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Περίληψη: 

 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται και αναλύεται η χρηματοοικονομική κατάσταση δύο 

εταιριών του κλάδου παραγωγής τροφίμων και πιο συγκεκριμένα των ζυμαρικών, της Melissa Κίκιζας 

και Barilla Hellas, κατά τη διάρκεια των ετών από 2015 έως 2019, μίας περιόδου ανάκαμψης για το 

σύνολο της ελληνικής οικονομίας, καθώς σε αυτά τα έτη, η χώρα μας απομακρύνθηκε από το ισχυρό 

καθεστώς επιτήρησης των δανειστών της. Η συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση που 

επιχειρήθηκε έγινε με τη χρήση αριθμοδεικτών, ενώ τα κύρια οικονομικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται σε Συνοπτικούς Πίνακες Οικονομικών Μεγεθών, που παρατίθενται 

στην αρχή κάθε επιμέρους ενότητας και τα στοιχεία τους αντλήθηκαν από τα Προσαρτήματα που 

υπάρχουν στο τέλος της εργασίας. Αφού παρουσιάστηκαν κάποια ιστορικά στοιχεία για τα ζυμαρικά, 

η ιστορία των εταιρειών και του κλάδου, το επιστημονικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

και των αριθμοδεικτών και μετά την περάτωση της ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων των 

εταιρειών, καταλήγουμε σε συμπεράσματα που παρατίθενται στο τέλος της εργασίας. Επιβεβαιώνεται 

ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ τους, επισημαίνεται η διαφοροποίησή τους στη ρευστότητα, όπου η 

Barilla εμφανίζει καλύτερους δείκτες, ενώ στο κομμάτι της αποδοτικότητας και της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, φαίνεται να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τη μεταξύ τους διαφορά. 
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Εισαγωγή:         

 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση των εταιρειών Melissa 

Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. και Barilla Hellas A.B.E.E., δύο βιομηχανίες, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 

χώρο και  ασχολούνται με την παραγωγή ζυμαρικών προϊόντων. Από τα προσαρτήματα, που 

περιλαμβάνονται  στο τέλος της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις των 2 

εταιρειών, ώστε να κατασκευαστούν Συνοπτικοί Πίνακες Οικονομικών Μεγεθών, μέσω των οποίων 

θα γίνει εφικτή η ανάλυση και σύγκριση των βασικότερων οικονομικών δεδομένων τους. 

Αναλυτικότερα: 

 Στο 1ο Κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία γενική εικόνα του κλάδου στη χώρα μας, καθώς γίνεται 

και μία περιεκτική παρουσίαση του κύκλου ζωής των 2 βιομηχανιών (από την Ίδρυσή τους και 

την καθιέρωση τους ως κυρίαρχους στο χώρο, μέχρι τις αλλαγές ιδιοκτησίας και το πώς είναι 

η εικόνα τους σήμερα). 

 Στο 2ο Κεφάλαιο, γίνεται μία αναφορά για την ιδιαιτερότητα και τη σημαντικότητα του 

επιστημονικού πεδίου της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, τα οφέλη που αυτή παρέχει στη 

διοίκηση των εκάστοτε επιχειρήσεων, που επιχειρείται η Ανάλυση, καθώς και στη βιωσιμότητα 

τους, στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ελευθερίας στην οικονομία, καθώς είναι 

το σημαντικότερο εργαλείο άντλησης πληροφοριών από εξωτερικούς φορείς της επιχείρησης. 

Επίσης, περιληπτικά περιγράφονται οι αριθμοδείκτες που θα εφαρμοστούν στις 2 εξεταζόμενες 

επιχειρήσεις. 

 Στο 3ο Κεφάλαιο, αναφέρονται ονομαστικά οι αριθμοδείκτες που θα εφαρμοστούν στις 2 

εξεταζόμενες επιχειρήσεις και ακολουθούν τρεις ενότητες με εκτενή ανάλυση και παρουσίασή 

τους. 

 Στο 4ο Κεφάλαιο, παραθέτοντας τους Συνοπτικούς Πίνακες Οικονομικών Μεγεθών, 

παρουσιάζεται η μελέτη και σύγκρισή τους για καθένα αριθμοδείκτη ξεχωριστά με 

διαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται και συγκρίνονται με τη χρήση των αριθμοδεικτών 

Ρευστότητας, Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Αποδοτικότητας.  

 Τέλος, στο 5ο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα για τις 2 επιχειρήσεις και 

αναφέρεται μία εκτίμηση για το βραχυπρόθεσμο μέλλον τους. 
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Κεφάλαιο 1ο  

 

 

1.1 Η ιστορία των ζυμαρικών 

 

 

Η καταγωγή των ζυμαρικών είναι γεμάτη μύθους και αντιφάσεις. Από τον ευρύτατα 
διαδεδομένο θρύλο, ότι τα μακαρόνια τα έφερε στην Ιταλία, τον 13ο αιώνα, ο Μάρκο Πόλο από 
την Άπω Ανατολή, έως την αναφορά για ύπαρξη ζυμαρικών στα 1000 π.χ., στην αρχαία Ελλάδα. 
Επίσης, η  Ελληνική Μυθολογία αναφέρει ότι ο Ήφαιστος δημιούργησε ένα εργαλείο που έφτιαχνε ̈ κορδόνια 
από ζύμη¨. Οι ρίζες των ζυμαρικών χάνονται στους αιώνες, δεδομένου ότι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι 
ετοίμαζαν πιάτα που έμοιαζαν πολύ με τα σημερινά μακαρόνια, με τη διαφορά ότι γίνονταν ψητά και όχι 
βραστά. Τα βασικά συστατικά τους όμως, το σιτάρι και το νερό, είναι τόσο κοινά που είναι δύσκολο να τους 
αποδοθεί μία και μόνη καταγωγή. 

Ενώ λοιπόν η καταγωγή των ζυμαρικών είναι δύσκολο να εντοπιστεί για διάφορους λόγους, η 
ίδια η λέξη μεταφράζεται σε «πάστα» στα ιταλικά κι ενώ καμία χώρα δεν μπορεί να καρπωθεί την 
καταγωγή τους, τη δόξα για τη διάδοσή τους στο σύγχρονο κόσμο, την καρπώνεται δικαιωματικά η 
Ιταλία. Οι Ιταλοί δημιούργησαν ένα τεράστιο φάσμα από διαφορετικά είδη ζυμαρικών και μάλιστα 
κάθε περιοχή του κράτους της Ιταλίας έχει και τα δικά της είδη.  

Το πρώτο βασικό βήμα για την παραγωγή άριστης ποιότητας ζυμαρικών είναι η επιλογή της 
κατάλληλης πρώτης ύλης. Όλα τα καλά ζυμαρικά φτιάχνονται από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού και 
είναι μία από τις πιο αγνές τροφές, καθώς βασίζονται στην επεξεργασία αυτού του σιμιγδαλιού με το 
νερό. Το σκληρό σιτάρι θεωρείται ο «βασιλιάς» των σιταριών, υπερέχοντας σε διατροφική αξία όλων 
των άλλων ποικιλιών. Είναι αυτό που δίνει στα μακαρόνια πλούσια γεύση, ευχάριστο άρωμα και το 
φωτεινό χρυσοκίτρινο χρώμα τους. Επιπλέον, είναι αυτό που τα βοηθά να παραμένουν σφικτά και να 
διατηρούν το σχήμα τους και τις θρεπτικές τους αξίες κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Σήμερα, τα 
ζυμαρικά αποτελούν ένα από τα βασικά διατροφικά προϊόντα πολλών λαών και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της Γης, άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες απολαμβάνουν τις φημισμένες παραδοσιακές συνταγές 
αλλά και χιλιάδες παραλλαγές, προσαρμοσμένες στις ιδιομορφίες,  τα γούστα και την κουλτούρα της κάθε 
χώρας. 

Στην Ελλάδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν υπάρχει μία λέξη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τα ζυμαρικά είναι η λέξη «μακαρόνια». Η ονομασία αυτή προέρχεται από την ελληνική λέξη 
«μακάρια», δηλαδή τρόφιμα που παρασκευάζονταν από σιτάρι και συμβόλιζαν την αναγέννηση κι 
έτσι η Ελλάδα γίνεται και αυτή μία χώρα, που διεκδικεί το δικό της μερίδιο στις αναφορές περί 
καταγωγής των ζυμαρικών και αναφέρεται ως μία από τις πιθανές χώρες προέλευσής τους, πέραν 
από την όχι και τόσο τεκμηριωμένη αναφορά τους στην Ελληνική μυθολογία.  

Η ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών, ξεκινά από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα 
στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μέχρι τότε τα μόνα 
ζυμαρικά που ήξεραν οι Έλληνες ήταν εκείνα που δημιουργούσαν μόνοι τους στο σπίτι τους, δηλαδή 
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ο παραδοσιακός τραχανάς κι οι χυλοπίτες. Συγκεκριμένα, η πρώτη «Φάμπρικα Μακαρονιών», όπως 
την αποκαλούσαν οι Ναυπλιώτες, λειτούργησε το 1824. Με την  πάροδο του χρόνου, η ελληνική 
βιομηχανία ζυμαρικών αρχίζει να γνωρίζει κάποιου είδους άνθιση με αυτή της αντίστοιχης των ειδών 
διατροφής, στα μέσα του 20ου αιώνα, παίζοντας και αυτή με τη σειρά της καταλυτικό ρόλο στην εθνική 
οικονομία. Ο βασικοί λόγοι ανάπτυξης των βιομηχανιών αυτών είναι η επίταξη και απαλλοτρίωση 
εκατομμυρίων στρεμμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε όλη τη χώρα, στα μέσα της δεκαετίας του 
1920, αλλά και η αύξηση του πληθυσμού, η οποία με τη σειρά της επέφερε αύξηση της ζήτησης αυτών 
των προϊόντων.  

 

 

 
 

Μακαρόνια, το πλέον αγαπημένο φαγητό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 
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1.2 Ο κλάδος ζυμαρικών στην Ελλάδα, στη σύγχρονη εποχή 
 

 
Στη σημερινή εποχή, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων γίνεται 

ολοένα και πιο μεγάλος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να 
εδραιωθούν και να κατακτήσουν ένα τμήμα της αγοράς. Στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, 
έχει καθοριστικό ρόλο ο κλάδος μέσα στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται και από τη μελέτη του 
κλάδου παραγωγής ζυμαρικών καταλήγει κανείς ότι είναι πλέον από τους πιο απαιτητικούς, ενώ 
διαχρονικά έχει εξελιχθεί σε «παιχνίδι για λίγους και δυνατούς παίκτες». 

Ο εγχώριος κλάδος παραγωγής ζυμαρικών λοιπόν, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 
συγκέντρωσης, καθώς ελέγχεται από 4 μεγάλες καθετοποιημένες βιομηχανικές επιχειρήσεις , τις 
Barilla Hellas, Μέλισσα Κίκιζας, Eurimac και Παναγιώτης Δάκος (ζυμαρικά Ήλιος), οι οποίες 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, διαθέτοντας γνωστά εμπορικά σήματα. Οι εν λόγω 
εταιρείες διαθέτουν τα ισάριθμα εργοστάσια μακαρονοποιείας που λειτουργούν στη χώρα. Επίσης, 
σε επαρχιακές αγορές λειτουργούν συνεταιρισμοί και μικρές, τοπικές εταιρείες, οικογενειακού 
συνήθως χαρακτήρα, οι οποίες παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, απευθυνόμενες αποκλειστικά στις 
περιοχές δράσης τους. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο τα τελευταία χρόνια είναι έντονος και 
επικεντρώνεται κυρίως στο πεδίο της τιμολόγησης και προσφορών, καθώς οι καταναλωτές λόγω του 
περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματός τους αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις, αλλά και στο 
λανσάρισμα νέων προϊόντων και την τοποθέτησή τους στα ράφια των λιανεμπόρων. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη ζυμαρικών με διάφορες γεύσεις (π.χ. σπανάκι, ντομάτα, καρότο, μανιτάρι 
κ.ά.), τα οποία βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό. 

Η αξία αγοράς του κλάδου ξεπερνάει τα 170.000.000€, με βάσει στοιχεία του 2016. 
Παράλληλα, η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο είναι περιορισμένη (λιγότερο από το 5% της 
κατανάλωσης). Εισαγωγές διενεργούν κυρίως εμπορικές επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των 
ειδών διατροφής, καθώς και super market. Η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση ζυμαρικών, στην 
Ελλάδα, διαμορφώνεται σε 11,2 kg/χρόνο (στοιχεία 2015), επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα 
στην 4η θέση της διεθνούς κατάταξης, μετά από Ιταλία, Τυνησία και Βενεζουέλα, ενώ μετά τους 
Ιταλούς καταλαμβάνουμε τη 2η θέση στην Ευρώπη σε κατανάλωση ζυμαρικών. Γενικότερα, τα 
ζυμαρικά θεωρούνται και στην Ελλάδα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα διατροφής, τόσο σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης, όσο και σε περιόδους ευημερίας. Ο βασικότερος λόγος είναι η χαμηλή λιανική 
τιμή πώλησης, έναντι άλλων προϊόντων διατροφής. Ακόμη, η υψηλή διατροφική αξία και η συνεχής 
προσπάθεια των βιομηχανιών να αυξήσουν την προϊόντική τους βάση, προσφέρουν στους καταναλωτές 
μία πληθώρα επιλογών, με αποτέλεσμα να τα προτιμούν περισσότερο. Τέλος, ο εύκολος και γρήγορος 
τρόπος παρασκευής τους αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο για το καταναλωτικό κοινό να τα επιλέξει. 
Τα προϊόντα του κλάδου εμφανίζουν διείσδυση στο σύνολο σχεδόν των νοικοκυριών της χώρας, λόγω 
της προσιτής τους τιμής και της υψηλής διατροφικής αξίας.  Η εγχώρια αγορά ζυμαρικών εκτιμάται 
ότι αγγίζει τα 18.000.000€ ετησίως και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετρούνται στα 
δάχτυλα του ενός χεριού, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο, καθώς και 
το ότι οι ανταγωνιστές είναι δυνατοί και πολύ καλά οργανωμένοι πλέον. 

Την πρωτοκαθεδρία στα μερίδια αγοράς κατέχει η Barilla Hellas Α.Ε. κι ακολουθεί επίσης  με 
υψηλά μερίδια η Μέλισσα Κίκιζας Α.Ε. (κατέχουν το 43,3% και 36% της αγοράς, αντίστοιχα) ενώ 
έπονται οι εταιρείες  Εurimac Α.Ε. με το εμπορικό σήμα ΜΑΚΒΕΛ και η Δάκος Παναγιώτης Σπ. 
Α.Β.Ε.Ε. με τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ. Τέσσερις παίκτες , πέντε εμπορικά σήματα και δεκάδες μικρότερες 
επιχειρήσεις μεταξύ αυτών και συνεταιρισμοί που διεκδικούν την προτίμηση του Έλληνα καταναλωτή 
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στο ράφι των σούπερ μάρκετ αλλά και σε μικρότερες γωνιές του λιανεμπορίου. Σε μερίδια αγοράς 
κυριαρχούν οι  Barilla και Κίκιζας, εταιρείες οι οποίες μαζί καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της τάξης 
άνω του 75% σε έναν κλάδο που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε 
λίγες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. 

 

 

1.3 Ιστορική αναδρομή και παρουσίαση της Μέλισσα Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Η οικογένεια  Κίκιζα, ξεκίνησε την ιστορία της από το Ελαιοχώριο Αρκαδίας, όπου 

ο Αλέξανδρος Κίκιζας, ένα από τα 12 παιδιά του Γιώργου και της Κανέλλας γεννιέται το 1913. Το 

1920, οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί ανοίγουν το πρώτο εμπορικό κατάστημά τους με «εδώδιμα – 

αποικιακά» δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού τους.  

Το 1925, ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια,  Αθανάσιος, φεύγει για την Αθήνα και ανοίγει και 

αυτός κατάστημα  στην οδό Λένορμαν και  Παλαμηδίου στο Μεταξουργείο. Ένα-ένα αρχίζουν να 

έρχονται στην Αθήνα και τα υπόλοιπα αδέλφια. Το κατάστημα πολύ γρήγορα προοδεύει 

εντυπωσιακά. Απασχολεί πάνω από 35 υπαλλήλους έχει 2 ταμεία (με τις πρώτες ταμειακές μηχανές 

της εποχής).  Οι Αθηναίοι ξέρουν ότι «στου Κίκιζα» μπορείς να βρεις ό,τι επιθυμήσεις. Η φήμη του 

είναι τόσο μεγάλη που δίνει  το όνομά του στη γειτονιά. «Η γειτονιά του Κίκιζα» έγινε μάλιστα, στη 

δεκαετία του 1960, τραγούδι από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Η επιχείρηση προχωράει επιτυχώς και η 

οικογένεια Κίκιζα είναι γνωστή στην Αθήνα για το επιχειρηματικό της  δαιμόνιο. 

Τότε ξεκίνησε και η πρώτη τους σχέση με την μακαρονοποιεία. Αναθέτουν στο μακαρονοποιείο 

«Δήμητρα» να φτιάξει ζυμαρικά με την φίρμα τους. Το 1938 συνεταιρίζονται με τη «Δήμητρα» και ο 

νεαρός Αλέξανδρος αναλαμβάνει την διεύθυνση του μακαρονοποιείου. Στη διάρκεια της Κατοχής το 

κατάστημα υπολειτουργεί. Μετά τον πόλεμο τα αδέλφια αποφασίζουν να χωρίσουν τις 

δραστηριότητές τους. 

Το 1947, τα δύο αδέλφια, ο Αλέξανδρος κι ο Γρηγόρης, ιδρύουν μια μονάδα παραγωγής 

μακαρονιών στη Λεωφόρο Κηφισού στην Αθήνα με την επωνυμία «ΒΕΖΑΚ» (Βιομηχανία Εκλεκτών 

Ζυμαρικών Αδελφών Κίκιζα). Τότε, λειτουργούσαν στην Ελλάδα 120 εργοστάσια Ζυμαρικών τοπικής 

εμβέλειας κι η ετήσια παραγωγή ολοκλήρου του κλάδου των ζυμαρικών κυμαίνεται γύρω στους 

35.000 τόνους. Το 1956, αρχίζει ο εκσυγχρονισμός της εταιρείας αγοράζεται η πρώτη αυτόματη πρέσα 

και το 1959 η νέα υπερσύγχρονη αυτόματη γραμμή παραγωγής και ξήρανσης ζυμαρικών. Η ανοδική 

πορεία της εταιρείας ενθαρρύνει τον Αλέξανδρο Κίκιζα να εγκαταστήσει και νέες γραμμές παραγωγής 

και η ΜΕΛΙΣΣΑ κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες φίρμες ζυμαρικών. Το 1965 ο Αλέξανδρος Κίκιζας 

πεθαίνει και τη Διεύθυνση αναλαμβάνει η σύζυγός του Κωνσταντίνα Κίκιζα.  Η Μέλισσα συνεχίζει να 

επενδύει σε καινούργια μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, αλλά και σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις. Το 1972 εξάγει τους πρώτους 32 τόνους στην Αμερική. Το  1975 αναλαμβάνει την 

επιχείρηση ο Γεώργιος Κίκιζας,  γιός του Αλεξάνδρου και της Κωνσταντίνας. Η εταιρεία έχει 

σταθεροποιηθεί στις πρώτες θέσεις του κλάδου. Το 1977 η Μέλισσα εξαγοράζει την Θεσσαλική 
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μακαρονοποιεία Ντεβέτα και η ετήσια παραγωγή της ξεπερνά τους 8.000 τόνους, ενώ οργανώνεται 

ένα πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων. 

 

 

Το μπακάλικο της οικογένειας Κίκιζα στο Μεταξουργείο, που έδωσε όνομα σε ολόκληρη τη 

γειτονιά και έγινε μάλιστα και τραγούδι. 

 

 

Το 1980 δημιουργείται ένα νέο καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής στη Λάρισα, 

δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Πλέον, η εταιρία διαθέτει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις 

στον κλάδο και οι πωλήσεις της στο εσωτερικό και εξωτερικό ανεβαίνουν κατακόρυφα, ενώ την ίδια 

δεκαετία, ο Γεώργιος Κίκιζας συνεταιρίζεται με την μεγάλη εταιρία τροφίμων STAR Prodotti 

Alimentari και μαζί της εξαγοράζει το εργοστάσιο ΠΕΛΑΡΓΟΣ στην Ηλεία. Έτσι δημιουργείται η 

μεγάλη επιτυχία των προϊόντων πολτού τομάτας Pummaro  που κατακτούν την πρώτη θέση στην 

αγορά. Παράλληλα, η εταιρία συνεργάζεται για μια δεκαετία με την Ιταλική εταιρία Barilla 

διανέμοντας προϊόντα της στην Ελληνική αγορά. 
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Η δεκαετία του ΄90 ήταν μία δεκαετία μεγάλης ανάπτυξης. Η Μέλισσα Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. 

επεκτείνεται στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις εξαγωγές της σε πολλές χώρες. Στην Πολωνία ιδρύει την 

επιτυχημένη θυγατρική ATLANTA. Στην Ελλάδα είναι η πρώτη πλέον, σε παραγωγή Βιομηχανία 

Ζυμαρικών φθάνοντας τους 40.000 τόνους ετησίως. Το 1999 μετά από πρόταση της UNILEVER, το 

σήμα PUMMARO πωλείται σε αυτήν και η εταιρία λανσάρει νέα προϊόντα πολτού τομάτας  με την 

φίρμα PRIMO GUSTO.  

Την δεκαετία του 2000, η αναπτυξιακή πορεία της Μέλισσα Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. συνεχίζεται με 

τις εξαγορές των εταιριών «Ζυμαρικά ΣΤΕΛΛΑ Α.Ε.», «Παραδοσιακά Ζυμαρικά ΒΛΑΧΑ Α.Ε.», 

«Γλυκά ΚΑΖΙΝΟ Α.Ε.», «Ζυμαρικά ΑΒΕΖ Α.Ε.», ενώ παράλληλα διακινεί μέσω του Δικτύου της και 

τις γνωστές κομπόστες και φρούτων «DEL MONTE». Το 2012 αναλαμβάνει την αποκλειστική 

αντιπροσωπεία των προϊόντων της πολυεθνικής «HEINZ». 

Σήμερα, η Μέλισσα Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, με τζίρο 70.000.000€ και προσωπικό 210 

ατόμων, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα και η τρίτη 

γενιά της οικογένειας προετοιμάζει ήδη την περαιτέρω ανάπτυξή της για τις δεκαετίες που έπονται. 

 

Το σύγχρονο εργοστάσιο της Μέλισσα στη Λάρισα. 
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1.4 Ιστορική αναδρομή και παρουσίαση της Barilla Hellas Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Από τις πιο επιτυχημένες παρουσίες πολυεθνικού οµίλου στη χώρα µας είναι αυτή 

της Barilla, του ιταλικού γίγαντα των ζυµαρικών, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια αναπτύσσεται και 

ενδυναµώνει τη θέση του στην ελληνική αγορά. Η εξαγορά της Misko πριν από περίπου τρεις 

δεκαετίες συνέβαλε στην εδραίωση των Ιταλών στην Ελλάδα, όταν αυτοί αποφάσισαν να αποκτήσουν 

τη Misko, ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα εµπορικά σήµατα στη χώρα μας. 

Η χαρακτηριστική φιγούρα του καλόγερου Ακάκιου έγινε ίσως η πιο επιτυχηµένη 

διαφήµιση ελληνικών ζυµαρικών και συνδέθηκε άµεσα, στο µυαλό όλων, µε το όνοµα και την ιστορία 

της εταιρείας. «Ακάκιε, µην ξεχάσεις τα µακαρόνια να είναι Μisko» ήταν η φράση - σήµα κατατεθέν 

της διαφηµιστικής καµπάνιας της εποχής. Η Misko ιδρύθηκε το 1927 από τις οικογένειες Μιχαηλίδη 

και Κωνσταντίνη, οι οποίοι έφτιαξαν τα πρώτα ζυµαρικά στο εργαστήρι τους στον Πειραιά. Το 1953, 

η εταιρεία αλλάζει χέρια και περνάει στις οικογένειες Μάντζικα, Παπαναστασίου, Παπαχρυσάνθου 

και Θεοδωράκη. Οι νέοι ιδιοκτήτες µεταφέρουν την παραγωγή ζυµαρικών στην Πάτρα στις νέες 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για εκείνη την περίοδο και έτσι γίνεται η πρώτη εταιρεία που 

συσκευάζει τα µακαρόνια της. Τα επόµενα χρόνια, η εταιρεία θα κάνει σηµαντικά βήµατα ανάπτυξης. 

 

Το παλιό εργοστάσιο της Misko στην Πάτρα. Η επιτυχημένη ελληνική εταιρεία εξαγοράστηκε από τον 

όμιλο της Barilla, το 1991. 

 

 



15 

 

Το 1991 θα περάσει στον έλεγχο της Barilla, της µεγαλύτερης βιοµηχανίας ζυµαρικών στον 

κόσµο, µε περισσότερους από 15.000 εργαζόµενους, 49 παραγωγικές µονάδες που εξάγουν 

προϊόντα τους σε 150 χώρες και ετήσια παραγωγή 3.000.000 τόνων ειδών διατροφής. Oι Ιταλοί 

έδωσαν νέα πνοή στην εταιρεία. Μέσα από την τεχνογνωσία και την εµπειρία τους στην παραγωγή 

ζυµαρικών άλλαξαν επίπεδο την εταιρεία, κάνοντας ευρέως γνωστά τα ιταλικά ζυµαρικά, που έγιναν 

µέρος της καθηµερινότητας του Ελληνα καταναλωτή. 

Πέρα από τον τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή και την εµπορική πολιτική, στην ανάπτυξη 

του ιταλικού οµίλου, επί ελληνικού εδάφους, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι συνεχόµενες επενδύσεις στις 

γραµµές παραγωγής, που αύξησαν την ανταγωνιστικότητά της. Συγκεκριµένα, τα τελευταία 20 

χρόνια, η ιταλική εταιρεία έχει υλοποιήσει στην Ελλάδα επενδυτικό πρόγραµµα που υπερβαίνει 

τα 70.000.000€ στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της, στη Θήβα και στον Βόλο, ενώ 

υλοποιεί ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα βιώσιµης καλλιέργειας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος από το 2000  έχει επενδύσει στην Ελλάδα περισσότερα 

από 70.000.000€, κάθε τριετία επενδύει 5.000.000€, ενώ ο τραπεζικός του δανεισμός είναι 

μηδενικός. Μάλιστα, ακόµη και µέσα στην κρίση κατάφερε να παρουσιάσει εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα. Στην κορύφωση της κρίσης μάλιστα, η Barilla Hellas δεν έχει ούτε μειώσεις μισθών, 

ούτε απολύσεις, ενώ το 2017 αύξησε τους εργαζομένους της, φτάνοντας τους  200. 

 

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Barilla στη Θήβα. Ο ιταλικός όμιλος επενδύει συνεχώς, 

από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στη χώρα μας. Στη φωτογραφία διακρίνονται και τα 

2 πιο διάσημα εμπορικά σήματa ζυμαρικών του στη χώρα μας, της Barilla και της Misko. 
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Κεφάλαιο 2ο  

 

 

2.1 Έννοια της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και η χρησιμότητά της 

 

 

Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι ένα σύστημα πληροφόρησης, το οποίο αντλεί τις 

πληροφορίες του από τις Οικονομικές Καταστάσεις των οργανισμών. Παράγει πληροφόρηση 

σχετικά με τις σχέσεις και τάσεις μεταξύ των διάφορων χρηματοοικονομικών δεδομένων και 

προσπαθεί παράλληλα να τις αξιολογήσει και να τις ερμηνεύσει. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος της 

συνδέεται με τη ροή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που προέρχεται από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις και τα λογιστικά βιβλία των οργανισμών, που εξετάζονται ανά περίπτωση. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας των γοργών και δραματικών εξελίξεων, που λαμβάνουν 

χώρα στις σύγχρονες χρηματοοικονομικές αγορές, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση έχει πλέον 

καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για αξιοποίηση των πληροφοριών και κυρίως, των οικονομικών 

δεδομένων, είναι διάχυτη στη σημερινή, συνεχώς μεταβαλλόμενη, οικονομία. Επειδή λοιπόν, οι 

πληροφορίες που παρέχουν τα αριθμητικά δεδομένα δεν αποτελούν πάντα έτοιμο προϊόν προς 

ανάλυση, για το λόγο αυτό το πεδίο εφαρμογής της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης βρίσκει πρόσφορο 

έδαφος και αφού πρώτα εξετάζει λεπτομερώς την κάθε πληροφορία από αυτές, τις συγκρίνει είτε 

διαχρονικά, με παρόμοια οικονομικά δεδομένα του πρόσφατου παρελθόντος, ώστε να προκύψει η 

πορεία ενός οργανισμού μέσα στο χρόνο, είτε διαστρωματικά, συγκρίνοντας τα ίδια οικονομικά 

δεδομένα δύο ή περισσότερων οργανισμών ή ακόμα και με τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο 

υποκείμενος, σε ανάλυση, οργανισμός. 

Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας 

ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία ανάλυσης, ανάλογα με το σκοπό που η ίδια πραγματεύεται. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

 Στις διαχρονικές συγκρίσεις χρησιμοποιούνται: 

 Οι Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών, για την ονομαζόμενη χαρακτηριστικά «κάθετη 

ανάλυση», όπου κάθε στοιχείο του Ενεργητικού ή Παθητικού διαιρείται με το άθροισμα του 

Ισολογισμού. 

 Οι Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών, για την ονομαζόμενη «οριζόντια ή δυναμική 

ανάλυση», όπου πρόκειται για σύγκριση διαδοχικών ετών μίας επιχείρησης, με παράλληλο 

υπολογισμό των κάθε φορά διαφορών τους σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά. 
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 Οι Αριθμοδείκτες Τάσεως, όπου επιλέγεται ένα έτος βάσης και τα ποσά ενός 

οργανισμού διαιρούνται με το συγκεκριμένο έτος βάσης. 

 Στις διαστρωματικές συγκρίσεις χρησιμοποιούνται: 

 Οι Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών, όπου οι συγκρίσεις πραγματοποιούνται στο 

ίδιο χρονικό διάστημα, μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και εξετάζεται τα χαρκτηριστικά 

τους, που παρουσιάζουν κάποια ομοιομορφία (π.χ. τρόποι αξιοποίησης αποθεμάτων) 

 Οι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες, που πρόκειται για τη σχέση μεταξύ δύο 

στοιχείων από τις Οικονομικές Καταστάσεις του οργανισμού και πραγματοποιείται η σύγκρισή 

τους με τους αντιστοίχους του κλάδου ή άλλου οργανισμού/επιχείρησης. 

Η παρούσα εργασία, έχει ως σκοπό τη σύγκριση της πορείας δύο πολύ επιτυχημένων 

επιχειρήσεων στον κλάδο παραγωγής ζυμαρικών στην Ελλάδα και για αυτό και επικεντρώνεται στην 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με αριθμοδείκτες, διαδικασία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

των τρόπων, σύμφωνα με τους οποίους τα διάφορα στοιχεία (οικονομικά δεδομένα) των Οικονομικών 

Καταστάσεων των 2 εταιρειών σχετίζονται μεταξύ τους. Εκτενής αναφορά τους πραγματοποιείται στο 

αντίστοιχο Κεφάλαιο, βλ. Περιεχόμενα. 

 

 

2.2 Σκοπός της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

 

Η αποτελεσματική αξιολόγηση των στοιχείων, που προκύπτουν από τη Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για την εκάστοτε διοίκηση οργανισμών και 

συμβάλλει στην καλύτερη διαχείρισή τους. Παράλληλα, διάφοροι μέθοδοι της Χρηματοοικονομικής 

Ανάλυσης μπορούν να εφαρμοστούν και από εξωτερικούς αναλυτές, οι οποίοι δύναται να 

πληροφορηθούν, με αυτό τον τρόπο, για πολλά θέματα μείζονος σημασίας, όπως η αποδοτικότητα 

της επιχείρησης κλπ. 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς, μέσω της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, προσδιορίζονται τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία της οντότητας και επιτυγχάνεται μία καλύτερη αποτύπωση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασής της, σε δεδομένο χρονικό διάστημα, κύριος σκοπός της εφαρμογής 

της είναι η διευκόλυνση λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές διαφοροποιούνται βάσει της ομάδας, 

που παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ανάλυσης, ή ακόμα και των ίδιων των ανθρώπων, που 

επιχειρούν την Ανάλυση. Η επεξήγηση και η εκτίμηση των στοιχείων, που προκύπτουν από αυτές, 

πραγματοποιείται ανάλογα με το ποιος δίνει έμφαση σε ορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το στόχο του. 

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση επιχειρήσεων αφορούν τις 

παρακάτω ομάδες, οι οποίες με τον τρόπο χρησιμοποίησή τους, περιγράφουν και τον απώτερο σκοπό 

πραγματοποίησης της Ανάλυσης: 
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i. Εργαζομένους: ώστε να γνωρίζουν την πορεία και τη θέση της οντότητας, στην οποία 

εργάζονται 

ii. Δημόσιες Αρχές: ώστε να εποπτεύουν με καλύτερο τρόπο τις οντότητες και ακόμα, να 

παίρνουν ορθότερες αποφάσεις για το σύνολο της οικονομίας 

iii. Διάφορες ανεξάρτητες οργανώσεις: για τα δικά τους συμφέροντα ή για στατιστικούς 

λόγους 

iv. Πελάτες – Προμηθευτές: ώστε να εκτιμούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και να 

πραγματοποιούν την ανάλογη διαπραγμάτευση τιμών με την οντότητα 

v. Πιστωτές: ώστε να αποφασίζουν τη χορήγηση δανειακών κεφαλαίων, αλλά και τους 

όρους πίστωσης αυτών, επιβάλλοντας περιορισμούς με βάση λογιστικούς δείκτες 

vi. Μετόχους: ώστε να εκτιμούν την απόδοση και το επίπεδο του ρίσκου της επιχείρησης, 

αλλά και να εποπτεύουν τη Διοίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε 

αυτούς. 

vii. Διοίκηση: ώστε να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις όσον αφορά τη λειτουργία της 

επιχείρησης (καθορισμός επιπέδου πωλήσεων, σύνταξη προϋπολογισμού για τα 

λειτουργικά έξοδά της οντότητας, καθορισμός αμοιβών στελεχών και εργαζομένων), τη 

χρηματοδότησή της (επιλογή τρόπου χρηματοδότησης με το μικρότερο κόστος 

δανεισμού) και την επένδυσή της (εντοπισμός κερδοφόρων κλάδων και επιχειρήσεων 

με πιθανές εξαγορές των τελευταίων) 

Συνοψίζοντας, με βάση όσων παρατέθηκαν παραπάνω, σκοπός της Ανάλυσης των 

επιχειρήσεων είναι η διευκόλυνση λήψης αποφάσεων. Ως επί το πλείστων, διαμέσου της ανάλυσης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , η λήψη των αποφάσεων πλέον δεν στηρίζεται μόνο στη 

κρίση των ενδιαφερόμενων αλλά σε πορίσματα που προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία που 

αναλύονται , οπότε με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα, χωρίς βέβαια αυτό 

να απαξιώνει τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος πάντοτε θα έχει το πρωταρχικό λόγο σε αυτή τη 

διαδικασία. 

 

 

2.3 Αριθμοδείκτες 

 

 

Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 

ενότητα, του ίδιου Κεφαλαίου, της παρούσης εργασίας, αποτελούν μία πολύ διαδεδομένη μέθοδο 

Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων. Είναι το πηλίκο μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που 

λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Αυτή η σχέση, μεταξύ αριθμητή 

και παρονομαστή, που αφορά στοιχεία του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως ή των 

υπολοίπων Οικονομικών Καταστάσεων μιας επιχείρησης, πρέπει να είναι λογική, κατανοητή και να 
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μπορεί να επηρεάζει κάποιες αποφάσεις. Καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής 

θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων, οι οποίοι αφορούν μία οικονομική μονάδα 

και σε τελική ανάλυση της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και 

γενικότερα σύγκρισης οικονομικών μονάδων ή και του κλάδου, στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. 

Ένας αριθμοδείκτης παριστάνεται συνήθως είτε με τη μορφή πηλίκου κάποιων μεγεθών, είτε με τη 

μορφή ποσοστού. 

Η διάγνωση της χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης δεν απαιτεί τον υπολογισμό κάθε 

πιθανού αριθμοδείκτη, αλλά την επιλογή των κάθε φορά κατάλληλων αριθμοδεικτών. Επίσης το 

περιεχόμενο των αριθμοδεικτών γίνεται αξιόλογο, όταν συγκρίνεται στατικά ή δυναμικά με κάποια 

πρότυπα, με λογιστικά μεγέθη προηγούμενων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης (διαχρονική σύγκριση) 

ή με λογιστικά μεγέθη άλλων επιχειρήσεων ως μέσος όρος του ίδιου κλάδου (διαστρωματική 

σύγκριση). Οι αριθμοδείκτες, μέσω των συγκριτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να 

εμφανίσουν ενδείξεις και συμπτώματα προβληματικών δραστηριοτήτων που πρέπει να διορθωθούν. 

Ακόμη, η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών θα δώσει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση του 

κατάλληλου λογιστικού και στατιστικού υλικού των επιχειρήσεων από ανθρώπους όχι μόνο μέσα στην 

επιχείρηση αλλά και από ανθρώπους εκτός επιχειρήσεως, όπως από οικονομικούς αναλυτές, 

χρηματιστές, επενδυτές ή ακόμη και απλώς ερευνητές επιχειρηματικών προβλημάτων. 

Στα πλεονεκτήματά τους λοιπόν, σίγουρα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης στη διοίκηση της επιχείρησης, που έχει τη δυνατότητα της 

γρήγορης επισκόπησης των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων της, χωρίς να χρονοτριβεί με 

λεπτομέρειες, που δεν αφορούν την ανάλυση που έχει σχεδιάσει. Γενικότερα, θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι οι  αριθμοδείκτες είναι απλοί στον υπολογισμό τους, εύκολοι στη χρήση τους και παρέχουν 

έναν πλούτο πληροφοριών που δεν μπορεί να αποκτηθεί από οπουδήποτε αλλού. 

Από την άλλη πλευρά, στα μειονεκτήματα των αριθμοδεικτών, είναι το γεγονός πως είναι 

αλληλοεξαρτώμενοι και θα πρέπει να εξετάζονται σαν σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση ενός 

αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων αριθμοδεικτών, οι οποίοι 

είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Επιπλέον, ένας μεμονωμένος 

αριθμοδείκτης δεν μπορεί να προσφέρει καμία ουσιώδη και χρήσιμη πληροφορία, καθώς απαιτείται 

η σύγκρισή του με άλλους πρότυπους ή αν δε συσχετισθεί  με δείκτες, να συγκριθεί με σειρά 

προηγούμενων χρήσεων. 

Στο επόμενο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα είδη των αριθμοδεικτών, δηλαδή με ποια κριτήρια 

αυτοί κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται οι δημοφιλέστεροι εξ’ αυτών, οι οποίοι μάλιστα θα 

χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των δύο οντοτήτων, που πραγματεύεται η εργασία μας. 
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Κεφάλαιο 3ο  

 

 

3.1 Είδη χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών: 

 

 

Οι αριθμοδείκτες, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, μπορούν να 

ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται και τον τύπο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναφέρεται, αλλά και ανάλογα με την ανάλυση και έρευνα που 

επιχειρείται. Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο των αριθμοδεικτών, που θα χρησιμοποιήσουμε  και 

όπως αυτό ταξινομείται στις ακόλουθες  κατηγορίες:  

 

Α. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: 

 Κεφάλαιο Κίνησης 

 Αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας 

 Αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας 

 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

Β. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης(βιωσιμότητας): 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια(αυτονομίας) 

 Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια(δανειακής επιβάρυνσης) 

 Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια 

 Αριθμοδείκτες κάλυψης Παγίων με μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 

 Βαθμός Παγιοποίησης 

 Αριθμοδείκτης υπερχρέωσης ή μόχλευσης 

Γ. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας: 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων ή Συνολικού Ενεργητικού 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους(ΜΠΚ) 

 Αριθμοδείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους(ΛΠΚ) 
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3.2 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: 

 

 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αντικατοπτρίζουν την ικανότητα της επιχειρηματικής μονάδας 

να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Αν τα 

στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της δεν δύνανται να ρευστοποιηθούν σχετικά 

ταχέως, η επιχείρηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα μη αποπληρωμής των άμεσα 

ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την πιστοληπτική της 

ικανότητα και τη γενικότερη αξιολόγησή της. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία έληξε, δηλαδή οι εκπρόθεσμες, αλλά και οι 

υποχρεώσεις που πρόκειται να λήξουν άμεσα δηλαδή εντός ενός ημερολογιακού έτους. Ως μέσα 

πληρωμής λαμβάνονται όλα τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού τα οποία δύναται να 

ρευστοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι 

αριθμοδείκτες ρευστότητας, που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία: 

 

 Κεφάλαιο Κίνησης(ΚΚ): 

Το Κεφάλαιο Κίνησης είναι η θετική διαφορά μεταξύ του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Όταν το Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι μεγαλύτερο των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, τότε θεωρείται ότι η οικονομική οντότητα έχει Κεφάλαιο Κίνησης, 

επομένως και ρευστότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η θετική διαφορά ανάμεσα τους,τόσο καλύτερη 

είναι η θέση της επιχείρησης. Το Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται από την παρακάτω απλή μαθηματική 

σχέση: 

 

Κεφάλαιο Κίνησης(ΚΚ) = Κυκλοφορούν Ενεργητικό(ΚΕ) – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις(ΒΥ) 

 

και γενικά θα πρέπει για είναι εφικτές βασικές δραστηριότητες του οργανισμού, όπως η κάλυψη 

άμεσων λειτουργικών εξόδων, ( π.χ. μισθοδοσία, βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας και συνεπώς 

παροχή καλύτερων όρων πωλήσεων προς τους πελάτες): 

 

Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ)>0 

 

 Αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας(ΕΡ): 

Ο αριθμοδείκτης έμμεσης ή γενικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό «καλύπτει» τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Για να υπάρχει ρευστότητα σε μια 

επιχείρηση θα πρέπει το αποτέλεσμα της διαίρεσης να είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Υποδηλώνεται 



22 

 

με αυτόν τον τρόπο ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, αφού υπερκαλύπτει τις Βραχυχρόνιες 

Υποχρεώσεις, σίγουρα θα επαρκεί για την αποπληρωμή τους κι αυτό αριθμητικά μεταφράζεται όταν 

το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο της μονάδας, ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι μία τιμή πολύ 

μεγαλύτερη από το 2 δεν είναι απαραίτητα καλή, γιατί μπορεί και να σημαίνει μη αποδοτική 

συσσώρευση των κυκλοφοριακών στοιχείων της επιχείρησης. Έτσι, τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού επαρκούν για την κάλυψη των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

Ειδικότερα όταν ο δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας μιας επιχείρησης είναι υψηλός, τότε η διασφάλιση 

για τους πιστωτές της είναι μεγαλύτερη και αντίστοιχα, ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος για τις 

τράπεζες μικρότερος. Η τιμή, η οποία λαμβάνει ο αριθμοδείκτης, δύναται να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες όπως είναι οι συνθήκες στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει, ο τρόπος λειτουργία της κ.α. Ο 

δείκτης γενικής ρευστότητας βρίσκεται αν διαιρέσουµε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό µε τις 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις: 

 

Έ𝛍𝛍𝛆𝛔𝛈 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂(𝚬𝚸) =
 𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό(𝚱𝚬)

𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓 (𝚩𝚼)
 

 

και γενικά θα πρέπει το Κυκλοφορούν Ενεργητικό να υπερκαλύπτει τις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

και  ταυτόχρονα να μη σημαίνει μη αποδοτική συσσώρευση των κυκλοφοριακών στοιχείων της 

επιχείρησης, οπότε: 

 

𝟏 ≤ 𝚬𝚸 ≤ 𝟐 

 

 Αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας(ΑΡ): 

Ο αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας λογαριασμούς από τον 

Ισολογισμό. Κάποιες κατηγορίες λογαριασμών όμως, τις αφήνει εκτός, λόγω του ότι χρειάζεται 

μεγαλύτερο διάστημα για την ρευστοποίηση τους. Βάσει αυτού, γίνεται αντιληπτό ότι χρησιμοποιεί 

τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, τα οποία είναι πιο εύκολα ρευστοποιήσιμα. Η βασική 

διαφορά με τον αριθμοδείκτη έμμεσης ρευστότητας είναι ότι τα αποθέματα δεν περιλαμβάνονται 

στον αριθμοδείκτη της άμεσης ρευστότητας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται λίγο πιο αυστηρός από 

αυτόν της έμμεσης ρευστότητας. Επιπλέον, οι μεταβατικοί λογαριασμοί του Ενεργητικού 

παραλείπονται από τον αριθμητή, αφού πρόκειται να μετατραπούν σε απαιτήσεις στην επόμενη 

χρήση, ενώ από τον παρονομαστή αφαιρούνται τα έσοδα επόμενων χρήσεων και οι προκαταβολές 

πελατών. Εφόσον τα αποθέματα δεν περιλαμβάνονται στον αριθμητή, είναι φανερό ότι η τιμή που θα 

λαμβάνει θα είναι μικρότερη από αυτήν του αριθμοδείκτη έμμεσης ρευστότητας. Τέλος, 

χρησιµοποιείται για να αξιολογηθεί η απόδοση του τµήµατος πωλήσεων σε συνδυασµό µε τους όρους 

πωλήσεων. Αξίζει να τονιστεί ότι ουσιώδης αριθμητική διαφορά μεταξύ των αριθμοδεικτών γενικής 

και ειδικής ρευστότητας προκύπτει από την πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων, όπως στην 
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περίπτωση της υπεραποθεματοποίησης.  Συνεπώς, ο υπολογισμός του, υπενθυμίζοντας ότι: 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό= Αποθέματα + Απαιτήσεις + Διαθέσιμα, γίνεται: 

 

Ά𝛍𝛆𝛔𝛈 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂(𝚨𝚸) =
𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό(𝐊𝐄) − 𝚨𝛑𝛐𝛉έ𝛍𝛂𝛕𝛂

𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓(𝚩𝚼) − 𝛑𝛒𝛐𝛋𝛂𝛕𝛂𝛃𝛐𝛌έ𝛓 𝛑𝛆𝛌𝛂𝛕ώ𝛎
 

 

και γενικά θα πρέπει το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, εξαιρώντας τα αποθέματα, να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για την αποφυγή προβλημάτων ρευστότητας στην επιχείρηση και 

επομένως: 

 

ΑΡ≥ 𝟏 

 

 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας: 

Ο αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας είναι ο πλέον αυστηρός δείκτης ρευστότητας σε σχέση με 

τους δύο προηγούμενους αφού μειώνει σημαντικά τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού που 

χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση του αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας μελετάται η δυνατότητα 

της επιχείρησης να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της μόνο μέσω των ταμειακών και 

συναφών διαθεσίμων. Μέσω του δείκτη αυτού συγκρίνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης με τα ταμειακά διαθέσιμα, όσα  δηλαδή μπορούν άμεσα να αποπληρώσουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στα ταμειακά διαθέσιμα μπορούν να περιλαμβάνονται εκτός των 

μετρητών όμως, και οι καταθέσεις όψεως και το συνάλλαγμα. Γενικά, είναι ένας αρκετά χρήσιμος 

δείκτης, γιατί μας βοηθά να δούμε, να παρατηρήσουμε την απόδοση του τμήματος εισπράξεων-

πληρωμών. Θεωρείται γενικά καλό ο αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας να είναι μεγαλύτερος ή 

ίσος της μισής μονάδας και αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως ακόμα και οι Τράπεζες δεν εμφανίζουν 

Ταμειακή Ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας. Ο τύπος για τον υπολογισμό της δίνεται από τη σχέση: 

 

Ταμειακή Ρευστότητα(ΤΡ)=
𝚻𝛂𝛍𝛆𝛊𝛂𝛋ά 𝚫𝛊𝛂𝛉έ𝛔𝛊𝛍𝛂+𝚰𝛔𝛐𝛅ύ𝛎𝛂𝛍𝛂(𝚾𝛒𝛆ό𝛄𝛒𝛂𝛗𝛂 𝛌ή𝛏𝛈𝛓≤𝟏 έ𝛕𝛐𝛖𝛓)

𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓(𝚩𝚼)−𝛑𝛒𝛐𝛋.𝛑𝛆𝛌𝛂𝛕ώ𝛎−έ𝛏.𝛑𝛌𝛈𝛒𝛚𝛕έ𝛂
 

 

και γενικά, είναι καλό τα μετρητά και τα ισοδύναμα αυτών να μπορούν να πληρώσουν τις άμεσες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης, ώστε να μη ρευστοποιούνται άλλα περιουσιακά στοιχεία της και άρα 

θα πρέπει: 

 

𝟎, 𝟓 ≤ 𝚻𝚸 ≤ 𝟏 
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3.3 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης(βιωσιμότητας): 

 

 

Οι μορφές χρηματοδότησης που στρατηγικά επιλέγει κάθε επιχείρηση και η συνεπακόλουθη 

διάρθρωση της κεφαλαιακής της δομής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες βιωσιμότητας, υγείας 

και τελικώς, ανάπτυξής της. Επικρατεί η ιδέα ότι μακροπρόθεσμες επενδύσεις πρέπει να 

χρηματοδοτούνται με μακροχρόνια κεφάλαια και η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης μέσω 

βραχυχρόνιων κεφαλαίων. Παράλληλα, η σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς αυτά που εισέρχονται 

από ξένες πηγές, μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες, έχει αξία για την δυνατότητα της επιχείρησης να 

αναλάβει υψηλά κόστη και κινδύνους. Οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από την συμμέτοχη 

υψηλού ποσοστού υποχρεώσεων στο συνόλου του παθητικού, έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με 

την αδυναμία εξόφλησης μέρους ή του συνόλου αυτών των υποχρεώσεων. Αδυναμία εξόφλησης 

υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστική ρευστοποίηση περιουσιακών της στοιχείων, 

απώλεια ελέγχου της επιχείρησης από πλευράς μετόχων και προς όφελος των πιστωτών και τέλος 

χρεοκοπία. Η σωστή χρηματοδοτική δομή αποτελεί κύριο παράγοντα για την εξασφάλιση της 

μακροχρόνιας επιβίωσης των οικονομικών μονάδων. Σε αυτό το σημείο, φανερώνεται η σπουδαιότητα   

των αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, που παρουσιάζουν τη σύνθεση των κεφαλαίων της 

επιχείρησης, αλλά και τις πηγές χρηματοδότησης από τις οποίες προέρχονται. Ως ξένα κεφάλαια 

νοούνται οι υποχρεώσεις τις επιχείρησης, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, οι οποίες είναι 

ουσιαστικά μορφές δανείων, ενώ ως ίδια κεφάλαια η Καθαρή Θέση της οντότητας, δηλαδή το 

Κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα Αποτελέσματα εις νέο. Μια βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός 

ότι οι κάτοχοι ξένων κεφαλαίων λαμβάνουν από την επιχείρηση τόκο, ενώ οι κάτοχοι ίδιων 

κεφαλαίων μέρισμα. Επιπλέον, τα δανειακά κεφάλαια ενέχουν κίνδυνο για τους πιστωτές της 

επιχείρησης, αφού εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση της οντότητας, αλλά και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος αυτής. Στην περίπτωση των ίδιων κεφαλαίων δεν υπάρχει εξασφαλισμένη 

η υποχρεωτική απόδοση και αυτό, γιατί ακόμα και αν η επιχείρηση παρουσιάσει κέρδη, η διοίκηση 

και η γενική συνέλευση τελικώς αποφασίζουν αν θα δοθούν τα μερίσματα στους μετόχους. 

 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια ή Αυτονομίας 

(ΔΙΚ/ΣΚ): 

Ο αριθμοδείκτης αποτυπώνει το ποσοστό της περιουσίας του ενεργητικού της επιχείρησης 

που έχει χρηματοδοτηθεί μέσω των ιδίων κεφαλαίων των φορέων της και παράλληλα 

υποδηλώνει το ποσοστό που έχουν συνεισφέρει οι διάφοροι δανειστές και πιστωτές στην 

διαμόρφωση της περιούσιας της επιχείρησης. Ουσιαστικά δείχνει τη διάρθρωση κεφαλαίων της 

επιχείρησης, τη δυνατότητα της να είναι αυτάρκης έναντι των πιστωτών της και τη δανειοληπτική της 

ικανότητα.  Όσο ψηλότερος ο δείκτης, τόσο χαμηλότερη κρίνεται η πιθανότητα δυσχέρειας στην 

εξόφληση υποχρεώσεων. Επομένως: 

𝚫𝚰𝚱/𝚺𝚱 =
Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂(𝚰𝚱)

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ(𝚬)
 



25 

 

 Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια ή δανειακής 

επιβάρυνσης(ΔΞΚ/ΣΚ): 

Πρόκειται στην ουσία για ένα δείκτη συμπληρωματικό του προηγούμενου, ο οποίος εκφράζει το 

ποσοστό των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης στο σύνολο του Ενεργητικού. Ο αριθμοδείκτης Ξένων 

προς τα Συνολικά Κεφάλαια δείχνει ουσιαστικά τι ποσοστό των Συνολικών Κεφαλαίων μιας 

επιχείρησης αποτελούν τα ξένα κεφάλαια και τι ποσοστό από το συνολικό ενεργητικό έχει 

χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια αυτά. Αποκαλύπτει το βαθμό στον οποίο επιβαρύνεται μια 

επιχείρηση από δάνεια και άλλες πιστώσεις. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό αυτό τόσο υψηλότερη 

η εξασφάλιση των πιστωτών από τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Προκύπτει από το 

αριθμητικό πηλίκο: 

 

𝚫𝚵𝚱/𝚺𝚱 =
𝚵έ𝛎𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂(𝚵𝚱)

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ(𝚬)
 

 

 Αριθμοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια(ΔΞΚ/ΙΚ): 

Εδώ πραγματοποιείται αναφορά σε ένα δείκτη, ο οποίος σχετίζεται και με το δείκτη Αυτονομίας αλλά 

και με το δείκτη Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια. Είναι ο δείκτης που απεικονίζει τη σχέση των 

Ξένων Κεφαλαίων προς τα ίδια Κεφάλαια. Αν η τιμή του δείκτη είναι ίση με 1 τότε υπάρχει ισότητα 

μεταξύ των δύο μεγεθών άρα και ίδια κεφαλαιακή συμμετοχή μεταξύ πιστωτών και μετόχων. Αν η 

τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 1, η ύπαρξη ξένων κεφαλαίων υπερτερεί αυτής των ίδιων 

κεφαλαίων. Αντιστοίχως αν η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη από 1, τότε η ύπαρξη ίδιων κεφαλαίων 

υπερτερεί αυτής των ξένων κεφαλαίων. Η τελευταία περίπτωση προσφέρει στους πιστωτές 

μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω της ύπαρξης σημαντικών ίδιων κεφαλαίων, χωρίς να σημαίνει πως στην 

αντίθετη περίπτωση υποκρύπτεται πάντα ένα πρόβλημα για την οντότητα, που εξετάζεται, π.χ. 

υψηλά Ξένα Κεφάλαια σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαια έχουν συνήθως, νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, 

που αποσκοπούν στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη τους. Υπολογίζεται απλά μέσω της αναλογίας: 

 

𝚫𝚵𝚱/𝚰𝚱 =
𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ά 𝚵έ𝛎𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂(𝚵𝚱)

𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ά Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂(𝚰𝚱)
 

 

 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων με μακροπρόθεσμα Κεφάλαια(ΔΚΠ/ΜΚ): 

Ο δείκτης χρηματοδότησης (κάλυψης) του πάγιου Ενεργητικού υπολογίζει πόσες φορές το 

Ενεργητικό της οντότητας καλύπτεται με κεφάλαια μακράς διάρκειας. Τα πάγια που έχουν 

ωφέλιμη ζωή πολλών ετών, ρευστοποιούνται σταδιακά στη διάρκεια αυτών των ετών μέσω των 

αποσβέσεων, και με αυτόν τον τρόπο συμβάλουν στην ταμειακή ροή της επιχείρησης και στην 

αποπληρωμή των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων. Επομένως, το πάγιο ενεργητικό καλό θα ήταν να 

χρηματοδοτείται με κεφάλαια που έχουν την ιδιά ή και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτό, ώστε 
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να είναι υγιής η χρηματοδοτική δομή της οντότητας. Υπολογίζεται διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια με 

την καθαρή αξία των παγίων της μονάδας στον Ισολογισμό: 

 

𝚫𝚱𝚷/𝚳𝚱 =
𝚷ά𝛄𝛊𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό

Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂(𝚰𝚱) + 𝚳𝛂𝛋𝛒𝛐𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓(𝚳𝚼)
 

 

και γενικά ισχύει ότι αν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 1 τότε το πάγιο ενεργητικό καλύπτεται 

πλήρως από κεφάλαια μακράς διάρκειας, ενώ αντιστοίχως αν ο δείκτης είναι μικρότερος από 1, τότε 

αυτό σημαίνει πως το πάγιο ενεργητικό καλύπτεται σε ένα μέρος του και από βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, οι οποίες όμως, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να καλύψουν άλλου είδους 

δραστηριότητες της επιχείρησης και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα 

αποπληρωμής ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, θα πρέπει: 

ΔΚΠ/ΜΚ≤ 𝟏 

 

 Βαθμός Παγιοποίησης: 

Ο δείκτης παγιοποίησης απεικονίζει το ποσοστό των παγίων στοιχείων στο σύνολο του 

ενεργητικού. Μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό παγιοποίησης σημαίνει πως είναι εντάσεως παγίου 

κεφαλαίου, όπως αυτές που ανήκουν στη βαριά βιομηχανία και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Για τις 

δύο ανταγωνίστριες επιχειρήσεις δηλαδή, που εξετάζονται στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία, ο 

συγκεκριμένος δείκτης έχει καθοριστικό ρόλο, διότι μεγαλύτερη διαφορά στο βαθμό παγιοποίησης 

μεταφράζεται σε πλεονέκτημα στην παραγωγική διαδικασία, συνεπώς και μεγαλύτερη κερδοφορία. 

Υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

𝛃𝛂𝛉𝛍ό𝛓 𝛑𝛂𝛄𝛊𝛐𝛑𝛐ί𝛈𝛔𝛈𝛓 =
𝚷ά𝛄𝛊𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ(𝚬)
 

 

 Αριθμοδείκτης υπερχρέωσης ή μόχλευσης: 

Ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης δείχνει τη σχέση μεταξύ Συνόλου Ενεργητικού 

και Ιδίων Κεφαλαίων, δηλαδή εξετάζει πόσες φορές  το Σύνολο του Ενεργητικού καλύπτει τα Ίδια 

Κεφάλαια, αν και, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, ο αντίστροφος του δείκτη 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ο αριθμοδείκτης αυτονομίας, είναι ευκολότερο να ερμηνευθεί, γιατί 

δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων αποτελούν τα ίδια κεφάλαια. Ο αριθμοδείκτης αυτός 

ωστόσο, αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων, είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένος, με ευρεία χρήση, ανεξάρτητα τον κλάδο των επιχειρήσεων που μελετώνται 

και υπολογίζεται ως εξής: 

𝚳ό𝛘𝛌𝛆𝛖𝛔𝛈 =
𝚳έ𝛔𝛐𝛓 Ό𝛒𝛐𝛓(𝚳. 𝚶. )𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

𝚳έ𝛔𝛐𝛓 Ό𝛒𝛐𝛓(𝚳. 𝚶. )𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛚𝛎(𝚰𝚱)
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3.4 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας: 

 

Αποδοτικότητα είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. Η μεγιστοποίηση 

των κερδών είναι ο κυριότερος σκοπός μιας επιχείρησης και αφορά όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε 

αυτήν, αφού, βάσει των κερδών, αμείβονται η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, δίνονται τα μερίσματα 

στους μετόχους, εξοφλούνται οι διάφοροι πιστωτές και προμηθευτές, ενώ τέλος, το κράτος λαμβάνει 

το φόρο που του αντιστοιχεί. Συχνά, η έννοια της αποδοτικότητας ταυτίζεται με την έννοια της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης μιας επιχείρησης και γενικά, οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

χρησιμοποιούνται στις φάσεις προγραμματισμού των διαφόρων επενδύσεων, ελέγχου και αμοιβής 

των υπεύθυνων στελεχών. Μελετούν την αποδοτικότητα της διοίκησης να παράγει πωλήσεις και 

κέρδη, να διαχειρίζεται τα κόστη με σύνεση υπολογίζοντας τη σχέση μεταξύ ύψους πωλήσεων και 

κερδών. Την καλύτερη βέβαια, ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης παρέχει η 

μακροχρόνια αποδοτικότητα της επιχείρησης και ιδιαίτερα όταν υπολογίζεται για έναν ολόκληρο 

οικονομικό κύκλο. Όλες, όμως, οι κατηγορίες των εργαζομένων θα πρέπει να επιζητούν πληροφορίες 

για την αποδοτικότητα της οντότητας, που εργάζονται, και οι αυξήσεις των αμοιβών τους να είναι 

ανάλογες με την αύξηση της αποδοτικότητας αυτής. 

 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων ή Συνολικού 

Ενεργητικού(ΑΣΚ ή ΑΣΕ): 

Η Αποδοτικότητα των Συνολικών Κεφαλαίων είναι ο πιο γνωστός αριθμοδείκτης μέτρησης της 

αποδοτικότητας. Υπολογίζει την ικανότητα δημιουργίας κερδών μέσω των Κεφαλαίων, Ιδίων και 

Ξένων, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Πρόκειται για έναν δείκτη που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα 

από τους αναλυτές. Ονομάζεται και Αποδοτικότητα του Ενεργητικού, καθώς το Ενεργητικό 

χρηματοδοτείται από το σύνολο των Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων. Σχετίζει τα Καθαρά Κέρδη της 

λογιστικής χρήσης μετά από φόρους, δια του συνόλου του Ενεργητικού. Είναι προφανές ότι ο δείκτης 

αποδοτικότητας αυξάνεται με την αύξηση των κερδών, ενώ διατηρούνται σταθερά τα κεφάλαια, αλλά 

και με μείωση των κεφαλαίων και αμετάβλητα τα κέρδη ή με έναν από τούς πολλούς συνδυασμούς 

των παραπάνω περιπτώσεων. Τα κέρδη μπορούν να αυξηθούν με την αύξηση του όγκου των 

πωλήσεων ή την αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών, που παράγει η επιχείρηση, χωρίς 

βέβαια αυτή η αύξηση να αντισταθμισθεί ισόποσα από αύξηση τού κόστους. Συνεπώς: 

 

𝚨𝚺𝚱 ή 𝚨𝚺𝚬 =
𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝚱έ𝛒𝛅𝛈(𝛍𝛆𝛕ά 𝛗ό𝛒𝛚𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛕ό𝛋𝛚𝛎)

𝚳έ𝛔𝛐𝛓 Ό𝛒𝛐𝛓(𝚳. 𝚶. )𝚬𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ(𝚬)
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

όπου: 

𝚳. 𝚶. 𝚬 =
𝚬𝛂𝛒𝛘ή𝛓 + 𝚬𝛕έ𝛌𝛐𝛖𝛓

𝟐
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 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙΚ): 

Ο αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων μετράει την αποδοτικότητα των 

χρησιμοποιούμενων Ιδίων Κεφαλαίων στην παραγωγική διαδικασία. Έχει ιδιαίτερη σημασία 

κυρίως, για τους εταίρους ή τους μετόχους, γιατί υπολογίζει την απόδοση για τα κεφάλαια που έχουν 

επενδύσει σε αυτή, προκειμένου να αξιολογήσουν το ποσό συμφέρουσα γι’ αυτούς είναι η επένδυση 

που πραγματοποίησαν. Ο ορθολογικός επενδυτής συγκρίνει και ερευνά συνεχώς για να βρίσκει την 

πλέον συμφέρουσα γι’ αυτόν επένδυση έχοντας ως δεδομένο ένα συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίων 

προς επένδυση και συμφέρουσα είναι η επένδυση που επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα με 

τον μικρότερο κίνδυνο. Η σημασία του δείκτη οφείλεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι αποτελεί μέτρο της 

εμπιστοσύνης των ιδιοκτητών της επιχείρησης, δηλαδή των εταίρων ή των μετόχων της. Μια 

επιχείρηση, με σχετικά χαμηλό δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, δε θα είναι ελκυστική σε 

επενδυτές, αφού ο βαθμός εμπιστοσύνης που τούς εμπνέει θα είναι μικρός. Οι κεφαλαιούχοι 

επενδυτές, είτε δεν θα επενδύουν νέα ποσά, είτε θα θελήσουν να πουλήσουν σε τρίτους τη συμμετοχή 

τούς σε αυτήν. Τέλος, ο δείκτης Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων είναι πάντα μεγαλύτερος από 

αυτόν της Αποδοτικότητας του Συνόλου των Κεφαλαίων. Υπολογίζεται μέσω της εξής σχέσης: 

 

𝚨𝚰𝚱 =
𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝚱έ𝛒𝛅𝛈(𝛍𝛆𝛕ά 𝛗ό𝛒𝛚𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛕ό𝛋𝛚𝛎)

Ί𝛅𝛊𝛂 𝚱𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂(𝚰𝚱) ή 𝚳έ𝛔𝛐𝛓 Ό𝛒𝛐𝛓(𝚳. 𝚶. )𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛚𝛎(𝚰𝚱)
 

 

όπου: 

 

Μ.Ο.ΙΚ=
𝚰𝛅𝛊𝛐𝛋𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂 𝚨𝛒𝛘ή𝛓+𝚰𝛅𝛊𝛐𝛋𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂 𝚻έ𝛌𝛐𝛖𝛓

𝟐
 

 

 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους(ΜΠΚ): 

Το µικτό περιθώριο κέρδους εκφράζει το ποσοστό των µικτών κερδών (Πωλήσεις - Κόστος 

Πωληθέντων) επί των πωλήσεων. Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, σαν το ζεύγος που εξετάζεται στο επόμενο Κεφάλαιο 

της Πτυχιακής Εργασίας, διότι αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της λειτουργικής αποδοτικότητας. 

Ωστόσο, δεν αποτελεί έναν ξεκάθαρα αντικειμενικό δείκτη για τη συνολική αποδοτικότητα της 

επιχείρησης και αυτό γιατί όταν τα μικτά κέρδη είναι μεγαλύτερα των υπόλοιπων δαπανών της 

επιχείρησης, η επιχείρηση πραγματοποιεί καθαρά κέρδη τα οποία ισούνται με τη μεταξύ τους 

διαφορά. Από τις δαπάνες βέβαια, εξαιρείται το Κόστος Πωληθέντων. Κατά αντιστοιχία με τον 

αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου, ένας υψηλός δείκτης μικτού περιθωρίου αποτελεί ευνοϊκό στίγμα 

για την επιχείρηση αφού αποδεικνύει θετική διαχείριση του Κόστους Πωληθέντων και παράλληλα της 

επιτρέπει την κάλυψη των λοιπών δαπανών απρόσκοπτα. Προκύπτει από τον παρακάτω λόγο: 

𝚳𝚷𝚱 =
𝚳𝛊𝛋𝛕ά 𝚱έ𝛒𝛅𝛈

𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
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 Αριθμοδείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους(ΛΠΚ): 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δείκτη εναλλακτικό του δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους. Τα Κέρδη 

προ Φόρων και Τόκων ή αλλιώς Λειτουργικά Κέρδη προκύπτουν αν από τις Πωλήσεις αφαιρεθούν τα 

έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης, δηλαδή το κόστος πωληθέντων και τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης 

και έρευνας και ανάπτυξης. Με πιο απλά λόγια, ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

εκφράζει το ποσοστό των λειτουργικών κερδών επί των πωλήσεων. Αν ο δείκτης Λειτουργικού 

Περιθωρίου Κέρδους έχει υψηλή τιμή, τότε βοηθάει να καλυφθούν οι τόκοι και τα συναφή έξοδα της 

επιχείρησης. Υπολογίζεται από το κλάσμα, που στον αριθμητή του έχει τα Κέρδη προ φόρων και 

τόκων και στον παρονομαστή του τις πωλήσεις: 

 

𝚲𝚷𝚱 =
𝚲𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛋ό 𝚨𝛑𝛐𝛕έ𝛌𝛆𝛔𝛍𝛂(𝚱έ𝛒𝛅𝛈 𝛑𝛒𝛐 𝛗ό𝛒𝛚𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛕ό𝛋𝛚𝛎)

𝚷𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
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Κεφάλαιο 4ο  

 

 

4.1 Σύγκριση αριθμοδεικτών ρευστότητας: 

 

Οικονομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην ενότητα: 

 

 

 

Η συγκεκριμένη ενότητα θα αποδώσει την εικόνα των οντοτήτων για την ικανότητά τους να απο-

πληρώνουν άμεσες υποχρεώσεις με στοιχεία που δε θα επιφέρουν επιπλέον κόστος, αν χρησιμο-

ποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

 

 

 

MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
33.119.038,00 €  44.059.709,44 €  30.344.604,00 €  41.140.097,99 €  34.701.408,00 €  38.397.630,41 €  34.919.216,00 €  40.351.406,64 €  38.599.564,00 €  37.573.928,99 €  

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
16.082.308,00 €  19.906.409,57 €  10.041.514,00 €  16.004.532,45 €  12.614.983,00 €  12.297.084,40 €  10.495.625,00 €  15.776.410,15 €  20.977.637,00 €  14.552.982,00 €  

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

& ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
3.080.566,00 €    8.322.054,41 €    2.309.808,00 €    4.368.097,71 €    2.305.033,00 €    4.543.303,64 €    632.179,00 €        4.847.318,92 €    1.203.111,00 €    3.534.601,36 €    

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΕΞΟΔΑ
- 25.992,97 €          - - - 20.739,91 €          - - - 22.618,95 €          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 13.184.603,00 €  8.805.025,17 €    13.951.846,00 €  8.220.614,60 €    15.322.409,00 €  7.950.472,44 €    16.236.291,00 €  7.486.048,53 €    14.656.738,00 €  6.340.364,66 €    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 2016 2017 2018 2019

ΕΤΟΣ
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Παρατηρώντας τα δεδομένα στο παραπάνω διάγραμμα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι καμία 

από τις δύο εξεταζόμενες εταιρείες δε διαθέτει πρόβλημα στην ύπαρξη Κεφαλαίου Κίνησης, κα-

θώς αυτό όχι μόνο είναι θετικό και στις 2 περιπτώσεις, αλλά ξεπερνά αρκετά και τη βάση του 

μηδενός. Πιο αναλυτικά, η Barilla Hellas φαίνεται να έχει 5.000.000€ περίπου μεγαλύτερο Κεφάλαιο 

Κίνησης σε σχέση με τη Μέλισσα, με εξαίρεση το 2018, όπου η διαφορά της ήταν οριακή. Το γεγονός 

οφείλεται στο πολύ μεγαλύτερο Κυκλοφορούν Ενεργητικό της ιταλικής θυγατρικής και όχι τόσο στη 

διαφορά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των 2 εταιρειών. 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ €17.036.730,0 €20.303.090,0 €22.086.425,0 €24.423.591,0 €17.621.927,0

BARILLA €24.153.299,8 €25.135.565,5 €26.100.546,0 €24.574.996,4 €23.020.946,9

€-

€5.000.000,00 

€10.000.000,00 

€15.000.000,00 

€20.000.000,00 

€25.000.000,00 

€30.000.000,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
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Στη συνέχεια, εξετάζεται η γενική ρευστότητα των επιχειρήσεων, η οποία δεν ακολουθεί την 

πορεία του Κεφαλαίου Κίνησης. Στο συγκεκριμένο δείκτη, οι 2 οντότητες παρουσιάζουν υψηλότερες 

τιμές σε διαφορετικά έτη και καμία δεν έχει παρουσιάσει διαφορά σε σχέση με την  ανταγωνίστριά 

της στο βάθος των 5 χρόνων. Η Barilla το 2015, 2017 και 2019 παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα, 

ενώ τα έτη 2016 και 2018 έχει αισθητά χαμηλότερη τιμή από τις αντίστοιχες της Μέλισσα. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 2,06 3,02 2,75 3,33 1,84

BARILLA 2,21 2,57 3,12 2,56 2,58

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΜΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
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Όσον αφορά την άμεση ή ειδική ρευστότητα, τα δεδομένα διαφοροποιούνται και φαίνεται 

ότι η Barilla έχει το προβάδισμα σταθερά την τελευταία πενταετία και μάλιστα το 2017, η διαφορά 

να πλησιάζει τη μονάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Melissa διατηρεί μεγάλες ποσότητες 

αποθεμάτων στην αποθήκη της, τα οποία εξαιρούνται από τον αριθμητή για τον υπολογισμό του 

συγκεκριμένου αριθμοδείκτη. Η υπεραποθεματοποίηση δεν είναι ένα στοιχείο, που ενδείκνυται στις 

επιχειρήσεις τροφίμων. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 1,24 1,63 1,54 1,78 1,14

BARILLA 1,77 2,06 2,48 2,08 2,15

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
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Στην ταμειακή ρευστότητα, τα συμπεράσματα είναι πιο εμφανή. Η Barilla διαθέτει όχι μόνο 

το προβάδισμα, έχοντας υψηλότερο δείκτη τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά τις περισσότερες χρονιές 

είναι μάλιστα πολλαπλάσιος από τον αντίστοιχο της Melissa, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πέρυσι 

που ήταν 4 φορές μεγαλύτερος! Αυτό σημαίνει ότι τα άμεσα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

επαρκούν σε μεγαλύτερο ποσοστό για την κάλυψη των υποχρεώσεων της σε σχέση με τα αντίστοιχα 

της Melissa. Είναι ο πιο ξεκάθαρος δείκτης κι η ιταλική εταιρεία υπερέχει με διαφορά. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 0,19 0,23 0,18 0,06 0,06

BARILLA 0,42 0,27 0,37 0,31 0,24
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0,45

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
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4.2 Σύγκριση αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (βιωσιμότητας): 

 

Οικονομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην ενότητα: 

 

 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα ασχοληθούμε με τις πηγές χρηματοδότησης της κάθε 

οντότητας και θα αποκτήσουμε «εικόνα» για το ποια από τις 2 εταιρείες παρουσιάζει προβλήματα 

επιβίωσης, ενώ γενικά ποια από τις 2 έχει καλύτερη κεφαλαιακή διάρθρωση. Με άλλα λόγια θα 

ασχοληθούμε με τη γενικότερη οικονομική διάρθρωσή τους για την πραγματοποίηση του σκοπού 

τους. 

 

 

 

 

MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
33.119.038,00 €  44.059.709,44 €  30.344.604,00 €  41.140.097,99 €  34.701.408,00 €  38.397.630,41 €  34.919.216,00 €  40.351.406,64 €        38.599.564,00 €  37.573.928,99 €  

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
16.082.308,00 €  19.906.409,57 €  10.041.514,00 €  16.004.532,45 €  12.614.983,00 €  12.297.084,40 €  10.495.625,00 €  15.776.410,15 €        20.977.637,00 €  14.552.982,00 €  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 36.927.398,00 €  21.325.190,73 €  37.702.400,00 €  21.593.172,61 €  36.588.415,00 €  22.501.977,55 €  40.826.234,00 €  22.841.367,88 €        49.883.399,00 €  23.794.416,44 €  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 47.410.969,00 €  43.229.768,60 €  49.887.231,00 €  44.092.126,48 €  52.616.725,00 €  45.974.600,31 €  57.259.028,00 €  44.629.628,92 €        55.859.771,00 €  43.777.244,76 €  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.553.159,00 €    1.400,00 €            2.000.000,00 €    1.400,00 €            -  €                       1.400,00 €            9.390.054,00 €    1.400,00 €                   10.246.299,00 €  1.400,00 €            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ

2015 2016 2017 2018 2019
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Στο παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε την αναλογία των Ιδίων Κεφαλαίων στην απόκτηση 

της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης, δηλαδή κατά πόσο τα Ίδια Κεφάλαια συμμετέχουν για 

τη χρηματοδότηση της συνολικής λειτουργίας της οντότητας. Δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις 

ανάμεσα στις 2 εταιρείες, με την Μέλισσα να έχει υψηλότερο δείκτη στα έτη 2015,201 και 2018, ενώ 

η Barilla εμφανίζει υψηλότερη τιμή το 2017 και πέρυσι. Γενικότερα, οι 2 εταιρείες είναι αρκετά αυτό-

νομες, καθώς όλα τα έτη έχουν δείκτη ≥0,5. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 0,68 0,73 0,74 0,76 0,63

BARILLA 0,66 0,70 0,75 0,71 0,71

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
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Η δανειακή επιβάρυνση είναι ο ανάποδος δείκτης της αυτονομίας και συνεπώς, παρουσιάζει 

τη συμμετοχή των Ξένων Κεφαλάιων στη χρηματοδότηση της επιχείρησης. Από το παραπάνω διά-

γραμμα, βλέπουμε ότι η Mellissa δανείζεται περισσότερο τα τελευταία 2 έτη, κάτι που συνέβη και 

το 2015, χωρίς ωστόσο το ύψος του δανεισμού της να παρουσιάζει μεγάλη διαφορά από αυτόν της 

Barilla. Το 2016 και 2017 δανείστηκε λιγότερο σε σχέση με την ανταγωνίστριά της. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 0,32 0,18 0,18 0,26 0,35

BARILLA 0,30 0,26 0,20 0,25 0,24
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ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
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Στη σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια, παρουσιάζεται η σχέση της εξωτερικής με την εσωτερική 

χρηματοδότηση. Είναι ενδιαφέρον ότι και 2 οντότητες βρίσκουν πόρους κυρίως, από τους μετόχους 

τους, με εξαίρεση το 2019, που η Melissa δανείστηκε περισσότερο από ότι χρηματοδοτήθηκε από 

Ίδια Κεφάλαια και είχε αρκετά αυξημένο δείκτη σε σχέση με προηγούμενα έτη, αλλά και από την 

Barilla. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι το 2018, οι 2 επιχειρήσεις παρουσίασαν σχεδόν το ίδιο 

αποτέλεσμα. 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 0,48 0,24 0,24 0,35 0,56

BARILLA 0,46 0,36 0,27 0,35 0,33
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ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Ένας αρκετά διαδεδομένος αριθμοδείκτης είναι αυτός της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, που 

παρουσιάζει μάλιστα πολλά κοινά με αυτόν της αυτονομίας (στην ουσία είναι ο αντίστροφος λόγος). 

Η μόχλευση εξηγείται πιο εύκολα και εκφράζει το ποσοστό που η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε χωρίς 

να χρειαστεί να αναζητήσει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές. Αντιστοίχως, με το δείκτη της δανειακής 

επιβάρυνσης η Μέλισσα έχει αυξημένες τιμές το 2015 και 2019, ενώ το 2018 παρουσιάζει σχεδόν την 

ίδια τιμή με την ιταλική θυγατρική. Το 2016 και 2017 η Barilla, χωρίς να μεταβάλλει ιδιαίτερα τη 

χρηματοδότησή της, σε σχέση με προηγούμενα έτη, εμφανίζει εκείνη μεγαλύτερη τιμή στο 

συγκεκριμένο δείκτη. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 0,48 0,24 0,24 0,35 0,56

BARILLA 0,46 0,36 0,27 0,35 0,33
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Εδώ εξετάζεται πώς χρηματοδοτείται το Πάγιο Ενεργητικό των εταιρειών. Παρατηρούμε ότι η 

Melissa παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη και τα 5 τελευταία έτη, καθώς έχει αρκετά μικρότερους 

παρονομαστές σε σχέση με αυτούς της Barilla (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Ίδια Κεφάλαια), αλλά 

και μεγαλύτερο Πάγιο Ενεργητικό. Γενικά, οι πιο χαμηλοί δείκτες προτιμώνται στο συγκεκριμένο 

δείκτη. Γενικότερα όμως, οι δείκτες των εταιρειών δεν είναι επιθυμητοί (κανένα έτος δεν 

ξεπερνούν τη μονάδα) και προειδοποιούν ότι μέρος του Παγίου Ενεργητικού καλύπτεται και από 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ συνήθως οι μικρής διάρκειας δανεισμοί χρησιμοποιούνται για 

άλλου είδους χρηματοδοτήσεις. 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 0,68 0,73 0,70 0,61 0,75

BARILLA 0,49 0,49 0,49 0,51 0,54
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Στο παραπάνω διάγραμμα, όπου η Melissa εμφανίζει αρκετά υψηλότερες τιμές παρουσιάζεται 

το ποσοστό του Παγίου Ενεργητικού στο σύνολο της περιουσιακής κατάστασης των εταιρειών. Αυτό 

σημαίνει, ότι η Melissa διαθέτει μεγαλύτερη αναλογία Παγίου σε σχέση με Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό, επειδή  κάποιες χρονιές η αποτίμηση του Παγίου της είναι μεγαλύτερη από αυτή της 

Barilla, αλλά και επειδή έχει χαμηλότερο Κυκλοφορούν Ενεργητικό σε σχέση με την ανταγωνίστριά 

της. 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 52,72% 55,41% 51,32% 53,90% 56,38%

BARILLA 32,61% 34,42% 36,95% 36,15% 38,77%
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4.3 Σύγκριση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας: 

 

Οικονομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην ενότητα: 

 

 

 

Εξετάζοντας στις προηγούμενες ενότητες τον τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

και την ικανότητά τους να διαθέτουν χρήματα για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σε 

αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε την ικανότητά τους να παράγουν κέρδη και να είναι 

αποτελεσματικές ως προς την αποστολή τους. Στην ανάλυση, θα μας βοηθήσουν τα διαγράμματα 

που παρατίθενται, όπως και στις προηγούμενες ενότητες. 

 

 

 

 

MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA MELISSA BARILLA

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
33.119.038,00 €  44.059.709,44 €       30.344.604,00 €  41.140.097,99 €  34.701.408,00 €  38.397.630,41 €  34.919.216,00 €  40.351.406,64 €      38.599.564,00 €  37.573.928,99 €  

ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
36.927.398,00 €  21.325.190,73 €       37.702.400,00 €  21.593.172,61 €  36.588.415,00 €  22.501.977,55 €  40.826.234,00 €  22.841.367,88 €      49.883.399,00 €  23.794.416,44 €  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 47.410.969,00 €  43.229.768,60 €       49.887.231,00 €  44.092.126,48 €  52.616.725,00 €  45.974.600,31 €  57.259.028,00 €  44.629.628,92 €      55.859.771,00 €  43.777.244,76 €  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 58.733.389,00 €  72.889.362,91 €       56.729.890,00 €  71.686.155,76 €  61.352.859,00 €  71.979.108,35 €  63.278.207,00 €  73.606.956,93 €      61.819.536,00 €  75.854.980,75 €  

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 23.741.469,00 €  27.232.704,94 €       25.705.370,00 €  31.722.317,78 €  28.972.610,00 €  32.596.592,52 €  28.754.286,00 €  33.120.930,66 €      26.662.991,00 €  36.021.795,09 €  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
3.689.845,00 €    4.370.026,45 €         6.055.455,00 €    6.374.972,00 €    6.048.473,00 €    7.541.192,61 €    6.195.830,00 €    6.627.450,76 €         3.427.366,00 €    5.119.245,90 €    

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 1.428.479,00 €    2.980.451,93 €         3.851.493,00 €    3.842.809,81 €    4.283.224,00 €    5.725.283,64 €    4.580.938,00 €    4.380.312,25 €         3.796.288,00 €    3.527.928,09 €    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ

2015 2016 2017 2018 2019
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Στο παραπάνω διάγραμμα, παρουσιάζονται οι ικανότητες των οικονομικών μονάδων να 

παράγουν καθαρά κέρδη σε σχέση με τα Κεφάλαια που έχουν επενδυθεί για αυτό το σκοπό. 

Χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι οι δείκτες είναι <10% και για τις 2 εταιρείες, η Barilla εμφανίζει 

κάθε χρόνο υψηλότερες τιμές από τη Melissa και το ότι το 2015, η Melissa παρουσίασε τιμή στο 

δείκτη περίπου 2%! 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 2,04% 5,66% 6,01% 6,05% 4,29%

BARILLA 4,56% 6,13% 9,40% 6,93% 5,75%
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Παρόμοιος με τον προηγούμενο δείκτη, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

εξετάζει την απόδοση που απολαμβάνουν οι μέτοχοι, επενδύοντας τα χρήματά τους στις παραπάνω 

επιχειρήσεις. Παρατηρούμε ότι οι μέτοχοι της Barilla απολαμβάνουν καλύτερης απόδοσης 

σημειώνοντας το 2017 ποσοστό 12,45%, ενώ η Melissa το 2015 κατέγραψε ποσοστό 3,01%, η 

οποία τιμή δεν αντιστοιχεί ούτε καν στο ήμισυ της τιμής της Barilla! 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 3,01% 7,72% 8,14% 8,00% 6,80%

BARILLA 6,89% 8,72% 12,45% 9,81% 8,06%
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Στο μικτό περιθώριο κέρδους, παρουσιάζεται το μικτό κέρδος, δηλαδή τα έσοδα μείον το 

κόστος πωληθέντων, σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Είναι φανερό ότι η 

ελληνική εταιρεία έχει αυξημένους δείκτες σε σχέση με τους Ιταλούς, εξαιρώντας το 2019, όπου 

η Barilla εμφάνισε δείκτη μεγαλύτερο παραπάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 40,42% 45,31% 47,22% 45,44% 43,13%

BARILLA 37,36% 44,25% 45,29% 45,00% 47,49%
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Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους είναι ένας πιο καθαρός δείκτης αποδοτικότητας σε σχέση 

με αυτόν του μικτού κέρδους. Το λειτουργικό αποτέλεσμα προκύπτει αφαιρώντας όλα τα έξοδα 

παραγωγής και συνεπώς συγκρίνεται αυτό το αποτέλεσμα με τις πωλήσεις. Σε σχέση με τον 

προηγούμενο δείκτη, εδώ τα πράγματα είναι πιο ανταγωνιστικά με τη Melissa να παρουσιάζει 

καλύτερη εικόνα το 2015, 2016 και 2018. Το 2017 και 2019 η Barilla παρουσίασε καλύτερη 

εικόνα σε σχέση με τη Melissa κι είχε μεγαλύτερο περιθώριο λειτουργικού κέρδους, χωρίς 

ωστόσο σημαντικές διαφορές. 

2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΛΙΣΣΑ 6,28% 10,67% 9,86% 9,79% 5,54%

BARILLA 6,00% 8,89% 10,48% 9,00% 6,75%
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Κεφάλαιο 5ο  
 

 

Συμπεράσματα: 

 

Η σύγκριση των 2 εταιρειών επιβεβαίωσε το μεγάλο ανταγωνισμό, που υπάρχει στον κλάδο 

παραγωγής ζυμαρικών. Οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν πλέον στο συγκεκριμένο χώρο είναι 

εντάσεως Κεφαλαίου και έχουν υψηλό Πάγιο Ενεργητικό, με τη Melissa να αποτιμά αυτά τα στοιχεία 

της αρκετά πιο ακριβά στο ύψος της πενταετίας, που μελετήθηκαν οι 2 επιχειρήσεις. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν, ότι μόνο ισχυρές παραγωγικές μονάδες μπορούν πλέον να ενταχθούν στο συγκεκριμένο 

κλάδο, με την επιρροή της ανάπτυξης της τεχνολογίας να είναι σίγουρα κάτι παραπάνω από 

απαραίτητο κι ότι η Melissa έχει επενδύσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι, καθώς κάποιες χρονιές η 

αποτίμηση του Παγίου Ενεργητικού της είναι διπλάσια από την αντίστοιχη της Barilla. 

Ακόμη, πολύ χρήσιμο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται για τη χρηματοδότηση των δύο 

επιχειρήσεων, δηλαδή για το πού βρίσκουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση τους, όχι 

μόνο του Παγίου Ενεργητικού και των σύγχρονων μονάδων παραγωγής τους, αλλά και για τη 

συνολική τους δραστηριότητα. Οι ηγέτες του κλάδου δεν παρουσιάζουν «υγιή» επίπεδα αυτονομίας 

και δανειακής επιβάρυνσης, χωρίς ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ τους στο βάθος των τελευταίων 5 

ετών.  Ένα ακόμα αρνητικό χαρακτηριστικό και για τις 2 εταιρείες είναι το γεγονός ότι το Πάγιο 

Ενεργητικό τους δεν καλύπτεται σε κανένα έτος από το σύνολο των μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων 

τους (Ιδίων και Ξένων) και αποτελεί σίγουρα ένα ανησυχητικό δείκτη. 

Άλλος ένας παράγοντας όμως, που επηρέασε τις τιμές της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης των 

επιχειρήσεων και φανέρωσε ότι η Melissa υστερεί στο τρόπο που χρηματοδοτεί τη λειτουργία της 

έναντι της Barilla, είναι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Η «εικόνα» των «ευκόλως» ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων ωστόσο, δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αριθμοδεικτών 

βιωσιμότητας, αλλά κυρίως επηρέασε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας και φανέρωσε την ικανότητα 

των οντοτήτων να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους. Η Barilla έχοντας υψηλότερα 

ταμειακά αποθέματα και ισοδύναμα εμφανίζει καλύτερη ρευστότητα στο σύνολο της πενταετίας, κάτι 

που φαίνεται περισσότερο στους πιο αυστηρούς αριθμοδείκτες, όπως της ταμειακής και της ειδικής 

(άμεσης) ρευστότητας, ενώ η γενική (έμμεση) ρευστότητα και το Κεφάλαιο Κίνησης δεν ξεκαθαρίζουν 

τόσο την κατάσταση. Πέρυσι μάλιστα, η διοίκηση της Melissa φαίνεται να αντιλήφθηκε το πρόβλημα 

και για πρώτη χρονιά εμφάνισε μεγαλύτερο Κυκλοφορούν Ενεργητικό. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, καθώς με μία 

πρόχειρη εικόνα καταλαβαίνει κανείς ότι οι μέτοχοι της Barilla φαίνεται να απολαμβάνουν καλύτερης 

ανταμοιβής για την επένδυσή τους, σε σχέση με αυτούς της Melissa, αλλά τα πράγματα γίνονται πιο 
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περίπλοκα όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους. Πιο συγκεκριμένα, στο περιθώριο μικτού κέρδος η 

Melissa εμφανίζει υψηλότερη δείκτη για πέρυσι, ενώ στο περιθώριο λειτουργικού κέρδους έχει 

μικρότερες διαφορές, καθώς και το ότι το 2016 και το 2018 ξεπερνά τους ανταγωνιστές της. 

Αναλυτικά, η ανοδική αναπτυξιακή πορεία της Barilla Hellas συνεχίστηκε και το 2019 

επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε 

αύξηση 3,1% φτάνοντας τα 75,9 εκ. ευρώ το 2019, έναντι 73,6 εκ. ευρώ το 2018. Σημαντική αύξηση 

8,8% κατέγραψαν τα μικτά κέρδη της εταιρίας που έφτασαν τα 36,0 εκ. από 33,1 εκ. ευρώ το 2018. 

Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 

47,5% από 45% το 2018, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της συνεισφοράς των προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας στο συνολικό προϊοντικό μείγμα. 

 Από την άλλη, το 2019 η μάρκα ΜΕΛΙΣΣΑ σημείωσε σημαντική άνοδο στις κατ’ όγκο πωλήσεις 

στην κατηγορία της, καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της. Ειδικότερα ο κύκλος 

εργασιών του Ομίλου το 2019 ανήλθε στα 65,4 εκ. ευρώ και της εταιρείας στα 61,8 εκ. ευρώ 

μειωμένος κατά περίπου 2,3% σε σχέση με το 2018, λόγω κυρίως της έντασης των προωθητικών 

ενεργειών που οδήγησαν σε χαμηλότερη μέση τιμή πώλησης. 

Συνοψίζοντας, δεν είναι εύκολη μία δυνατή πρόβλεψη για το ποια εταιρεία θα έχει την ηγετική 

θέση στον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Η πεποίθηση είναι ότι αυτό έγκεινται κυρίως στον τομέα του 

Marketing και των δύο εταιρειών και σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι διάφορες προσπάθειες τους για 

την αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών ως προς τα ζυμαρικά, με υιοθέτηση γευστικών, 

ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων στις διατροφικές συνήθειες τους, που οι 2 οργανισμοί 

δραστηριοποιούνται για τη παραγωγή τους και όχι τόσο στη διαφοροποίηση των τιμών, μιας και αυτές 

είναι αρκετά χαμηλές μέχρι στιγμής, κάνοντας τα μακαρόνια να είναι αγαπητά από όλους μας. 
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