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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
 

Σν ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ. Χο εμσηεξηθνί 

αλαιπηέο επηιέμακε λα αλαιύζνπκε ηηο ηειεπηαίεο πέληε πεξηόδνπο ώζηε ε αλάιπζε καο 

λα έρεη κία δηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε αμηόπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

ην πξώην θεθάιαην αλαθέξνπκε ηελ ηζηνξία ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ., όπνπ ηδξύζεθε 

ην 1950 από ηνλ Παλαγηώηε Κσηζόβνιν θαη ζήκεξα κεηξά 69 θαηαζηήκαηα. 

ην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξνπκε ηελ έλλνηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ θαη ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ. ην ηξίην θεθάιαην παξαζέηνπκε ππό ηελ 

κνξθή δηαγξακκάησλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη ζρνιηαζκόο απηώλ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Κιείλνληαο ζην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάςακε ηα ζεκαληηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2014-2018. 
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1Ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ ΚΨΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 
 

Σν ηαμίδη ηεο εηαηξείαο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. μεθίλεζε ην 1950 όηαλ άλνημε θαη ην 

πξώην ηεο θαηάζηεκα ζηελ νδό Αξηζηείδνπ 1. Ιδηνθηήηεο ήηαλ ν Παλαγηώηεο 

Κσηζόβνινο ε επσλπκία ηνπ νπνίνπ έκεηλε έσο ζήκεξα, σο ε Νν 1 εηαηξεία ειεθηξηθώλ 

θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

ηηο επόκελεο δύν δεθαεηίεο ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. ζα θαζηεξσζεί σο κηα από ηηο 

θνξπθαίεο εηαηξείεο ζηνλ θιάδν ηεο θαη ην 1979 ν Μαξίλνο Παξάβαινο αλαιακβάλεη ηα 

ελία ηεο εηαηξείαο κε ραξαθηεξηζηηθό κήλπκα ην "ΚΧΣΟΒΟΛΟ - Νέα Γεληά - 

Αξηζηείδνπ 9". 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ε εηαηξεία ζα έρεη ξαγδαία αλάπηπμε θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

κεηξά ήδε πέληε θαηαζηήκαηα. Σν 1993 εμαγνξάζηεθε από ηελ ΦνπξιήοTrade ΑΔΒΔ 

θαη ην 1998 ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. εμαγόξαζε ε ίδηα ηελ ηζηνξηθή αιπζίδα 

ΡάδηνΑζήλαη. 

Σν 1999 ε εηαηξεία εηζάγεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ελώ ην 2000 μεθηλάεη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξπθαίν ζηελ Δπξώπε Βξεηαληθό Όκηιν Dixons από ηνλ νπνίν ζα 

εμαγνξαζηεί ην 2005, κηα θίλεζε πνπ ζα αιιάμεη ηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο. 

ήκεξα ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. έρεη αλαθεξπρηεί σο ε Νν 1 Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ 

Ηιεθηξηθώλ θαη Ηιεθηξνληθώλ πζθεπώλ ζηελ Διιάδα θαη κεηξά πάλσ από 70 

θαηαζηήκαηα, πξνζπαζώληαο θαζεκεξηλά λα θάλεη θαιύηεξε ηε δσή ηνπ πειάηε.
1
 

 

 

 

 

                                                             
1https://corporate.kotsovolos.gr/gr/company/i-istoria-tis-kotsovolos/ 
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2ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ –

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΣΨΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΨΝ 
 

Οη αξηζκνδείθηεο είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο νη νπνίεο αθνξνύλ είηε ην παξόλ είηε ην κέιινλ πξνβιέπνληαο θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο. πλήζσο είλαη κία ζρέζε κεηαμύ δύν νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κίαο νληόηεηαο. 

Δπνκέλσο ε ζρέζε κεηαμύ αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή πνπ αθνξά ζπλήζσο ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ινγηθή, 

θαηαλνεηή θαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. Έλαο 

αξηζκνδείθηεο ζεσξείηαη αμηόινγνο όηαλ κπνξεί λα ζπγθξίλεηαη δηαρξνληθά κε κεγέζε 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ είηε ηεο ίδηαο επηρείξεζεο είηε νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ. 

Κιείλνληαο ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη νη αξηζκνδείθηεο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο πξνθεηηθά εξγαιεία θαη ν αλαιπηήο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηεί ζα 

πξέπεη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία θαη ηηο κειινληηθέο 

ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο.
2
 

2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  

2.2.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ε γεληθήο ξεπζηόηεηαο είλαη γλσζηόο θαη σο αξηζκνδείθηεο 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ε πξώηνπ βαζκνύ ξεπζηόηεηαο. Τπνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην 

θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό κε ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.  

                                                             
2πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 60 
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Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ γενικήσ ρευςτότητασ   =  
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό 

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝇𝝁𝜺𝝈 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝇𝜺𝜾𝝈 

 

Ο αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ε γεληθήο ξεπζηόηεηαο δείρλεη πόζεο θνξέο ην θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό θαιύπηεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο κηαο νληόηεηαο. Γηα λα ζεσξείηαη 

όηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηόηεηα ζε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη ν αξηζκεηήο ηνπ 

θιάζκαηνο, δειαδή ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ 

παξνλνκαζηή ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη κεγαιύηεξν ηεο κνλάδαο. Με απηό ηνλ ηξόπν 

ππνδειώλεηαη όηη ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό αθνύ ππεξθαιύπηεη ηηο βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ηεο νληόηεηαο, ε επηρείξεζε απηή έρεη ηθαλνπνηεηηθή γεληθή ξεπζηόηεηα.
3
 

2.2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΩΜΕΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ε εηδηθήο ξεπζηόηεηαο έξρεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο 

από ηηο αδπλακίεο ηνπ πξνεγνύκελνπ δείθηε ηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο, έηζη ν παξόλ 

δείθηεο ζεσξείηαη έλαο απζηεξόηεξνο δείθηεο ξεπζηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνύκελν, θαζώο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό αθαηξνύληαη ηα απνζέκαηα ηεο 

νληόηεηαο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

                                                             
3πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 74-75 
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Αριθμοδείκτησ άμεςησ ρευςτότητασ   =  
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό –𝜶𝝅𝝄𝜽έ𝝁.

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝇𝝁𝜺𝝈 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝇𝜺𝜾𝝈  

 

Όπσο αλαθέξακε ζηνλ αξηζκεηή απηνύ ηνπ δείθηε, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα απνζέκαηα 

θαη απηό έρεη λα θάλεη κε ην ρξόλν ή πηζαλέο δπζρέξεηεο ζηε ξεπζηνπνίεζε ηνπο. 

Δκπεηξηθά δεδνκέλα από ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνπλ όηη ν δείθηεο απηόο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξνο ε ίζνο ηεο κνλάδαο. Απηό ζεκαίλεη όηη κε ηηο απαηηήζεηο, ηα δηαζέζηκα 

θαη ηα ρξεόγξαθα ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη πιήξσο νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ηεο επηρείξεζεο.
4
 

2.2.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΣΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο είλαη ζπγγελήο κε ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο 

δείθηεο αιιά από ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ν απζηεξόηεξνο δείθηεο ξεπζηόηεηαο θαη 

απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηνλ αξηζκεηή ηνπ δελ εμεηάδεη ην θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό αιιά κόλν ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Αριθμοδείκτησ ταμειακήσ ρευςτότητασ   =  
𝝉𝜶𝝁𝜺𝜾𝜶𝜿ά 𝜹𝜾𝜶𝜽.  𝜿𝜶𝜾 𝜾𝝇𝝄𝜹ύ𝝂𝜶𝝁𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝇𝝁𝜺𝝈 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝇𝜺𝜾𝝈 

 

                                                             
4πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 80-82. 
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Δκπεηξηθά δεδνκέλα από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δείρλνπλ όηη ην απνηέιεζκα ηνπ 

αξηζκνδείθηε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο πξέπεη λα ηζνύηαη ε λα είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 

0,5 θνξέο.
5
 

2.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣE  ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ  

2.3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣH ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΨΝ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ ππνινγίδεη πόζεο θνξέο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο επηηεύρζεθε ε αλαθύθισζε ησλ απνζεκάησλ, δειαδή πόζεο 

θνξέο κηα εκπνξηθή επηρείξεζε αγνξάδεη απνζέκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα πνπιάεη θαηά 

ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ κυκλοφ. ταχυτ. αποθεμάτων  =  
𝜿ό𝝇𝝉𝝄𝝈  𝝅𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝝁έ𝝇𝝄𝝈 ό𝝆𝝄𝝈𝜶𝝅𝝄𝜽𝜺𝝁ά𝝉𝝎𝝂
 

 

Η νληόηεηα έρεη ζπκθέξνλ λα αλαθπθιώλεη πνιιέο θνξέο ηα απνζέκαηα ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ ην νπνίν θαη ζεκαίλεη λα έρεη πςειή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα 

απνζεκάησλ. Παξάιιεια κία πςειή θπθινθνξηθή ηαρύηεηα δείρλεη ηε γξήγνξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ απνζεκάησλ, ην νπνίν νδεγεί ζε πςειέο πσιήζεηο, απμεκέλα θέξδε, 

βειηηώλνληαο έηζη ηε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο. 

                                                             
5πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 84. 
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Από ηνλ αξηζκνδείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ πξνθύπηεη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ζε κέξεο πνπ ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε από ηε ζηηγκή πνπ ζα αγνξάζεη ηα 

απνζέκαηα ηεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ηα πνπιήζεη. Ο αξηζκνδείθηεο πνπ πξνθύπηεη 

ιέγεηαη δηάξθεηα απνζεκάησλ ζε εκέξεο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Διάρκεια Αποθεμάτων   =  
𝟑𝟔𝟓

𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή 𝝉𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜶𝝅𝝄𝜽𝜺𝝁ά𝝉𝝎𝝂 

 

Οη εκέξεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ παξαπάλσ δείθηε είλαη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό 

κέγεζνο γηα έλαλ αλαιπηή από όηη νη θνξέο αλά έηνο πνπ καο έδεηρλε ν αξηζκνδείθηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ.
6
 

2.3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ δείρλεη πόζεο θνξέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ κεηαηξέπνληαη νη απαηηήζεηο κηαο νληόηεηαο ζε δηαζέζηκα. 

Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ κυκλοφ. ταχ. απαιτήςεων=  
𝝅𝝎𝝀ή𝝇𝜺𝜾𝝈

𝝁έ𝝇𝝄𝝈 ό𝝆𝝄𝝈 𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝇𝜺𝝎𝝂 

 

                                                             
6πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 94-96. 
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Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε ηόζν πην γξήγνξα εηζπξάηηνληαη νη 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ ζε εκέξεο, αλ 

δηαηξέζνπκε ηηο εκέξεο πνπ έρεη έλαο ρξόλνο (365) κε ην απνηέιεζκα ηνπ αξηζκνδείθηε 

ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ. 

Η δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ ζε εκέξεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Διάρκεια απαιτήςεων  =  
𝟑𝟔𝟓

𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή 𝝉𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝇𝜺𝝎𝝂 

 

Οη εκέξεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ αξηζκνδείθηε δείρλνπλ ηελ πεξίνδν από ηελ πώιεζε 

ελόο πξντόληνο έσο ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο απηήο.
7
 

2.3.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο πξνκεζεπηώλ δείρλεη πόζεο θνξέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ εμνθινύληαη νη ππνρξεώζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

                                                             
7Γθίθαο Γ. Υ. (2002), Η αλάιπζε θαη νη ρξήζεηο ησλ ινγηζηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, εθδόζεηο Μπέλνπ  Γ., Αζήλα. ει. 197-198. 
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Αριθμοδείκτησ κυκλοφ. ταχ. προμ/τϊν.   =  
𝜶𝜸𝝄𝝆έ𝝈

𝝁έ𝝇𝝄𝝈 ό𝝆𝝄𝝈 𝝅𝝆𝝄𝝁𝜼𝜽𝜺𝝊𝝉ώ𝝂 

 

Γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο νη αγνξέο ππνινγίδνληαη κε ηελ εμήο ζρέζε:  

Αγνξέο= θόζηνο πσιεζέλησλ+ ηειηθό απόζεκα-αξρηθό απόζεκα. 

Όζν κηθξόηεξν είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε ηόζν πην αξγά εμνθινύληαη νη εκπνξηθέο 

ππνρξεώζεηο θαη ηόζν πην κεγάιε είλαη ε πίζησζε πνπ παξέρνπλ νη πξνκεζεπηέο ζηελ 

επηρείξεζε. 

ύκθσλα κε ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο πξνκεζεπηώλ κπνξνύκε λα 

ππνινγίδνπκε ηελ δηάξθεηα ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο γηα λα βξνύκε ζε 

πόζεο εκέξεο θαηά κέζν όξν εμνθινύληαη νη πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο. 

Η δηάξθεηα ππνρξεώζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Διάρκεια υποχρεϊςεων προσ προμ/τζσ   =  
𝟑𝟔𝟓

𝜿𝝊𝜿𝝀.  𝝉𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶𝝅𝝆𝝄𝝁/𝝉ώ𝝂 

 

Οη εκέξεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ παξαπάλσ δείθηε αθνξνύλ ηελ πεξίνδν από ηε 

ζηηγκή πνπ ζα αγνξαζηεί έλα πξντόλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα εμνθιεζεί ν  πξνκεζεπηήο.
8
 

 

                                                             
8Γθίθαο Γ. Υ. (2002), Η αλάιπζε θαη νη ρξήζεηο ησλ ινγηζηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, εθδόζεηο Μπέλνπ  Γ., Αζήλα. ει. 200-201. 
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2.3.4 ΛΕΙΣΟΤΡΚΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 
 

Ο ιεηηνπξγηθόο θύθινο είλαη ην άζξνηζκα ηεο δηάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο 

δηάξθεηαο ησλ απαηηήζεσλ ζε εκέξεο. 

Ο ιεηηνπξγηθόο θύθινο απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Λειτουργικόσ κφκλοσ επιχείρηςησ   = Διάρκεια αποθ.+ Διάρκεια απαιτ. 

 

Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ιεηηνπξγηθό θύθιν είλαη νη εκέξεο πνπ 

ρξεηάδνληαη από ηελ ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ζα αγνξάζεη έλα απόζεκα κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ ζα εηζπξάμεη ηελ απαίηεζε από ηελ πώιεζε ηνπ απνζέκαηνο απηνύ.
9
 

2.3.5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
 

Ο εκπνξηθόο θύθινο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θύθινπ θαη ηεο δηάξθεηαο 

ησλ πξνκεζεπηώλ ζε εκέξεο. 

Ο εκπνξηθόο θύθινο απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

Εμπορικόσ κφκλοσ επιχ/ςησ   =Λειτ. Κφκλοσ – Διάρ. υποχρ. προσ προμ. 

                                                             
9πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 108. 
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Σν απνηέιεζκα ηνπ εκπνξηθνύ θύθινπ κεηξηέηαη ζε εκέξεο θαη δείρλεη πόζεο εκέξεο έρεη 

ε νληόηεηα αλάγθε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ηόρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη 

λα κεηώζεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηηο εκέξεο ηνπ εκπνξηθνύ θύθινπ ώζηε λα κελ 

έρεη αλάγθε ρξεκαηνδόηεζεο θαη λα βειηηώζεη ηε ξεπζηόηεηα ηεο.
10

 

2.4  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ  

2.4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΜΙΚΣΟΤ ΠΕΡΙΘΨΡΙΟΤ ΚΕΡΔΟΤ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα κηθηά θέξδε 

κε ηηο πσιήζεηο κηαο επηρείξεζεο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη ην πνζνζηό ηνπ 

κηθηνύ θέξδνπο ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ μικτοφ περιθ. κζρδουσ   =  
𝝁𝜾𝜿𝝉ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼

𝝅𝝎𝝀ή𝝇𝜺𝜾𝝈 ∗ 100 

 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ αξηζκνδείθηε κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο είλαη έλα βαζηθό εξγαιείν 

γηα εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαζώο κεηξά θαη αμηνινγεί ηελ 

απνδνηηθόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθό λα έρνπλ έλα πςειό 

κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο ώζηε ε επηρείξεζε λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, κε απηό ηνλ 

ηξόπν ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα θαιύπηεη ηόζν ηα ιεηηνπξγηθά όζν θαη ηα έθηαθηα 

                                                             
10πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 108. 
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έμνδα ηεο θαη ηαπηόρξνλα λα ηεο αθήλεη έλα ηθαλνπνηεηηθό πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο 

ζε ζύγθξηζε πάληα κε ηηο πσιήζεηο ηεο.
11

 

2.4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΕΡΙΘΨΡΙΟΤ ΚΕΡΔΟΤ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δείρλεη ην πνζνζηό ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο 

πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε από ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ καθ. περιθωρίου κζρδουσ  =  
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼

𝝅𝝎𝝀ή𝝇𝜺𝜾𝝈 ∗ 100 

 

Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πνζνζηό ηνπ αξηζκνδείθηε ηόζν πην επηθεξδήο είλαη κία 

νληόηεηα. Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο είλαη πνιύ ρξήζηκνο ηόζν γηα 

ηελ δηνίθεζε όζν θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνύο αλαιπηέο θαζώο ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ 

πξνθύπηεη βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο  ηνπο γηα ηα κειινληηθά θαζαξά θέξδε ηεο 

εηαηξείαο.
12

 

2.4.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ αθνξά θπξίσο ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

ηδηνθηήηεο κηαο νληόηεηαο, δηόηη ππνινγίδεη ηελ απόδνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ 

επελδύζεη. 

                                                             
11Νηάξρνο Ν. Α. (2004).Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

εθδόζεηο ηακνύιεοΑζ., Αζήλα. ει. 101-102. 
12Νηάξρνο Ν. Α. (2004).Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

εθδόζεηο ηακνύιεοΑζ., Αζήλα. ει. 104-105. 
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Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ αποδ. ιδίων κεφ.   =  
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼

𝝁έ𝝇𝝄𝝈 ό𝝆𝝄𝝈 𝜾𝜹ί𝝎𝝂 𝜿𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 ∗ 100 

 

Έλα πςειό πνζνζηό απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί κέηξν εκπηζηνζύλεο ησλ 

κεηόρσλ θαζώο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζε απηή 

ηελ επηρείξεζε.
13

 

2.4.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΙΚΨΝ 

ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ είλαη από ηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο αξηζκνδείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο θαζώο κεηξά ηελ ηθαλόηεηα 

ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε γηα λα πεηύρεη ηα θαζαξά 

ηεο θέξδε. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ αποδ. ςυνολ. κεφ. =  
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼

𝝁έ𝝇𝝄𝝈 ό𝝆𝝄𝝈 𝝇𝝊𝝂𝝄𝝀 .𝜿𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 ∗ 100 

 

                                                             
13πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 168-170. 
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Ο παξαπάλσ δείθηεο είλαη εύθνινο ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαη θαηαλνεηόο, επίζεο 

ζπλνςίδεη πνιιέο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ελώ βνεζάεη 

θαη πνιύ ζηελ ζπγθξηζηκόηεηα ζε δηαρξνληθέο αλαιύζεηο. Γηα ην ιόγν απηό 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ από ηνπο αλαιπηέο θαη γηα απηό ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο από ηνπο 

πην δηαδεδνκέλνπο δείθηεο.
14

 

2.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΨΗ ΚΑΙ 

ΒΙΨΙΜΟΣΗΣΑ  

2.5.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ ΠΡΟ ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΑ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα ε αιιηώο δείθηεο ζρέζεσο 

θεθαιαίσλ, δείρλεη ηη πνζνζηό είλαη ηα ίδηα θεθάιαηα επί ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ ή 

αιιηώο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο 

 

 

Αριθμοδείκτησ ιδίων κεφ. προσ ςυν. κεφ. =  
ί𝜹𝜾𝜶 𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶

𝝇𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶 ∗ 100 

 

Ο δείθηεο απηόο βνεζάεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηαο κηαο επηρείξεζεο θαζώο θαη 

ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο. 

Δπίζεο ε ζρέζε απηή κεηαμύ αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή δίλεη κία εηθόλα ηεο απηνλνκίαο 

                                                             
14πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 158-159. 
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πνπ κπνξεί λα έρεη κία νληόηεηα θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο από δαλεηαθά θεθάιαηα θαη 

ινηπέο ππνρξεώζεηο.
15

 

2.5.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΑΛΤΧΗ ΣΟΚΨΝ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο θαιύςεσο ηόθσλ δείρλεη πόζεο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ 

ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαιύςεη ηνπο ρξεσζηηθνύο ηεο ηόθνπο κε ηα θέξδε πξν θόξσλ 

θαη ηόθσλ ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Αριθμοδείκτησ κάλυψησ τόκων   =  
𝜿έ𝝆𝜹𝜼𝝅𝝆𝝄𝝋ό𝝆𝝎𝝂𝜿𝜶𝜾𝝉ό𝜿𝝎𝝂

𝝌𝝆𝜺𝝎𝝇𝝉𝜾𝜿𝝄ί 𝝉ό𝜿𝝄𝜾  

 

Ο παξαπάλσ δείθηεο αθνξά θπξίσο ηνπο δαλεηζηέο κηαο νληόηεηαο θαζώο απνηειεί έλα 

κέηξν δαλεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ θεξδνθνξία ηεο. Δπίζεο ν 

αξηζκνδείθηεο θαιύςεσο ηόθσλ δείρλεη ην πεξηζώξην αζθάιεηαο ησλ πηζησηώλ θαζώο 

εκθαλίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο νληόηεηαο λα εμνθιεί ηνπο ηόθνπο ηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό 

πξέπεη ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν ηεο κνλάδαο ώζηε ε 

επηρείξεζε λα θαιύπηεη πιήξσο ηνπο ηόθνπο ηεο θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 

αζέηεζεο ζρεηηθά κε ηελ εμόθιεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηεο εμόδσλ.
16

 

                                                             
15Κάληδνο Κ. (2002). Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, εθδόζεηο Interbooks , 

Αζήλα. ει. 129-130. 

 
16Νηάξρνο Ν. Α. (2004).Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

εθδόζεηο ηακνύιεοΑζ., Αζήλα. ει. 174-175. 
 

file:///C:\Users\Acer\Downloads\��������%20�������%20(2).docx%23_Toc505930843


ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. 
 

20 
 

2.5.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΦΛΕΤΗ  
 

Ο αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο εμεηάδεη ηελ παξνπζία ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζην ελεξγεηηθό ηεο νληόηεηαο. 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

Αριθμοδείκτησ χρημ/κησ μόχλευςησ   =  
𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό 

ί𝜹𝜾𝜶𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶 

 

Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε απηό ζεκαίλεη όηη έρεη 

πνιιά μέλα θεθάιαηα ηα νπνία κπνξεί  λα είλαη είηε δάλεηα, είηε εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

είηε ινηπέο ππνρξεώζεηο. Δπίζεο κηα πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε δξα 

απνδνηηθά γηα ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο, αξθεί ην θόζηνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ 

(ηόθνη) λα θαιύπηνληαη πιήξσο από ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη απηό ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα  επηρείξεζε λα είλαη θεξδνθόξα.
17

 

 

 

                                                             
17πθηαλάθεο Ν., Παπαδέαο Π. (2014), Αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ., Αζήλα. ει. 208. 
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3ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΣΨΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΣΨΝ 

AΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΨN ΣΗ ΚΨΣΟΒΟΛΟ Α.Ε..  

3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  

3.1.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Η ΕΜΜΕΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  
 

 

Η πξώηε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ πνπ επηιέμακε λα αλαιύζνπκε είλαη νη αξηζκνδείθηεο 

ξεπζηόηεηαο κε ηνπο νπνίνπο ζα εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα ηεο νληόηεηαο 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ λα απνπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Με ην αξηζκνδείθηε ηεο 

γεληθήο ξεπζηόηεηαο ζα βξνύκε πόζεο θνξέο θαηά ηεο δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ κπνξεί 

κηα εηαηξεία λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο, δειαδή ηα απνζέκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο (νκάδεο 

2 θαη 3 ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο γηα ηελ πεληαεηία 2014 έσο 2018 

γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ είλαη  1,21 /1,13 /1,1 /0,99 /1,04 θνξέο αληίζηνηρα γηα ηελ 

θάζε πεξίνδν. ύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία έλα θαιό απνηέιεζκα  γεληθήο  

ξεπζηόηεηαο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν ηεο κνλάδαο θαη θνληά ζην δύν θνξέο. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 1,21 1,13 1,1 0,99 1,04

Αριθμοδείκτησ Γενικήσ ή  Ζμμεςησ  
Ρευςτότητασ
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Παξαηεξνύκε όηη ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ θαη ηηο 5 πεξηόδνπο  κπνξεί λα θαιύςεη πιήξσο 

ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ, κε εμαίξεζε ην 2017 όπνπ κπνξεί λα θαιύςεη ην 

99% απηώλ, κε ηε ξεπζηνπνίεζε  ησλ απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ. ύκθσλα κε ηα 

όζα πξναλαθέξακε είλαη κηα εηαηξεία κε επαξθή γεληθή ξεπζηόηεηα αθνύ κπνξεί θαη 

θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηόδνπο ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε δελ είλαη κηα εηαηξεία πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ 

πςειή ηεο ξεπζηόηεηα. 

3.1.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  
 

 

Ο δεύηεξνο αξηζκνδείθηεο από ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ηεο άκεζεο ε αιιηώο εηδηθήο 

ξεπζηόηεηαο. Με ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε απηνύ ζα βξνύκε πόζεο θνξέο κέζα ζε κία 

πεξίνδν κπνξεί ε επηρείξεζε λα απνπιεξώζεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε 

ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ άκεζσλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ ηεο. Όηαλ ιέκε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελλννύκε ην θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό εθηόο ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία είλαη πην δύζθνιν λα ξεπζηνπνηεζνύλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε άκεζεο ξεπζηόηεηαο γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ 

ηελ πεξίνδν 2014-2018 είλαη 0,77 /0,7 /0,68 /0,6 /0,62 θνξέο αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 0,77 0,7 0,68 0,6 0,62

Αριθμοδείκτησ Ειδικήσ  Ρευςτότητασ
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ρξνληά. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία γηα λα είλαη θαιό έλα απνηέιεζκα άκεζεο 

ξεπζηόηεηαο πξέπεη λα είλαη θνληά ζηε κνλάδα. Παξαηεξνύκε όηη θαη ηηο πέληε 

πεξηόδνπο  ε νληόηεηα δελ κπνξεί  λα θαιύςεη πιήξσο ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ηεο κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ ηεο. Δίλαη εκθαλέο όηη ρξήζε κε ηε ρξήζε ε άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο 

εηαηξείαο κεηώλεηαη θαη απηό νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο θαη θπξίσο ησλ εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο, κε απνηέιεζκα ην 2018 

ε νληόηεηα λα κπνξεί λα θαιύςεη ην 62% ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο. 

Κιείλνληαο ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. έρεη πνιύ ρακειή εηδηθή ξεπζηόηεηα θαη γηα ην ιόγν απηό δελ 

κπνξεί λα θαιύςεη θακία πεξίνδν ζην 100% ηηο βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

3.1.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΣΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ  
 

 

Ο ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο από ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ηεο  ηακεηαθήο  ξεπζηόηεηαο. 

Με ην δείθηε απηό ζα βξνύκε ζε ηη βαζκό κηα επηρείξεζε κπνξεί λα θαιύςεη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηε ρξήζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδπλάκσλ ηεο. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 0,24 0,09 0,31 0,25 0,26

Αριθμοδείκτησ Σαμειακήσ Ρευςτότητασ
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ 

Α.Δ. ηεο ρξήζεο 2014-2018 είλαη 0,24 /0,09 /0,31 /0,25 /0,26 θνξέο αληίζηνηρα γηα ηελ 

θάζε πεξίνδν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε κε βάζεη ηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν ε ίζν ηνπ 0,5 θνξέο. ύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα ε νληόηεηα παξνπζηάδεη πνιύ ρακειή ηακεηαθή ξεπζηόηεηα, 

θπξίσο ην 2015 νπνύ κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηεο κπνξνύζε λα θαιύςεη 

κόιηο ην 9% ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο, ελώ ην 2018 κπνξεί λα θαιύςεη ην 

26% ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο. Παξαηεξνύκε όηη ε εηαηξεία έρεη πνιύ ρακειή ηακεηαθή 

ξεπζηόηεηα αιιά απηό ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη ηόζν αξλεηηθό, δηόηη 

είλαη κία εηαηξεία ε νπνία επελδύεη ηα δηαζέζηκα ηεο θαη δελ ηα δηαηεξεί ζηα ηακεία ηεο, 

γηα λα απμήζεη ηα απνζέκαηα ηεο ε λα ηα επελδύζεη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο είλαη 

ε δηαθήκηζε θαη όρη κόλν, γηα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. 

3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ  

3.2.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΨΝ  
 

 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 5,3 5,56 4,99 5,56 6,12

Αριθμοδείκτησ  Κυκλοφοριακήσ ταχφτητασ 
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Η δεύηεξε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ είλαη ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πξώηνο δείθηεο είλαη ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο απνζεκάησλ. Με ηνλ δείθηε απηό ζα βξνύκε πόζεο θνξέο κέζα ζε κία πεξίνδν 

αλαθπθιώλνληαη ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε 

ηεο δηάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ ζα βξνύκε ζε πόζεο κέξεο θαηά κέζν όξν ε 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. αλαλεώλεη, δειαδή πνπιάεη ηα απνζέκαηα ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ γηα ηελ 

πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε είλαη 5,3/ 5,56/ 4,99 /5,56 /6,12 θνξέο αληίζηνηρα γηα ηηο 

ρξήζεηο 2014-2018.ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο απνζεκάησλ ππνινγίζακε ηε δηάξθεηα ησλ απνζεκάησλ ζε εκέξεο γηα ηελ 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε είλαη ηα εμήο: 68,84 /65,67 /73,18 

/65,62 /59,69 εκέξεο αληίζηνηρα γηα ηηο ίδηεο ρξήζεηο. Παξαηεξνύκε όηη ε 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. αθνινπζεί κία ζρεηηθά ζηαζεξή πνιηηηθή σο αλαθνξά ηελ 

αλαλέσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ, αλαλεώλνληαο έηζη ηα απνζέκαηα ηνπ ζε δύν κήλεο θαη 

θάηη αλά κέζν όξν. Σν 2018 είλαη ε ρξνληά όπνπ ν ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. αλαλεώλεη πην 

γξήγνξα ηα απνζέκαηα ηνπ, θαζώο από ηε ζηηγκή πνπ ζα κπεη έλα εκπόξεπκα ζηελ 

απνζήθε κέρξη θαη ηελ ζηηγκή πνπ ζα πνπιεζεί ρξεηάδεηαη δύν κήλεο (59,69 εκέξεο). 
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3.2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ 

ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ  

 
 

Ο δεύηεξνο αξηζκνδείθηεο από ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε απηνύ ηνπ δείθηε ζα 

δνύκε πόζεο θνξέο κέζα ζε κία πεξίνδν ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη ηηο εκπνξηθέο ηεο 

απαηηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε απηνύ ζα βξνύκε ηε δηάξθεηα ησλ 

απαηηήζεσλ, δειαδή ζε πόζεο εκέξεο από ηελ ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε πώιεζε ελόο 

πξντόληνο, ε επηρείξεζε ζα εηζπξάμεη ηελ απαίηεζε απηή. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απαηηήζεσλ γηα ηελ 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη 8,86/ 8,37/  8,57/ 12,13/ 13,49 θνξέο ελώ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ δείθηε ηεο δηάξθεηαο ησλ απαηηήζεσλ είλαη 41,19/ 43,62 /42,6 /30,09 /27,05 εκέξεο 

αληίζηνηρα γηα ηελ πεληαεηία 2014-2018. Όζν ιηγόηεξεο είλαη νη κέξεο ηεο δηάξθεηαο ησλ 

απαηηήζεσλ ηόζν πην γξήγνξα εηζπξάηηεη ε νληόηεηα ηηο εκπνξηθέο ηεο απαηηήζεηο 

βειηηώλνληαο έηζη ηε ξεπζηόηεηα ηεο θαη κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δεκηνπξγία 

επηζθαιώλ απαηηήζεσλ. Παξαηεξνύκε όηη ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. εηζπξάηηεη αξθεηά 

γξήγνξα ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο, ηηο πξώηεο ηξεηο πεξηόδνπο πνπ εμεηάδνπκε 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 8,86 8,37 8,57 12,13 13,49
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ρξεηαδόηαλ ιηγόηεξν από ελάκηζε κήλα λα εηζπξάμεη ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο ελώ 

ηηο δύν ηειεπηαίεο πεξηόδνπο βειηίσζε αθόκε πεξηζζόηεξν ην δηάζηεκα απηό 

εηζπξάηηνληαο έηζη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε έλα κήλα θαη θάησ. Από ηα απνηειέζκαηα 

πξνθύπηεη όηη ε δηνίθεζε ηνπ ΚΧΣΟΒΟΛΟΤ αθνινπζεί ζηαζεξή πνιηηηθή ζρεηηθά κε 

ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη απηό θαίλεηαη ζηηο πξώηεο ηξεηο πεξηόδνπο όπνπ νη εκέξεο 

είζπξαμεο είλαη ζρεδόλ ίδηεο, ελώ ην 2017 απνθάζηζε λα αιιάμεη πνιηηηθή όζνλ αθνξά 

ηελ πίζησζε πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο κεηώλνληαο ηελ ζηνλ έλα κήλα. 

3.2.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΣΑΦΤΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ  
 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο πξνκεζεπηώλ δείρλεη πόζεο θνξέο θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ εμνθινύληαη νη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κε ηνλ δείθηε δηάξθεηαο εμόθιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ βξίζθνπκε ην κέζν 

δηάζηεκα ζε εκέξεο όπνπ θαζπζηεξεί ε επηρείξεζε λα εμνθιήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Σελ πεληαεηία 2014-2018 ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

πξνκεζεπηώλ γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη 2,58 /2,92 /2,74 /3,07 /3,37 θνξέο ελώ 

ε δηάξθεηα εμόθιεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ είλαη 141,44/ 125,17 /133,38 /119 /108,3 εκέξεο 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 2,58 2,92 2,74 3,07 3,37

Αριθμοδείκτησ  Κυκλοφοριακήσ Σαχφτητασ 
Προμηθευτϊν
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αληίζηνηρα γηα ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε. Όζεο πεξηζζόηεξεο είλαη νη εκέξεο ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε πίζησζε πνπ παξέρνπλ νη πξνκεζεπηέο  πξνο ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ 

Α.Δ. Παξαηεξνύκε όηη ε πίζησζε πνπ παξέρνπλ νη πξνκεζεπηέο θαηά κέζν όξν είλαη 

κεγαιύηεξε ησλ ηεζζάξσλ κελώλ θαη ζπγθξίλνληαο ηελ κε ην δηάζηεκα είζπξαμεο ησλ 

εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ ην νπνίν είλαη ιίγν πάλσ από ηνλ έλα κήλα, πξνθύπηεη ην 

ζπκπέξαζκα όηη ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. εηζπξάηηεη πνιύ πην γξήγνξα ηηο εκπνξηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμνθιήζεη ηηο εκπνξηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο (ηξεηο κήλεο πεξίπνπ).Δπνκέλσο ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθώλ πιεξσκώλ θαη εηζπξάμεσλ είλαη 

νξζή, ην νπνίν θαη βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ.. 

3.2.4 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
 

 

Ο ιεηηνπξγηθόο θύθινο  είλαη ην άζξνηζκα ηεο δηάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο 

δηάξθεηαο ησλ απαηηήζεσλ θαη καο δείρλεη πόζεο εκέξεο ρξεηάδνληαη από ηε ζηηγκή πνπ 

ζα αγνξάζεη ε νληόηεηα ηα απνζέκαηα ηεο σο ηελ ζηηγκή πνπ ζα εηζπξάμεη ηηο εκπνξηθέο 

ηεο απαηηήζεηο από ηελ πώιεζε ησλ απνζεκάησλ απηώλ. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 110,03 109,29 115,78 95,71 86,74

Λειτουργικόσ Κφκλοσ Επιχείρηςησ
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θύθινπ ηεο επηρείξεζεο ηελ πεξίνδν 2014-2018 γηα 

ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη 110,03/ 109,29 /115,78 /95,71 /86,74 εκέξεο. Όζεο 

ιηγόηεξεο είλαη νη εκέξεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θύθινπ ηόζν πην γξήγνξα ε νληόηεηα 

πνπιάεη ηα εκπνξεύκαηα ηεο θαη εηζπξάηηεη ηηο εκπνξηθέο ηεο απαηηήζεηο. Η 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. εηζπξάηηεη ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο ζε αξθεηά γξήγνξν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη γηα ην ιόγν απηό παξνπζηάδεη κηθξό ιεηηνπξγηθό θύθιν. Δπίζεο 

παξαηεξνύκε όηη ν ιεηηνπξγηθόο θύθινο ηηο δύν ηειεπηαίεο πεξηόδνπο κεηώζεθε 

ζεκαληηθά ην νπνίν πηζηώλεηαη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

κείσζε ησλ επηζθαιώλ πειαηώλ αιιά θαη ζηελ ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο. 

3.2.5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

 
 

Σέινο ν εκπνξηθόο θύθινο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

θύθινπ θαη  ηεο δηάξθεηαο εμόθιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Αλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ εκπνξηθνύ θύθινπ είλαη ζεηηθό απηό καο δείρλεη ηε δηάξθεηα όπνπ ε 

νληόηεηα έρεη αλάγθε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελώ αλ ην απνηέιεζκα είλαη 

αξλεηηθό απηό ζεκαίλεη όηη ε επηρείξεζε δελ έρεη αλάγθε ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο πξώηα 

2014 2015 2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. -31,4 -15,88 -17,6 -23,29 -21,56

Εμπορικόσ Κφκλοσ Επιχείρηςησ
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έρεη εηζπξάμεη ηηο εκπνξηθέο ηεο απαηηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα εμνθιεί ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο. 

Σηο ρξήζεηο 2014-2018 ηα απνηειέζκαηα ηνπ εκπνξηθνύ θύθινπ γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ 

Α.Δ. είλαη -31,4 /-15,88 /-17,6 /-23,29 /-21,56 εκέξεο. Όπσο πξναλαθέξακε ζεκαληηθό 

γηα κηα επηρείξεζε είλαη λα έρεη πνιύ κηθξό εκπνξηθό θύθιν ε αθόκα θαιύηεξα αξλεηηθό 

όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ.. Σν 2018 ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. 

αγνξάδεη ηα απνζέκαηα ηνπ, ηα πνπιάεη θαη εηζπξάηηεη ηελ απαίηεζε από ηελ πώιεζε 

απηή 22 εκέξεο πεξίπνπ πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

εμνθιήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα 22 εκέξεο ην 2018 παξακέλνπλ 

ηα δηαζέζηκα κέζα ζηα ηακεία ηεο εηαηξείαο ώζηε  λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο γηα λα θαιύςεη θάπνηεο άιιεο ππνρξεώζεηο ηεο είηε λα ηα 

επαλεπελδύζεη γηα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο απμάλνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη ηα θέξδε 

ηεο. 
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3.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ  

3.3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΜΙΚΣΟΤ ΠΕΡΙΘΨΡΙΟΤ ΚΕΡΔΟΤ  

 
 

Η Σξίηε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ πνπ επηιέμακε λα αλαιύζνπκε είλαη ηεο 

απνδνηηθόηεηαο, γηα αξρή ζα εμεηάζνπκε ην αξηζκνδείθηε ηνπ κεηθηνύ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δείθηε απηνύ ζα βξνύκε ηη πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ 

ηεο εηαηξείαο παξακέλεη ζε απηή σο κεηθηό θέξδνο. 

Σν κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. ηελ πεληαεηία 2014-2018 

είλαη 19,25% /20,48% /21,4% /20,68% /19,66%. Παξαηεξνύκε όηη ην πνζνζηό ηνπ 

κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο θαη θπκαίλεηαη γύξσ 

ζην 20% πεξίπνπ, ην ζηαζεξό απηό πνζνζηό καο δείρλεη ηελ ζηαζεξή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ε δηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Γηα κηα εκπνξηθή επηρείξεζε όπσο 

είλαη ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη ζεκαληηθό λα παξνπζηάδεη πςειό πνζνζηό κηθηνύ 

θέξδνπο αιιά απηό είλαη δύζθνιν ιόγσ ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν απηό 

θαζώο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηώλεη ην κηθηό ηνπ θέξδνο ώζηε λα έρεη αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο απνθηώληαο έηζη κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ ηνπ. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 19,25 20,48 21,4 20,68 19,66

Αριθμοδείκτησ  Μικτοφ Περιθωρίου 
Κζρδουσ
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Βέβαηα όζν πην πςειό πνζνζηό κηθηνύ θέξδνπο πεηπραίλεη ηόζν ην θαιύηεξν γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαζώο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα θαιύςεη 

πιήξσο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ε αθόκε θαη ηα έθηαθηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξνληάο θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμόδσλ απηώλ λα κπνξέζεη λα ηνπ απνκείλεη έλα 

θαιό πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο. 

3.3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΕΡΙΘΨΡΙΟΤ ΚΕΡΔΟΤ  

 
 

Ο δεύηεξνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο είλαη ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ν 

νπνίνο καο δείρλεη  ηη πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ απνκέλεη σο θαζαξό θέξδνο ζηελ 

εηαηξεία. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηελ 

ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη -1,55%/ -1,32%/ 1,6%/ 1,72%/ 2,36%.Σηο πξώηεο δύν 

πεξηόδνπο ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό δηόηη ε εηαηξεία είρε παξνπζηάζεη δεκηέο. Από 

ην 2016 θαη κεηά ε εηαηξεία ήηαλ θεξδνθόξα θαη γηα ην ιόγν απηό ν αξηζκνδείθηεο είλαη 

ζεηηθόο. Δπίζεο παξαηεξνύκε όηη από ην 2016 θαη κεηά, ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο 

θάζε ρξόλν απμάλνληαη θαζώο απμάλνληαη θαη νη πσιήζεηο ηεο θαη γηα ην ιόγν απηό ν 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. -1,55% -1,32% 1,60% 1,72% 2,36%

Αριθμοδείκτησ  Καθαροφ Περιθωρίου 
Κζρδουσ
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αξηζκνδείθηεο ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο παξνπζηάδεη βειηίσζε, κε απνηέιεζκα 

ην 2018 λα παξνπζηάδεη ην πςειόηεξν πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο, όπνπ γηα θάζε 100 

επξώ πσιήζεσλ ην θαζαξό θέξδνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηνίθεζε θαη ζηνπο κεηόρνπο 

είλαη 2,36 €. 

3.3.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ  

 
 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ίδησλ θεθαιαίσλ καο δείρλεη πόζν απνδνηηθά 

εθκεηαιιεύεηαη ε δηνίθεζε ηα ίδηα ηεο θεθάιαηα ώζηε ε εηαηξεία ζην ηέινο ηεο ρξνληάο 

λα είλαη θεξδνθόξα. 

Σελ πεληαεηία 2014-2018  ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη -9,97%/ -11,05%/ 14,98%/ 18%/ 

22,58% αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε ρξήζε. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πνζνζηό ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηόζν πην απνδνηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα ησλ κεηόρσλ. Σηο πξώηεο δύν πεξηόδνπο ν δείθηεο παξνπζηάδεη αξλεηηθό 

πνζνζηό δηόηη ε εηαηξεία ην 2014 θαη 2015 ήηαλ δεκηνγόλα. Από ην 2016 θαη κεηά ε 

εηαηξεία ήηαλ θεξδνθόξα θαη θάζε ρξόλν κεγηζηνπνηνύζε ηα θέξδε ηεο εθκεηαιιεπόκελε 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. -9,97% -11,05% 14,98% 18% 22,58%

Αριθμοδείκτησ  Αποδοτικότητασ Ιδίων 
Κεφαλαίων
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απνδνηηθά  ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηόρσλ ηεο. Έλαο ζεκαληηθόο δείθηεο θπξίσο γηα ηνπο 

κεηόρνπο ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. θαζώο ηνπο δείρλεη ηελ απόδνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

έρνπλ επελδύζεη, ην 2018 γηα παξάδεηγκα όπνπ ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θαη ην πςειόηεξν 

πνζνζηό απνδνηηθόηεηαο ίδησλ θεθαιαίσλ, ηα θαζαξά θέξδε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο 

κεηόρνπο είλαη 22,58€ γηα θάζε 100€ ίδησλ ηνπο θεθαιαίσλ. 

3.3.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΙΚΨΝ 

ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ  

 
 

Ο ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο είλαη ησλ ζπλνιηθώλ  θεθαιαίσλ κε ηνλ 

νπνίν ζα εμεηάζνπκε πόζν απνδνηηθά εθκεηαιιεύεηαη ε εηαηξεία ηα ζπλνιηθά ηεο 

θεθάιαηα γηα λα πεηύρεη ην ζηόρν ηεο πνπ δελ είλαη άιινο από ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ γηα 

ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. ηελ πεξίνδν 2014-2018 είλαη -2,76%/ -2,6%/ 2,96%/ 3,43%/ 

4,9% αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε ρξήζε. Όζν πςειόηεξν είλαη ην πνζνζηό απηνύ ηνπ δείθηε 

ηόζν πην απνδνηηθά ζπκκεηέρνπλ ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα ζηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. -2,76% -2,60% 2,96% 3,43% 4,90%

Αριθμοδείκτησ  Αποδοτικότητασ υνολικϊν 
Κεφαλαίων
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Σηο πξώηεο δύν πεξηόδνπο ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είρε αξλεηηθή απνδνηηθόηεηα 

ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ θαζώο ην 2014 θαη 2015 ε εηαηξεία είρε δεκηέο. Από ην 2016 θαη 

κεηά παξαηεξνύκε όηη ην πνζνζηό ηνπ δείθηε θάζε ρξόλν βειηηώλεηαη θαη απηό 

νθείιεηαη  ζηε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο εηαηξείαο ρξήζε κε ηε ρξήζε, όπνπ ην 

2018 ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2016(ην 2016 ήηαλ 5,8 εθ. € θαη ην 2018 

10,8 εθ. €).Δπνκέλσο ην 2018 γηα θάζε 100 επξώ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ ηεο νληόηεηαο 

ηα θαζαξά θέξδε κεηά θόξσλ πνπ αληηζηνηρνύλ είλαη 4,9 €. 

3.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΨΗ ΚΑΙ 

ΒΙΨΙΜΟΣΗΣΑ  

3.4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ ΠΡΟ ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΑ  

 
 

Η ηειεπηαία θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ είλαη ηεο δηαξζξώζεσο θεθαιαίσλ θαη 

βησζηκόηεηαο. Με ηνλ αξηζκνδείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα ζα 

βξνύκε ηη πνζνζηό ησλ θεθαιαίσλ ηεο νληόηεηαο  είλαη ηα ίδηα ηεο θεθάιαηα. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 26,41% 20,89% 18,52% 19,54% 23,85%

Αριθμοδείκτησ  Ιδίων Κεφαλαίων Προσ 
υνολικά Κεφάλαια
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 Σελ πεληαεηία 2014-2018 ην πνζνζηό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ 

είλαη 26,41%/ 20,89%/ 18,52%/ 19,54%/ 23,85% επί ησλ ζπλνιηθώλ ηνπ θεθαιαίσλ. 

Έλα πςειό πνζνζηό ηδίσλ θεθαιαίσλ καο δείρλεη όηη ε επηρείξεζε ζηεξίδεηαη ζηα ίδηα 

ηεο θεθάιαηα παξέρνληαο έηζη αζθάιεηα ηόζν ζηνπο εληόο όζν θαη ζηνπο εθηόο ηεο 

επηρείξεζεο ζπλαιιαζζόκελνπο. Η ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. θαη ηηο 5 πεξηόδνπο ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηα μέλα ηεο θεθάιαηα ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 75%,  όπνπ θαη θάπνηεο 

ρξνληέο μεπεξλά αθόκα θαη ην 80%. Σν πνζνζηό ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη αξθεηά 

πςειό αιιά δελ ηίζεηαη ζέκα βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, θαζώο ε εηαηξεία δελ έρεη 

θαζόινπ δάλεηα θαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. 

3.4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΚΑΛΤΧΗ ΣΟΚΨΝ  

 
 

Ο αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ηόθσλ εμεηάδεη θπξίσο ηε βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαζώο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ βξίζθνπκε πόζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ κπνξεί ε 

επηρείξεζε λα θαιύςεη ηνπο ρξεσζηηθνύο ηεο ηόθνπο κε ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ 

ηεο. 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. -1,78 -1,66 2,45 2,71 3,52

Αριθμοδείκτησ  Κάλυψησ Σόκων
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Σηο ρξήζεηο 2014-2018 ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε θάιπςεο ηόθσλ είλαη -1,78/ -

1,66/ 2,45/ 2,71/ 3,52 θνξέο. Σηο πξώηεο δύν πεξηόδνπο ε επηρείξεζε δελ κπνξνύζε λα 

θαιύςεη ηνπο ηόθνπο ηεο θαζώο δελ είρε θέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ αιιά δεκίεο πξν 

θόξσλ θαη ηόθσλ θαη γηα απηόλ ην ιόγν ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά. Από ην 2016 

θαη κεηά ε επηρείξεζε θαιύπηεη πιήξσο ηνπο ρξεσζηηθνύο ηεο ηόθνπο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη θπξίσο από εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο. Υξήζε κε ηε ρξήζε θαιύπηεη όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ηνπο ηόθνπο ηεο κε απνηέιεζκα ην 2018 λα κπνξεί λα ηνπο θαιύςεη 

πάλσ από 3,5 θνξέο ην νπνίν καο δείρλεη όηη ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη κηα βηώζηκε 

επηρείξεζε θαη αληαπεμέξρεηαη πιήξσο ζε όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. 

3.4.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΦΛΕΤΗ 

 
 

Ο ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κόριεπζεο. Με ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε ζα εμεηάζνπκε ηόζν ηε βησζηκόηεηα 

ηεο εηαηξείαο όζν θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ ηεο θεθαιαίσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο ηελ πεξίνδν 

2014-2018 γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη 3,79/ 4,79/ 5,4/ 5,12/ 4,19 θνξέο. Η 

2014
2015

2016
2017

2018

2014 2015 2016 2017 2018

ΚΩΣΟΒΟΛΟ Α.Ε. 3,79 4,79 5,4 5,12 4,19

Αριθμοδείκτησ  Χρηματοοικονομικήσ 
Μόχλευςησ
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ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη κηα εκπνξηθή επηρείξεζε κε αξθεηά πςειή κόριεπζε θαζώο 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θεθαιαίσλ ηνπ είλαη μέλα θεθάιαηα, θπξίσο πξνο εκπνξηθέο 

ππνρξεώζεηο, θαη απηό ζε έλα βαζκό ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηε βησζηκόηεηα, εηδηθά 

ηηο δύν πξώηεο πεξηόδνπο νπνύ ε εηαηξεία είρε δεκηέο. Από ην 2016 θαη κεηά όπνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα, ε εηαηξεία όρη κόλν είλαη 

θεξδνθόξα αιιά θάζε ρξόλν απμάλεη ηα θέξδε ηεο. Δπνκέλσο ε πςειή κόριεπζε δξα 

απνδνηηθά γηα ηελ εηαηξεία όζν είλαη θεξδνθόξα θάηη ην νπνίν απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ 

αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, όπνπ ην 2018 παξνπζηάδεη ηελ 

πςειόηεξε απόδνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο.  
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4ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ 

Α.Δ. γηα ηελ πεληαεηία 2014-2018. Δπηιέμακε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γηα λα ππάξρεη 

κία εθηεηακέλε ρξνληθά πεξίνδνο ώζηε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ λα είλαη 

ρξήζηκα θαη αμηόπηζηα.  

Γηα αξρή επηιέμακε λα αλαιύζνπκε ηελ ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη θαηά πόζν κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. Με ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

ηεο θαη ηηο πέληε πεξηόδνπο θαιύπηεη πιήξσο ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο ρσξίο 

βέβαηα λα παξνπζηάδεη πςειή ξεπζηόηεηα αθνύ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πεξηόδνπο θαιύπηεη 

νξηαθά ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Αλ δε ζπκπεξηιάβνπκε ηα απνζέκαηα θαη αζρνιεζνύκε 

κόλν κε ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ζα δνύκε όηη θακία πεξίνδν δελ κπνξεί λα 

θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο, θαζώο επίζεο παξαηεξνύκε όηη ε άκεζε 

ξεπζηόηεηα θάζε ρξόλν κεηώλεηαη κε απνηέιεζκα ην 2018 λα θαιύπηεη κόιηο ην 62% ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο. Δλώ όζνλ αθνξά ηελ ηακεηαθή ηεο ξεπζηόηεηα ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν (γεληθή θαη άκεζε ξεπζηόηεηα)  δηαηεξείηαη ζρεηηθά θαιό 

επίπεδν κε εμαίξεζε ην 2015, θαζώο ε εηαηξεία δηαηεξεί έλα θαιό πνζό ηακεηαθώλ 

δηαζεζίκσλ ζηελ θαηνρή ηεο. 

ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ην πόζν γξήγνξα πνπιάεη ηα απνζέκαηα ηεο, εηζπξάηηεη 

ηηο εκπνξηθέο ηεο απαηηήζεηο θαη εμνθιεί ηηο εκπνξηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, δειαδή κε ηνπο 

αξηζκνδείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο. Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί κία 

ζρεηηθά ζηαζεξή πνιηηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο, θαζώο ηα αλαλεώλεη 

(πνπιάεη) ηα απνζέκαηα ηεο ζε δύν κε δπόκηζε κήλεο. Δπίζεο βιέπνπκε όηη εηζπξάηηεη 

πνιύ γξήγνξα ηηο εκπνξηθέο ηεο απαηηήζεηο, ηδίσο ην 2017 θαη 2018 όπνπ ηηο εηζπξάηηεη 

ζε έλα κήλα πεξίπνπ, ελώ εμνθιεί ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζε ηέζζεξηο κήλεο πεξίπνπ. Γηα 

ην ιόγν απηό θαη ηηο πέληε πεξηόδνπο έρεη αξλεηηθό εκπνξηθό θύθιν ην νπνίν καο δείρλεη 

όηη ε εηαηξεία δελ έρεη αλάγθε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Η επόκελε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ εμεηάδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο ζην λα 

πεηπραίλεη πςειέο πσιήζεηο θαη λα εθκεηαιιεύεηαη απνδνηηθά ηα θεθάιαηα ηεο ώζηε λα 

είλαη θεξδνθόξα. Με εμαίξεζε ηηο δύν πξώηεο πεξηόδνπο (2014 θαη 2015) όπνπ ε 

εηαηξεία είρε δεκηέο ηηο επόκελεο ηξεηο θαηάθεξε θάζε ρξόλν λα απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο 

θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο εθκεηαιιεπόκελε απνδνηηθά θπξίσο ηα ίδηα  

ηεο θεθάιαηα αιιά θαη ηα ζπλνιηθά ηεο θεθάιαηα. Λέκε θπξίσο ηα ίδηα ηεο θεθάιαηα 

δηόηη ε απόδνζε ηνπο ην 2018 είλαη 22,56%, ελώ ε απόδνζε ησλ ζπλνιηθώλ ηεο 

θεθαιαίσλ είλαη 4,9% πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή δηαθνξά ίδησλ  θαη ζπλνιηθώλ 

θεθαιαίσλ. 

Η ηειεπηαία θαηεγόξηα πνπ αλαιύζακε εμεηάδεη ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο 

βησζηκόηεηαο ηεο ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ.. Δίλαη κηα νληόηεηα ε νπνία θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο ζηεξίδεηαη ζηα μέλα ηεο θεθάιαηα ζε πνζνζηό 75 κε 80% θάηη 

ην νπνίν είλαη εκθαλέο κέζσ ηνπ δείθηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο. εκαληηθό 

επίζεο είλαη λα αλαθέξνπκε όηη ηα μέλα απηά θεθάιαηα δελ είλαη πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξύκαηα αιιά πξνο πξνκεζεπηέο, νη ηόθνη ησλ νπνίσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

θαιύπηνληαη πιήξσο θαζηζηώληαο ζαθέο όηη ε ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. είλαη κηα βηώζηκε 

επηρείξεζε. 

Κιείλνληαο ηελ εξγαζία ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη γηα ηελ ΚΧΣΟΒΟΛΟ Α.Δ. 

είλαη όηη πξόθεηηαη γηα κηα εηαηξεία ε νπνία δελ παξνπζηάδεη θάπνην πξόβιεκα 

ξεπζηόηεηαο αιιά δελ ραξαθηεξίδεηαη θαη γηα ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ. Δπίζεο είλαη κηα 

νληόηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηα μέλα ηεο θεθάιαηα θαη κε εμαίξεζε ηηο δύν πξώηεο 

πεξηόδνπο όπνπ ε εηαηξεία ήηαλ δεκηνγόλα, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εθκεηαιιεύεηαη 

απνδνηηθά ηα θεθαιαία ηεο κε απνηέιεζκα θάζε ρξόλν λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο 

εδξαηώλνληαο ηε βησζηκόηεηα ηεο. 
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