρηματικά διαθέσιμα μέσα στην εταιρεία αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ενώ αν το 

αποτέλεσμα είναι θετικό η επιχείρηση εξοφλεί πιο γρήγορα τους προμηθευτές της σε 

σχέση με το διάστημα που χρειάζεται για να εισπράξει τις εμπορικές τις απαιτήσεις. 

Τις χρήσεις 2014 – 2017 τα αποτελέσματα του εμπορικού κύκλου για το My Market 

είναι (-41,6) – (-38,75) – (-23,78) – (-34,7) ημέρες. Όσες λιγότερες είναι οι ημέρες του 

εμπορικού κύκλου τόσο μικρότερη είναι και η ανάγκη για χρηματοδότηση της 

λειτουργίας της επιχείρησης, βέβαια στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό 

τότε δεν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης καθώς η εταιρεία εισπράττει γρηγορότερα από 

ότι εξοφλεί. Παρατηρούμε ότι και τις τέσσερις περιόδους το αποτέλεσμα του εμπορικού 

κύκλου είναι αρνητικό επομένως το My Market δεν έχει ανάγκη χρηματοδότησης για τη 

λειτουργία του και την πληρωμή των εμπορικών του υποχρεώσεων καθώς έχει συνάψει 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET -41.6 -38.85 -23.78 -34.7

Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης 
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με τους προμηθευτές του συμβάσεις οι οποίες του δίνουν μια σημαντική πίστωση έτσι 

ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον υψηλό όγκο υποχρεώσεων του. 

3.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

3.3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

 

Ένας σημαντικός δείκτης για τη διάρθρωση των κεφαλαίων μια εταιρείας καθώς εξετάζει 

τι ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας ή αλλιώς του συνόλου του 

ενεργητικού της είναι τα ίδια της κεφάλαια. 

Την τετραετία 2014 – 2017 το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων για το My Market είναι 

39,11% - 37,03% - 12,38% - 12,32% αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Παρατηρούμε ότι 

τις πρώτες δύο περιόδους η οντότητα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στα ίδια της 

κεφάλαια ενώ το 2016 2017 παρουσιάστηκε μια μεγάλη πτώση του ποσοστού ,η οποία 

οφείλεται στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια το 2016 μειώθηκαν διότι 

είχαμε συγχώνευση με άλλα καταστήματα της εταιρείας Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ τα 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 39.11% 37.03% 12.38% 12.32%

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς 
Συνολικά Κεφάλαια 
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οποία είχαν αρνητικά αποτελέσματα εις νέο ( δηλαδή ζημιές εις νέο ) τα οποία 

οφείλονται στις συσσωρευμένες ζημιές που είχαν τις προηγούμενες περιόδους πριν τη 

συγχώνευση. Ένα υψηλό ποσοστό σε αυτό τον αριθμοδείκτη δείχνει ότι η εταιρεία 

στηρίζεται στα ίδια της κεφάλαια το οποίο και την καθιστά βιώσιμη. Στην περίπτωση του 

My Market τις δύο τελευταίες περιόδους η εταιρεία στηρίζεται κυρίως στα ξένα ή 

δανειακά της κεφάλαια σε ένα ποσοστό κοντά στο 88%. Το υψηλό ποσοστό των ξένων 

κεφαλαίων μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα του My Market σε 

περίπτωση που δεν πετύχει τις αναμενόμενες πωλήσεις και τα αναμενόμενα κέρδη της 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. 

3.3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ  

 

 

Ένας πολύ σημαντικός δείκτης για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας καθώς εξετάζει πόσες 

φορές η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τους χρεωστικούς τόκους με τα κέρδη προ φόρων 

και τόκων της. 

Την περίοδο 2014 – 2017 το My Market καλύπτει τους χρεωστικούς του τόκους 9,75 – 

9,81 – 2,1 – 1,71 φορές με τα κέρδη προ φόρων και τόκων της αντίστοιχα για την κάθε 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 9.75 9.81 2.1 1.71

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 
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χρονιά. Παρατηρούμε ότι και τις τέσσερις περιόδους η αλυσίδα σούπερ μάρκετ καλύπτει 

πλήρος τους χρεωστικούς της τόκους . Βάσει βιβλιογραφίας το αποτέλεσμα του δείκτη 

αυτού πρέπει να είναι μεγαλύτερο της μονάδας ώστε μια επιχείρηση να μπορεί να 

αποπληρώνει τους τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων. Όσο μεγαλύτερο της 

μονάδας είναι τόσο το καλύτερο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

του My Market το 2014 – 2015 βλέπουμε ότι καλύπτει σχεδόν δέκα φορές τους 

χρεωστικούς της τόκους , ένα πολύ υψηλό νούμερο ,σημαντικό για τη βιωσιμότητα του. 

Αντίθετα το 2016 – 2017 βλέπουμε ότι το My Market καλύπτει πολύ λιγότερες φορές 

τους τόκους του το οποίο οφείλεται κυρίως στη πολύ μεγάλη αύξηση τους ( από δύο 

εκατομμύρια το 2015 στα έντεκα το 2016 και σχεδόν στα δεκαπέντε το 2017 ) η αύξηση 

αυτή οφείλεται στα δάνεια που πήρε η οντότητα κυρίως το 2016 αλλά και το 2017 όπου 

είχαμε την εξαγορά άλλον καταστημάτων. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  
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Ίσως ο σημαντικότερος δείκτης βιωσιμότητας και ένας από τους πιο διαδεδομένους 

δείκτες της βιβλιογραφίας. Με τη χρήση του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης θα 

εξετάσουμε δύο πράγματα, το πόσο βιώσιμη είναι η επιχείρηση αλλά και την 

αποδοτικότητα των ιδίων της κεφαλαίων. 

Την περίοδο 2014 – 2017 τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης για το 

My Market είναι 2,56 – 2,7 – 8,08 – 8,19 φορές. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μια υψηλή 

μόχλευση ( μεγαλύτερη του 3 ) δείχνει τον κίνδυνο μιας οντότητας για χρεοκοπία, σε 

περίπτωση βέβαια που δεν πετύχει τους στόχους της , αν πετύχει όμως τις αναμενόμενες 

πωλήσεις και κέρδη που προσδοκεί τότε μια υψηλή μόχλευση δείχνει και υψηλή 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της. Στην περίπτωση του My Market στις πρώτες 

δύο περιόδους η μόχλευση είναι μικρότερη του 3 επομένως βλέπουμε ότι δεν στηρίζεται 

σε τόσο μεγάλο βαθμό στα ξένα η δανειακά κεφάλαια και δεν παρουσιάζει κάποιο 

ιδιαίτερο κίνδυνο χρεοκοπίας . Τις δύο τελευταίες περιόδους όπου το My Market πήρε 

δάνεια για να εξαγοράσει και να συγχωνευτεί με καταστήματα ανταγωνιστή του, 

παρατηρούμε την πολύ μεγάλη αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης λόγω των 

πολλών δανείων. Το 2016 – 2017 είναι περίοδος όπου η οντότητα παρουσιάζει υψηλό 

κίνδυνο χρεοκοπίας καθώς έχει πολλά δάνεια και πολλούς τόκους να αποπληρώσει για τα 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 2.56 2.7 8.08 8.19

Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής 
Μόχλευσης 
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δάνεια αυτά αλλά επειδή και τις δύο αυτές περιόδους μπόρεσε να πετύχει τους στόχους 

της και να είναι κερδοφόρα , η υψηλή μόχλευση της λειτούργησε αποδοτικά το οποίο και 

θα δούμε στην επόμενη ενότητα και πιο συγκεκριμένα στο δείκτη αποδοτικότητας 

κεφαλαίων ο οποίος παρουσιάζει αρκετά καλά ποσοστά. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο της διαρθρώσεως και βιωσιμότητας με το δείκτη της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης είδαμε ότι μια εταιρεία η οποία στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στα ξένα της κεφάλαια και για το λόγο αυτό έχει τόσο υψηλή μόχλευση μπορεί να 

είναι πολύ αποδοτική και χωρίς να κινδυνεύει από χρεοκοπία. 

3.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

3.4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

Με τη βοήθεια του θα δούμε πόσο αποδοτικά εκμεταλλεύεται μια επιχείρηση τα ίδια της 

κεφάλαια ώστε να πετύχει τους στόχους της που δεν είναι άλλος απ’ την επίτευξη του 

μέγιστου κέρδους . Αυτός ο δείκτης αφορά κυρίως τους μετόχους της εταιρείας.  

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 10.35 11.36 6.1 10.32

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 
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Τη χρονική περίοδο 2014 – 2017 τα αποτελέσματα του δείκτη της αποδοτικότητας των 

ιδίων κεφαλαίων για το My Market είναι 10,35% - 11,36% - 6,1% - 10,32%. Όσο 

υψηλότερο είναι το ποσοστό τόσο πιο αποδοτικά χρησιμοποιούνται τα ίδια κεφάλαια της 

επιχείρησης για να πετύχει υψηλά καθαρά κέρδη, με εξαίρεση το 2016 υπάρχει μια 

σταθερότητα στα ποσοστά. Το 2016 το ποσοστό μειώθηκε στο 6% καθώς ήταν μια 

μεταβατική περίοδος όπου έγινε ένα μεγάλο άνοιγμα για την εξαγορά νέων 

καταστημάτων. Το θετικό για την εταιρεία είναι ότι και τις τέσσερεις περιόδους 

παρουσίασε κέρδη. Σημαντικό επίσης είναι ότι παρά το μεγάλο άνοιγμα που έγινε το 

2016, το 2017 κατάφερε να επαναφέρει το υψηλό ποσοστό αποδοτικότητας που είχε το 

2014 το οποίο σημαίνει ότι παρά το μεγάλο δανεισμό και τους υψηλούς τόκους η 

εταιρεία κατάφερε να πετύχει υψηλή αποδοτικότητα των ιδίων της κεφαλαίων και κατά 

συνέπεια υψηλά κέρδη. Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα παραπάνω ποσοστά 

αρκεί να εξηγήσουμε ότι το 2017 για κάθε 100 ευρώ ιδίων κεφαλαίων στους μετόχους 

απομένει ως καθαρό κέρδος 10,32 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
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Με τη χρήση του δείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων θα δούμε πόσο 

αποδοτικά εκμεταλλεύεται η εταιρεία τα συνολικά της κεφάλαια για να πετύχει το 

μέγιστο δυνατό κέρδος. 

Την τετραετία 2014 – 2017 η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων του My Market 

είναι 3,89% – 4,22% – 1,22% – 1,28% αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Όσο πιο υψηλό 

είναι το ποσοστό τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος της εταιρείας και τόσο πιο αποδοτικά 

εκμεταλλεύεται τα συνολικά της κεφάλαια δηλαδή ίδια και ξένα. Το 2014 για κάθε 100 

ευρώ συνολικών κεφαλαίων απέμεναν στην εταιρεία 3,89 ευρώ ενώ το 2017 1,28 ευρώ. 

Η μεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συνολικών κεφαλαίων όπου 

από 300 εκατομμύρια πήγαν στα 800 εκατομμύρια και όχι στη μείωση των κερδών τα 

οποία μειώθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια (από 12 εκατομμύρια στα 10 εκατομμύρια ). Η 

μεγάλη αυτή αύξηση των συνολικών κεφαλαίων δηλαδή του ενεργητικού της εταιρείας 

οφείλεται στην εξαγορά και συγχώνευση νέων καταστημάτων . Το σημαντικό για το My 

Market είναι ότι και τις τέσσερις περιόδους και παρά το μεγάλο άνοιγμα κατάφερε να 

παρουσιάσει θετική αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων το οποίο σημαίνει ότι και τις 

τέσσερις χρονιές η αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε κέρδη. Σημαντικό για μια εταιρεία είναι 

το ποσοστό της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων χρήση με τη χρήση να 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 3.89 4.22 1.22 1.28

Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 
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αυξάνεται αλλά όταν γίνεται ένα μεγάλο άνοιγμα είναι πολύ φυσιολογικό η 

αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων να μειωθεί .Το 2017 η αποδοτικότητα αυξήθηκε 

σε σχέση με το 2016 πράγμα εξαιρετικά σημαντικό το οποίο βέβαια και πρέπει να 

συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. 

3.4.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ  

 

 

Με το δείκτη αυτό θα βρούμε τι ποσοστό των πωλήσεων απομένει στην οντότητα ως 

μικτό κέρδος. 

Τις χρήσεις 2014 έως 2017 τα αποτελέσματα του μικτού κέρδους για το My Market είναι 

11,85% - 12,16% - 15,42% - 14,2% αντίστοιχα για την κάθε χρονιά. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του μικτού κέρδους τόσο το καλύτερο 

για την επιχείρηση διότι μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στα λειτουργικά της έξοδα και 

να της απομείνει και ένα ποσοστό καθαρού κέρδους. Παρατηρούμε ότι το My Market 

δεν έχει πολύ υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό καθώς 

βρίσκεται σε ένα κλάδο με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Επομένως για να μπορέσει να 

αποκτήσει μεγάλο μερίδιο της αγοράς πρέπει να έχει χαμηλές τιμές και για να έχει 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 11.85 12.16 15.42 14.2

Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου 
Κέρδους 
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χαμηλές τιμές πρέπει να ρίξει το περιθώριο του μικτού του κέρδους. Το 2017 για κάθε 

100 ευρώ πωλήσεων είχε μικτό κέρδος 14,2 ευρώ . Επίσης για να μπορούμε να πούμε 

σίγουρα αν τα αποτελέσματα του μικτού κέρδους είναι υψηλά ή όχι θα πρέπει να τα 

συγκρίνουμε με άλλες ομοειδής αλυσίδες σούπερ μάρκετ.  

3.4.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ  

 

 

Ο τελευταίος και από τους σημαντικότερους δείκτες αποδοτικότητας καθώς εξετάζει αν 

η εταιρεία έχει κέρδη εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό και τι ποσοστό είναι αυτά επί 

των πωλήσεων της εταιρείας. 

Την τετραετία που αναλύουμε τα αποτελέσματα του καθαρού περιθωρίου κέρδους για το 

My Market είναι 1,79% - 1,92% - 0,63% - 0,89% αντίστοιχα για τις χρήσεις 2014 – 

2017. Παρατηρούμε ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρουσιάζει χαμηλό περιθώριο 

καθαρού κέρδους και αυτό οφείλεται κυρίως στο χαμηλό περιθώριο του μικτού κέρδους 

που έχει η εταιρεία λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού του κλάδου που βρίσκεται . Στη 

συνέχεια αν από αυτό το μικτό περιθώριο κέρδους αφαιρέσουμε τα λειτουργικά και μη 

έξοδα της και στη συνέχεια του φόρους που υπόκεινται τα κέρδη προκύπτει αυτό το 

2014
2015

2016
2017

2014 2015 2016 2017

MY MARKET 1.79 1.92 0.63 0.89

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου 
Κέρδους 

 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/ΠΤΥΧΙΑΚΗ%20ΕΡΓΑΣΙΑ%20(2).docx%23_Toc505930860


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΥ ΜΑRKET 

 

 

45 
 

χαμηλό περιθώριο καθαρού κέρδους. Το 2017 για παράδειγμα για κάθε 100 ευρώ 

πωλήσεων στην εταιρεία απέμεινε ως καθαρό κέρδος μετά φόρων 0,89 ευρώ. Κλείνοντας 

την κατηγορία της αποδοτικότητας αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το My 

Market και τις τέσσερις περιόδους ήταν κερδοφόρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε 

μια περίοδο ύφεσης. 
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Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων του My Market την περίοδο 2014 – 2017 με του πιο διαδεδομένους 

χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Επιλέξαμε τέσσαρις 

περιόδους για να υπάρχει μια εκτεταμένη χρονική περίοδος για να μπορούμε να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δεικτών σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε τα 

συμπεράσματα που θα προκύπτουν να είναι αξιόπιστα. 

Η πρώτη κατηγορία αριθμοδεικτών που εξετάσαμε σχετίζεται με τη ρευστότητα του My 

Market, απ’ την ανάλυση προέκυψε ότι το My Market έχει πολύ χαμηλή γενική 

ρευστότητα καθώς καμία από τις τέσσερις περιόδους δεν μπόρεσε να καλύψει πλήρως τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με το κυκλοφορούν ενεργητικό του. Το 2017 που είναι και 

η τελευταία χρονιά με τη ρευστοποίηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού του μπορεί να 

καλύψει το 62% των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων του. Αφού έχει τόσο χαμηλή γενική 

ρευστότητα είναι φυσικό να έχει και πάρα πολύ χαμηλή άμεση και ταμειακή ρευστότητα 

καθώς είναι οι πιο αυστηροί δείκτες ρευστότητας και για το λόγω αυτό το 2017 με τα 

ταμειακά του διαθέσιμα μπορεί να καλύψει μόλις το 9% των υποχρεώσεων του . 

Επομένως με τόσα που αναφέραμε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ δε χαρακτηρίζεται για τη 

ρευστότητα της. 

Στη συνέχεια εξετάσαμε το πόσο γρήγορα ανανεώνει τα αποθέματα του, εισπράττει τις 

εμπορικές απαιτήσεις και εξοφλεί τις εμπορικές του υποχρεώσεις με τη βοήθεια των 

δεικτών της κυκλοφοριακής ταχύτητας. Το My Market ως αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει 

πολύ μεγάλο όγκο αποθεμάτων και για το λόγο αυτό είδαμε ότι το 2017 χρειάζεται 

περίπου δύο μήνες για να ανανεώσει τα αποθέματά του. Επίσης σημαντικό είναι ότι 

εισπράττει πολύ γρήγορα τις εμπορικές απαιτήσεις ( σε μια ημέρα περίπου ) ενώ τις 

υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του καθυστερεί τρεις μήνες περίπου να τις 

εξοφλήσει. Επομένως παρατηρούμε ότι η διοίκηση του My Market κολουθεί μια πολύ 

καλή πολιτική όσο αναφορά το εμπορικό της τμήμα. 

Η επόμενη κατηγορία αριθμοδεικτών έχει ως αντικείμενο τη διάρθρωση κεφαλαίων και 

βιωσιμότητα του My Market. Τις πρώτες δύο περιόδους το My Market στηριζόταν στα 

ίδια κεφάλαια κοντά στο 40% το 2016 όμως που είχαμε την εξαγορά και συγχώνευση με 
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τα καταστήματα του Βερόπουλου το My Market πήρε δάνεια και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων να είναι μόλις στο 12% το οποίο σημαίνει 

ότι τα ξένα – δανειακά κεφάλαια τις εταιρείας είναι στο 88%. Λόγω αυτού του 

ανοίγματος εκεί που το 2014, 2015 μπορούσε να καλύψει δέκα φορές τους τόκους της 

περίπου, το 2017 τους καλύπτει λιγότερο από δύο φορές. Παρά τη μεγάλη μείωση 

παραμένει μια βιώσιμη εταιρεία αφού ανταπεξέρχεται πλήρως στις δανειακές της 

υποχρεώσεις. Τα όσα προαναφέραμε εμφανίζονται και στα αποτελέσματα της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης όπου τις πρώτες δύο περιόδους ήταν μικρότερη του 3 

και τις δύο τελευταίες περιόδους εκτοξεύτηκε στο 8. Τις δύο τελευταίες περιόδους το My 

Market παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας λόγω του υψηλού δανεισμού αλλά 

επειδή και τις δύο χρονιές ήταν κερδοφόρο και είχε υψηλές πωλήσεις , η χαμηλή 

μόχλευση λειτούργησε αποδοτικά για την εταιρεία, το οποίο και θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια. Επομένως κλείνοντας την κατηγορία διαρθρώσεως και βιωσιμότητας 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μια οντότητα η οποία στηρίζεται κυρίως στα 

ξένα της κεφάλαια παρόλα αυτά όμως ανταπεξέρχεται στο ακέραιο στις δανειακές της 

υποχρεώσεις. 

Για το τέλος αφήσαμε τη ανάλυση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων των πωλήσεων 

και των κερδών του My Market. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ εκμεταλλεύεται αποδοτικά 

τόσο τα ίδια όσο και τα συνολικά τις κεφάλαια για το λόγο αυτό τις τέσσερις περιόδους 

ήταν κερδοφόρα και οι πωλήσεις τις κάθε χρόνο αυξανόταν. Όσο αναφορά το περιθώριο 

κέρδους το My Market ανήκει σε ένα κλάδο με μεγάλο ανταγωνισμό καθώς υπάρχουν 

πολλές και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και για το λόγω αυτό δε μπορεί να έχει 

πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους. Το σημαντικό είναι ότι και τις τέσσερις περιόδους 

παρουσίασε κέρδη παρά το μεγάλο άνοιγμα που έκανε σε μια περίοδο οικονομικής 

κρίσης και ύφεσης κατακτώντας μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αυξάνοντας τις 

πωλήσεις του . 

Κλείνοντας την εργασία το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ότι το My Market δεν χαρακτηρίζεται για τη 

ρευστότητα του, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ξένα κεφάλαια, ανταποκρίνεται 
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πλήρως στις δανειακές του υποχρεώσεις και αξιοποιεί αποδοτικά τα κεφάλαια του 

αυξάνοντας κάθε χρόνο τις πωλήσεις του καθιστώντας το κερδοφόρο όλη την τετραετία . 
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