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Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του 

εκδοτικού οίκου Ψυχογιός και η διερεύνηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσίευσε για το 

έτος 2017. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ακόμη 

αναφέρονται  κάποιοι αριθμοδείκτες οι οποίοι θα είναι τα 

΄΄εργαλεία΄΄ της ανάλυσης μας. Το δεύτερο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την σταδιοδρομία του εκδοτικού οίκου και τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2017. Επίσης 

εφαρμόζονται οι αριθμοδείκτες και τέλος οδηγούμαστε σε 

συμπεράσματα για την  εταιρεία. 
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        1.ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
                              

                  1.1 ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται για κάθε λογιστική χρήση να συντάσσουν και 

να δημοσιεύουν  χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι  

 1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

3.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ(ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 

4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ(ΙΚ) 

5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα συντάξει κάθε επιχείρηση 

καθορίζεται ανάλογα  με την κατηγορία μεγέθους που ανήκει.1 

Κατηγορίες 
οντοτήτων 

Μέσος ορός 
προσωπικού 

Σύνολο 
ενεργητικού 

Κάθαρος 
κύκλος 
εργασιών 

Σύνταξη 
χρηματοοικονομικ
ών καταστάσεων 

1.Πολυ μικρές 
άρθρου 1,περ.γ 
(δηλαδή 
ΟΕ,ΕΕ,ατομική,κλπ.) 

 
 
     _ 

 
 
  _ 

 
 
<=1.500.000 

Κατάσταση 
αποτελεσμάτων 
(απλογραφία) 

2.Πολυ μικρές 
άρθρου 
30,περ.11(πρατήριο 
υγρών καυσίμων) 

 
 
      _ 

 
 
     _ 

 
 
<=8.000.000 

Κατάσταση 
αποτελεσμάτων 
(απλογραφία) 

3.Πολυ μικρές 
αρθ.1 περ.α και 
β(ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΕΕ 
κατά μετοχές) 

 
<=10 

 
<=350.000 

 

<=700.000 
Ισολογισμός, 
κατάσταση 
αποτελεσμάτων, 
προσάρτημα     

 
1 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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4.Μικρες άρθρου 
1,περ. γ(δηλαδή 
ΟΕ,ΕΕ,ατομική,κλπ.) 

 
     _ 

 
  _ 

>1.500.000 Ισολογισμός, 
κατάσταση 
αποτελεσμάτων, 
προσάρτημα 

5.Μικρες άρθρου 1 
περ.α και 
β(ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΕΕ 
κατά μετοχές) 

 
 
<=50 

 
 
<=4.000.000 

 
 
<=8.000.000 

Ισολογισμός, 
κατάσταση 
αποτελεσμάτων, 
προσάρτημα 

Μεσαίες(όλες) <=250 <=20.000.000 <=40.000.000 Εκτός των 
παραπάνω και 
κατάσταση 
μεταβολών ΚΘ(ΙΚ) 

7.Μεγαλες(όλες) >250 >20.000.000 >40.000.000 Εκτός των 
παραπάνω και 
κατάσταση 
ταμειακών ροών 

  

Η ένταξη η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η επιχείρηση 

υπερβαίνει η παύει να υπερβαίνει για δυο συνεχόμενες χρονιές τα όρια 

μεγέθους που παρουσιάστηκαν στον προηγούμενο πίνακα. 

 

            1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  

Η ανάλυση  χρηματοοικονομικών καταστάσεων μελετάει τις σχέσεις 

των οικονομικών στοιχείων που υπάρχουν σε αυτές, για μια δεδομένη 

χρονική στιγμή, καθώς και τις τάσεις τους σε μια σειρά ετών. Ένας 

αναλυτής θέλει να εξάγει συμπεράσματα για την επιχείρηση και να 

οδηγηθεί σε  αποφάσεις.  Παραδείγματα αναλυτών  είναι οι εξής:2 

1)Μέτοχοι 

2) Διοίκηση  

3)Πελάτες  

 
2 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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4)Προμηθευτές 

5)Δημόσιες αρχές 

6) Εργαζόμενοι 

7)Πιστωτές 

8)Δυνητικοί μέτοχοι 

Ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι οι αριθμοδείκτες. 

Αριθμοδείκτης είναι μια σχέση(πηλίκο) μεταξύ δυο στοιχείων από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αυτή η σχέση πρέπει να είναι λογική, 

κατανοητή και να μπορεί  να επηρεάσει αποφάσεις. Οι αριθμοδείκτες 

είναι απλοί και εξοικονομούν χρόνο για τον αναλυτή, ο οποίος εξάγει 

χρήσιμα συμπεράσματα μέσω αυτών. 

 

    

 1.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
  Ρευστότητα είναι η ικανότητα ικανοποίησης βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων με τη διάθεση στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(ΕΡ)  

 

ΕΡ=
𝛫𝛶𝛫𝛬𝛰𝛷𝛰𝛲𝛰𝛶𝛮 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰

𝛣𝛲𝛢𝛸𝛶𝛱𝛲𝛰𝛩𝛦𝛴𝛭𝛦𝛴 𝛶𝛱𝛰𝛸𝛲𝛦𝛺𝛴𝛦𝛪𝛴
 

 

Ο ΕΡ δείχνει πόσες φορές  το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ρευστότητα πρέπει 

να είναι>1 και μια καλή τιμή θεωρείται κοντά στο 2.3 

 

 
3 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(ΑΡ) 

 

ΑΡ=
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒 𝜄𝛼−𝛱𝜌𝜊𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇έ𝜈𝛼 έ𝜉𝜊𝛿𝛼

𝛣𝛶−𝛱𝜌𝜊𝜅𝛼𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆έ𝜍 𝜋 𝜆𝛼𝜏ώ𝜈−Έ𝜎𝜊𝛿𝛼 𝜋𝜊𝜇.𝜒𝜌ή𝜎 𝜔𝜈
 

Σε αυτόν τον δείκτη εξαιρούνται τα αποθέματα από τον αριθμητή και 

αποτελεί ένα πιο συντηρητικό μέτρο ρευστότητας. Η φυσιολογική τιμή είναι 

>=1 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(ΤΡ) 

ΤΡ=
𝛬𝜊𝜄𝜋ά 𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒 ί𝛼+𝜏𝛼𝜇 𝜄𝛼𝜅ά 𝛿𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
   

 

Επιθυμητή τιμή δείκτη ΤΡ>=0,5 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης αποτελεί μια ακόμα πιο αυστηρή μορφή ένδειξης 

ρευστότητας από τους προηγούμενους δείκτες. Όμως δεν παρέχει σημαντική 

πληροφόρηση διότι στην πράξη οι επιχειρήσεις κρατούν χαμηλό ύψος 

ταμειακών διαθεσίμων τόσο μόνο  ώστε να πραγματοποιήσουν  τις 

προγραμματισμένες πληρωμές.  

 

 

1.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ   ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα προσδιορίζεται από το χρονικό διάστημα από τη 

δημιουργία μέχρι τη ρευστοποίηση ή πληρωμή ενός λογαριασμού.4  

 

 
4 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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1)Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

 

ΚΤ αποθεμάτων=
𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈

𝛭.𝛰 𝛢𝜋𝜊𝜃 𝜇ά𝜏𝜔𝜈 φορες/ετος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ=
365

𝛫𝛵 𝛢𝛱𝛰𝛩𝛦𝛭𝛢𝛵𝛺𝛮
 

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσες φορές π.χ μια εμπορική 

επιχείρηση αγοράζει και στη συνέχεια πωλεί το μέσο απόθεμα που έχει στη 

διάθεση της. Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων δείχνει  αύξηση 

των πωλήσεων και  αυξημένα κέρδη εφόσον τα αποθέματα δεν πωλούνται 

κάτω του κόστους. 

2)ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΚΤ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍(𝜇  𝜋ί𝜎𝜏𝜔𝜎𝜂)

𝛭.𝛰 𝛦𝜇𝜋𝜊𝜌𝜄𝜅ώ𝜈 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜔𝜈
 φορές/έτος                                   

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
365

𝛫𝛵 𝛢𝛱𝛢𝛪𝛵𝛨𝛴𝛦𝛺𝛮
(ημέρες) 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσες φορές εντός του έτους μια 

επιχείρηση πωλεί με πίστωση προϊόντα, εμπορεύματα  ή υπηρεσίες στους 

πελάτες της και στη συνέχεια εισπράττει τις απαιτήσεις από αυτές τις 

πωλήσεις. Υψηλή ΚΤ απαιτήσεων σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να 

εισπράττει γρήγορα τις απαιτήσεις της. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο 

για την επιχείρηση. Εμπορικές απαιτήσεις μπορεί να είναι πελάτες(ανοιχτή 

πίστωση),γραμμάτια και συναλλαγματικές εισπρακτέες ,μεταχρονολογημένες 

επιταγές εισπρακτέες, προεξοφληθέντα γραμμάτια των οποίων εκκρεμεί η 
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είσπραξη, επισφαλείς πελάτες, γραμμάτια σε καθυστέρηση ή 

διαμαρτυρημένα.5 

 

3)ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΚΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ=
𝛢𝛾𝜊𝜌έ𝜍

𝛭.𝛰 𝜇𝜋𝜊𝜌𝜄𝜅ώ𝜈 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜔𝜈  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ=
365

𝛫𝛵 𝛱𝛲𝛰𝛭𝛨𝛩𝛦𝛶𝛵𝛺𝛮
(𝜂𝜇𝜀𝜌έ𝜍) 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης υπολογίζει πόσες φορές μέσα στη χρήση 

εξοφλούνται οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και σε γραμμάτια ή 

επιταγές πληρωτέες για αγορές της επιχείρησης.  Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ο αριθμοδείκτης εκφράζει το χρονικό διάστημα από την 

χορήγηση  πίστωσης για τις αγορές, δηλαδή την δημιουργία της 

υποχρέωσης, ως την εξόφλησή της . Αν ο αναλυτής δεν γνωρίζει τις 

αγορές μπορεί να τις υπολογίσει διότι γνωρίζει το κόστος πωληθέντων 

και τη μεταβολή των αποθεμάτων από την κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Ο υπολογισμός έχει ως εξής. 

Αγορές χρήσης=Κόστος πωληθέντων+Αποθέματα τέλους-Αποθέματα 

αρχής 

 

 

4)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
5 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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Λειτουργικός κύκλος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας των 

αποθεμάτων και της χρονικής διάρκειας των απαιτήσεων. Από το 

άθροισμα προκύπτουν οι συνολικές ημέρες από την αγορά  των 

αποθεμάτων ως την είσπραξη των απαιτήσεων από την πώληση τους. Η 

επιχείρηση πρέπει να συντομεύσει αυτό το διάστημα  ώστε να 

επιταχύνει τις ταμειακές εισροές. 

Εμπορικός κύκλος είναι η διαφορά που προκύπτει αν από τις ημέρες 

του λειτουργικού κύκλου αφαιρεθούν οι ημέρες που διαρκούν οι 

υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Δηλαδή είναι η μέση χρονική 

διάρκεια κατά την οποία η επιχείρηση έχει πληρώσει τους προμηθευτές 

και περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της, δηλαδή  έχει ανάγκη 

χρηματοδότησης και στόχος είναι η συντόμευση των ημερών του 

εμπορικού κύκλου για αυτό το λόγο αλλά και για να βελτιώσει τη 

ρευστότητά της .Συμπερασματικά 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ+ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ+ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ=ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

1.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Αποδοτικότητα μιας επιχείρησης είναι η ικανότητά της να δημιουργεί 

κέρδη σε σχέση με τα απασχολούμενα κεφάλαιά. 6  

 

1)Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 

 
6 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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ΑΣΚ=
𝛫𝛦𝛲𝛥𝛨 𝛭𝛦𝛵𝛢 𝛢𝛱𝛰 𝛷𝛰𝛲𝛰𝛶𝛴

𝛭.𝛰  𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛶  

Αυτός ο δείκτης εξετάζει το κατά πόσο η επιχείρηση εκμεταλλεύεται το 

ενεργητικό της για να αποκτήσει κέρδος. Μια αποδοτικότητα 15% για 

παράδειγμα σημαίνει ότι μια επένδυση 100 ευρώ έδωσε κέρδη 15 ευρώ 

2)Αποδοτικότητα Καθαρού Ενεργητικού 

=
𝛫𝛦𝛲𝛥𝛨 𝛭𝛦𝛵𝛢 𝛢𝛱𝛰 𝛷𝛰𝛲𝛰𝛶𝛴

𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰−𝛣𝛶
 

Σε αυτόν τον αριθμοδείκτη θεωρούμε ότι επενδυμένα κεφάλαια είναι 

μόνο τα ίδια κεφάλαια και οι μάκρο υποχρεώσεις και άρα πρέπει να 

αφαιρέσουμε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

3)Αποδοτικότητα Πωλήσεων 

ΑΠ=
𝛫𝛢𝛩𝛢𝛲𝛢 𝛫𝛦𝛲𝛥𝛨

𝛱𝛺𝛬𝛨𝛴𝛦𝛪𝛴
 

Ο παραπάνω δείκτης εκφράζει την ικανότητα των πωλήσεων να 

αποδίδουν κέρδη. 

4)Μικτό περιθώριο κέρδους 

=
𝛭𝛪𝛫𝛵𝛢 𝛫𝛦𝛲𝛥𝛨

𝛱𝛺𝛬𝛨𝛴𝛦𝛪𝛴
 

Τα μικτά κέρδη προκύπτουν αν από το σύνολο των πωλήσεων 

αφαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων. Υψηλό μικτό περιθώριο κέρδους 

σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τα 

λειτουργικά της κόστη με ευκολία. Χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους 

σημαίνει ότι οι τιμές πώλησης είναι χαμηλές και άρα υπάρχει αύξηση 

των πωλήσεων και μερίδιο αγοράς από τον ανταγωνισμό.7 

 
7 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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5)Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

ΚΤ Ενεργητικού=
𝛱𝛺𝛬𝛨𝛴𝛦𝛪𝛴

 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰
  

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά κατά το πόσο αποτελεσματικά 

χρησιμοποιήθηκαν τα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης για να  

επιτευχθούν πωλήσεις. 

6)Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

ΑΙΚ=
𝛫𝛦𝛲𝛥𝛨 𝛭𝛦𝛵𝛢 𝛢𝛱𝛰 𝛷𝛰𝛲𝛰𝛶𝛴

𝛭.𝛰 𝛪𝛥𝛪𝛺𝛮 𝛫𝛦𝛷𝛢𝛬𝛢𝛪𝛺𝛮
 

Αυτός ο δείκτης έχει σημασία για τους μετόχους καθώς μετρά την 

απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει σε αυτήν 

 

1.6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 
 

Οι αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων δείχνουν τη σύνθεση των 

κεφαλαίων της επιχείρησης και ακολούθως την αναλογία ξένων και 

ιδίων κεφαλαίων. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε πόσο 

δανεισμένη είναι η επιχείρηση καθώς και αν διατρέχει κινδύνους και 

προβλήματα βιωσιμότητας. 

 

1)           
𝛪𝛥𝛪𝛢 𝛫𝛦𝛷𝛢𝛬𝛢𝛪𝛢

𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛶  

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης υπολογίζει το ποσοστό που η καθαρή 

θέση καλύπτει το σύνολο του ενεργητικού. Με ένα υψηλό ποσοστό 

οι μέτοχοι και πιστωτές νιώθουν ασφαλείς.8 

 
8 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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2)
𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛪𝛫𝛦𝛴 𝛶𝛱𝛰𝛸𝛲𝛦𝛺𝛴𝛦𝛪𝛴

𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛶
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το κατά πόσο η επιχείρηση έχει επιβαρυνθεί 

από δάνεια και πιστώσεις που έχει λάβει. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό 

έχει ως αποτέλεσμα αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερος  είναι ο 

προβληματισμός που δημιουργείται σε μετόχους και πιστωτές 

καθώς  σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει προβλήματα βιωσιμότητας . 

Αντιθέτως όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης τόση μεγαλύτερη 

ασφάλεια αποκτούν οι πιστωτές. 

 

3)
𝛯𝛦𝛮𝛢 𝛫𝛦𝛷𝛢𝛬𝛢𝛪𝛢

𝛪𝛥𝛪𝛢 𝛫𝛦𝛷𝛢𝛬𝛢𝛪𝛢
 

Μια υψηλή τιμή του δείκτη δηλαδή 2 φορές και παραπάνω σημαίνει 

πως η επιχείρηση βασίζεται σε ξένα κεφάλαια. Μια χαμηλή τιμή του 

δείκτη σημαίνει ασφάλεια για τους πιστωτές αφού υπάρχουν 

σημαντικά ίδια κεφάλαια. 

 

4)Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

ΔΧΜ=
𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰

𝛪𝛫
 

Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο περισσότερα ξένα  

κεφάλαια υπάρχουν. Όταν θεωρείται  μια επιχείρηση μοχλευμένη 

σημαίνει ότι έχει λάβει πολλά δάνεια και πιστώσεις. Τότε η επιχείρηση 

δεν καταφέρνει  να καλύψει τις υποχρεώσεις της,  έτσι θα αναγκαστεί 

να ρευστοποιήσει  τα περιουσιακά της στοιχεία, οι μέτοχοι  θα χάσουν 

τον έλεγχο της εταιρείας από τους πιστωτές και τελικά η επιχείρηση θα 

χρεοκοπήσει.9 

 

 
9 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα. 
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5)Δείκτης του βαθμού παγιοποίησης  

𝛱𝛢𝛤𝛪𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰

𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛶
  

Όταν αυτός ο δείκτης είναι υψηλός σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει 

υψηλό αριθμό παγίων. Ένα παράδειγμα τέτοιων επιχειρήσεων είναι οι 

βιομηχανικές ή οι ξενοδοχειακές. 

 

6)Αριθμοδείκτης Κάλυψης  Παγίου 

Ενεργητικού 

ΑΚΠΕ=
𝛪𝛫+𝛭𝛶

𝛱𝛢𝛤𝛪𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰
 

Το πάγιο θα πρέπει να χρηματοδοτείται  με μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

διότι οι επενδύσεις στα πάγια αποδίδουν μακροπρόθεσμα. Ο 

παραπάνω δείκτης υπολογίζει πόσες φορές καλύπτεται το πάγιο 

ενεργητικό με μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Όταν ο δείκτης είναι 

μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι το πάγιο ενεργητικό καλύπτεται 

πλήρως με τέτοια κεφάλαια. Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος  σημαίνει 

ότι το πάγιο ενεργητικό καλύπτεται και από βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 

ρευστότητας.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.Αθήνα 
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    2. Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
 

Ο λόγος που επιλέξαμε τον εκδοτικό οίκο Ψυχογιός είναι γιατί 

είναι  μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές ελληνικές 

εταιρίες στον κλάδο του αλλά και γενικά στην Ελλάδα. Έχει μια 

πορεία τουλάχιστον 40 χρόνια και έχει απασχολήσει με τα 

βιβλία του πάρα πολλά παιδιά και ενήλικες. 
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2.1  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
 

Οι εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ  άρχισαν την εκδοτική τους δραστηριότητα το 

1979, όταν ο ιδρυτής της εταιρείας Θάνος Ψυχογιός έκανε το ξεκίνημα 

εκδίδοντας τέσσερα παιδικά βιβλία. Από τότε ο εκδοτικός οίκος έχει 

στον κατάλογό του 4.500 τίτλους βιβλίων και πάνω από  2000 e-books 

κάθε είδους που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Είναι ο Νο 1 

αγαπημένος εκδοτικός οίκος των αναγνωστών βάσει των ερευνών της 

Metron Analysis από το 2011 εώς το 2020.  Τα τελευταία χρόνια η σειρά 

της ελληνικής λογοτεχνίας των εκδόσεων ψυχογιός έχει γνωρίσει 

τεράστια επιτυχία. Τα κυκλοφορούντα  βιβλία τη Λένας Μαντά 

ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα, της Χρυσηίδας Δημουλίδου 

ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο αντίτυπα , της Μάρως Βαμβουνάκη τα 

1.000.000 αντίτυπα , της Ρένας Ρώσση-Ζαϊρη πλησιάζουν τα 650.000 

αντίτυπα και του Γιώργου Πολυράκη ξεπέρασαν τις 500.000 αντίτυπα. 

Όμως οι εκδόσεις  προσφέρουν και βιβλία ξένης λογοτεχνίας αλλά και 

βιβλία με θέματα πολιτικής, διοίκησης, οικονομίας, ιστορίας ,τέχνης, 

ψυχολογίας, υγείας, αυτοβελτίωσης, μαγειρικής κ.α . Οι εκδόσεις 

Ψυχογιός έχουν επενδύσει σημαντικά στα παιδιά και προσφέρουν,11 

 

1)Παιδική και νεανική λογοτεχνία 

Σειρά πυξίδα(για εφήβους) 

Σειρά μικρή πυξίδα(για ηλικίες από 9 ετών) 

Σειρά ξινόμηλο(για ηλικίες από 11 ετών) 

Σειρά λωτός (για ηλικίες από 9 ετών) 

Σειρά βατόμουρο(για ηλικίες από 7 ετών) 

Σειρά Φραουλίτσα (για ηλικίες από 4 ετών) 

 
11 www.psichogios.gr 
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Σειρά μπανάνα (για ηλικίες από 3 ετών) 

2)Εικονογραφημένα βιβλία(για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας) 

3)Graphic Novels(Μυθιστορήματα σε κόμικς) 

4)Παιχνίδια 

 

Τα βιβλία των εκδόσεων Ψυχογιός διατίθενται σε πάνω από 2.500 

βιβλιοπωλεία και άλλα σημεία πωλήσεων στην Ελλάδα και Κύπρο, 

καθώς και στο ομώνυμο βιβλιοπωλείο στην Αθήνα(Εμμανουήλ 

Μπενάκη 13,Αθηνα)12 

 

2.2 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Οι αξίες της εταιρείας είναι, 

1) Ήθος 

2)Αποτελεσματικότητα 

3)Δημιουργικότητα 

4)Αλληλοσεβασμός 

5)Ομαδικότητα 

6)Εξυπηρέτηση πελατών 

7)Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας που εμπνέει 

εμπιστοσύνη 

 
12 www.psichogios.gr 
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Ο εκδοτικός οίκος ψυχογιός έχει προσφέρει 

σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο, ενδεικτικά 

αναφέρουμε, 

 
• Ανάλαβε τη χρηματοδότηση της κατασκευής φωτοβολταϊκού  

πάρκου για τα παιδικά χωριά SOS έργο που για τα επόμενα 20 

χρόνια θα τους προσφέρει σταθερά έσοδα 

• Στηρίζει διαρκώς τις οργανώσεις γιατροί χωρίς σύνορα και την 

κιβωτό του κόσμου 

• Στηρίζει την οργάνωση <<The NO Project>>, έργο της οποίας είναι 

η καταπολέμηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης 

• Συγκεντρώνει φάρμακα και τα παραδίδει σε ανθρώπους που τα 

έχουν ανάγκη 

• Κατασκευάζει και παραδίδει λαμπάδες καθώς και βιβλία σε ΜΚΟ 

πριν από το Πάσχα 

• Ενισχύει βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα 

• Χρηματοδοτεί ιεραποστολικές αποστολές να χτίσουν σχολεία 

στην Αφρική 

• Στηρίζει φιλοζωικές οργανώσεις13 

 

2.3 ΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  2017  

 

Οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2017 δημοσιεύθηκαν το 

2018. Το συγκεκριμένο έτος έχει σημασία διότι το 2018 ο 

πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε από την 

Ιθάκη την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα 

στήριξης(μνημόνια),δηλαδή  μίλησε για το τέλος της ελληνικής 

οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2009.Θυμίζουμε ότι η κρίση είχε 

 
13 www.psichogios.gr 
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επιπτώσεις όπως την αύξηση της ανεργίας, των τιμών και της φτώχειας 

καθώς και τη μείωση των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου14 

.Παρακάτω  υπάρχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 

1)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
14 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Ελληνική οικονομική κρίση(2009-2018) 
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  31/12/2017 31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα παγια   

                 Ακίνητα 3.289.160,35 3.462.375,18 

                 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,1 0,1 

                  Λοιπός εξοπλισμός 292.944,86 169.922,38 

Σύνολο 3.582.105,31 3.632.297,66 

Άυλα πάγια στοιχεία   

                  Λοιπά άυλα 77.449,99 98.085,88 

Σύνολο 77.449,99 98.085,88 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεια υπό κατασκευή   

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

                   Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοινοπραξίες 0 0 

                   Λοιπά 33.559,13 30.659,93 

Σύνολο 33.559,13 30.659,93 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3.693.114,43 3.761.043,47 

   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

      Αποθέματα   

         Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 3.053.136,99 2.948.139,28 

         Εμπορεύματα 127.667,34 13.883 

         Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 144.953,27 114.661,60 

         Προκαταβολές για αποθέματα 109.507,31 82.143,62 

Συνολο 3.435.264,91 3.158.827,50 

      Χρηματοοικονομικά στοιχεία   

         Εμπορικές απαιτήσεις       7.265.420,93 6.509.037,84 

          Λοιπές απαιτήσεις 1.153.865,99 951.924,14 

          Προπληρωμένα έξοδα 253.349,35 179.581,57 

          Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 11.445,23 0,00 

          Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 582.456,53 579.810,70 

Συνολο 9.266.538,03 8.220.354,25 

Συνολο κυκλοφορούντων 12.701.802,94 11.379.181,75 

Σύνολο ενεργητικού 16.394.917,37 15.140.225,22 
   

Καθαρή θέση   

Καταβλημένα κεφάλαια   

          Κεφάλαιο 6.054.000 6.054.000 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   

          Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 653.642,48 571.492,45 

           Αποτελέσματα εις νέο 2.743.357,46 1.611.619,12 

Σύνολο 3.396.999,94 2.183.111,57 

Σύνολο καθαρής θέσης 9.450.999,94 8.237.111,57 
Προβλέψεις   

         Λοιπές προβλέψεις 0 0 

         Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 282.977,73 251.198,73 

Σύνολο 282.977,73 251.198,73 

Υποχρεώσεις   
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2)Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 13.616.601,92 14.002.879,14 

Κόστος πωλήσεων -3.763.340,13 -3.548.575,36 

Μικτό αποτέλεσμα 9.853.261,79 10.454.303,78 

Λοιπά συνηθή έσοδα 607.753,41 545.788,78 

 10.461.015,20 11.000.092,56 

Έξοδα διοίκησης -1.823.493,91 -1.886.388,25 

Έξοδα διάθεσης -6.907.717,86 -6.809.684,31 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -9.747,42 -15.763,41 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό  
ποσό) -93.361,82 -21.379,43 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 150.059,72 114.539,81 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.776.753,91 2.381.416,97 

   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.766,63 1.476,38 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -46.496,54 -68.807,93 

Αποτέλεσμα προ φόρων 1.732.024,00 2.314.085,42 

Φόροι εισοδήματος -518.135,63 -707.645,12 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.213.888,37 1.606.440,30 
 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

          Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 88.494,70 86.252,14 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

            Τραπεζικά δανεια 1.400.699,85 402.618,92 

             Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 0 0 

             Εμπορικές υποχρεώσεις 2.152.724,12 1.381.057,04 

             Φόρος εισοδήματος 518.135,63 707.645,12 

             Λοιποι φόροι και τέλη 279.143,76 121.811,03 

             Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  106.299,41 108.231,71 

             Λοιπές υποχρεώσεις 1.471.962,24 1.853.000,81 

             Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 643.479,99 1.991.298,15 

Σύνολο 6.572.445,00 6.565.662,78 

Σύνολο υποχρεώσεων 6.660.939,70 6.651.914,92 

Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 16.394.917,37 15.140.225,22 
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3)Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

περιόδου 

 

 Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
νόμων 
&κατ/κού 

Αποτελέσματα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 6.054.000 523.423,93 1748367,34 8.325.791,27 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 0 48.068,52 -48.068,52 0 

Διανομές στους φορείς 0 0 -1.695.120 -1.695.120 

Αποτελέσματα περιόδου 0 0 1.606.440,30 1.606.440,30 

Υπόλοιπο 31.12.2016 6.054.000 571.492,45 1611619,12 8.237.111,57 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 0 82.150,03 -82.150,03 0 

Διανομές στους φορείς 0 0 0,00 0 

Αποτελέσματα περιόδου 0 0 1.213.888,37 1.213.888,37 

Υπόλοιπο 31.12.2017 6.054.000 653.642,48 2.743.357,46 9.450.999,94 

 

Η Ψυχογιός ΑΕ είναι μεσαία  διότι έχει σύνολο ενεργητικού 

16.394.917,37  εύρω (δηλαδή παραπάνω από 4.000.000 και λιγότερο 

από 20.000.000) και κύκλο εργασιών 13.616.601,92 ευρώ(δηλαδή πάνω 

από 8.000.000 και κάτω από 40.000.000).Για αυτό το  λόγο υποχρεούται 

να συντάσσει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα και 

κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης.  

 

2.4  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
 

 2017 

Έμμεση 
Ρευστότητα 

1,93 

Άμεση 
ρευστότητα 

1,37 

Ταμειακή 
ρευστότητα 

0,09 
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Η έμμεση ρευστότητα προσεγγίζει το 2 άρα είναι μια αποδεκτή τιμή. 

Επίσης  ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας είναι μεγαλύτερος του 1 άρα 

είναι μια πολύ καλή τιμή. Η τιμή του δείκτη της ταμειακής ρευστότητας 

είναι μικρότερη του 0.5 δηλαδή δεν επαρκεί. Αλλά αυτός ο δείκτης δεν 

έχει μεγάλη πληροφοριακή σημασία καθώς οι επιχειρήσεις κρατούν 

λίγα ταμειακά διαθέσιμα  

 

2.5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
αποθεμάτων 

53,17 

Διάρκεια 
αποθεμάτων 

6,86 

  
 

Το μέσο απόθεμα ανακυκλώνεται 53,17 φορές το έτος. Ο χρόνος 

παραμονής του μέσου αποθέματος στην επιχείρηση από την αγορά του 

και μέχρις ότου πωληθεί είναι 6,86 ημέρες. 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
απαιτήσεων 

1,98 

Διάρκεια 
απαιτήσεων 

184,34 

 

Ο λογαριασμός Πελάτες ανακυκλώνεται 1,98 φορές το χρόνο. Οι 

απαιτήσεις διαρκούν περίπου 184 μέρες. 

 

 

 

 

 



24 
 

Κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 
προμηθευτών 

2,19 

Διάρκεια 
υποχρεώσεων 
σε 
προμηθευτές 

166,66 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας εξοφλούνται 2,19 φορές το 

χρόνο. Η εταιρεία εξοφλεί υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά μέσο 

σε 167 μέρες περίπου. Άρα η πίστωση που χορηγείται στην Ψυχογιός ΑΕ 

από τους προμηθευτές της  

είναι μικρότερη από αυτήν που χορηγεί η ίδια στους πελάτες της.      

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=6,86+184,34=191,2  ημέρες 

Οι συνολικές μέρες από την αγορά των αποθεμάτων ως την είσπραξη 

των απαιτήσεων από την πώλησή τους είναι περίπου 191 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=191,2-166,66=24,54 

Άρα 25 ημέρες περίπου είναι η μέση χρονική διάρκεια κατά την οποία η 

επιχείρηση έχει  πληρώσει τους προμηθευτές της και  περιμένει να 

εισπράξει τις απαιτήσεις της.                      

 

2.6 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

7,4% 

  
 

Το ποσοστό που εκμεταλλεύεται η εταιρεία το ενεργητικό της είναι 

7,4% 
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Αποδοτικότητα 
καθαρού 
ενεργητικού 

12% 

  

Αν λοιπόν αφαιρέσουμε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 

ενεργητικό της εταιρείας αποδίδει σε ποσοστό 12% 

 

Αποδοτικότητα πωλήσεων 9% 
 

Άρα οι πωλήσεις αποδίδουν κέρδη σε ποσοστό 9% 

 

Μικτό περιθώριο κέρδους 72% 

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους είναι υψηλό άρα η επιχείρηση καλύπτει τα  

λειτουργικά της  κόστη με ευκολία 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα 
ενεργητικού 

0,83 

    

Η επιχείρηση λοιπόν δημιούργησε πωλήσεις ίσες με 0,83 φορές της 

αξίας των συνολικών κεφαλαίων 

 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,7% 
 

Τα ίδια κεφάλαια έχουν απόδοση 13,7% 
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2.7 ΔΟΜΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 
 

 

ΙΚ/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,58 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,42 

ΞΚ/ΙΚ 0,73 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ 
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

1,73 

 

 

Η καθαρή θέση καλύπτει κατά  58% το ενεργητικό. Τα ιδία   

κεφάλαια(58%) είναι περισσότερα από τα ξένα κεφάλαια(42%)  κάτι 

που σημαίνει ασφάλεια για μετόχους , διοίκηση και πιστωτές. Τέλος 

προκύπτει από τα παραπάνω ότι η επιχείρηση δεν είναι μοχλευμένη. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΘΜΟΥ 
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

0,23 

 

Τα πάγια αποτελούν μόνο το 23% των περιουσιακών στοιχείων κάτι που 

θεωρείται λογικό διότι  η επιχείρηση είναι εκδοτικός οίκος. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2,58 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καλύπτονται πάνω από 2 φορές από 

κεφάλαια μακράς διάρκειας. Άρα η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ρευστότητας κάτι που είχαμε δει και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. 
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2.8  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ     

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός ακολουθεί τη στρατηγική 

συγκέντρωσης σε ένα ή ολίγα ομοειδή προϊόντα. Η στρατηγική 

αυτή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της σε ένα προϊόν ή 

υπηρεσία ή σε ένα μικρό αριθμό στενά σχετιζόμενων 

προϊόντων , καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να επεκτείνει τις 

παρόντες δραστηριότητές της. Ακόμη διαφοροποιεί το βασικό 

προϊόν ή πολλές φορές προσθέτει ένα στενά σχετιζόμενο 

προϊόν  που μπορεί να πωληθεί μέσω των υπαρχόντων 

δικτύων διανομής. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

στρατηγικής είναι η επιχείρηση να αντιμετωπίζει χαμηλό 

κίνδυνο καθώς έχει ήδη αρκετή γνώση και πόρους που είναι 

απαραίτητοι για να ανταγωνιστεί στην αγορά. Επίσης αυτή η 

στρατηγική επιτρέπει στην επιχείρηση να συγκεντρώνει τις 

προσπάθειες της σε μικρό αριθμό δραστηριοτήτων και άρα να 

είναι πιο αποτελεσματική. Το μειονέκτημα είναι ότι τοποθετεί 

όλους τους πόρους και τις προσπάθειες σε ένα μόνο προϊόν 

και αν  για κάποιους λόγους, που είναι έξω από τον έλεγχο της 

επιχείρησης, μειωθεί η ζήτηση για αυτό η επιχείρηση θα 

βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι η 

αστάθεια των προτιμήσεων των καταναλωτών ή οι μεταβολές 

στην κυβερνητική πολιτική15. Στην περίπτωση των εκδόσεων 

Ψυχογιός, η επιχείρηση ασχολήθηκε από την ίδρυση της με 

βιβλία, ένα προϊόν που διαχρονικά έχει ζήτηση, ακόμη και αν 

χρειάστηκε  να το διαφοροποιήσει δημιουργώντας το σε 

ηλεκτρονική μορφή. Έτσι η επιχείρηση ανταποκρίθηκε στις 

τεχνολογικές εξελίξεις με τα e-books. Όμως πρόσθεσε και ένα 

στενά σχετιζόμενο προϊόν, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 
15 ΚΙΟΧΟΣ,Π. και ΠΑΝΑΓΟΥ,Β.,2018.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΑΘΗΝΑ. 
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,ικανοποιώντας περισσότερο τα παιδιά στα οποία έχει 

επενδύσει. Στα χρόνια της κρίσης ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός 

τα κατάφερε αφού η εκπαίδευση, η μόρφωση και η φθηνή(σε 

χρήματα) ψυχαγωγία ενός βιβλίου δεν σταμάτησαν. Από την 

ανάλυση που πραγματοποιήσαμε συμπεράναμε ότι η 

Ψυχογιός ΑΕ, που είναι από τους πιο γνωστούς και 

αγαπημένους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, ανήκει στις 

μεσαίες οντότητες πράγμα σπάνιο για ελληνική επιχείρηση. 

Επίσης η ρευστότητα της είναι ικανοποιητική και τα κεφάλαια 

της αποδίδουν. Μέτοχοι και διοίκηση μόνο ευχαριστημένοι 

μπορούν να είναι. Τέλος οι πιστωτές θα νιώθουν ασφαλείς. Το 

2017,το τελευταίο έτος της κρίσης, ήταν ένα πετυχημένο έτος 

για την Ψυχογιός ΑΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Παπαδέας,Π. και Συκιανάκης,Ν.,2017.Ανάλυση και 

διερεύνηση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.Αθήνα. 

 

ΚΙΟΧΟΣ,Π. και ΠΑΝΑΓΟΥ,Β.,2018. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΑΘΗΝΑ. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

www.psichogios.gr 

 

el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική οικονομική κρίση (2009-

2018) 

 

 

http://www.psichogios.gr/

