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Κεωάλαιο 1° : Ο όυιλοο INFO QUEST 

Γενικά πεοί Ουίλου

Η Info-Quest από την ίδρυσή της, το 1981, μέχρι σήμερα πρωταγωνιστεί στην 

ελληνική αγορά πληροφορικής διαγράφοντας σταθερά ανοδική τροχιά, ως 

αποτέλεσμα των έγκαιρων και πρωτοποριακών επιχειρηματικών της κινήσεων.

Κατά την περίοδο 1984-1992, η Info-Quest αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο 

διανομής και υποστήριξης και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνικές 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενώ το 1993, είναι χαρακτηριστική η έγκαιρη 

δραστηριοποίησή της σε νέους τεχνολογικούς τομείς, όπως η Κινητή 

Τηλεφωνία, το Internet και οι Δορυφορικές Υπηρεσίες.

Το 2001 η Info-Quest έχοντας ολοκληρώσει την επιχειρηματική της δομή στον 

τομέα της Πληροφορικής με λύσεις και εφαρμογές, εισέρχεται δυναμικά στις 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες με τη δραστηριοποίηση της Q-Telecom.

Το 2002 σηματοδοτείται από την έναρξη λειτουργίας του ίδιου δικτύου 

Κινητής Τηλεφωνίας Q-Telecom, του πρώτου ελληνικού ιδιωτικού φορέα 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 

της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών.

Το 2006 εισέρχεται οτο χώρο της Ενέργειας με την ίδρυση της Quest 

Ενεργειακής ΑΕ, ενώ ξεκινά και τη λειτουργία του U, του νέου πολυκαναλικού 

σχήματος διάθεσης προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού
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καταστήματος (www.you.gr), δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών (U Shops) 

και πανελλαδικού τηλεφωνικού κέντρου(801 801 9000).

Το 2007 η εταιρεία αναπτύσσει και λειτουργεί την ηλεκτρονική πύλη πώλησης 

εισιτηρίων για πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα www.ticketquest.gr, ενώ το 

2008 συνενώνει τις 100% θυγατρικές της Uni Systems & Decision Systems 

Integration, με την επιχειρηματική μονάδα ολοκληρωμένων λύσεων της Info- 

Quest, δημιουργώντας τη "νέα" Uni Systems, έναν από τους μεγαλύτερους σε 

τεχνογνωσία, portfolio Λύσεων και πελατολόγιο Systems Integrators της 

ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1998, η εταιρεία 

εξελίχθηκε γρήγορα στη μητρική εταιρεία ενός από τους σημαντικότερους 

Ομίλους υψηλής τεχνολογίας της χώρας, που σήμερα απασχολεί περισσότερα 

από 1.500 άτομα.

Η Info-Quest από νωρίς διακρίθηκε χάρη στις έγκαιρες και πρωτοποριακές 

επιλογές της, χαράζοντας σταθερά πορεία με πρότυπο τα διεθνή μοντέλα 

ανάπτυξης που εφάρμοζε η παγκόσμια αγορά της τεχνολογίας. Αποτέλεσμα 

της συγκεκριμένης στρατηγικής, σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική της 

φιλοσοφία, ήταν η ανάδειξή της σε εταιρεία υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών 

ως προς τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ελληνική αγορά.

Ξεκινώντας την ιστορική της διαδρομή στην Πληροφορική, παράλληλα με 

αυτή των προσωπικών υπολογιστών, πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη και στην
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ωρίμανση της ελληνικής αγοράς, επιβάλλοντας τα διεθνή πρότυπα που 

υιοθετούσε η ίδια:

Έχοντας ξεκάθαρο προσανατολισμό, διαμόρφωσε το πρώτο εμπορικό δίκτυο 

αντιπροσώπευσης προϊόντων Πληροφορικής στην ελληνική αγορά, 

στοχεύοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην εκπαίδευση του μεταπωλητή 

και στην τεχνική υποστήριξη του τελικού πελάτη ιδιώτη ή επιχείρησης.

Οργανώνοντας την παραγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Quest με βάση 

τα διεθνή πρότυπα, δημιούργησε την πρώτη οργανωμένη γραμμή παραγωγής 

υπολογιστών στην Ελλάδα. Επίσης πιστοποίησε πρώτη τις διαδικασίες 

εμπορικής διακίνησης, παραγγελιοληψίας και παραγωγής κατά ISO 9001:1994, 

το οποίο αργότερα αναβαθμίστηκε στο 9001:2000.

Παράλληλα, με τις οργανωτικές καινοτομίες και το επαγγελματικό 

management, διαμόρφωσε την πρώτη γενιά στελεχιακού δυναμικού στην 

Πληροφορική, η οποία στήριξε και στηρίζει τις θυγατρικές πολλών 

πολυεθνικών εταιρειών σήμερα στην Ελλάδα.

Toueic δοαστηοιό τη toc

Η Info-Quest δραστηριοποιείται στη διάθεση προϊόντων, λύσεων και 

υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτελώντας σήμερα τη 

σημαντικότερη πύλη μεταφοράς σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 

στην ελληνική αγορά.
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Επενδύοντας συστηματικά σε τεχνογνωσία, οργάνωση, υποδομές και 

εξειδίκευση, συνεργάζεται επιτυχώς με περισσότερους από 60 κορυφαίους 

διεθνείς οίκους, παρέχοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε όλο το φάσμα 

των εξελιγμένων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, που απαιτεί η εποχή της 

σύγκλισης των τεχνολογιών.

Η Info-Quest απευθύνεται σε όλο το εύρος της ελληνικής αγοράς, 

κατακτώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στους τομείς δραστηριοποίησής 

της. Με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, την καλύτερη δυνατή εστίαση 

και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, σήμερα η εταιρεία εστιάζει 

στην παροχή προϊόντων λύσεων και υπηρεσιών, μέσω συνεργατών και 

εξειδικευμένων καναλιών προώθησης, ενώ η 100% θυγατρική της Uni 

Systems ΑΕ απευθύνεται με λύσεις και υπηρεσίες στις 500 μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. 

Παράλληλα στην Info-Quest αναπτύχθηκε και μία εξειδικευμένη 

επιχειρηματική μονάδα με στόχο την παροχή και υποστήριξη προϊόντων, 

συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της 

Άμυνας, αφενός σε απευθείας συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον 

ευρύτερο Ελληνικό δημόσιο τομέα και αφετέρου σε συνεργασίες με διεθνείς 

κατασκευαστές στο χώρο της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Οι Info-Quest και η Uni Systems αναπτύσσουν ισχυρές συνέργιες, έτσι ώστε 

κάθε πελάτης, να έχει πρόσβαση σε διευρυμένη τεχνογνωσία, καθώς και σε 

όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, λύσεις και προϊόντα, αποκτώντας 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Εταιρική Φιλοσοωία

Η Info-Quest, στα 29 χρόνια παρουσίας της στο χώρο της Τεχνολογίας, 

επέδειξε συνέπεια, αξιοπιστία, ειλικρίνεια, οργάνωση, πρωτοπορία στη σκέψη 

και στην πράξη. Τα ποιοτικά αυτά στοιχεία που καλλιέργησε καθόλη τη 

διάρκεια της επιτυχούς διαδρομής της, επέτρεψαν να αναπτύξει γρήγορα και 

αποδοτικά τις δράστηριότητές της και να συμμετέχει στις εξελίξεις 

προδιαγράφοντας το μέλλον.

Συνεχής υποστήριξη του πελάτη

Η Info-Quest αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, τόσο 

πριν όσο και μετά την πώληση. Παρακολουθώντας αδιάκοπα τις τάσεις που 

διαμορφώνονται διεθνώς στους τομείς της Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών, προσφέρει άμεσα στους πελάτες της προϊόντα και λύσεις 

που ενσωματώνουν τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, παρέχοντας, 

παράλληλα, ένα εύρος προηγμένων υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίησή 

τους. Κάθε λύση που υλοποιεί η Info-Quest στοχεύει στο συνολικό 

εκσυγχρονισμό της επιχείρησης του πελάτη, στη βέλτιστη αξιοποίηση των 

διαθεσίμων πόρων του, στην άμεση απόδοση και προστασία της επένδυσής 

του και γενικότερα στην απόλυτη υποστήριξη της επιχειρηματικής του 

στρατηγικής.
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Ποιότητα, αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση

Η Info-Quest επιλέγει και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα τμήματα αγορών 

και πελατών. Ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από τη 

σύγκλιση της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, δίνει δυναμικά το 

"παρών" στην ενοποιημένη αγορά των προϊόντων & υπηρεσιών, προτείνοντας 

αυστηρά επιλεγμένες λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας. Η Info-Quest 

ερευνά, μελετά και επιλέγει συγκεκριμένα προϊόντα και εφαρμογές, που 

απαντούν στις ανάγκες συγκεκριμένων αγορών, έτσι ώστε ο πελάτης να 

μπορεί να βασιστεί στην εξειδίκευση της εταιρείας.

Σήμερα περισσότεροι από 60 διεθνείς κατασκευαστές εμπιστεύονται την Info- 

Quest. Η εταιρεία προσφέρει στην ελληνική αγορά τη μεγαλύτερη γκάμα 

προϊόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ διαθέτει το πιο πλήρες και 

οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, που καλύπτει όλη τη χώρα.

Οργανωτική ευελιξία

Η Info-Quest έχει δημιουργήσει ευέλικτη οργάνωση, ικανή να προσαρμόζεται 

στους συχνούς μετασχηματισμούς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πάγια 

στρατηγική της εταιρείας είναι η υιοθέτηση εκσυγχρονισμένων μοντέλων 

οργάνωσης και η επανατοποθέτηση των εταιρικών δομών για τη διεύρυνση 

των δραστηριοτήτων της. Στόχος της η άμεση εναρμόνιση στις νέες 

απαιτήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή υποστήριξη των 

αναγκών των πελατών της.
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Οι επενδύσεις της Info-Quest για οργάνωση, υποδομές, καθώς και για τη 

δημιουργία νέων τομέων δράσης, προσδίδουν στην εταιρεία ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η Info-Quest από την ίδρυσή της επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους 

της. Σήμερα απασχολεί στην Πληροφορική περίπου 700 άτομα, από τα οποία 

το 40% κατέχει πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής, ενώ το 20% εξ αυτών 

διαθέτει και μεταπτυχιακούς τίτλους.

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διεύρυνση των γνώσεων των στελεχών της, 

ώστε να διατηρούν πάντα την τεχνογνωσία τους στα υψηλότερα δυνατά 

επίπεδα.

Τα καταξιωμένα στελέχη της Info-Quest με τη γνώση και την εμπειρία που 

διαθέτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εγγυώνται, κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, την επίτευξη του στόχου της εταιρείας: τη 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.

Τακτική η διαρκής ανάπτυξη

Η Info-Quest διακρίθηκε όλα αυτά τα χρόνια, για τις έγκαιρες και στοχευμένες 

επιχειρηματικές επιλογές της, καθώς και για την ολοκληρωμένη παρουσία της 

σε κάθε τομέα που δραστηριοποιείται.

Πρωτοπόρος στην αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει 

πλήρως τη φιλοσοφία της σύγκλισης των τεχνολογιών. Έχοντας φροντίσει τα
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προηγούμενα χρόνια να προετοιμαστεί εγκαίρως, τόσο με την ενίσχυση του 

τομέα της Πληροφορικής για την ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και 

εφαρμογών, όσο και με στρατηγικές τοποθετήσεις στον τομέα των 

Τηλεπικοινωνιών, είναι σε θέση, σήμερα, να ηγηθεί της νέας αγοράς 

καλύπτοντας κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών.
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Κεωάλαιο 2° ; Χοηυατοοικονουική Ανάλυση Οικονουικών 

Καταστάσεων -  Μέθοδοι Α νάλυσηε 

Εννοια της Ανάλυσης

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν «πηγή» πρωτογενών δεδομένων 

(λογιστικών στοιχείων ή μεγεθών) τα οποία, κατά κανόνα, από μόνα τους δεν 

είναι σημαντικά, αλλά μπορούν να αποκτήσουν σπουδαιότητα, όταν π.χ. 

προσδιορίζεται η μεταξύ τους σχέση ή προσδιορίζεται ή συγκρίνεται ο ρυθμός 

μεταβολής τους. Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν έτοιμες 

χρήσιμες πληροφορίες. Οι χρήσιμες πληροφορίες θα προκύψουν μόνο μετά 

από επεξεργασία των δεδομένων αυτών, με τη βοήθεια ορισμένων τεχνικών ή 

μέσων ανάλυσης. Ο κάθε χρήστης ή αναλυτής, ανάλογα με τις δικές του 

ανάγκες, θα προσπαθήσει με τη βοήθεια των τεχνικών αυτών να αποσπάσει 

από τις οικονομικές καταστάσεις τις «κρυμμένες» πληροφορίες που επιθυμεί. 

Με τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τερματίζεται ο 

ρόλος της λογιστικής από τεχνική άποψη και αρχίζει ένας άλλος ρόλος, πιο 

σημαντικός, που αποσκοπεί στη διερεύνηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των 

στοιχείων που περιέχονται σε αυτές, ώστε να μπορούν οι χρήστες να 

σχηματίζουν γνώμη για την επιχειρησιακή επίδοση και χρηματοοικονομική 

θέση της επιχείρησης.

Ο πιο πάνω ρόλος ή σκοπός της λογιστικής εξυπηρετείται με την «ανάλυση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων», η οποία, κατά τον Leopold A. 

Bernstein, είναι «Μια διαδικασία ευθυκρισίας που αποβλέπει στην 

αξιολόγηση της τρέχουσας και παρελθούσας χρηματοοικονομικής κατάστασης 

και των αποτελεσμάτων των εργασιών μιας επιχείρησης, με πρωταρχικό
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αντικειμενικό στόχο τον καθορισμό των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων και 

προβλέψεων, για τη μελλοντική κατάσταση και απόδοση της επιχείρησης». 

Επομένως, ο όρος «ανάλυση ισολογισμών» ή «ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων» σημαίνει τη σύγκριση κατά αξία των 

διαφόρων ομαδοποιημένων στοιχείων του ισολογισμού:

• προς το σύνολό τους,

• προς την αξία ορισμένης ομάδας στοιχείων,

• προς τα στοιχεία άλλου ή άλλων ισολογισμών της ίδιας ή ομοειδούς 

επιχείρησης, με σκοπό τη μελέτη της οικονομικής της κατάστασης. Η 

διαδικασία της ανάλυσης συνίσταται στην εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων 

επεξεργασίας των διαφόρων αριθμητικών στοιχείων των ισολογισμών και 

εξυπηρετεί τη μετατροπή απλών δεδομένων (στοιχείων) σε χρήσιμες 

πληροφορίες.

Στον πιο πάνω ορισμό, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα εξής:

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι μηχανιστική εργασία, 

δεν τελειώνει με τον απλό υπολογισμό κάποιων σχέσεων με την μορφή 

ποσοστών, δεικτών, κ.λ.π. Η ορθή αξιολόγηση και ερμηνεία αυτών των 

σχέσεων απαιτεί ευθυκρισία από την πλευρά του αναλυτή, δηλαδή ορθή 

κρίση που προϋποθέτει προσοχή, σύνεση, γνώσεις, ευφυΐα, εμπειρία και 

οξυδέρκεια.

• Η οποιαδήποτε ανάλυση, ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο λήψης μιας 

απόφασης, έχει μελλοντικό προσανατολισμό. Έτσι, αναλύεται και 

αξιολογείται το παρελθόν και το παρόν, αλλά Πρωταρχικός 

Αντικειμενικός Στόχος της ανάλυσης είναι ο καθορισμός των καλύτερων
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δυνατών εκτιμήσεων και προβλέψεων για τη μελλοντική κατάσταση και 

απόδοση της επιχείρησης. Αυτό δε γιατί, οποιαδήποτε απόφαση αφορά στο 

μέλλον και όχι στο παρελθόν.

Μέθοδοι Α νάλυσηε 

Κάθετη Α νάλυση 

Έννοια και σπουδαιότητα

Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα σημαντικό 

μέγεθος ή στοιχείο μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης (π.χ. για τον 

ισολογισμό το άθροισμά του, για τα αποτελέσματα χρήσης οι πωλήσεις), 

χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της 

οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. Αποτέλεσμα της σύγκρισης 

αυτής, είναι ότι όλα τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του μεγέθους που λήφθηκε ως 

βάση υπολογισμού και το οποίο παριστάνεται με το 100 %.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε 

απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά ή μόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε 

καταστάσεις «κοινού μεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε 

κοινή βάση, είτε καταστάσεις του «100%», είτε ακόμα και καταστάσεις 

«συστατικού ποσοστού», γιατί κάθε κατάσταση ανάγεται στο σύνολο του 100 

και κάθε στοιχείο της εκφράζεται ως ποσοστό στο σύνολο του 100.

Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού μεγέθους» μπορούν να 

περιγραφούν ως μέσα ανάλυσης της εσωτερικής δομής των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η μέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), οφείλει την ονομασία της στο γεγονός
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ότι εφαρμόζεται σε οικονομικές καταστάσεις κάθετης παράθεσης (μορφής) 

και η μελέτη, συνεπώς, των ποσοστών που εμφανίζονται σ' αυτές γίνεται κατά 

κάθετο τρόπο.

Η σπουδαιότητα της κάθετης ανάλυσης ή των καταστάσεων «κοινού 

μεγέθους» οφείλεται στους εξής λόγους:

• Με την απλή έκφραση των απόλυτων μεγεθών των οικονομικών 

στοιχείων μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης ως ποσοστών πάνω 

στο απόλυτο μέγεθος του στοιχείου που λήφθηκε ως βάση 

υπολογισμού, αποκαλύπτεται το σχετικό μέγεθος ή η βαρύτητα κάθε 

στοιχείου σε σχέση με το ποσό της βάσης υπολογισμού. Με τον τρόπο 

αυτό διευκολύνεται ο αναλυτής, γιατί έχει μια ταχύτερη και 

ακριβέστερη αντίληψη της πραγματικής σπουδαιότητας κάθε 

χρηματοοικονομικού στοιχείου

• Καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των μεταβολών των επιμέρους 

στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από έτος σε έτος, σε 

σχέση με το εκάστοτε ποσό της βάσης υπολογισμού. Κάτι τέτοιο είναι 

πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, στην περίπτωση που οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα οικονομικά τους 

στοιχεία μόνο ως απόλυτα μεγέθη.

• Καθίσταται δυνατή η σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους, γιατί με τη μετατροπή των 

στοιχείων τους σε ποσοστά των συνολικών τους μεγεθών, π.χ. σε ποσοστά 

του συνολικού ενεργητικού ή παθητικού, αν πρόκειται για ισολογισμούς, ή 

των συνολικών πωλήσεων, αν πρόκειται για αποτελέσματα χρήσης,
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δημιουργείται μια κοινή βάση σύγκρισης μεταξύ τους.

Οριζόντια Α νάλυση

Έννοια και σπουδαιότητα

Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και 

αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων ομάδων - στοιχείων των 

λογιστικών καταστάσεων και των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης 

μιας επιχείρησης, δύο ή περισσοτέρων ετών. Σ' αυτήν, αντιπαρατίθενται τα 

κονδύλια διαδοχικών ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή 

περισσοτέρων χρήσεων και παρακολουθείται και μελετάται η διαχρονική 

εξέλιξή τους, διότι έτσι οι πληροφορίες που προκύπτουν απ' αυτές είναι πιο 

αποκαλυπτικές για τον αναλυτή.

Η ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι 

οριζόντιες μεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι διαδοχικές δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (comperative statements). Έτσι, ετήσια, 

εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία στοιχεία, μπορούν εύκολα να 

συγκριθούν με τα αντίστοιχα προηγουμένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα, σχετικά με την τάση και το ρυθμό τους διαχρονικά.

Για να είναι όμως δυνατή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων 

διαχρονικά, πρέπει οι συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις:

• Η ταξινόμηση των στοιχείων να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις 

περιόδους, στις οποίες αναφέρονται.
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• Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επί μέρους ομάδες 

στοιχείων.

• Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ' όλη την υπό κρίση 

περίοδο. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα 

πρέπει να σημειώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τον 

αναλυτή.

• Να σημειώνονται τυχόν μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των 

στοιχείων.

Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις 

μπορεί να δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα.
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Κεωάλαιο 3  : Κάθετη Χοηυατοοικονουική ανάλυση του 

Ουίλου Info Quest via τα έτη 2006-2009

Ανάλυση Ισολονισυού 

Κάθετη Ανάλυση Ενεργητικού
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Ανάλυση Ενεργητικού
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Πάνια

Παρατηρείται ότι από το έτος 2006 στο 2007 έχουμε μία αύξηση των Πάγιων 

στοιχείων ως ποσοστό κατά 11,49%.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αξία 

των παγίων διπλασιάστηκε ως απόλυτο μέγεθος παρόλο που αυξήθηκε και η 

περιουσία της εταιρείας συνολικά. Το επόμενο έτος παρατηρείται μία εύλογη 

μείωση και δικαιολογείται αν παρατηρήσουμε τις μειώσεις των απόλυτων 

μεγεθών στα πάγια στοιχεία και στο σύνολο του ενεργητικού. Εν συνεχεία 

,κατά το έτος 2009 αυξάνεται το ποσοστό των παγίων σχετιζόμενο με το 

σύνολο του ενεργητικού αφού τα πάγια ως απόλυτος αριθμός αυξάνονται 

περίπου κατά 8000 ευρώ ενώ το σύνολο του ενεργητικού μειώνεται σχεδόν 

κατά 27500 ευρώ.

Επενδύσεκ
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Γίνεται αντιληπτό πως οι επενδύσεις ως ποσοστό από το έτος 2006 στο 2007 

μειώνονται κατά 7,78%.Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 

50% των επενδύσεων στο έτος 2007 ως απόλυτος αριθμός παρόλο που η 

περιουσία του ομίλου δεν μειώθηκε τόσο. Στο αμέσως επόμενο έτος καθώς 

και στο 2009 τα ποσοστά αυξομειώνονται στο ελάχιστο.

Αποθέυατα

Στα αποθέματα παρατηρείται μία αναλογική μείωση καθόλη τη διάρκεια της 

τετραετίας η οποία κυρίως οφείλεται στις μεταβολές του μεγέθους της 

περιουσίας και όχι τόσο στις μεταβολές των αποθεμάτων ως απόλυτο μέγεθος. 

Α π α ιτήσει

Το 2007 παρατηρείται μία μείωση των απαιτήσεων ως ποσοστό από το 2006 

παρόλο που οι απαιτήσεις ως απόλυτος αριθμός είχαν αύξηση.. Η μείωση 

προέρχεται καθαρά από την αύξηση της συνολικής περιουσίας. Το 2008 

υπάρχει αύξηση των απαιτήσεων και ως ποσοστό και ως απόλυτος αριθμός και 

εν κατακλείδι το 2009 σημειώνεται μία μείωση της τάξης του 10.19% η οποία 

προέρχεται κυρίως από τη μείωση των απαιτήσεων ως απόλυτος αριθμός 

περίπου κατά 50000 ευρώ.

Λοιπά Στο/γεία Ενεργητικού

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν μία ελαφριά μείωση κατά το 2007 και το 2008 

σε σχέση με το έτος 2006 αλλά το 2009 παρατηρείται μία απότομη αύξηση 

που φτάνει στο 20,05% η οποία οφείλεται στην αύξηση των στοιχείων κατά 

22000 περίπου και στην ταυτόχρονη μείωση της συνολικής περιουσίας κατά 

27000 σχεδόν.
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Μετογικό 34093 34093 34093 34093

Κεφάλαιο

Υπέο το Άοτιο 40128 40128 40128 40128

Λοιπά Στοιγεία 168508 155772 115240 120682

Καθαοήε Θέσηε

Δικαιώυατα 1058 892 3830 3762

Μειοινηωίαε

ΣΥΝΟΛΟ 243787 230885 193291 198665

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ1&1
2792 4788 17747 21617

Βοαγυποόθεσυεε 3789 57145 73377 24418

Ποουηθευτέε 48134 54709 49542 60224

Λοιπέε 23101 44132 43785 45481

Βοαγυποόθεσυεε

ΣΥΝΟΛΟ 77816 1160774 184451 151740

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 321603 391959 377742 350405

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ



Μετογικό 10.60% 10.60% 9.73%9,03%

Υπέρ το Άρτιο 

Λοιπά Στοιγεία 

Καθααήε Θέσηε

12.48%

52,40%

12,48%

39.77%

10.62%

30.51%

11.45%

34.44%

Δικαιώυατα 0.33% 0.23% 1.01% 1.07%

Μειοιοηωίαε

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

75.80% 58.95% 51.170/0 56.70%

Μακοοηοόθεσυεε 0.87% 1.22% 4.70% 6.17θ/ο

Βοαγυποόθεσυεε 1.18% 14.59% 19.43θ/ο 6.97%

Ποουηθευτέε 14.97% 13.97% 13.12θ/ο 17.19θ/ο

Λοιπέε

Βοαγυποόθεσυεε

7.18% 11.27% 11.59% 12.98θ/ο

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24.20% 41.05% 48.83θ/ο 43.30%

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

100% 100% 100% 100%

Ανάλυση Παθητικού
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Καθαοή Θέση

Η Καθαρή Θέση του Ομίλου αποτελείται από το μετοχικό Κεφάλαιο , το υπέρ 

το άρτιο , τα λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης και τα δικαιώματα μειοψηφίας .

Το 2007 και το 2008 παρατηρείται μία συνεχής μείωση της καθαρής θέσης .

ΤΟ 2007 παρόλο που το μετοχικό κεφάλαιο και το υπέρ το άρτιο παραμένουν 

σταθερά ως ποσοστά και απόλυτοι αριθμοί τα λοιπά στοιχεία της καθαρής 

θέσης καθώς και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώνονται ως απόλυτα μεγέθη 

και σε συνδυασμό με την αύξηση του παθητικού επιφέρουν αυτή την 

συνολική μείωση από 75,80% σε 58,95%.Το 2008 η μείωση συνεχίζεται σε 

μικρότερο βαθμό μένοντας σταθερό το μετοχικό κεφάλαιο και το υπέρ το 

άρτιο . Παρατηρείται μία μικρή αύξηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας αλλά η 

μείωση των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης και του συνόλου του 

παθητικού οδηγούν στην τελική μείωση της Συνολικής καθαρής θέσης που 

φτάνει το 51,17%. ΤΟ 2009 αυξάνεται η Συνολική Καθαρή Θέση κατά 6% 

περίπου προερχόμενη από την μείωση του παθητικού και την αύξηση των 

λοιπών στοιχείων καθαρής θέσης ως απόλυτα μεγέθη.

Μακοοποόθεσυεε Υπογοεώσειε

Οι μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις χρόνο με το χρόνο αυξάνονται σταδιακά 

λόγω των μεταβολών κυρίως του παθητικού καθώς και τη μεγάλη αύξηση 

τους κατά το έτος του 2008 και του 2009 ως απόλυτο μέγεθος . 

Βοαγυποόθεσυεε Υπογοεώσειε

Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται κατά μεγάλο βαθμό το 2007 και 

το 2008 αφού αυξάνονται κατά μεγάλο βαθμό και ως απόλυτα μεγέθη 

αψηφώντας τις μεταβολές του παθητικού. Το έτος 2009 μειώνονται αρκετά
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από το 2008 λόγω της μεγαλύτερης μείωσης του σαν απόλυτο μέγεθος σε 

σχέση με τη μείωση του παθητικού.

Ποουηθευτέε

Οι Προμηθευτές μειώνονται σταδιακά ως ποσοστό μέχρι το 2008 παρόλο που 

σαν απόλυτο μέγεθος αυξάνονται. Η μείωση επέρχεται αποκλειστικά από τις 

μεταβολές του παθητικού. Το 2009 αυξάνονται ως ποσοστό επειδή αυξάνονται 

και ως απόλυτο μέγεθος αλλά ταυτόχρονα το παθητικό μειώνεται σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος.

Λοιπέε Βοαγυποόθεσυεε Υπογοεώσεκ

Οι Υποχρεώσεις αυτές σαν ποσοστό αυξάνονται σταδιακά έως και το 2009 

επηρεαζόμενες από τις μεταβολές του παθητικού και των ιδίων ως απόλυτα 

μεγέθη.

24



Κάθετη Α νάλυση A πο τελεσυάτω v Χοήσεωε

Στοιχεία 2006 2007 2008 2009

Κύκλος 421308 443835 458568 402252

εργασιών

Μεικτό 44964 61378 45545 61333

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα 235344 4806 -32546 7682

προ φόρων

Αποτέλεσμα 224920 -6093 -26955 3254

μετά φόρων

Στοιχεία 2006 2007 2008 2009

Κύκλος

εργασιών

100% 100% 100% 100%

Μεικτό

Αποτέλεσμα

10,67% 13,83% 9,93% 15,25%

Αποτέλεσμα 

προ φόρων

55,86% 1,08% -7,09% 1,91%

Αποτέλεσμα 

μετά φόρων

53,38% -1,37% -5,88% 0,81%
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Εουηνεία

Στην κάθετη ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα 

μετριούνται επί των πωλήσεων . Μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα ανά 

έτος επί των αποτελεσμάτων αλλά και επί σειρά ετών επί διαφορετικό κονδύλι 

Α νάλυση ανά έτοε (παοάδεινυα)

2006

Το έτος 2006 το μικτό αποτέλεσμα είναι 10.67% επί των πωλήσεων..ενώ το 

αποτέλεσμα προ φόρων είναι 55,86 %. Αυτό σημαίνει πως είχαμε μειωμένα 

έξοδα διάθεσης ,διοικητικής λειτουργίας , χρεωστικούς τόκους , έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης αλλά είχαμε και έσοδα από άλλες πήγες. Παρατηρείται επίσης 

ότι τα αποτελέσματα μετά φόρων είναι 53,38% επί των πωλήσεων .Η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μετά φόρων και προ φόρων μας δείχνει τι 

ποσοστό επί των πωλήσεων απορρόφησαν οι φόροι..

Α νάλυση Α να κονδύλι

□ Πωλήσεις

□ Μικτό 
Αττοτέσμα

□ Αποτέλεσμα 
προ φόρων

□ Λειτουργικά 
έξοδα
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Κρίνεται αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως το σύνολο των πωλήσεων 

απορροφάται από το μικτό αποτέλεσμα , τις λειτουργικές δαπάνες και τα 

αποτελέσματα προ φόρων 

Μικτό Αποτέλεσυα

Το μικτό αποτέλεσμα αυξάνεται το 2007 διότι παρά την αύξηση των 

πωλήσεων αυξήθηκε το ίδιο σε μεγαλύτερο βαθμό ως απόλυτο μέγεθος. Το 

2008 μειώνεται λόγω κυρίως της δικής του μείωσης σαν μέγεθος ενώ το 2009 

αυξάνεται ως απόλυτο μέγεθος και με ταυτόχρονη μείωση των πωλήσεων 

αγγίζει το 15,25% .

Αποτέλεσυα Ποο Φόοων

Τα αποτελέσματα προ φόρων μειώνονται κατακόρυφα το 2007 διότι κυρίως 

μειώνονται ως απόλυτο μέγεθος . Επειδή είναι εκφρασμένα επί των πωλήσεων 

είναι ευκόλως αντιληπτό να διαπιστώσει κανείς πως η μείωση αυτή είναι 

φυσική αφού τα λειτουργικά έξοδα απορρόφησαν το 85,88% επί των 

πωλήσεων. Το 2008 γίνεται ακριβώς το ίδιο με τα αποτελέσματα να 

δημιουργούν πλέον ζημιά και το 2009 παρατηρείται μία αύξηση η οποία είναι 

συνδυασμός των μεταβολών των τριών μεγεθών(πωλήσεις , λειτουργικά 

έξοδα, αποτελέσματα προ φόρων)

Λειτουργικά ΈΕοδα

Τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται το 2007-2008 και ως ποσοστά και ως 

απόλυτα μεγέθη ενώ το 2009 μειώνονται ελαφρώς...
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Ανάλυση Ταυειακών Ροών

Ο πίνακας των ταμειακών ροών μας δείχνει τελικά αν τα ταμειακά μας 

διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης αυξηθούν ή μειωθούν...Αυτό εξαρτάται από 

το αλγεβρικό άθροισμα των παρακάτω μεταβολών 

ν ' Επενδυτικές εισροές / εκροές 

ν ' Λειτουργικές εισροές / εκροές 

ν' Χρηματοοικονομικές εισροές / εκροές 

Επί την ακόλουθη σειρά ετών γίνεται αντιληπτό για ποιους λόγους έχουμε την 

κάθε χρόνο διαφορετική ταμειακή μεταβολή.

Εδώ δεν μπορούμε να ορίσουμε την μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων ως 

100% διότι προέρχεται και αυτή από αλγεβρικές μεταβολές των τριών 

διαφορετικών δραστηριοτήτων..
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Κάλλιστα όμως μπορούμε να κάνουμε κάθετη ανάλυση ανά δραστηριότητα 

..άλλα εδώ οι παράγοντες εκτός του είναι πολλοί μεταβάλλονται και σε 

διαφορετικά είδη ανά έτος
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Κεωάλαιο 4* : ΟριζόντιαΧοηυατοοικονουική Ανάλυση του 

Ουίλου INFO QUEST via τα έτη 206-2009

Ανάλυση Ισολον/συού

Οριζόντια A νάλυση Ισολονισυού 

Ενεργητικό

Η οριζόντια ανάλυση γίνεται είτε με σταθερό έτος βάσης είτε με κινητό έτος 

βάσης ανάλογα με το τι θέλει να διαπιστώσει ο χρηματοοικονομικός αναλυτής 

και τι πληροφορία θέλει να δώσει και σε ποιους. Επειδή στην κάθετη ανάλυση 

βλέπαμε τις μεταβολές από έτος σε έτος στην οριζόντια ανάλυση θα 

εξετάσουμε μεταβολές με σταθερό έτος βάσης το 2006
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Στοιχεία 2007/06 % 2008/06 % 2009/06 %

Πάνια 55888 111,30% 36902 73,77% 44016 88%

Επενδύσειε -22227 -58,76% -25478 -67,36 -25973 -68,67%

Αηοθέυατα 4672 16,80% 158 5,68% -5113 -18,38%

Απαίτησε ιέ 24762 15,56% 42724 26,85% -7577 -4,76%

Λοιπά 6961 14,87% 1833 3,91% 23449 50,08%

Στοιγεία

Ενεονητικό 70056 21,78% 56139 17,46% 28802 8,96%
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Εουηνεία Ενεργητικού

Πάγια

Τα πάγια το έτος 2007 σε σχέση με το 2006 σχεδόν διπλασιάζονται για για 

όλα τα επόμενα έτη δέχονται αύξηση με φθίνοντα ρυθμό. Το ίδιο συμβαίνει 

και ως απόλυτα νούμερα.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις κάθε έτος σε σχέση με το έτος 2006 μειώνονται συνεχώς. 

Αποθέματα

Το 2007 σε σχέση πάντοτε με το 2006 αυξάνονται κατά 16,8% το ίδιο και το 

2008-Το 2009 όμως επέρχεται μία σημαντική μείωση που ως ποσοστό αγγίζει 

το -18,38 %.

Απαιτήσεις

Το 2007 και το 2008 αυξάνονται ενώ το τελευταίο έτος μειώνονται εκρηκτικά 

και φτάνουν το -4,76%

Λοιπά Στοιχεία

Τα λοιπά στοιχεία αυξάνονται κατά την διάρκεια των ετών με το έτος 2009 να 

επιδέχονται μια αύξηση της τάξης του 50,08%

Ενεργητικό

Το ενεργητικό αυξάνεται και αυτό αλλά με φθίνοντα ρυθμό σχετιζόμενο με το 

έτος 2006
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Παθητικό

Στοιχεία________ 2006_________ 2007________ 2008________2009

Μετοχικό 34093 34093 34093 34093

Κεωάλαιο

Υπέο το Άοτιο 40128 40128 40128 40128

Λοιπά Στοιχεία 168508 155772 115240 120682

Καθαοήε Θέσηε

Δικαιώυατα 1058 892 3830 3762

Μειοφηωίαε

ΣΥΝΟΛΟ 243787 230885 193291 198665

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μακοοποόθεσυεε 2792 4788 17747 21617

Βοαχυποόθεσυεε 3789 57145 73377 24418

Ποουηθευτέε 48134 54709 49542 60224

Λοιπέε 23101 44132 43785 45481

Βοαχυποόθεσυεε

ΣΥΝΟΛΟ 77816 1160774 184451 151740

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 321603 391959 377742 350405

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Στοιχεία 2007/06 % 2008/06 % 2009/06 %

Μετοχικό

Κεφάλαιο

0 0 0 0 0 0

Υπέρ το Άρτιο 0 0 0 0 0 0

Λοιπά Στοιχεία 

Καθαρής Θέσης

-12736 -7,56% -53268 -31,61%ο -47826 -28,38%ο

Δικαιώματα

Μειοψηφίας

-166 -15,68% 2772 262%ο 2704 255,76%ο

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

-12902 -5,29% -50496 -20,71%ο -45122 -18,50%)

Μακροπρόθεσμες 1996 71,49% -362787

1293.80%ο

18825 674,25%ο

Βραχυπρόθεσμες 53356 1408,18% 69588 1836,58%ο 20629 544,44%ο

Προμηθευτές 6575 13,66% 1408 2,9%ο 12090 25,12%ο

Λοιπές

Βραχυπρόθεσμες

21031 91,04% 20684 89,54%ο 22380 96,88%ο

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

82958 100,66% -271107 -348,40%> 73924 94,99%ο

ΣΥΝΟΛΟ 70056 21,78%ο -321603 -100%ο 28802 8,95%ο

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Εουηνεία Παθητικού

Μετοχικό Κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο

Το μετοχικό κεφάλαιο και το υπέρ το άρτιο δεν επιδέχονται καμία μεταβολή 

κατά τη διάρκεια των ετών.

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης

Κατά την διάρκεια των ετών μειώνονται συστηματικά με μεγαλύτερη πτώση 

το 2008.

Δικαιώματα μειοψηφίας

Το 2007 μειώνονται σημαντικά αλλά τα επόμενα δύο χρόνια παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση σε σχέση με το έτος 2006 σημειώνοντας το 2008 τη 

μέγιστη αύξηση που φτάνει στο 262%.

Συνολική Καθαρή Θέση

Όπως είπαμε η καθαρή θέση σχηματίζεται από το αλγεβρικό άθροισμα των 

παραπάνω κονδυλίων. Κατά την διάρκεια των ετών μειώνεται σημειώνοντας 

τη μέγιστη μείωση το 2008 σε σχέση με το έτος 2006. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την εταιρεία αφού το σύνολο της 

περιουσίας της πλέον εξαρτάται περισσότερο από το ξένο κεφάλαιο που ίσως 

και να επιδρά αρνητικά.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Το 2007 ενώ αυξάνονται το επόμενο έτος μειώνονται κατά ένα πολύ 

σημαντικό βαθμό αλλά το τελευταίο έτος πάλι φτάνουν την αύξηση των 

674,25% σε σχέση με το έτος βάσης .



Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Προμηθευτές -  Λοιπές 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Και τα 3 μεγέθη παρουσιάζουν αύξηση καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης

σχετιζόμενα με το έτος 2006

Παθητικό

Το παθητικό ενώ αυξάνεται το 2007 το 2008 μειώνεται στο 100%.Το αμέσως 

επόμενο έτος όμως αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό.

Οριζόντια Α νάλυση Στα Αποτελέσυατα Xoñanc

Στοιχεία 2006 2007 2008 2009

Κύκλος

εργασιών

421308 443835 458568 402252

Μεικτό

Αποτέλεσμα

44964 61378 45545 61333

Αποτέλεσμα 

προ φόρων

235344 4806 -32546 7682

Αποτέλεσμα 

μετά φόρων

224920 -6093 -26955 3254

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗ.(ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ) 
ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΕΛ 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ) 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
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ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ

ΤΙ ΤΟ 2006 ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ. ΑΥΤΟ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΓΠΚΑ 

ΕΞΟΔΑ .ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ 2007 ΤΟ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΧΕΙ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑΤΙ 

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΙΗΘΕΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Η ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕ 

ΖΗΜΙΑ . ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΑ .

Στοιχεία 2007/06 % 2008/06 % 2009/06 %

Κύκλος

εργασιών

22527 53,47% 37260 88,43% -19056

45,23%

Μεικτό

Αποτέλεσμα

16414 36,50% 581 1,29% 16369 36,40%

Αποτέλεσμα 

προ φόρων

-230538 -97,96% -267890

113,89%

-227662

96,74%

Αποτέλεσμα

μετά

φόρων

-231013

102,07%

-251875

111,98%

-221666

98,55%
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Ερμηνεία 

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών τα έτη 2007 και 2008 παρουσιάζει οταδιακή αύξηση ενώ 

το έτος 2009 μειώνεται κατακόρυφα φτάνοντας το -45,23% σε σχέση με το 

έτος 2006.

Μεικτό Αποτέλεσμα

Το 2007 το μικτό αποτέλεσμα αυξάνεται φτάνοντας το 36,50% έπειτα 

μειώνεται στο 1,29% και το 2009 φτάνει τα επίπεδα του 2007 σχετιζόμενο με 

το έτος βάσης

Αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων

Τα αποτελέσματα μειώνονται συνεχώς κατά την διάρκεια των ετών σε σύγκριση με το έτος 

βάσης και έχοντας τη μεγαλύτερη μείωση το 2008 .
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Κεωάλαιο 5° : Χοηυατοοικονουική A νάλυση Αοιθυοδεικτών 

και Εουηνεία via τον Όυιλο Info Ouest 2006-2009 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Οι δείκτες ρευστότητας είναι μια ομάδα κριτηρίων που σκοπό έχουν την 

μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της και γενικότερα στις τρέχουσες 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Τα μέσα που χρησιμοποιεί για αυτό το 

σκοπό είναι μετρητά, καταθέσεις σε τράπεζες επιταγές και ακόμη απαιτήσεις 

από λογαριασμούς χρεωστών, πελατών και γραμματίων εισπρακτέων.

α) Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιμετωπίζει τις τρέχουσες (βραχυπρόθεσμες) υποχρεώσεις της. Δηλαδή 

αποτελεί δείκτη, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού 

ασφαλείας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και μας δείχνει την δυνατότητα της 

επιχείρησης να εξοφλήσει σε μια διαδεδομένη χρονική στιγμή , τις 

υποχρεώσεις της με την ρευστοποίηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

της στοιχείων.

Αριθμοδείκτης Γενικής = Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ρευστότητας Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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β) Αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας

0 δείκτης αυτός είναι ένα αυστηρότερο κριτήριο ρευστότητας της

επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

τις επιχείρησης πρέπει να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα σχετικά εύκολα 

ρευστοποιημένα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δηλαδή τα 

ταμειακά διαθέσιμα της απαιτήσεις κ τους πελάτες.

Ο δείκτης πραγματικής ρευστότητας υπολογίζεται αν από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό αφαιρεθούν τα αποθέματα και το υπόλοιπο διαιρεθεί με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Αριθμοδείκτης Πραγματικής = Διαθέσιμα + Απαιτήσεις

Ρευστότητα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

γ)Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας

Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα της. Προσδιορίζει 

,δηλαδή, την ικανότητα να εξοφλεί με μετρητά τις υποχρεώσεις της αυτές. 

Στα ταμιακά διαθέσιμα περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις όψεως τα 

τοκομερίδια που έληξαν, οι επιταγές και το συνάλλαγμα. Δείχνει πόσες φορές
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τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.1

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του 

συνόλου του διαθέσιμου ενεργητικού μιας επιχείρησης με το σύνολο των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της και εκφράζεται από τη σχέση:

Αριθμοδείκτης ταμειακής = Διαθέσιμο ενεργητικό

Ρευστότητας Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δείκτες Ρευστότητας

Έτη 2006 2007 2008 2009

Δείκτης 3,12

Γενικής

Ρευστότητας

1,73 1,67 1,88

Δείκτης 2,12

Πραγματικής

Ρευστότητας

1,79 1,21 1,16

Ερμηνεία

Όπως είπαμε ο δείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει την ικανότητα της 

εταιρείας να ξεπληρώνει τις βραχυπρόθεσμες της υποχρεώσεις ...Βλέποντας 

κατά την διάρκεια των ετών η εταιρεία δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει 

αυτή την κατάσταση αφού ο ΔΓΡ>1 σε όλα τα έτη. Αυτό που παρατηρείται 

είναι πως χρόνο με το χρόνο γίνεται μικρότερος ενώ το 2009 έχει μία σχετική 

αύξηση...Παρόλο που το κυκλοφορούν αυξάνεται χρόνο με το χρόνο οι

1 Γ. Ν. Καφούση, Ανάλυσις Ισολογισμών (Αθήναι 1987) σελ. 48.
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υποχρεώσεις αυξάνονται αυτός είναι και ο λόγος των σταδιακών μειώσεων. 

Σημειώνεται πως η ταμειακή ρευστότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί αφού 

στον ενοποιημένο ισολογισμό τα διαθέσιμα εμπεριέχονται μέσα στις 

απαιτήσεις χωρίς να διαχωρίζονται.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Οι δείκτες αποδοτικότητας αποτελούν σημαντικά κριτήρια, βάσει των οποίων 

εξάγουμε συνολικό συμπεράσματα για την αποτελεσματική ή όχι άσκηση της 

διοικήσεως, όπως αυτή κρίνεται εκ του αποτελέσματος με βάση το επίπεδο 

των κερδών της, την αποτελεσματική αξιοποίηση των βασικών 

δραστηριοτήτων της.

Τους δείκτες αυτούς τους αναλύουμε και τους ερμηνεύουμε διαχρονικά, 

βάσει των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης για μια συγκεκριμένη 

περίοδο, ή τους ερμηνεύουμε συγκριτικά με τους αντίστοιχους δείκτες του 

κλάδου ή άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων για την ίδια χρονική περίοδο.

α) Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός είναι ένας ακόμη σπουδαίος δείκτης που απεικονίζει την 

κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 

επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος.

Αφορά άμεσα τον επιχειρηματία και τους μετόχους αφού παρέχει 

πληροφορίες για επιτυχή ή όχι τοποθέτηση και απόδοση των κεφαλαίων τους.

Εκφράζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών λειτουργικών 

κερδών της χρήσης, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχειρήσεως.
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πολλαπλασιαζόμενος επί 100, μας δίνει το ποσοστό των καθαρών κερδών 

πάνω στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, απεικονίζοντας έτσι, τη δυναμική της 

ικανότητα να πραγματοποιεί κέρδη.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας = Καθαρά κέρδη

Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο δείκτης αυτός συναρτάται από το ύψος 

των ξένων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί μέσα στην επιχείρηση. Όταν 

αυξάνουν κατά τρόπο ανορθόδοξο και δεν αξιοποιούνται ορθολογικά, έχουν 

ως αποτέλεσμα τις αλυσιδωτές αυξήσεις σε τόκους, χρηματοοικονομικά έξοδα 

κ.λ.π. και την μείωση του καθαρού κέρδους. Ακόμη, η είσπραξη νέων ιδίων 

κεφαλαίων (μετοχικού κεφαλαίου και καταθέσεων των μετόχων) μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση της ιδιωφελούς αποδοτικότητας, όταν τα κεφάλαια ή 

μέρος αυτών παραμένουν αχρησιμοποίητα για αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα κατά τη διάρκεια της χρήσης.

β) Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών κερδών 

προ φόρων συν τα χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι ξένων κεφαλαίων και 

λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα) προς το σύνολο των απασχολούμενων 

κεφαλαίων (σύνολο παθητικού).
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Καθαρά

χρηματοοικονομικά

Δείκτης αποδοτικότητας = ______ κέρδη_____ ±______ έξοδα

Συνολικών κεφαλαίων σύνολο (παθητικού ή

ενεργητικού)

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να 

πραγματοποιεί κέρδη, ανεξάρτητα εάν μέρος από αυτά τα κέρδη διατίθενται 

για την καταβολή τόκων. Διαπιστώνεται δηλαδή με τον δείκτη αυτό η 

ικανότητα κερδοφορίας της επιχείρησης σαν το σύνολό των 

χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων να ανήκει εξολοκλήρου στους μετόχους.

Για την πραγματοποίηση, όμως των αποτελεσμάτων της επιχείρησης 

συμβάλλουν, τόσο τα ίδια κεφάλαια αυτής, όσο και τα δανειακά κεφάλαια. 

Συνεπώς, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτά τα κεφάλαια δικαιούνται 

αμοιβής.

Οι δείκτες αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων, επειδή εκφράζουν την 

αποτελεσματικότητα της δράσης της επιχείρησης, σαν ολοκληρωμένο σύνολο, 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όχι μόνο για την επιχείρηση και τους 

επιχειρηματίες (μετόχους), αλλά και για τους εργαζόμενους σε αυτήν πιστωτές 

της, τους μελλοντικούς μετόχους (επενδυτές), τις τράπεζες που συνήθως 

χρηματοδοτούν τα επενδυτικά προγράμματα της και γενικότερα για το σύνολο 

της εθνικής οικονομίας.

Αντίθετα ο δείκτης αποδοτικότητας των ίδιων κεφαλαίων έχει περιορισμένο 

ενδιαφέρον, γιατί αφορά περισσότερο τους ιδιοκτήτες (μετόχους) της 

επιχείρησης καθώς εκφράζει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
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Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας επιχείρησης είναι 

θετική και επωφελής, αν από η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι 

μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων 

κεφαλαίων. Η διαφορά αυτή δείχνει την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση 

των δανειακών κεφαλαίων επάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχειρήσεως.

Η επίδραση αυτή μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη 

οικονομικής μοχλεύσεως, ο οποίος βρίσκεται αν διαιρέσουμε την 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με την αποδοτικότητα 

του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων της.

γ) Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως

Αριθμοδείκτης οικονομικής = Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

Μοχλεύσεως Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό της μεταβολής των καθαρών 

λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% 

μεταβολή των καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων .
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Έτη 2006 2007 2008 2009

Αριθμοδείκτης 0,96 0,02 -0,17 0,04

ιδίων

Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 0,74 0,02 -0,07 0,03

Συνολικών

Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 1,31 1,20 2,34 1,24

οικονομικής

Μόχλευσης

Ερμηνεία

Δείκτης ιδίων κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει αν τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται σωστά 

ώστε να παράγουν κέρδη. Το 2006 τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται πολύ 

καλά αφού γεννούν 96% καθαρά κέρδη. Τον επόμενο χρόνο έχουμε μείωση 

της καθαρής θέσης δυσανάλογη της μείωσης των καθαρών κερδών με 

αποτέλεσμα ο δείκτης του 2007 να είναι μόνο 0,02. Στο επόμενο έτος τα ίδια 

κεφάλαια δεν χρησιμοποιούνται σωστά και με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται 

ζημιές και όχι κέρδη . Το 2009 ο δείκτης έχει θετικό βαθμό διότι έχουμε κέρδη 

και ελάχιστη αύξηση της καθαρής θέσης από το 2008.

Αριθμοδείκτης Συνολικών Κεφαλαίων

Την ίδια πορεία ακολουθεί και ο δείκτης των Συνολικών κεφαλαίων
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Από το δείκτη αυτό συμπεράνουμε και αν τα ξένα κεφάλαια της εταιρείας 

χρησιμοποιούνται προς όφελος της εταιρείας . Από τη στιγμή που ο δείκτης 

είναι μεγαλύτερος του ένα κατά την διάρκεια των ετών γίνεται αμέσως 

αντιληπτό πως τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική επίδραση ως προς τα κέρδη . Η 

εταιρεία στηρίζεται κυρίως στα ίδια κεφάλαια της για να παράγει κέρδη και 

λιγότερο στα ξένα.

Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι κριτήρια, με τα οποία μετράμε 

το βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, αφού όσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων 

επιχειρηματικών πόρων τόσο πιο αποτελεσματική ( κερδοφόρα ) είναι η 

εκμετάλλευση της επιχείρησης.

Η σημασία των δεικτών αυτών είναι μεγάλη, αφού βοηθούν στον 

προσδιορισμό της ταχύτητας, με την οποία κινείται το συνολικό κύκλωμα της 

επιχείρησης, που αποτελεί και τον κύριο αντικειμενικό σκοπό για την 

μεγιστοποίηση του κέρδους της

Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης

α) Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το βαθμό χρησιμοποιήσεως του ενεργητικού σε 

σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης. Παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό 

των περιστροφών που πραγματοποιούν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά
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στοιχεία του ενεργητικού ( αποθέματα, απαιτήσεις και διαθέσιμα) σε ένα 

λογιστικό έτος.

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών 

πωλήσεων μιας χρήσεως με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχειρήσεως, που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής για 

την επίτευξη των πωλήσεων της.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών 

Σύνολο ενεργητικού

Η έκφραση της κυκλοφοριακής ταχύτητας σε ημέρες παρέχει στον 

αναλυτή σαφέστερη εικόνα για την ταχύτητα των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στο σύνολο τους .

β) Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το 

βαθμό χρησιμοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με τις 

πωλήσεις της

Με άλλα λόγια δείχνει της πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση με 

κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της 

διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων της χρήσεως με τα ίδια κεφάλαια
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Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων

Καθαοέε πωλήσειο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η 

θέση της επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό 

ύψος ιδίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγεί σε αυξημένα 

κέρδη .

γ) αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης των υποχρεώσεων βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε τον κύκλο εργασιών με το μέσο ύψος των υποχρεώσεων μιας 

επιχείρησης προς τους προμηθευτές της.

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής = κύκλος εργασιών 

Ταχύτητας υποχρεώσεων μέσο ύψος υποχρεώσεων

Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους ( 365 ημέρες ) με τον 

αριθμοδείκτη ταχύτητας των υποχρεώσεων, τότε έχουμε, σε αριθμό ημερών, 

το χρονικό διάστημα που οι υποχρεώσεις της επιχείρησης παραμένουν 

απλήρωτες.

δ) Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων
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Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως των απαιτήσεων βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε την αξία των πιστωτικών πωλήσεων μιας επιχείρησης μέσα στη 

χρήση, με το μέσο όρο των απαιτήσεών της. Επειδή όμως συνήθως δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές πωλήσεις, καθώς και στοιχεία που να 

αναφέρονται στο μέσο όρο χορηγούμενων πιστώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι 

καθαρές πωλήσεις της χρήσεως όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό στο τέλος 

της χρήσεως. Ειδικότερα, για την περίπτωση των απαιτήσεων είναι 

προτιμότερο να πάρουμε το μέσο όρο των απαιτήσεων αρχής και τέλους της 

χρήσης, διότι οι απαιτήσεις όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό, δηλ. στο 

τέλος της χρήσης, δεν δίνουν αντιπροσωπευτική εικόνα γι το ύψος αυτών 

κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Αριθμοδείκτης ταχύτητας = Καθαρές πωλήσεις 

είσπραξης απαιτήσεων Μέσος όρος απαιτήσεων

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, 

κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης. Εκφραζόμενος σε ημέρες (360 ή 365 / 

κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων ) μας δείχνει με περισσότερο σαφή 

τρόπο τη συντόμευση ή επιβράδυνση της κυκλοφορίας των απαιτήσεων της 

επιχείρησης καθώς και τα πιστωτικά της ανοίγματα ( πιστωτική πολιτική ) προς 

τη πελατεία της.
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Έτη 2006 2007 2008 2009

Κυκλοφοριακής 1,31

ταχύτητας

Ενεργητικού

1,13 1,21 1,14

Κυκλοφοριακής 1,73

Ταχύτητας

ιδίων

κεφαλαίων

1,92 2,37 2,02

Κυκλοφοριακής 5,41

Ταχύτητας

Υποχρεώσεων

2,76 2,49 2,65

Κυκλοφοριακής 2,65 

Ταχύτητας 

Είσπραξης 

Απαιτήσεων

2,42 2,27 2,65

Ερμηνεία

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού

0 δείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές μέσω των πωλήσεων ανανεώνονται 

τα στοιχεία του ενεργητικού. Είναι ένας σημαντικός δείκτης αφού απορρέει το 

συμπέρασμα αν μια εταιρεία έχει going concern ( συνεχιζόμενη δράση) και σε 

ποιο βαθμό. Βλέπουμε λοιπόν πως το 2006 τα στοιχεία του ενεργητικού 

ανανεώνονται μέσα στο έτος 1,31 φορές και στα υπόλοιπα έτη έχουμε μείωση 

αυτού και μία μικρή αύξηση το 2008 .Παρόλο που οι καθαρές πωλήσεις 

αυξάνονται από έτος σε έτος η αύξηση του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη με
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αποτέλεσμα τα στοιχεία του ενεργητικού να ανανεώνονται σε μικρότερο 

βαθμό.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ιδίων κεφαλαίων

0 δείκτης αυτός έχει συνεχιζόμενη αύξηση . Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει 

πως η εταιρεία πραγματοποιεί πωλήσεις με το να απασχολεί όσο το δυνατόν 

μικρότερα ποσοστά ιδίων κεφαλαίων κάτι το οποίο είναι θετικό για την 

εταιρεία.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Υποχρεώσεων

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσο συχνά πληρώνονται οι υποχρεώσεις 

μέσω των πωλήσεων. Το 2006 παρατηρείται πως οι υποχρεώσεις πληρώθηκαν 

5,41 φορές . Τα επόμενα έτη ο δείκτης μειώνεται παρόλο που οι πωλήσεις 

αυξάνονται σταδιακά. Αν δούμε όμως τις υποχρεώσεις ειδικά το 2007 

ξεπερνούν το διπλάσιο από τις υποχρεώσεις του 2006. Για να καταλάβουμε 

καλύτερα την ερμηνεία του δείκτη είναι καλό να τον παρατηρήσουμε 

συνδυαστικά με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων . Βλέπουμε 

πως και ο δείκτης απαιτήσεων μειώνεται πράγμα που σημαίνει πως 

εισπράττονται χρήματα πιο αργά από τη θα έπρεπε από τους πελάτες με 

αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να αυξάνονται.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Απαιτήσεων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσο συχνά εισπράττονται απαιτήσεις κατά 

τη διάρκεια του έτους . Στο πέρασμα των ετών ο δείκτης μειώνεται με το 

2009 να φτάνει τα επίπεδα του 2006 παρόλο που οι πωλήσεις αυξάνονται.
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Αυτό σημαίνει πως η μεταβολή αύξησης των απαιτήσεων είναι μεγαλύτερη 

από το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων κατά το πέρασμα των χρόνων .

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 

από μακροχρόνια σκοπιά, περιλαμβάνει την ανάλυση της διαρθρώσεως των 

κεφαλαίων της. Λέγοντας διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

εννοούμε τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για 

τη χρηματοδότηση της. Έτσι έχουμε τα μόνιμα ( ίδια ) κεφάλαια, ως και τις 

βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Τα ίδια κεφάλαια είναι εκείνα που επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο 

που αναπόφευκτα υπάρχει σε κάθε επιχείρηση. Επειδή θεωρούνται μόνιμα, 

επενδύονται κατά κανόνα σε μακροχρόνιες επενδύσεις και εκτίθενται σε 

περισσότερους κινδύνους από ότι τα δανειακά.

Αντίθετα, τα δανειακά κεφάλαια πρέπει να εξοφληθούν προσαυξημένα από 

τους τόκους τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την 

οικονομική θέση της επιχείρησης.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας επιχείρησης για τη 

διατήρηση μιας διαδεδομένης διαρθρώσεως κεφαλαίου είναι οι εξής:

• Ο επιχειρηματικός κίνδυνος

• Η θέση της επιχείρησης από άποψη φορολογίας
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Η ικανότητα της επιχείρησης ν' αντλεί κεφάλαια με επωφελείς γι' αυτήν 

όρους, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες

α) Αριθμοδείκτης οικονομικής αυτονομίας

Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων 

μιας επιχείρησης, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Ο 

προσδιορισμός του δείκτη αυτού δίνεται από τη σχέση:

Η διαφορά αυτού του δείκτη από το 100 δείχνει το ποσοστό των ξένων 

κεφαλαίων, που προσφέρθηκαν από τους πιστωτές για τη χρηματοδότηση του 

ενεργητικού.

β) Αριθμοδείκτης πιέσεως ξένου κεφαλαίου

Ο αριθμοδείκτης αυτός δίνεται από τη σχέση:

Αριθμοδείκτης πιέσεως = Ξένα κεφάλαια

Αριθμοδείκτης οικονομικής 

αυτονομίας

Ίδια κεφάλαια

Συνολικά κεφάλαια

X 100

ξένου κεφαλαίου Συνολικά κεφάλαια
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Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων 

που έχει χρηματοδοτηθεί από τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 

πιστωτές της επιχείρησης.

Οι δυο παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν τη σχέση των ιδίων και των 

δανειακών κεφαλαίων μεταξύ τους, ως και το βαθμό προστασίας των 

πιστωτών μιας επιχείρησης. Έτσι όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, τόσο 

μικρότερη πίεση ασκείται σ' αυτήν για την εξόφληση των υποχρεώσεων της 

και την πληρωμή τόκων.

Εκείνο που μπορούμε να πούμε γενικά είναι ότι, όταν τα ξένα κεφάλαια 

είναι πολύ λίγα, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, τότε η θέση της επιχείρησης 

είναι πάρα πολύ ασφαλής. Αντίθετα ο υπερδανεισμός αντανακλά, συνήθως, 

μια πιο επισφαλή για την επιχείρηση και τους πιστωτές της κατάσταση.

γ) Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης

Ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης χρησιμοποιείται για να

διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση, και εκφράζει 

τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων ( μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά ) 

προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων ( μακροπρόθεσμες + 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ). Ο αριθμοδείκτης αυτός δίνεται από τη 

σχέση:

Αριθμοδείκτης δανειακής = _________ Ίδια κεφάλαια

Επιβάρυνση Ξένα κεφάλαια
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Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση 

στους δανειστές της. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας, μας δείχνει ότι οι 

φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν σ' αυτή με περισσότερα κεφάλαια από 

ότι οι πιστωτές της. Όσο μεγαλύτερη είναι η σχέση αυτή, τόσο μεγαλύτερή 

ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης.

Έτη 2006 2007 2008 2009

Αριθμοδείκτης 0,76

οικονομικής

αυτονομίας

0,59 0,51 0,57

Αριθμοδείκτης 0,24

Πιέσεως

Ξένου

Κεφαλαίου

0,41 0,49 0,43

Αριθμοδείκτης 3,13

δανειακής

Επιβάρυνσης

1,44 1,05 1,31

Ερμηνεία

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας

Από το δείκτη αυτό συμπεραίνεται κατά πόσο μία επιχείρηση στηρίζεται 

στα δικά της κεφάλαια και όχι τόσο στα ξένα . Το 2006 θα μπορούσαμε να 

πούμε πως το 76% των Συνολικών κεφαλαίων αποτελείται από ίδια
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κεφάλαια . Κατά την διάρκεια των ετών ο δείκτης μειώνεται .Αυτό 

οφείλεται τόσο στην μείωση της καθαρής θέσης όσο και στην αύξηση των 

συνολικών κεφαλαίων.

Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει κατά πόσο περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 

έχουν χρηματοδοτηθεί από ξένα κεφάλαια. Το 2006 έχουν χρηματοδοτηθεί 

κατά 24% τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από τα ξένα κεφάλαια. Ο 

δείκτης χρόνο με το χρόνο αυξάνεται με αποτέλεσμα το ποσοστό 

χρηματοδότησης των περιουσιακών στοιχείων να αυξάνεται από τα ξένα 

κεφάλαια . Αν παρατηρήσουμε το άθροισμα των δεικτών οικονομικής 

αυτονομίας και πιέσεως ξένου κεφαλαίου είναι πάντα 100%. Επίσης 

βλέπουμε πως λειτουργούν και αντιστρόφως ανάλογα . Δηλαδή όταν το 

ποσοστό ενός δείκτη μειώνεται του άλλου αυξάνεται . Οπότε γίνεται 

ευκόλως αντιληπτό πως αφού ο δείκτης οικονομικής αυτονομίας μειώνεται 

με τη πάροδο του χρόνου είναι λογικό και επόμενο τα περιουσιακά στοιχεία 

να χρηματοδοτούνται όλο και περισσότερο από το ξένο.

Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης

Με την εξέταση αυτού του δείκτη γίνεται αντιληπτό πόσο μία εταιρεία 

παρέχει ασφάλεια προς όλους τους ενδιαφερομένους .ο δείκτης πρέπει να 

είναι πάντοτε μεγαλύτερος της μονάδας και όσο γίνεται να μεγαλώνει με
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την πάροδο των ετών . Στην δική μας περίπτωση σε όλη την διάρκεια των 

ετών είναι μεγαλύτερος του ένα αλλά χρόνο με το χρόνο μειώνεται και 

είναι σαφές αφού εξετάσαμε την σχέση των δύο πρώτων δεικτών κατά τη 

διάρκεια των ετών .

Κεωάλαιο (? : Γενικόο Σγολιασυόε του Ουίλου

Κατά κύριο λόγο ο όμιλος Info Quest είναι εντάσεως κυκλοφορίας . Αυτό 

σημαίνει πως δεν ασχολείται με την παραγωγή αλλά με την εμπορία. Αυτό 

διαπιστώνεται με το να παρατηρήσουμε ότι μόνο το 15,55% των 

περιουσιακών στοιχείων του είναι πάγια κατά το 2006. Τα επόμενα χρόνια 

προβαίνει σε αγορές παγίων με το να βελτιώσει την παραγωγική 

διαδικασία. Ειδικά το 2007 σημειώνεται ότι από 15,55 % το ποσοστό 

φτάνει το ύψιστο σημείο της τάξης του 27,04%. Κυρίως το μεγαλύτερο 

μέρος των περιουσιακών της στοιχείων αποτελείται από απαιτήσεις .Κατά 

μέσο όρο κατά την διάρκεια των ετών το 48,28%. Στις απαιτήσεις 

περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα οπότε δεν μπορούμε να αποφανθούμε 

για το αν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσοστού αφορά καταθέσεις 

όψεως ή απαιτήσεις από πελάτες, γραμμάτια ή επιταγές . Παρόλα αυτά 

είναι σημαντικό ότι το ποσοστό αυτό είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο με 

αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί των κίνδυνο απέναντι στις υποχρεώσεις της 

.Από τν οριζόντια ανάλυση παρατηρείται πως 75,80% από το παθητικό της
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είναι ίδια κεφάλαια . Αυτό επιβεβαιώνεται και από το δείκτη οικονομικής 

αυτονομίας .Ένα αρνητικό στοιχείο είναι πως από το 75,80 % μόνο το 

10,60 % είναι κεφάλαιο το οποίο και παραμένει σταθερό για τα υπόλοιπα 

χρόνια . Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Όμως παρά το αρνητικό αυτό στοιχείο δεν παύει να έχει λοιπά στοιχεία 

καθαρής θέσης τα οποία στην ουσία είναι συσσωρευμένα αδιανέμητα 

κέρδη τα οποία προορίζονται για κεφαλαιοποίηση .Από την οριζόντια 

ανάλυση εξάγεται το πόρισμα πως τα λοιπά αυτά στοιχεία της καθαρής 

θέσης μειώνονται με το πέρασμα των ετών . Με το 2008 να μειώνονται 

περισσότερο αλλά αυτό οφείλεται στις ζημιές που σχηματίστηκαν εκείνο το 

έτος στον όμιλο . Είναι ένας αυτοδύναμος όμιλος ο οποίος στηρίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στα Ίδια κεφάλαια τα οποία φτάνουν να 

χρηματοδοτούν το 76 % των περιουσιακών του στοιχείων το 2006. Το 

υπόλοιπο 24 % χρηματοδοτείται από τα ξένα .0 δείκτης όμως οικονομικής 

αυτονομίας μειώνεται και φτάνει να χρηματοδοτεί το 2008 το 51 % των 

περιουσιακών στοιχείων και το υπόλοιπο 49 % τα ξένα . Αλλά το ευτυχές 

γεγονός είναι ότι και ακόμα σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης το 2008 δεν κατάφερε να πέσει κάτω από τη μονάδα .Η 

διοίκηση του ομίλου πρέπει να λάβει αποφάσεις προκειμένου να φτάσει 

στα επίπεδα του 2006 το οποίο και φάνηκε πως επιτεύχθηκε αφού το 

2009 ο δείκτης οικονομικής αυτονομίας κατάφερε να αυξηθεί κατά 5,5 % 

περίπου. Επίσης τα ίδια κεφάλαια καταφέρνουν να γενούν κέρδη 421308 

ποσοστό γύρω στο 96 %το 2006 Αυτό σημαίνει πως διαχειρίζονται και 

απασχολούνται σωστά .Γεγονός όμως που δεν κατάφερε να επιτευχθεί και
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στα επόμενα χρόνια με χειριστή χρονιά το 2008 εκεί όπου τα ίδια 

κεφάλαια κατάφεραν να υποαπασχολούνται και να σχηματίσουν ζημιές 

.Είναι σαφές πως το αποτέλεσμα αυτό είναι συνδυασμός πολλών 

παραγόντων ένας όμως από αυτούς είναι οι αποφάσεις της διοίκησης οι 

οποίες γίνονται απλά αντιληπτές από την πορεία των δεικτών και τη 

μεταβολής από τα περασμένα έτη .0 όμιλος παρόλο που είχε πωλήσεις 

458568 αυξανόμενες από ότι το 2007 κατάφερε να έχει μικρότερο μικτό 

κέρδος από ό τι το 2007 και ο λόγος είναι το μεγάλο κόστος πωληθέντων 

.'Ετσι έφτασε να έχει μικτό αποτέλεσμα 45545( κέρδος) και να προβεί σε 

ζημιά αφού συσσωρεύτηκαν ζημιές από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

της τάξης των 32546.Το ευτύχημα είναι ότι το 2009 κατάφερε να 

ανακάμψει αυξάνοντας σημαντικά το μικτό αποτέλεσμα παρόλο που 

μειώθηκαν οι πωλήσεις μειώνοντας ταυτόχρονα και τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα. Επιπρόσθετα ο Όμιλος καταφέρνει να έχει περισσότερες απαιτήσεις 

από υποχρεώσεις και να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατά 5,4 φορές 

το χρόνο . Βέβαια τα υπόλοιπα χρόνια δεν συμβαίνει με τον ίδιο ρυθμό 

αλλά και πάλι καταφέρνει τα κρατάει τις απαιτήσεις του σε μεγαλύτερα 

επίπεδα από ότι τις υποχρεώσεις του εκτός από το τελευταίο έτος που οι 

υποχρεώσεις ξεπερνούν οριακά τις απαιτήσεις .Πρέπει να σταθεί στον να 

αυξήσει το ρυθμό εισπράξεις απαιτήσεων και ταυτόχρονα την 

βελτιστοποίηση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού αφού 

από αυτόν οι γίνεται αντιληπτό πως τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 

ανανεώνονται με γρηγορότερο ρυθμό που αυτό ταυτόχρονα σημαίνει 

καλύτερο going concern.
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