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Πξόινγνο 

Ζ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηόρν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο πνξείαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛ. 

ΠΔ.) γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζηόρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ (ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ) νη νπνίνη αλαιύνπλ έκπξαθηα κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζώο ζεσξνύληαη σο κία από ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη ρξήζηκεο 

κεζόδνπο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο αληιήζεθαλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από 

δηάθνξεο πεγέο. Ζ βαζηθόηεξε πεγή γηα ηελ παξνπζίαζε αξηζκνδεηθηώλ θαη γηα ηελ εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, θαηείρε ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Ζ βαζηθή πεγή γηα ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ήηαλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, νη νπνίεο 

είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηώλ 

έγηλε ρξήζε πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ, πξνθεηκέλνπ ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο λα είλαη 

ζαθέο θαη θαηαλνεηό γηα ηνλ αλαγλώζηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο, πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα 

ζεκαληηθά γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νκίινπ αιιά θαη ηελ πνξεία αλάθακςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα λα αλαηξέςεη ηηο δεκηέο πνπ δέρηεθε θαηά ηα έηε ηεο θξίζεο. 
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Δηζαγσγή 

  

 Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαζεκεξηλά, λα αλαπηπρζνύλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Γηα λα πεηύρνπλ απηό, ε 

δηνίθεζε ηεο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε νξζνινγηθέο απνθάζεηο πνπ 

ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα θηάζνπλ όια ηνπο ηα επίπεδα ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα, ην εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ γίλεηαη όιν θαη πην αληαγσληζηηθό. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαθηλήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζην λα πξνζπαζήζνπλ λα εληαρζνύλ ζηελ αγνξά. 

 Σα παξαπάλσ γεγνλόηα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα παξαθηλήζνπλ ηε δηνίθεζε ησλ 

εηαηξηώλ λα κειεηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο εηαηξίαο. 

 ρεδηάδνληαο ην πξαθηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα πξνζδηνξίζνπκε ηε γεληθή 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.». 

 Ζ εξγαζία θαηαξηίδεηαη από ηηο παξαθάησ ελόηεηεο: 

 Σν πξώην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ. 

ΠΔ Α.Δ. από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. ηε ζπλέρεηα παξέρεηαη 

αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο, όπνπ ην κεγάιν εύξνο ηνπο, ηελ κεηέηξεςε από 

πεηξειατθή δύλακε ζε ελεξγεηαθή. 

 Σν δεύηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ. Ύζηεξα, παξέρεηαη κηα ζύληνκε αλάιπζε ηνπ θάζε αξηζκνδείθηε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδνληαη ηύπνη θαη γίλνληαη νη πξάμεηο ηνπο γηα ηα 

έηε πνπ έρνπκε επηιέμεη λα γίλεη ε αλάιπζε. Ζ απνηύπσζε όισλ ησλ απνηειεζκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ησλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί όηη νη βαζηθόηεξεο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο θαη Βησζηκόηεηαο 

 Δπελδπηηθνί Αξηζκνδείθηεο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

Ο ζπλδπαζκόο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε έηζη ώζηε λα ππάξμεη επαξθήο νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη λα απνδνζνύλ αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

γηα ηα έηε πνπ επηιέμακε. 
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Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο δεηθηώλ, όπνπ θαη απνηππώλνληαη ζε γξαθήκαηα γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά. 

Θεσξήζεθε σο έλαο απνδνηηθόο ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δεηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ αλαγλώζηε. 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά πξνο ην ζπκπέξαζκα πνπ 

παξνπζηάζηεθε από ηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ηε 

βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

 

1.1 Ηζηνξία Οκίινπ 

Σν 1955 ππνγξάθηεθε ε ζύκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

Αζπξνπύξγνπ, πξώηνπ δηπιηζηεξίνπ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν απνθαζίζηεθε από ηελ ηόηε 

θπβέξλεζε.  

Σν 1956 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή θαη ην 1958 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ λένπ 

δηπιηζηεξίνπ ζηνλ Αζπξόππξγν.  

Σν 1966 εγθαηληάδεηαη ην δηπιηζηήξην ηεο ESSOPAPPAS ζηε Θεζζαινλίθε, από ηνλ 

ειιεληθήο θαηαγσγήο Σνκ Πάππαο.  Σν Βηνκεραληθό πγθξόηεκα ηεο ESSO PAPPAS είρε 

παλειιήληα εκβέιεηα θαη απνηέιεζε ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο Βόξεηαο 

Διιάδαο. Σν όξακα ηνπ Έιιελα ηνπ εμσηεξηθνύ, Σνκ Πάππαο γηα δεκηνπξγία ελόο 

βηνκεραληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ παηξίδα ηνπ, γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα. 

Σν 1975, κε ην λόκν 87/1975, δεκηνπξγήζεθε από ην ειιεληθό δεκόζην ε Γεκόζηα 

Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ (ΓΔΠ) θαη ην 1976 ην ειιεληθό δεκόζην εμαγόξαζε ηα Διιεληθά 

Γηπιηζηήξηα Αζπξνπύξγνπ (ΔΛΓΑ), ησλ νπνίσλ ε θύξηα δξαζηεξηόηεηα εθείλε ηελ επνρή 

ήηαλ ε δηύιηζε, όπνπ θαη ην 1986 κεηαθέξζεθε ζηε ΓΔΠ. 

Σν 1983 γηα λα παξέρνληαη ηερληθέο ππεξεζίεο ζηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ 

δηπιηζηεξίσλ Αζπξνπύξγνπ, ηδξύζεθε ε ΑΠΡΟΦΟ σο ζπγαηξηθή ησλ ΔΛΓΑ θαη ηεο 

FosterWheelerItaliana. 

Σν 1984 ε ΓΔΠ εμαγόξαζε ηηο επηρεηξήζεηο ESSO θαη ηηο κεηνλόκαζε ζε Διιεληθά 

Καύζηκα θαη Οξπθηέιαηα (ΔΚΟ). Σν 1986 ε ΓΔΠ ίδξπζε ηελ ΓΔΠ – ΔΚΤ, ζηελ νπνία 

παξέδσζε όιν ηνλ θιάδν Έξεπλαο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Τδξνγνλάλζξαθα. Ζ ΓΔΠ 

αλεμαξηεηνπνηήζεθε ύζηεξα από ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζηα πεηξειαηνεηδή ην 1992 

θη άξρηζε λα αλαιακβάλεη ηε δηύιηζε θαη δηάζεζε αξγνύ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδώλ πξνο 

δηθό ηεο ζπκθέξνλ κέζσ ησλ δηπιηζηεξίσλ ΔΛΓΑ θαη ΔΚΟ. Ζ ΓΔΠ εμαγνξάδεη ηηο κεηνρέο 

ηεο ΔΚΟ, θη έηζη ην ειιεληθό δεκόζην παξακέλεη ν κόλνο κέηνρνο. 

Σν 1994 ε ΔΛΓΑ - Δ θαηάθεξε λα δηεπξύλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαη ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά πεηξειαηνεηδώλ. 

Σν 1995 ε ΔΚΟ ζε ζπλεξγαζία μέλσλ εηαηξηώλ, ηδξύεη ηελ ΔΚΟ – GEORGIA θαη ην 

1997 εμαγόξαζε ηελ ΔΚΟΛΗΝΑ. 
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Σν 1998 ζπγρσλεύνληαη όιεο νη ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ ηεο ΓΔΠ κε απνηέιεζκα λα 

κεηνλνκαζηεί ζε Διιεληθά Πεηξέιαηα, θαη ηαπηόρξνλα λα εηζαρζεί ζηα ρξεκαηηζηήξηα 

Αζελώλ θαη Λνλδίλνπ. 

Σν 2009 ε BPHELLAS, γηα λα ελδπλακώζεη ηελ ζέζε ηνπ νκίινπ ζηελ εγρώξηα 

αγνξά πεηξειαηνεηδώλ θαη ηελ ζπλερή αλάπηπμε ηεο ιηαληθήο εκπνξίαο, παξαρσξεί ζηα 

Διιεληθά Πεηξέιαηα, ηα εκπνξηθά δηθαηώκαηά ηεο ζηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην 

δίθηπν πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, όπσο θαη ηνπο εκπνξηθνύο θαη 

βηνκεραληθνύο πειάηεο. 

Δηδηθά γηα ην δηπιηζηήξην Θεζζαινλίθεο, ηέινο ηνπ 2010 νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο 

κεραληθήο αλέγεξζεο θαη ην 2011, μεθίλεζε ε έληαμε ησλ λέσλ κνλάδσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ. 

Σν 2011 ν όκηινο, ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, πνπιάεη 

εμνινθιήξνπ ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ΔΚΟ - GEORGIA θη απνρσξεί από ηελ αγνξά ηεο γεσξγίαο. 

Λίγν αξγόηεξα, νινθιεξώλεηαη ε κεγαιύηεξε ηδησηηθή βηνκεραληθή επέλδπζε ζηελ 

Διιάδα, κε ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο. Ζ 

αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο Διεπζίλαο, δελ ελδπλάκσζε κόλν ηηο εμαγσγέο 

ηνπ νκίινπ ζε πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αιιά ζπλέβαιε νπζηαζηηθά θαη ζηελ 

επίηεπμε πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ. Μεηά ηελ επηηπρή έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην λέν 

δηπιηζηήξην ζηνρεύεη ηελ θεξδνθνξία, θαη κεηαμύ άιισλ δεκηνπξγεί νθέιε πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρόιεζε. 

Σν 2014 ζπλέβε έλα από ηα πην ζεκαληηθά γεγνλόηα ζηα ρξόληα ηνπ νκίινπ, όπνπ 

εθδόζεθε ην πξώην επξσνκόινγν ύςνπο 500 εθ., κε απνηέιεζκα ηελ απνδνρή εκπηζηνζύλεο 

από δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ. 

Σν 2015 κε ηελ θαηαγξαθή ηεο πςειόηεξεο θεξδνθνξίαο ηνπ νκίινπ, ζύκθσλα κε ηε  

ReutersThomson, εληάζζεηαη ζηνπο 100 ησλ θνξπθαίσλ ελεξγεηαθώλ εηαηξηώλ όινπ ηνπ 

θόζκνπ γηα ην έηνο 2017, όπσο επίζεο θαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο εμαγσγείο ηεο  ΝΑ 

Μεζνγείνπ, ελώ ην δηπιηζηήξην Αζπξνπύξγνπ κε ηελ κνλάδα θαηαιπηηθήο ππξόιπζεο (FFC), 

ζύκθσλα κε ηε δηεζλή κειέηε ηεο Solomon, εληάζζεηαη ζηνπο δπν θαιύηεξνπο παγθνζκίσο. 

Αθνινπζνύλ θη νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο εκπνξίαο ηνπ νκίινπ ζην εμσηεξηθό, όπνπ έρνληαο 

κεγάιεο ιεηηνπξγηθέο επηδόζεηο θαη ηνπο ζπλερνύο απμεκέλνπο όγθνπο, θαηαγξάθνπλ ηελ 

πςειόηεξε θεξδνθνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη κέρξη ηόηε. 

Σν 2016 εθδίδεηαη δεύηεξν λέν νκόινγν 375 εθ. πεληαεηνύο δηάξθεηαο.
1
 

                                                             
1https://www.helpe.gr/the-group/from-past-to-present/(πξνζπέιαζε ζηηο 1/12/2018) 

https://www.helpe.gr/the-group/from-past-to-present/
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1.2 Γξαζηεξηόηεηεο Οκίινπ 

Σα Διιεληθά Πεηξέιαηα είλαη έλαο δπλακηθά αλαπηπζζόκελνο Όκηινο ν νπνίνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο όπσο ζηελ Διιάδα, έηζη θαη ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο έρεη εμειηρζεί από πεηξειατθή 

παξαγσγή ζε ελεξγεηαθή, θη απηό θαίλεηαη άιισζηε από ηηο αλαπηπμηαθέο ζπκκαρίεο, 

δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην ζηξαηεγηθό ηνπ πξόγξακκα κε επελδύζεηο ζε λένπο ηνκείο. Ο 

Όκηινο δηαζέηεη έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη:
2
 

 Γηύιηζε, Δθνδηαζκόο & Δκπνξία Πεηξειαηνεηδώλ 

 Ληαληθή Δκπνξία Πεηξειαηνεηδώλ 

 Παξαγσγή & Δκπνξία Πεηξνρεκηθώλ 

 Έξεπλα & Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ 

 Παξαγσγή Δλέξγεηαο & Φπζηθό Αέξην 

 Σερληθέο Μειέηεο 

  

                                                             
2https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/(πξνζπέιαζε ζηηο 1/12/2018) 

https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ 

 

2.1 Αξηζκνδείθηεο ή Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Αλάιπζεο 

Οη αξηζκνδείθηεο ή αιιηώο ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη ε ζρέζε κεηαμύ 

επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ νη νπνίνη ιακβάλνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ. Έρνπλ σο 

ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο ή ηεο απνδνηηθόηεηαο 

ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιόθιεξσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε κία 

νηθνλνκηθή κνλάδα. Υξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο νιόθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθόηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε κνλάδα απηή.
3
 

Οη αξηζκνδείθηεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλαιπηέο (εζσηεξηθνύο ή εμσηεξηθνύο) 

ώζηε λα αμηνινγήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα 

πξνβάιινπλ ηα ηπρόλ δπλαηά θαη αδύλακα ζεκεία ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

είηε γηα λα ζπγθξηζνύλ δηάθνξα κεγέζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, είηε γηα λα ζπγθξηζνύλ 

κεηαμύ ηνπο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο δηαθνξεηηθνύ θιάδνπ.
4
 

Αλ θαη ππάξρνπλ πεξίζζεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ αξηζκνδεηθηώλ, εθείλνη νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη παξαθάησ:  

1. Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο επηδηώθεη ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δειαδή θαηά πόζν ηθαλνπνηεηηθά ή όρη ηα ρξεζηκνπνηεί. 

2. Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο επηδηώθεη  ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βξαρπρξόληαο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, όπσο θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

3. Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο. 

                                                             
3 Θάλνο Γεώξγηνο, Κηόρνο Πέηξνο, Παπαληθνιάνπ Γεώξγηνο, Υξεκαηνδόηεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα, 2002, 

ύγρξνλε Δθδνηηθή 
4 Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Έβδνκε έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο επηδηώθεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδνηηθόηεηαο κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ θεξδώλ ηεο, όπσο θαη ηελ 

ηθαλόηεηα ηεο δηνηθήζεώο ηεο. 

4. Αξηζκνδείθηεο δηαξζξώζεσο θεθαιαίσλ θαη βησζηκόηεηαο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο επηδηώθεη ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα 

αληαπνθξίλεηαη καθξνπξόζεζκα ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο, όπσο επίζεο θαη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πηζησηέο ηεο. 

5. Αξηζκνδείθηεο επελδύζεσλ ή επελδπηηθνί αξηζκνδείθηεο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο επηδηώθεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο ηηκή κε ηα θέξδε, ηα 

κεξίζκαηα θαη ηα ππόινηπα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.
5
 

 

2.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

Οι Δείκτεσ Ρευςτότητασ ωσ βαςικό ςκοπό ζχουν να μετροφν την ικανότητα τησ επιχείρηςησ 

ςτο να ανταπεξζρχεται ςτισ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ τησ. 

2.2.1 Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα 

Ο δείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο είλαη ν πην ελδεηθηηθόο δείθηεο ξεπζηόηεηαο. 

Γείρλεη θαηά πόζν είλαη ηθαλή κηα επηρείξεζε λα εμνθιήζεη ηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηα κεηξεηά πνπ δηαζέηεη. 

Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε 

δηαίξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζεζίκσλ ελεξγεηηθνύ κηαο επηρείξεζεο κε ην ζύλνιν ησλ 

βξαρππξόζεζκώλ ππνρξεώζεώλ ηεο θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
6
 

 

Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα = 
Γηαζέζηκα 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

Όρια < 1 

 

 

 

                                                             
5https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20Υξεκαηννηθνλνκηθή%20Αλάιπζε/XRHMAT

OIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf (πξνζπέιαζε ζηηο 1/12/2018) 
6Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20�����������������%20�������/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON166/2.%20�����������������%20�������/XRHMATOIKONOMIKH_ANALYSI_PDF.pdf
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Πίλαθαο 1: Σακεηαθή ξεπζηόηεηα 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
2.108.364 

0,47 
4.470.631 

2016 
1.081.580 

0,34 
3.168.384 

2017 
1.018.913 

0,29 
3.568.329 

 

Γράθημα 1: Σαμειακή ρεσζηόηηηα 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηξηώλ εηώλ πνπ εμεηάδνπκε θαη παξακέλεη κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο. Ωζηόζν έρεη ζπλερή 

ζηαδηαθή πηώζε, δείρλνληαο κηα πεξηνξηζκέλε ηακεηαθή ξεπζηόηεηα ηνπ νκίινπ. 

 

2.2.2 Άκεζε Ρεπζηόηεηα 

Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνύλ κε 

γξήγνξν θαη εύθνιν ηξόπν λα κεηαηξαπνύλ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα, ελώ αγλνεί εθείλα ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πνπ δελ έρνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα. Γείρλεη θαηά πόζεο θνξέο 

ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο (απαηηήζεηο, κεηξεηά ζην ηακείν, 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ρξεόγξαθα) κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο 

ηεο.  
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Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη κηα επηρείξεζε, κε ην 

ζύλνιν ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
7
 

 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα = 
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό - Απνζέκαηα 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

Όρια >, = 1 

 

Πίνακας 2: Άμεζη ρεσζηόηηηα 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
3.522.531 – 662.025 

0,63 
4.470.631 

2016 
2.894.267 – 929.164 

0,62 
3.168.384 

2017 
2.878.025 – 1.056.393 

0,51 
3.568.329 

 

Γράθημα 2: Άμεζη ρεσζηόηηηα

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ν δείθηεο παξακέλεη ζηαζεξόο θαηά ηα δύν πξώηα έηε θαη ζηνλ 

ηειεπηαίν έρεη κηα κηθξή πηώζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα έηε. Έρνληαο ηηκή κηθξόηεξε 

                                                             
7Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε Έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 
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ηνπ νξίνπ, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνλ όκηιν από θάπνηα 

απξόζκελε απαίηεζε. 

 

2.2.3 Έκκεζε Ρεπζηόηεηα 

Ο αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ξεπζηόηεηαο δελ δείρλεη κόλν ην κέηξν ηεο ξεπζηόηεηαο 

κηα επηρείξεζεο, δειαδή θαηά πόζν είλαη ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζηε πιεξσκή ησλ 

θαζεκεξηλώλ απαηηεηώλ ππνρξεώζεώλ ηεο, αιιά θαη ηνλ βαζκό αζθάιεηαο ησλ 

βξαρπρξόλησλ πηζηώζεσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνύλ από ηνπο πηζησηέο ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ θπθινθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο κε ην ζύλνιν ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεώλ ηεο θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
8
 

 

Έκκεζε Ρεπζηόηεηα = 
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

Όρια >1 

 

Πίνακας 3: Έμμεζη ρεσζηόηηηα 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
3.522.531 

0,78 
4.470.631 

2016 
2.894.267 

0,91 
3.168.384 

2017 
2.878.025 

0,81 
3.568.329 

 

                                                             
8Κάληδνο Κ., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, Αζήλα, 2013, Φαίδηκνο 
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Γράθημα3: Έμμεζη ρεσζηόηηηα

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε θαη ζηα ηξία έηε είλαη ρακειόηεξε ηεο κνλάδαο, 

όπνπ ην 2016 ππήξμε ε πςειόηεξε. Ωζηόζν, θαη νη ηξεηο δείθηεο θαίλεηαη λα πιεζηάδνπλ ην 

επηζπκεηό επίπεδν. 

 

2.3Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 Οη δείθηεο απηνί πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκό θαη ηελ ηαρύηεηα κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα. 

 

2.3.1 Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Δλεξγεηηθνύ 

 Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ελεξγεηηθνύ δείρλεη πόζν εληαηηθά ρξεζηκνπνηεί 

θαη εθκεηαιιεύεηαη ε επηρείξεζε ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο.  

 Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ πσιήζεσλ 

πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
9
 

 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Δλεξγεηηθνύ = 
Πσιήζεηο 

Μ. Ο. Δλεξγεηηθνύ 

 

Όρια > 1 

 

 

 

                                                             
9Κάληδνο Κ., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, Σξίηε Έθδνζε, Αζήλα, 2002, Interbooks 
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Πίνακας 4: Κσκλοθοριακή ηατύηηηα ενεργηηικού 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
7.902.939 

0,90 
8.028.583 

2016 
6.679.923 

0,92 
7.188.821 

2017 
7.994.690 

1,12 
7.160.075 

 

Γράθημα 4: Κσκλοθοριακή ηατύηηηα ενεργηηικού

 

  

Παξαηεξνύκε όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηα πξώηα δύν έηε είλαη ρακειόηεξε ηεο 

κνλάδαο όπνπ είλαη θαη ην όξην, ελώ ην έηνο 2017 ε ηηκή έρεη αλέβεη ηόζν ώζηε λα ην 

μεπεξάζεη. 

 

2.3.2 Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Γηαζεζίκσλ 

 Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο δηαζεζίκσλ εθθξάδεη ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ 

νπνία ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο αλαλεώλνληαη ζε έλα έηνο, θαζώο θαη ηελ 

δηαζεζηκόηεηα απηώλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Μεηξηέηαη ζε θνξέο. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ 

ζπλνιηθώλ εηεζίσλ πσιήζεσλ πξνο ην ζύλνιν δηαζεζίκσλ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
10

 

 

 

                                                             
10Θάλνο Γ., Κηόρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Υξεκαηνδόηεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα, 2002, ύγρξνλε 
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Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Γηαζεζίκσλ = 
Πσιήζεηο 

Μ. Ο. Γηαζεζίκσλ 

 

Όρια> 1 

 

Πίνακας 5: Κσκλοθοριακή Σαρύηεηα Γηαζεζίκσλ 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
6.608.357 

15,04 
439.371 

2016 
5.606.125 

7,04 
795.594 

2017 
6.907.198 

6,91 
998.837 

 

Γράθημα 5: Κσκλοθοριακή ηατύηηηα διαθεζίμων 

 

Παξαηεξνύκε όηη ηηκή ηνπ δείθηε θαη γηα ηα ηξία έηε είλαη πνιύ πςειόηεξε από ην 

όξην, έρνληαο πξνβάδηζκα ην έηνο 2015, όπνπ ν ηηκή ήηαλ δηπιάζηα από ηα άιια δύν έηε. 

 

2.3.3 Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απαηηήζεσλ 

 Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ εθθξάδεη ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ 

νπνία αλαθπθιώλνληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε έλα ρξόλν θαη κεηξηέηαη ζε θνξέο. 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ 

ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ πξνο ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
11

 

                                                             
11Θάλνο Γ., Κηόρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Υξεκαηνδόηεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα, 2002, ύγρξνλε 
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Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απαηηήζεσλ = 
Πσιήζεηο 

Μ. Ο. Απαηηήζεσλ 

 

Όρια > 1 

 

Πίλαθαο 6: Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απαηηήζεσλ 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
7.302.939 

10,00 
730.184 

2016 
6.679.923 

8,24 
810.236 

2017 
7.994.690 

9,63 
829.768 

 

Γράθημα 6: Κσκλοθοριακή ηατύηηηα απαιηήζεων 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ηηκή ηνπ δείθηε είλαη ζεηηθή, μεπεξλώληαο θαηά πνιύ ην όξην, όπνπ 

θαη παξακέλεη ζε αλνδηθό επίπεδν κε κηα κηθξή πηώζε γηα ην έηνο 2016. 

 

2.4 Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο θαη Βησζηκόηεηαο 

Οη δείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη βησζηκόηεηαο απνηεινύλ κηα νκάδα δεηθηώλ, 

νη νπνίνη κεηξνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

νληόηεηαο, όπσο θαη ηνλ βαζκό κε ηνλ νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε δαλεηαθά θεθάιαηα 
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ώζηε λα αλαπηπρζεί. Οη δείθηεο απηνί πξνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο 

νηθνλνκηθήο νληόηεηαο ζε καθξνρξόληα βάζε.
12

 

 

2.4.1 Ίδηα Κεθάιαηα πξνο ύλνιν Παζεηηθνύ 

 Ο δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζύλνιν ηνπ παζεηηθνύ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, θαζώο θαη λα εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ηθαλόηεηα δίλνληαο έλα κέηξν θάιπςεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πξνο ην ζύλνιν ηνπ παζεηηθνύ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
13

 

Ίδηα Κεθάιαηα πξνο ύλνιν Παζεηηθνύ = 
Ίδηα θεθάιαηα 

Παζεηηθό 

Όρια < 1 

Πίνακας 7: Ίδια κεθάλαια προς ζύνολο παθηηικού 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
1.790.270 

0,22 
8.028.583 

2016 
2.141.635 

0,29 
7.188.821 

2017 
2.371.574 

0,33 
7.160.075 

 

Γράθημα7: Ίδια κεθάλαια προς ζύνολο παθηηικού 

 

                                                             
12Θάλνο Γ., Κηόρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Υξεκαηνδόηεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα, 2002, ύγρξνλε 

Δθδνηηθή 

13Κάληδνο Κ., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, Σξίηε Έθδνζε, Αζήλα, 2002, Interbooks 
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 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε θαη γηα ηα ηξία έηε είλαη 

κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο, έρνληαο κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία. 

 

2.4.2 Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο πλνιηθέο Τπνρξεώζεηο 

 Ο δείθηεο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο εθθξάδεη ηε 

ζρέζε ησλ θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ κε ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

είλαη κηα έλδεημε ηεο καθξνρξόληαο ξεπζηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο θαη εθθξάδεηαη από ηε 

ζρέζε:
14

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο Τπνρξεώζεηο = 
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ 

 

Όρια =, > 1 

 

Πίλαθαο 8: Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο Τπνρξεώζεηο 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
3.522.531 

0,56 
6.238.313 

2016 
2.894.267 

0,57 
5.047.186 

2017 
2.878.025 

0,60 
4.788.501 

 

Γράθημα8: Κσκλοθορούν Ενεργηηικό προς Τποτρεώζεις 

 

                                                             
14Κάληδνο Κ., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, Σξίηε Έθδνζε, Αζήλα, 2002, Interbooks 
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 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε θαη γηα ηα ηξία έηε είλαη αξθεηά 

θάησ από ηε κνλάδα, όπνπ θαη ήηαλ ζηάζηκε ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. 

 

2.4.3 Τπεξρξέσζε θαη Δπίπεδν Κεθαιαηαθήο Μόριεπζεο 

Ο δείθηεο ππεξρξέσζεο θαη επηπέδνπ θεθαιαηαθήο κόριεπζεο εθθξάδεη ηε ζρέζε 

κεηαμύ ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, δειαδή θαηά πόζν είλαη ππεξρξεσκέλε ε επηρείξεζε ή 

θαηά πόζν ηεο αζθείηαη θεθαιαηαθή κόριεπζε. 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
15

 

 

Τπεξρξέσζε θαη Δπίπεδν Κεθαιαηαθήο Μόριεπζεο = 
Μ. Ο. Τπνρξεώζεσλ 

Ίδηα Κεθάιαηα 

Όρια >, = 1 

 
Πίνακας 9: Τπερτρέωζη και επίπεδο κεθαλαιακής μότλεσζης 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
6.238.313 

3,48 
1.790.270 

2016 
5.047.186 

2,35 
2.141.635 

2017 
4.788.501 

2,01 
2.371.574 

 

Γράθημα 9: Τπερτρέωζη και επίπεδο κεθαλαιακής μότλεσζης 

 

                                                             
15Κάληδνο Κ., Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, Σξίηε Έθδνζε, Αζήλα, 2002, Interbooks 
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Παξαηεξνύκε όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε θαη ζηα ηξία έηε είλαη κεγαιύηεξε ηεο κνλάδαο, 

όπνπ θαη ην 2015 έρνπκε ηνλ πςειόηεξν. Βέβαηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπλερήο πηώζε 

ηνπ δείθηε απηνύ. 

 

2.5 Δπελδπηηθνί Αξηζκνδείθηεο 

 Οη επελδπηηθνί αξηζκνδείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο επελδπηέο όηαλ πξόθεηηαη 

λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξέπεη λα αγνξάζνπλ, λα πνπιήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ επέλδπζή 

ηνπο ζε κεηνρηθνύο ηίηινπο κηαο επηρείξεζεο.
16

 

 

2.5.1 Κέξδε αλά Μεηνρή 

 Ο δείθηεο θέξδε αλά κεηνρή έρεη ηελ ηδηόηεηα λα αλαιύεη δηαρξνληθά ηελ θαηά κεηνρή 

πνξεία ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο. Φαλεξώλεη θαηά πόζν ε επηρείξεζε είλαη θεξδνθόξα ή 

όρη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

 Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ πξνο ηνλ αξηζκό κεηνρώλ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
17

 

 

Κέξδε αλά Μεηνρή = 
Καζαξά Κέξδε 

Αξηζκόο Μεηνρώλ 

 

Όρια > 0 

 

Πίνακας 10: Κέρδη ανά μεηοτή 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
45.027 

0,15 
305.635 

2016 
328.735 

1,08 
305.635 

2017 
383.923 

1,25 
305.635 

 

                                                             
16Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε Έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 
17Θάλνο Γ., Κηόρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Υξεκαηνδόηεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα, 2002, ύγρξνλε 

Δθδνηηθή 
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Γράθημα 10: Κέρδη ανά μεηοτή

 

 

 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ν δείθηεο θαη ζηα ηξία έηε είλαη ζεηηθόο, κε κηα 

πηώζε γηα ην έηνο 2015 Σα επόκελα έηε ν δείθηεο θαίλεηαη λα έρεη αλάθακςε ηεο ηηκήο ηνπ. 

 

2.6 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 Ο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο έρεη ηελ ηδηόηεηα λα εκθαλίδεη ην πόζν ηθαλή είλαη κηα 

επηρείξεζε ζην λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. θνπόο όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην θέξδνο, 

σζηόζν  νη ελδηαθεξόκελνη επελδπηέο δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ απόδνζήο ηεο, 

εμεηάδνληαο ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο δηαρξνληθά, ώζηε λα θαλεί θαηά πόζν θεξδνθόξα είλαη 

θαη ηη πξννπηηθέο ζα έρεη ζην κέιινλ. 

 Γηα λα ππνινγηζηεί ε απνδνηηθόηεηα ππάξρνπλ δηάθνξα ζηνηρεία όπσο ε πνξεία ηνπ 

όγθνπ ηεο παξαγσγήο, ησλ πσιήζεσλ, ησλ θεξδώλ, όπσο θαη άιισλ κεγεζώλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηρείξεζε. 

 

2.6.1 Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

 Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ππνινγίδεη ηα θαζαξά θέξδε πνπ 

εμαζθαιίδεη κηα επηρείξεζε από ηηο πσιήζεηο ηεο. Πην αλαιπηηθά, αθαηξώληαο ην θόζηνο 

πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπώλ εμόδσλ από ηηο θαζαξέο πσιήζεηο, δείρλεη ην πνζνζηό ηνπ 

θέξδνπο ηνπ.
18

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ πξνο ηηο πσιήζεηο θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:  

                                                             
18Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε Έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 
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Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο = 
Καζαξά Κέξδε 

X 100 
Πσιήζεηο 

 

Όρια > 0 

 
Πίνακας 11: Καθαρό περιθώριο κέρδοσς 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
45.027 

X 100 0,62 
7.302.939 

2016 
328.735 

X 100 4,97 
6.613.253 

2017 
383.923 

X 100 4,80 
7.994.690 

 

Γράθημα 11: Καθαρό περιθώριο κέρδοσς 

 

 

 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην έηνο 2015 ήηαλ ζρεδόλ 

κεδεληθή, ελώ ην επόκελν έηνο απμήζεθε απόηνκα θαη παξέκεηλε ζηαζεξή κέρξη ην έηνο 

2017. 

 

2.6.2 Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Ο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεη θαηά πόζν ε επηρείξεζε 

αμηνπνηεί ηα ίδηα θεθάιαηα. Πην αλαιπηηθά, εθθξάδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο ζην 

λα βγάδεη θέξδνο ρξεζηκνπνηώληαο νξζά ηα  θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο. 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηόο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ πξνο ηνλ αξηζκό κεηνρώλ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
19

 

 

Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ = 
Καζαξά Κέξδε 

X 100 
ύλ. Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Όρια > 0 

 
Πίνακας 12: Αποδοηικόηηηα ιδίων κεθαλαίων 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
45.027 

X 100 2,52 
1.790.270 

2016 
328.735 

X 100 15,35 
2.141.635 

2017 
383.923 

X 100 16,19 
2.371.574 

 

Γράθημα 12: Αποδοηικόηηηα ιδίων κεθαλαίων

 

 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην έηνο 2015 ήηαλ ιίγν πην 

πάλσ από ην όξην, ελώ ηα επόκελα δύν έηε έρνπκε απόηνκε αύμεζε κε πνιύ κηθξό 

πξνβάδηζκα λα θαηέρεη ην έηνο 2017. 

 

2.6.3 Απνδνηηθόηεηα Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ 

Ο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ εθθξάδεη ηελ απνδνηηθόηεηα 

ηεο επηρείξεζεο ρσξίο λα αλαθέξεη ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Πην αλαιπηηθά, 

                                                             
19Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε Έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 

2,52

15,35
16,19

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2015 2016 2017



ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

«ΕΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2015-2017 

29 
 

ππνινγίδεη ην βαζκό απνδνηηθόηεηαο  ησλ θεξδώλ πνπ θέξεη ε επηρείξεζε αμηνπνηώληαο ην 

ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θεθαιαίσλ (ίδηα + μέλα). 

 Ο αξηζκνδείθηεο πξνο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ καδί κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξνο ηα ζπλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 

θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
20

 

 

Απόδ. Απαζρνι. Κεθαιαίσλ = 
Καζαξά Κέξδε + Υξεκαηννηθ. Έμνδα 

X 100 
πλνιηθά Απαζρνινύκελα Κεθάιαηα 

 

Όρια > 0 

 

Πίνακας 13: Απόδοζη απαζτολοσμένων κεθαλαίων 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
248.806 

X 100 3,10 
8.028.583 

2016 
671.580 

X 100 9,34 
7.188.821 

2017 
689.438 

X 100 9,63 
7.160.075 

 

Γράθημα13: Απόδοζη απαζτολοσμένων κεθαλαίων 

 

 

                                                             
20Νηάξρνο Ν. Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε Έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 

3,10

9,34
9,63

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2015 2016 2017



ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

«ΕΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2015-2017 

30 
 

 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ν δείθηεο γηα ην έηνο 2015 ήηαλ ρακειόο, όκσο 

ζεηηθόο. Καζώο ηα επόκελα δύν έηε ηξηπιαζηάζηεθε, παξακέλνληαο ζην ίδην επίπεδν. 

 

2.6.4 Οηθνλνκηθή Μόριεπζε 

 Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο κόριεπζεο αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα μέλα 

θεθάιαηα ζηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο. Δπηθεξδή επίδξαζε έρνπκε όηαλ ε  δηαθνξά ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπλόινπ 

ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ.  

 Ο αξηζκνδείθηεο πξνο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα ζπλνιηθώλ απαζρνινπκέλσλ 

θεθαιαίσλ θαη εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:
21

 

 

Οηθνλνκηθή Μόριεπζε = 
Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Απνδνηηθόηεηα πλνι. Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ 

 

Όρια > 1 

 

Πίνακας 14: Οικονομική μότλεσζη 

Έηος Εθαρμογή Δείκηης 

2015 
0,62 

0,20 
3,10 

2016 
4,97 

0,53 
9,34 

2017 
4,80 

0,50 
9,63 

 

                                                             
21Νηάξρνο Ν.Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ, Πέκπηε Έθδνζε, Αζήλα-Πεηξαηάο, 

1997, Α. ηακνύιεο 
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Γράθημα 14: Οικονομική μότλεσζη

 

 

 Παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα όηη ν δείθηεο θαη γηα ηα ηξία έηε είλαη ρακειόηεξνο ηνπ 

επηζπκεηνύ νξίνπ. Πην αλαιπηηθά, ην 2016 θαη 2017 ν δείθηεο βξίζθεηαη ζην κηζό ηεο 

κνλάδαο ελώ ην 2015 θηάλεη ην ¼ ηεο κνλάδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1 πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα Ρεπζηόηεηαο 

Γράθημα15: σγκενηρωηικά αποηελέζμαηα ρεσζηόηηηας 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε ηακεηαθή θαη 

ε άκεζε ξεπζηόηεηα θαίλεηαη λα έρνπλ πέζεη πνιύ από ην όξην θαη δείρλνπλ κε απηό πσο ηα 

δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ δπζθνιεύνληαη λα θαιύςνπλ ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο θαη θηλδπλεύνπλ από θάπνηα μαθληθή απαίηεζε. Ζ έκκεζε 

ξεπζηόηεηα, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο είλαη θνληά ζην επηζπκεηό επίπεδν. Ζ γεληθόηεξε εηθόλα 

ηνπ νκίινπ είλαη κέηξηα θαη κε πηζαλνύο θηλδύλνπο σο πξνο ηελ ξεπζηόηεηά ηεο. 

3.2 πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα Γξαζηεξηόηεηαο 

Γράθημα16: σγκενηρωηικά αποηελέζμαηα δραζηηριόηηηας 
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ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη ηηκέο ησλ 

δεηθηώλ είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεηηθέο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο 

ζηνηρείσλ. Πην αλαιπηηθά, ε θπθινθνξηθή ηαρύηεηα ελεξγεηηθνύ δείρλεη πσο νη πσιήζεηο ηνπ 

νκίινπ απμάλνληαη ζηαδηαθά. Δλώ ε θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ είλαη πνιύ πάλσ 

από ην επηζπκεηό επίπεδν, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο έρεη κεγαιύηεξν ρξόλν δέζκεπζεο 

επηρεηξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, εηδηθά γηα ην έηνο 2015. ε κέηξην επίπεδν βξίζθεηαη θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα δηαζεζίκσλ, θαζώο δελ εθκεηαιιεύεηαη όζν πξέπεη ηηο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο ηεο αγνξάο όζν πην απνδνηηθά γίλεηαη. 

 

3.3 πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ Βησζηκόηεηαο 

Γράθημα17: σγκενηρωηικά αποηελέζμαηα διάρθρωζης κεθαλαίων και βιωζιμόηηηας 

 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ν δείθηεο γηα ηα 

ίδηα θεθάιαηα πξνο ζύλνιν παζεηηθνύ ζηαδηαθά απμάλεηαη. Παξακέλνληαο σζηόζν ζε 

ρακειό επίπεδν, δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα απνδνηηθόηεξε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Ζ ηηκή 

ηνπ θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο παξακέλεη ζε ρακειό επίπεδν 

από ην επηζπκεηό θαη απηό ζεκαίλεη όηη αλ ππάξμνπλ ζνβαξέο δεκηέο ζην κέιινλ, νη 

ππνρξεώζεηο ηνπ νκίινπ δελ ζα κπνξνύλ λα εμνθιεζνύλ ρσξίο λα ππάξμεη ζνβαξή 

αλαζηάησζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ ππεξρξέσζε θαη επίπεδν 

θεθαιαηαθήο κόριεπζεο, ε ηηκή ηνπ δείθηε νινέλα πέθηεη θαη απηό δείρλεη όηη νη 

ππνρξεώζεηο ηηο κεηώλνληαη ή κεηώλεηαη ην επίπεδν άζθεζεο θεθαιαηαθήο κόριεπζεο. 

Γεληθόηεξα, ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν όκηινο είλαη κέηξην πξνο ηθαλνπνηεηηθό. 
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3.4 πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα Δπελδύζεσλ 

Γράθημα18: σγκενηρωηικά αποηελέζμαηα επενδύζεων 

 

 

 Γηα ηελ αλάιπζε επελδύζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο κόλν δείθηεο, θαζώο δελ 

ππάξρνπλ πεξεηαίξσ ζηνηρεία. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, είλαη θαλεξό πσο ν όκηινο έρεη αξθεηά κεγάιε θεξδνθνξία. Ζ ηηκή ηνπ 

δείθηε γηα ην έηνο 2015 έθηαλε ζρεδόλ ην κεδέλ, όπνπ ηα επόκελα έηε πήξε απόηνκε αλνδηθή 

πνξεία, μεπεξλώληαο ην όξην θαη θηάλνληαο έηζη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. 

 

3.5 πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα Απνδνηηθόηεηαο 

Γράθημα19: σγκενηρωηικά αποηελέζμαηα αποδοηικόηηηας 

 

 

 ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην θαζαξό 

πεξηζώξην θέξδνπο ήηαλ ζε πνιύ ρακειό επίπεδν ην 2015, ελώ απνγεηώζεθε απόηνκα ηα 
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επόκελα έηε θαη παξέκεηλε ζηαζεξό. Φηάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ 5, ν όκηινο αξρίδεη λα ζεσξείηαη 

επηθεξδήο. Ζ απνδνηηθόηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ην 2015 ήηαλ ρακειή θαη απηό δείρλεη όηη ν 

όκηινο πάζρεη ζε θάπνην ηνκέα ηεο. Αληίζεηα, ηα επόκελα ρξόληα θαίλεηαη όηη επεκεξεί. Ζ 

απνδνηηθόηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ ην 2015 ήηαλ ρακειή θη απηό γηαηί ελδέρεηαη λα 

ππήξρε θάπνηα ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηνλ όκηιν, πςειέο δαπάλεο, πςειά γεληθά έμνδα, 

θαθή δηαρείξηζε, είηε δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Αληίζεηα, ηα επόκελα έηε είρε πςειό 

επίπεδν θαη απηό δείρλεη όηη ν όκηινο άξρηζε λα βαδίδεη ζσζηά θαη ζηαζεξά, ρσξίο λα 

αληηκεησπίδεη θάπνην αξλεηηθό παξάγνληα. Σέινο, ε νηθνλνκηθή κόριεπζε βξίζθεηαη ζε πνιύ 

ρακειό επίπεδν θαη απηό δείρλεη όηη ν όκηινο δαλείδεηαη κε κεγάιν ξπζκό, θαζώο ε επίδξαζε 

πνπ έρνπλ ηα μέλα θεθάιαηα ζηα θέξδε είλαη αξλεηηθά. 
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πκπέξαζκα 

 Από ην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπκπεξαίλνπκε όηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κε ηελ βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο 

αλαιπηέο θαη ηε ζύγρξνλε επηρείξεζε. Οη βαζηθόηεξεο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ είλαη: 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Γηαξζξώζεσο Κεθαιαίσλ θαη Βησζηκόηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Δπελδύζεσλ ή Δπελδπηηθνί Αξηζκνδείθηεο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

Από ην πξαθηηθό κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπκπεξαίλνπκε όηη ε εηθόλα πνπ είρε 

ν ηζνινγηζκόο ηνπ νκίινπ θαηά ην έηνο 2015 ήηαλ αξλεηηθή πξνο ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, 

σζηόζν θαηάθεξε λα ηελ βειηηώζεη ηα επόκελα δύν έηε. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

βαζηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα μερσξηζηά γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. 

 Οη δείθηεο ξεπζηόηεηαο παξαηεξνύκε όηη θαη ζηα ηξία έηε βξηζθόληνπζαλ ζε ρακειό 

επίπεδν, σο ζπλέπεηα απηνύ, είλαη θαλεξό πσο ππάξρεη ην ελδερόκελν λα εκθαληζηνύλ ζηνλ 

όκηιν δηάθνξα πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο. 

Οη ηηκέο ησλ δεηθηώλ δξαζηεξηόηεηαο είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεηηθέο, θαζώο θαίλεηαη 

πσο ν όκηινο δελ αμηνπνηεί νξζά ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, ζεηηθή κνξθή 

παξνπζηάδεη ε θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ελεξγεηηθνύ, πξνζθέξνληαο αύμεζε ζηηο πσιήζεηο. 

Δλώ αξλεηηθή επίδνζε θαίλεηαη λα έρνπλ ε θπθινθνξηθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ θαη 

δηαζεζίκσλ, έρνπλ θαζπζηέξεζε ζηηο δεζκεύζεηο θαη δελ εθκεηαιιεύνληαη κε νξζό ηξόπν ηηο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Οη δείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη θεθαιαίσλ δείρλνπλ λα παξακέλνπλ ζε 

ρακειό επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πεξηζώξην γηα κηα απνδνηηθόηεξε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό πξνο ζπλνιηθέο 

ππνρξεώζεηο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη θίλδπλνο ζην λα κε κπνξνύλ νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

νκίινπ λα αληαπνθξηζνύλ ζε πηζαλέο κειινληηθέο δεκηέο. Ζ ππεξρξέσζε θαη θεθαιαηαθή 

κόριεπζε όζν πάλε βειηηώλνληαη, θαζώο κεηώλνληαη νη ππνρξεώζεηο ή ην επίπεδν άζθεζεο 

θεθαιαηαθήο κόριεπζεο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ επελδπηηθνύ δείθηε ήηαλ επράξηζηα. Παξόινπ πνπ ηελ πεξίνδν 

ηνπ 2015 ε θεξδνθνξία ηνπ νκίινπ ήηαλ θνληά ζην κεδέλ, ην 2016 θαη 2017 παξνπζίαζε 

απόηνκε αλνδηθή πνξεία κε πηζαλόηεηα λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο ππνςήθηνπο 

επελδπηέο ηα επόκελα έηε. 
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 Σέινο, αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δεηθηώλ ηεο απνδνηηθόηεηαο, θαίλεηαη όηη ν 

όκηινο ην 2015 παξνπζίαζε δεκηέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά, θαζώο νη δείθηεο ηελ ηόηε 

πεξίνδν ήηαλ ρακεινί. Σα επόκελα δύν έηε ην θαζαξό πεξηζώξην θέξδνπο ηνπ νκίινπ 

βειηηώζεθε κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ θεξδώλ. Ζ απνδνηηθόηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαίλεηαη λα έρεη θαη απηή αλνδηθή ηάζε ηα επόκελα δύν έηε. Τςειό επίπεδν 

θαίλεηαη λα έρεη πάξεη θαη ν δείθηεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη απηό δείρλεη 

όηη ν όκηινο άξρηζε λα βαδίδεη ζσζηά θαη ζηαζεξά, έρνληαο θαιύηεξε δηνηθεηηθή απόδνζε 

θαη ρσξίο λα παξνπζηάδεη θάπνην αξλεηηθό παξάγνληα. Σέινο, από ηελ νηθνλνκηθή κόριεπζε 

θαίλεηαη όηη ν όκηινο έρεη κεγάιν ξπζκό δαλεηζκνύ. 
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Παξάξηεκα 1 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πάγην Δλεξγεηηθό 

Δλζώκαηα πάγηα 3.385.270 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 117.062 

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 678.637 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 239.538 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 523 

Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 85.022 

 4.506.052 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

Απνζέκαηα 662.025 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 752.142 

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηακεηαθά ηζνδύλακα & δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 2.108.364 

 3.522.531 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 8.028.583 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 1.020.081 

Απνζεκαηηθά 443.729 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 220.506 

Κεθάιαην & απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 1.684.316 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  105.954 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.790.270 

ΤΠΟΥΡΔΏΔΗ  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Γάλεηα 1.597.954 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 45.287 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 95.362 

Πξνβιέςεηο 6.405 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 22.674 

 1.767.682 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 2.795.378 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 34.814 

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 6.290 

Γάλεηα 1.633.033 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 1.116 

 4.470.631 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 6.238.313 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 8.028.583 
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Παξάξηεκα2 

 ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (ΠΩΛΖΔΗ) 7.302.939 

Κόζηνο πσιεζέλησλ (6.608.357) 

Μεηθηό θέξδνο 694.582 

Έμνδα πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο (339.901) 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (118.328) 

Έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο (536) 

Λνηπά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά 9.427 

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 245.244 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (8.797) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (209.842) 

Κέξδε/(Εεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (26.753) 

Κέξδε από επελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο & θνηλνπξαμίεο 21.518 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ 38.964 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 6.063 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) έηνπο 45.027 

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζεΑπνηειεζκάησλ 

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) από ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 
1.615 

 1.615 

ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ: 

Κέξδε/(Εεκηέο) από απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλδηαζέζηκσλ πξνο 

πώιεζε 
(255) 

Απξαγκαηνπνίεηα θέξδε/(δεκηέο) ζηελ απνηίκεζε πξάμεσλαληηζηάζκηζεο 

θηλδύλνπ 
(4.802) 

Απνραξαθηεξηζκόο πξάμεσλ αληηζη. θηλδύλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ 
24.548 

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (603) 

 18.888 

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα έηνπο, θαζαξά από θνξνινγία 20.503 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα έηνπο κεηά από θόξνπο 65.530 

Κέξδε/(δεκίεο)απνδνηέα ζε ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 46.684 

Κέξδε/(δεκίεο) απνδνηέα ζε Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (1.657) 

 45.027 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα απνδνηέα ζε Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 67.239 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα απνδνηέα ζε Γηθαηώκαηακεηνςεθίαο (1.709) 

 65.530 

Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 0,15 
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Παξάξηεκα3 

 

 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πάγην Δλεξγεηηθό 

Δλζώκαηα πάγηα 3.302.923 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 108.294 

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 689.607 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 100.973 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 1.626 

Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 91.131 

 4.294.554 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

Απνζέκαηα 929.164 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 868.331 

Παξάγσγα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 15.192 

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηακεηαθά ηζνδύλακα & δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 1.081.580 

 2.894.267 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 7.188.821 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 1.020.081 

Απνζεκαηηθά 469.788 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 549.891 

Κεθάιαην & απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 2.039.760 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  101.875 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.141.635 

ΤΠΟΥΡΔΏΔΗ  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Γάλεηα 1.456.204 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 42.736 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 110.912 

Πξνβιέςεηο 9.306 

Πξνκεζεπηέο & Λνηπέο ππνρξεώζεηο 259.644 

 1.878.802 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 1.777.909 

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 3.534 

Γάλεηα 1.386.299 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 642 

 3.168.384 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 5.047.186 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 7.188.821 
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Παξάξηεκα4 

 ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (ΠΩΛΖΔΗ) 6.679.923 

Κόζηνο πσιεζέλησλ (5.672.795) 

Μεηθηό θέξδνο 1.007.128 

Έμνδα πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο (279.912) 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (128.828) 

Έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο (2.167) 

Λνηπά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά 30.050 

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 626.271 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.129 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (205.909) 

Κέξδε/(Εεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 20.773 

Κέξδε από επελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο & θνηλνπξαμίεο 19.407 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ 465.671 

Φόξνο εηζνδήκαηνο (136.936) 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) έηνπο 328.735 

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) από ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 
(7.776) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα από επελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (869) 

 (8.645) 

ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ: 

Μεηαβνιέο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε (6.267) 

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ζην ιεηηνπξγηθό 

θέξδνο 
6.414 

Απξαγκαηνπνίεηα θέξδε/(δεκηέο) ζηελ απνηίκεζε πξάμεσλαληηζηάζκηζεο 

θηλδύλνπ 
15.862 

Απνραξαθηεξηζκόο πξάμεσλ αληηζη. θηλδύλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ 
19.642 

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.076) 

 34.575 

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα έηνπο, θαζαξά από θνξνινγία 25.930 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα έηνπο κεηά από θόξνπο 354.665 

Κέξδε/(δεκίεο)απνδνηέα ζε ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 329.760 

Κέξδε/(δεκίεο) απνδνηέα ζε Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (1.025) 

 328.735 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα απνδνηέα ζε Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 355.819 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα απνδνηέα ζε Γηθαηώκαηακεηνςεθίαο (1.154) 

 354.665 

Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 1,08 
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Παξάξηεκα 5 

 ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πάγην Δλεξγεηηθό 

Δλζώκαηα πάγηα 3.311.893 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 105.684 

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 701.635 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 71.355 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 1.857 

Γάλεηα, πξνθαηαβνιέο θαη καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 89.626 

 4.282.050 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

Απνζέκαηα 1.056.393 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 791.205 

Παξάγσγα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 11.514 

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ηακεηαθά ηζνδύλακα & δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 1.018.913 

 2.878.025 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 7.160.075 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 1.020.081 

Απνζεκαηηθά 358.056 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 930.522 

Κεθάιαην & απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 2.308.659 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  62.915 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.371.574 

ΤΠΟΥΡΔΏΔΗ  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Γάλεηα 920.234 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 131.611 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 131.256 

Πξνβιέςεηο 8.371 

Πξνκεζεπηέο & Λνηπέο ππνρξεώζεηο 28.700 

 1.220.172 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 1.661.457 

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 5.883 

Γάλεηα 1.900.269 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 720 

 3.568.329 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 4.788.501 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  

θαη ππνρξεώζεσλ 

 

 

7.160.075 
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Παξάξηεκα6 

 ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ (ΠΩΛΖΔΗ) 7.994.690 

Κόζηνο πσιεζέλησλ (6.907.198) 

Μεηθηό θέξδνο 1.087.492 

Έμνδα πσιήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο (276.182) 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (133.427) 

Έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο (212) 

Λνηπά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά (15.888) 

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 661.783 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 4.600 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (169.653) 

Κέξδε/(Εεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (8.173) 

Κέξδε από επελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο & θνηλνπξαμίεο 31.228 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ 519.785 

Φόξνο εηζνδήκαηνο (135.862) 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) έηνπο 383.923 

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) από ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρώλ 
(9.589) 

Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα από επελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο - 

 (9.589) 

ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ: 

Μεηαβνιέο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 6 

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε ζην ιεηηνπξγηθό 

θέξδνο 
- 

Μείσζε αμίαο γεο (1.669) 

Απξαγκαηνπνίεηεο(δεκηέο)/θέξδε ζηελ απνηίκεζε πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο 

θηλδύλνπ 
(4.590) 

Απνραξαθηεξηζκόο πξάμεσλ αληηζη. θηλδύλνπ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ 

εηζνδεκάησλ 
1.979 

Λνηπέο θηλήζεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 752 

 (3.522) 

Λνηπά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα έηνπο, θαζαξά από θνξνινγία (13.111) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα έηνπο κεηά από θόξνπο 370.812 

Κέξδε/(δεκίεο)απνδνηέα ζε ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 381.372 

Κέξδε/(δεκίεο) απνδνηέα ζε Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 2.551 

 383.923 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα) / έζνδα απνδνηέα ζε Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 368.989 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά (έμνδα)/έζνδα απνδνηέα ζε Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 1.823 

 370.812 

Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) 1,25 

 


