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Περίληψη 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών του κλάδου τροφίμων και 

ποτών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η διερεύνηση, η ερμηνεία και η 

αξιολόγηση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων οδήγησε στην καταγραφή 

χρήσιμων συμπερασμάτων για τον κλάδο στην Μεσσηνία. 

Για την εκπόνηση της εργασίας η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:  

Ø Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές και στατιστικά δεδομένα για 

την απεικόνισή της παρούσας κατάστασης της Π.Ε Μεσσηνίας και του 

κλάδου τροφίμων και ποτών. 

Ø Επιπλέον μέσω βιβλιογραφικών αναφορών πραγματοποιήθηκε σύντομη 

περιγραφή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Ø Μέσω των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 

αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων της ICAP GROUP πραγματοποιήθηκε 

χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών σε 49 εταιρείες του 

κλάδου τροφίμων και ποτών στην Μεσσηνία για τα έτη 2006-2015. Οι 

δείκτες, η πορεία και οι μεταβολές τους απεικονίστηκαν διαγραμματικά. 

Συμπερασματικά ο κλάδος τροφίμων και ποτών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο 

και στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας. Η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το απέδειξε καθώς ο 

κλάδος αντιστάθηκε σθεναρά στην συρρίκνωση. Μέσα από την εξέταση των 

στοιχείων και την ανάλυσή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του 

κλάδου γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση έχει συμβάλλει στην συρρίκνωση 

της ρευστότητάς τους και τον περιορισμό της εξωστρέφειά τους και των επενδύσεων 

τους.   

 
Λέξεις κλειδιά: κλάδος τροφίμων και ποτών, Π.Ε Μεσσηνίας, χρηματοοικονομική 
ανάλυση, αριθμοδείκτες  
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Abstract 
Food and beverage industry is real important sector of the economy, of the Regional 

Unit of Messinia. The purpose of the following paper is the financial analysis using 

indicators of the above industry of Regional Unit of Messinia. Investigation, 

interpretation and evaluation of the consolidated financial statements, resulted 

meaningful conclusions for the specific industry in Messinia.  

The methology used for the specific paper is the following: 

Ø Firstly were used bibliographic and statistical references, data for the mapping 

of the existic status of the specific sector. 

Ø Furthermore bibliographical references provided a shortly description of the 

financial analysis. 

Ø Through the consolidated financial statements were extract from ICAP 

GROUP database a financial analysis was take place using indicators in 49 

food and beverage companies in Messinia for 2006-2015.The indicators, their 

progress and their charges were shown in diagrammatic layout. 

In conclusion, the food and beverage industry both in European Union & Greece is 

one of the most important productive sectors of the economy. The appearance of the 

economy crisis in Greece proved this since the industry strongly resisted contraction. 

Through the review of the data and the analysis of the financial statements of 

companies in the industry, it is clear that the financial crisis has contributed, to the 

contraction of their. Liquidity and the limitation of their extroversion and investment. 

 

Keywords: food and beverage industry, R.U Messinia, financial analysis, indicators 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» της Ευρωπαϊκής 

οικονομίας κατέχοντας την πρώτη θέση σε σχέση με τους άλλους κλάδους, όπως τα 

χημικά, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μεταλλικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, η 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί ένας από τους βασικότερους πυλώνες του 

δευτερογενή τομέα και μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης. 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα παρέχει σημαντικά οφέλη σε ότι 

αφορά το ΑΕΠ και τις εξαγωγές. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ο κλάδος 

αυτός έχει συμβάλλει σημαντικά στην στήριξη της οικονομίας και τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας σε σχέση με άλλους οικονομικούς κλάδους. Στην Π.Ε Μεσσηνίας ο 

κλάδος τροφίμων και ποτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της 

περιοχής. Για την αξιολόγηση της συνεισφοράς του συγκεκριμένου κλάδου, 

σημαντικό εργαλείο είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την 

χρήση αριθμοδεικτών. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες είναι αυτοί της ρευστότητας, της 

αποδοτικότητας, δραστηριότητας και διαθρώσεως κεφαλαίου & βιωσιμότητας. Η 

παρούσα εργασία εκπονήθηκε με την εξής δομή: 

Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται ο κλάδος τροφίμων και ποτών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, την Ελλάδα και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα γεωφυσικά, πληθυσμιακά, οικονομικά χαρακτηριστικά και οι 

παραγωγικοί κλάδοι της Μεσσηνίας. 

Στο 2ο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης καθώς και οι βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών.  

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής περιγραφή του κλάδου τροφίμων και ποτών στην 

Μεσσηνία και πραγματοποιείται ανάλυση του κλάδου με χρήση επιλεγμένων 

αριθμοδεικτών.  

Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την 

παράθεση της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο Κλάδος Τροφίμων & Ποτών 

Ο Κλάδος Τροφίμων & Ποτών αποτελεί συνήθως τον βασικό κλάδο της βιομηχανίας 

μιας χώρας. Ο κλάδος αυτός διακρίνεται για την δυναμική του, την 

ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά του ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης.  

1.1 Ο Κλάδος Τροφίμων & Ποτών στην Ε.Ε 

Ο Κλάδος Τροφίμων & Ποτών αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο συμμετέχει το 12,7% των επιχειρήσεων. Στο 

πέρασμα των ετών διατηρείται στις πρώτες θέσεις μεταξύ άλλων σημαντικών κλάδων 

όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά και τα μεταλλικά προϊόντα. Επιπλέον 

αποτελεί το 13,5% του κύκλου εργασιών του συνόλου της μεταποίησης, ενώ η αξία 

παραγωγής αγγίζει το 13,7% της μεταποίησης. Τέλος, η μεταποιητική βιομηχανία των 

τροφίμων απασχολεί το 13,7% των εργαζομένων που απασχολούνται στις 

μεταποιητικές βιομηχανίες (Θωμαίδου Φ., και Σταυράκη Σ., 2014). 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, 2012,2014,2015,2016 

Γράφημα 1-1: Συγκριτικά στοιχεία κλάδου τροφίμων & ποτών επί του συνόλου της 

μεταποίησης στην Ε.Ε κατά τα έτη 2010-2012-2013-2014 
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Με βάση το Γράφημα 1.1 ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών κατά τα έτη 2010 – 2012 – 

2013 - 2014 παρουσιάζει ελαφρώς αυξητική τάση στον αριθμό των επιχειρήσεων, 

σταθερότητα στον κύκλο εργασιών, στην αξία παραγωγής και στον αριθμό 

εργαζομένων ενώ μειώνεται ελαφρά η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Τέλος σε ότι 

αφορά το Δείκτη Όγκου Παραγωγής των τροφίμων, ο κλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καταγράφει ανοδική τάση κατά τα έτη 2015-2016 της τάξης του 1,2%, ενώ 

και τα ποτά παρουσιάζουν αυξητική  τάση 1,1% στο ίδιο χρονικό διάστημα.   

Ένα από τα χαρακτηριστικά του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη είναι ο 

μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η 

ύπαρξη πολυεθνικών κολοσσών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν κυρίως 

ως τροφοδότες των μεγάλων βιομηχανιών, με αποτέλεσμα οι μεγάλες επιχειρήσεις να 

κατέχουν σημαντικό ρόλο στην πορεία του κλάδου. Τέλος η ύπαρξη κυρίως 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο τροφίμων και ποτών επηρεάζει ανάλογα την 

έρευνα και την καινοτομία του κλάδου (Χατζηχρήστου Σ., και Τσακανίκας Α., 2009). 

    

1.2 Ο Κλάδος Τροφίμων & Ποτών στην Ελλάδα 
 

Ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τους 

σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα και εν μέσω οικονομικής 

κρίσης τα τρόφιμα και τα ποτά συντελούν να «κρατηθεί» ο δευτερογενής τομέας 

παραγωγής σε ικανοποιητικά επίπεδα1,2. Στην αρχή της οικονομικής ύφεσης, το 2009 

ο κλάδος υπέστη ισχυρή πίεση  με αποτέλεσμα να καταγραφεί σημαντική πτώση σε 

μεγέθη όπως ο αριθμός εργαζομένων, η προστιθέμενη αξία, οι πωλήσεις και η 

ακαθάριστη αξίας παραγωγής3. Ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών θα συνεχίσει να 

αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης.  

                                                
1 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/253244/iobe-antexoun-stin-krisi-oi-egxories-biomixanies-

trofimon-poton, Προσπέλαση 28/8/2017 
2http://www.kathimerini.gr/808144/article/oikonomia/epixeirhseis/ta-trofima-kai-pota-h-varia-

viomhxania-ths-ellhnikhs-oikonomias,  Προσπέλαση 28/8/2017 
3 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=451803, Προσπέλαση 28/8/2017 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, 2009,2010,2012,2013,2014 

Γράφημα 1-2: Συγκριτικά στοιχεία κλάδου τροφίμων & ποτών στην Ελλάδα κατά τα έτη 

2009,2010,2012,2013,2014 

 

Πίνακας 1-1: Ετήσια Μεταβολή Κρίσιμων Μεγεθών του κλάδου Τροφίμων και 

Ποτών στην Ελλάδα 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, 2009,2010,2012,2013,2014 

Με βάση το Γράφημα 1.2 και τον Πίνακα 1.1 παρατηρούμε μείωση στο αριθμό των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο την περίοδο 2009 - 

2014. Ειδικά το 2012 σε σχέση με το 2010 η μείωση είναι πολύ μεγάλη (10,7%). Το 

2013 παρατηρείται αύξηση χωρίς όμως να επανέλθει ο αριθμός στο επίπεδο του 2009, 

ενώ το 2014 συνεχίζεται η πτωτική πορεία. Σε ότι αφορά στον κύκλο εργασιών, 

παρατηρούμε σημαντική αύξηση το 2012 σε σχέση με το 2010, η τάση αυτή 

συνεχίζεται και το 2013 ενώ το 2014 παρατηρείται ελαφριά μείωση σε σχέση με το 

2013. Σε ότι αφορά στην αξία παραγωγής παρατηρούμε σημαντική αύξηση το 2010 

σε σχέση με το 2009 (22,9%), ενώ τα επόμενα έτη βλέπουμε μια ετήσια ελαφριά 

Ετήσια Μεταβολή 2009/2010 2010/2012 2012/2013 2013/2014
Αριθμός Επιχειρήσεων -2,7% -10,7% 6,3% -6,4%
Κύκλος Εργασιών 0,8% 13,0% 1,3% -1,4%
Αξία Παραγωγής 22,9% -1,9% -0,8% -1,7%
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 18,1% -32,1% -12,8% 0,3%
Αριθμός Εργαζομένων 1,0% -30,9% -0,9% -3,2%
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μείωση. Επιπλέον η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ακολουθεί την ίδια πορεία με την 

αξία παραγωγής, με την διαφορά ότι το έτος 2012 παρουσιάζεται πολύ μεγάλη 

μείωση σε σχέση με το 2010. Τέλος, η μεταβολή του αριθμού εργαζομένων 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί την σημαντικότερη επίπτωση 

της οικονομικής κρίσης. Εντυπωσιακό είναι ότι το 2012 σε σχέση με το 2010 ο 

αριθμός εργαζομένων στον κλάδο μειώθηκε περίπου 30,9%. Οι εργαζόμενοι αυτοί 

απασχολούνταν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με αριθμό έως 9 άτομα, οι 

οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

αντέξουν τον ανταγωνισμό και την υπερφορολόγιση και να οδηγηθούν σε κλείσιμο.   

Στην Ελλάδα, οι κυριότεροι υποκλάδοι των Τροφίμων και των ποτών ως προς τα 

διαθρωτικά χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής (Θωμαίδου Φ., Σταυράκη Σ., 2016): 

Ø Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία: η αρτοποιία και τα αλευρώδη (26%), τα 

ποτά (14%), γαλακτοκομικά (13%), φρούτα (13%) 

Ø Αξία Παραγωγής: η αρτοποιία και τα αλευρώδη (20%), γαλακτοκομικά 

(16%), ποτά (14%) 

Ø Αριθμό Επιχειρήσεων: η αρτοποιία και τα αλευρώδη (61%), έλαια και λίπη 

(10%), γαλακτοκομικά (6%) 

Ø Κύκλος Εργασιών: γαλακτοκομικά (17%), η αρτοποιία και τα αλευρώδη 

(26%), ποτά (13%) 

Ø Αριθμός  Εργαζομένων: η αρτοποιία και τα αλευρώδη (35%), φρούτα (12%), 

γαλακτοκομικά (11%) 

Σε ότι αφορά την ετήσια μεταβολή των υποκλάδων των τροφίμων και ποτών για το 

έτος  2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2013) καταγράφεται πτώση στον 

αριθμό των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τα ποτά, όπου η 

άνοδος είναι οριακή (0,3%). Στον κύκλο εργασιών, αύξηση σημειώνεται στις 

ζωοτροφές (7,7%) το κρέας (6,0%) και τα γαλακτοκομικά (3,1%). Όσον αφορά την 

αξία παραγωγής, εμφανίζουν άνοδο οι ζωοτροφές (9,4%) και το κρέας (6,2%). Ως 

προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, καταγράφονται ανάμικτες τάσεις, με τις 

ζωοτροφές να ξεχωρίζουν, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 20%, αλλά και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα (13,3%). Τέλος, σε ότι αφορά τον αριθμό εργαζομένων, 

όλοι οι υποκλάδοι τροφίμων καταγράφουν πτώση, με εξαίρεση τις ζωοτροφές, οι 

οποίες σημειώνουν άνοδο 2% (Θωμαϊδου Φ., Σταυράκη Σ., 2016).  
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1.3 Ο Κλάδος Τροφίμων & Ποτών στην Μεσσηνία 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γειτνιάζει με τις Π.Ε Αρκαδίας, Λακωνίας και Ηλείας 

και έχει έκταση 2.991 km2. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της 

ήταν 159.954 κάτοικοι, ενώ πρωτεύουσα της Π.Ε είναι η Καλαμάτα. Σύμφωνα με τον  

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 

αποτελείται από 6 Δήμους: Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου – Νέστορος, Τριφυλίας, 

Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης (ΕΣΥΕ,2011).  

 
Πηγή: http://www.apd-depin.gov.gr   

Εικόνα 1-1: Διοικητική Διαίρεση Π.Ε Μεσσηνίας σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 

 

1.3.1 Γεωφυσικά Χαρακτηριστικά Π.Ε Μεσσηνίας 

 
Το 40,17% της έκτασης της Π.Ε Μεσσηνίας καταλαμβάνουν ορεινοί όγκοι, το 25,9% 

είναι ημιορεινό και το 33,9% είναι πεδινό. Στο ανατολικό τμήμα της Π.Ε δεσπόζει ο 

ορεινός όγκος του Ταϋγέτου, ο οποίος αποτελεί φυσικό όριο με την Π.Ε Λακωνίας. 

Στο δυτικό τμήμα της Μεσσηνίας βρίσκονται τα όρη της Κυπαρισσίας ενώ στο νότιο 

το όρος Αιγάλεω, τα οποία σχηματίζουν ένα ενιαίο ορεινό συγκρότημα. Στο κεντρικό 

τμήμα της Π.Ε εκτείνεται εύφορη πεδιάδα, όπου η βόρεια πλευρά της ονομάζεται 
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πεδιάδα του Μελιγαλά και το νότιο τμήμα της, πεδιάδα της Καλαμάτας. Μικρότερες 

πεδιάδες σχηματίζονται στην Κυπαρισσία, τα Φιλιατρά, τους Γαργαλιάνους, την 

Πύλο και την Μεθώνη. Η πεδινή Μεσσηνία είναι πλούσια σε επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα με μεγαλύτερο ποταμό τον Πάμισο, ενώ στα βόρεια ρέει η Νέδα. Στην 

περιοχή του Πεταλιδίου εκβάλει ο Βελίκας ποταμός, ενώ στην παραλία της 

Καλαμάτας ο Νέδοντας. Από κλιματολογικής άποψης η Π.Ε Μεσσηνίας έχει εύκρατο 

μεσογειακό κλίμα με ήπιο χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι είναι εκτεταμένο και θερμό.  

 

1.3.2 Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά Π.Ε Μεσσηνίας 

Η Π.Ε Μεσσηνίας είναι η πολυπληθέστερη της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς 

αποτελεί το 27,48% του συνολικού πληθυσμού της. Σε επίπεδο χώρας η Π.Ε 

αντιπροσωπεύει το 1,6% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας.  

Πίνακας 1-2: Πληθυσμιακή Εξέλιξη Π.Ε Μεσσηνίας 1961-2011 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,1961,1971,1981,1991,2001,2011 

 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία (Πίνακας 1-3) 

 

Στον πίνακα 1.2. παρατηρούμε την πληθυσμιακή εξέλιξη της Π.Ε Μεσσηνίας από το 

1961 έως το 2011. Τη δεκαετία 1961-1971 ο πληθυσμός μειώθηκε εντυπωσιακά σε 

ποσοστό 18,35%, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής και κυρίως της εξωτερικής 

μετανάστευσης. Την επόμενη δεκαετία (1971-1981) ο πληθυσμός συνεχίζει να 

1961 1971 1981 1991 2001 2011
Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 211.970 173.077 159.818 166.790 166.566 159.954
Ετήσια Μεταβολή (%) -18,35% -7,66% 4,36% -0,13% -3,97%

Πληθυσμιακή Εξέλιξη Π.Ε Μεσσηνίας
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μειώνεται (7,66%), λόγω της συγκέντρωσης του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Τη δεκαετία 1981-1991 παρατηρείται για πρώτη φορά μια μικρή άνοδος του 

πληθυσμού της τάξης του 4,36%. Το 2001 ο πληθυσμός εμφανίζει σταθεροποίηση με 

ελαφριά πτώση η οποία είναι 0,13%, ενώ το 2011 η συρρίκνωση αγγίζει το 3,97%, 

λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της οικονομικής κρίσης που οδηγεί σε νέο 

κύμα μετανάστευσης.   

 

Πίνακας 1-3: Πληθυσμιακή Μεταβολή Π.Ε Μεσσηνίας & Δήμων 2001-2011 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001,2011 

Στον πίνακα 1.3 παρατηρούμε την πληθυσμιακή μεταβολή των Δήμων της Π.Ε 

Μεσσηνίας κατά τα έτη 2001 & 2011. Αύξηση παρατηρούμε μόνο στον Δήμο 

Δυτικής Μάνης (4,31%) ενώ οι Δήμοι Καλαμάτας & Πύλου Νέστορος εμφανίζουν 

μια σταθερότητα με πολύ μικρή συρρίκνωση της τάξης του 0,22% & 0,45% 

αντίστοιχα. Αντίθετα πρωταθλητής δήμος στην μείωση του πληθυσμού είναι ο Δήμος 

Τριφυλίας με μείωση που αγγίζει το 12,24%, ακολουθεί το Δήμος Μεσσήνης με 

μείωση 9,19% και ο Δήμος Οιχαλίας με μείωση 3,88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2011 Μεταβολή (%)
Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 166.566 159.954 -3,97%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 70.006 69.849 -0,22%
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 6.658 6.945 4,31%
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 25.859 23.482 -9,19%
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 11.681 11.228 -3,88%
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 21.172 21.077 -0,45%
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 31.190 27.373 -12,24%

Πληθυσμιακή Μεταβολή Π.Ε Μεσσηνίας 2001-2011
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Πίνακας 1-4 : Κατανομή ανά φύλο στην Π.Ε Μεσσηνίας & τους Δήμους το 2011 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2011 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία (Πίνακας 1-4) 

Στον πίνακα 1.4 παρατηρούμε την κατανομή ανά φύλο του πληθυσμού της Π.Ε 

Μεσσηνίας. Η υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών είναι οριακή (0,98%), 

αντίθετα με ότι συμβαίνει στο σύνολο της Χώρας όπου παρατηρείται επικράτηση των 

γυναικών έναντι των ανδρών.  

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2011 (Ιδία Επεξεργασία) 

Γράφημα 1-3: Πληθυσμιακή Μεταβολή Π.Ε Μεσσηνίας & Δήμων 2001-2011 

Σύνολο Άρρενες Θήλεις
Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 80.589 79.365
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 69.849 34.620 35.229
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 6.945 3.547 3.398
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 23.482 11.942 11.540
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 11.228 5.788 5.440
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 21.077 10.742 10.335
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 27.373 13.950 13.423

Κατανομή ανα φύλο κατοίκων Π.Ε Μεσσηνίας το 2011



 23

Στο γράφημα 1.3 παρατηρούμε την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού στην Π.Ε 

Μεσσηνίας το 2011. Υπολογίζοντας τον Δείκτη Γήρανσης4 βλέπουμε ότι είναι 1,74, 

δηλαδή στα 100 παιδιά αντιστοιχούν 174 ηλικιωμένοι. Συμπεραίνουμε εύκολα ότι ο 

πληθυσμός της Π.Ε Μεσσηνίας είναι ιδιαίτερα γερασμένος. Τέλος, παρατηρούμε ότι 

το 58,5% των κατοίκων αποτελούν τον Εξαρτώμενο Πληθυσμό5 της Π.Ε Μεσσηνίας.  

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2011 (Ιδία Επεξεργασία) 

Γράφημα 1-4: Επίπεδο Εκπαίδευσης των κατοίκων της  Π.Ε Μεσσηνίας το 2011 

Από το Γράφημα 1.4 παρατηρούμε ότι το 26% του πληθυσμού της Π.Ε Μεσσηνίας 

είναι απόφοιτοι Δημοτικού, ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου με ποσοστό 23%, οι 

απόφοιτοι Γυμνασίου και επαγγελματικών σχολών (16%). Το 14% του πληθυσμού 

έχει εγκαταλείψει το Δημοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, μόνο το 12% των 

κατοίκων της Π.Ε Μεσσηνίας είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

τίτλου. Τέλος, το 3% είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

                                                
4 Δείκτης Γήρανσης: Αναλογία της ηλικιακής ομάδας 65+ προς ηλικιακή ομάδα 0-14 
5 Εξαρτώμενος Πληθυσμός: Αναλογία ηλικιακών ομάδων 0-14 & 65+ προς το σύνολο των ηλικιών 15-

64 
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Πίνακας 1-5: Προέλευση Πληθυσμού της Π.Ε Μεσσηνίας & Δήμων με βάση την 

υπηκοότητα το 2011 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2011 (Ιδία Επεξεργασία) 

 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία (Πίνακας 1.6) 

 

Από τον Πίνακα 1.5 παρατηρούμε ότι το 12,23% του πληθυσμού της Π.Ε Μεσσηνίας 

προέρχεται από ξένες χώρες. Από αυτό το ποσοστό το 5,43% είναι από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το 6,79% από τρίτες χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων 

υπηκόων αναλογικά με τον συνολικό πληθυσμό κατοικεί στους Δήμους Δυτικής 

Μάνης (23,24%) και τον Δήμο Τριφυλίας (22,61%). Αντίθετα ο Δήμος Καλαμάτας 

έχει το μικρότερο ποσοστό ξένων υπηκόων (6,68%).   

 

 

Σύνολο Ελλάδα

Σύνολο
Ποσοστό επι 

του 
συνόλου(%)

Χώρες ΕΕ
Ποσοστό επι 

του 
συνόλου(%)

Λοιπές χώρες 
Ποσοστό επι 

του 
συνόλου(%)

Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 140.399 19.555 12,23% 8.688 5,43% 10.867 6,79%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 69.849 65.182 4.667 6,68% 1.327 1,90% 3.340 4,78%
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 6.945 5.331 1.614 23,24% 512 7,37% 1.102 15,87%
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 23.482 20.985 2.497 10,63% 1.209 5,15% 1.288 5,49%
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 11.228 10.099 1.129 10,06% 144 1,28% 985 8,77%
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 21.077 17.619 3.458 16,41% 1.756 8,33% 1.702 8,08%
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 27.373 21.183 6.190 22,61% 3.740 13,66% 2.450 8,95%

Ξένες χώρες
Προέλευση Πληθυσμού της Π.Ε Μεσσηνιας με βάση την υπηκοότητα το 2011
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1.3.3 Οικονομικά Χαρακτηριστικά της Π.Ε Μεσσηνίας 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα πραγματοποιηθεί μια προσέγγιση των οικονομικών 

χαρακτηριστικών της Π.Ε Μεσσηνίας.  

Πίνακας 1-6: Πληθυσμιακή Κατανομή Π.Ε Μεσσηνίας 1991-2001 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,1991,2001 

 

Από τον Πίνακα 1.6 παρατηρούμε μια ελαφριά συρρίκνωση του αγροτικού 

πληθυσμού στην Π.Ε Μεσσηνίας της τάξης του 3,28% κατά το έτος 2001 σε σχέση 

με το 1991.  

Πίνακας 1-7: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Π.Ε Μεσσηνίας το 2011 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2011 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία (Πίνακας 1.8) 

Στον πίνακα 1.7 παρατηρούμε ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Π.Ε 

Μεσσηνίας είναι το 40%, αντίθετα το 60% είναι οικονομικά μη ενεργοί δηλαδή 

παιδιά, φοιτητές, συνταξιούχοι και στρατεύσιμοι.  Από τους οικονομικά ενεργούς το 

84% είναι απασχολούμενοι ενώ το 16% είναι άνεργοι με τους περισσότερους από 

Αστικός Ημιαστικός Αγροτικός Αστικός Αγροτικός
Π.Ε Μεσσηνίας 166.964 47.641 26.705 92.618 176.876 84.559 92.317

Ποσοστό(%) 28,53% 15,99% 55,47% 47,81% 52,19%

Κατανομή Πληθυσμού Πλήθυσμός 
2001

Πλήθυσμός 
1991

Κατανομή Πληθυσμού

Σύνολο 

Πρώην 
απασχολ
ούμενοι "Νέοι"

Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 64.347 53.892 10.455 6.342 4.113 95.607 22.618 43.818 29.171
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 69.849 29.749 23.967 5.782 3.854 1.928 40.100 11.835 14.883 13.382
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 6.945 2.439 2.160 279 171 108 4.506 882 2.449 1.175
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 23.482 8.397 7.050 1.347 772 575 15.085 2.812 8.143 4.130
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 11.228 3.632 2.996 636 416 220 7.596 1.242 4.370 1.984
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 21.077 7.925 6.981 944 349 595 13.152 2.428 6.836 3.888
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 27.373 12.205 10.738 1.467 780 687 15.168 3.419 7.137 4.612

Μαθητές- 
σπουδασ

τές
Συνταξιού

χοι Λοιποί Σύνολο

Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί

Σύνολο
Απασχολ
ούμενοι

Άνεργοι

Σύνολο



 26

αυτούς να είναι «νέοι» άνεργοι. Το ποσοστό της ανεργίας σε σχέση με το 2001 

(10,6%) έχει αυξηθεί εντυπωσιακά λόγω της οικονομικής κρίσης.  

Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή του πληθυσμού της Π.Ε 

Μεσσηνίας ανά τομέα δραστηριότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στο 

τριτογενή τομέα (47%). Όμως, σημαντικό ποσοστό απασχολείται και στο πρωτογενή 

τομέα (36%), στοιχείο που χαρακτηρίζει την Π.Ε ως αγροτική. Το ποσοστό αυτό 

είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας όπου στον πρωτογενή τομέα 

απασχολείται περίπου το 15% του πληθυσμού. Τέλος, ο τομέας που υστερεί 

σημαντικά είναι ο δευτερογενής τομέας, με μόνο το 17% του πληθυσμού να 

ασχολείται με αυτόν.  

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 

Γράφημα 1-5: Κατανομή Πληθυσμού ανά Τομέα Δραστηριότητας της Π.Ε Μεσσηνίας 2001 

Στο Γράφημα 1.5 που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή του πληθυσμού της Π.Ε 

Μεσσηνίας ανά κλάδο δραστηριότητας το 2011. Ο κλάδος με το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Π.Ε, είναι ο αυτός της Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας και Αλιείας με ποσοστό  26,97%. Ακολουθεί ο κλάδος του Χονδρικού-

Λιανικού Εμπορίου με 14,25%, η Δημόσια Διοίκηση & Άμυνα με ποσοστό 8,59%. 

Στη συνέχεια έρχονται οι κατασκευές με 8,32%, έπονται οι υπηρεσίες παροχής 

καταλύματος και εστίασης με 7,76% και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης με 6,52%. Στον 
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αντίποδα συναντάται ο κλάδος με την μικρότερη απασχόληση που είναι αυτός της 

παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων με ποσοστό 0,41%.  
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Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 
Γράφημα 1-6: Κατανομή Πληθυσμού στους Κλάδους Δραστηριοτήτων Π.Ε Μεσσηνίας το 2011:  
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Πηγή: ΕΣΥΕ,2016 

Γράφημα 1-7: Εξέλιξη Α.Ε.Π  Π.Ε Μεσσηνίας 2000-2014 

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Α.Ε.Π της Π.Ε 

Μεσσηνίας από το 2000 έως το 2014. Είναι σαφές ότι μέχρι το 2008 το Α.Ε.Π της 

Μεσσηνίας αυξανόταν σημαντικά κάθε χρόνο. Την 8ετία 2000-2008, η αύξηση 

άγγιξε το 60,5%. Από το 2009, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, το Α.Ε.Π 

άρχισε να συρρικνώνεται σταδιακά  έως και 23,1% το 2013. Το 2014 ήταν η πρώτη 

χρονιά που εν μέσω οικονομικής κρίσης παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση (1,16%).  

 

1.3.4 Χρήσεις Γής – Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων Π.Ε Μεσσηνίας 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας περιοχής παίζουν οι χρήσεις γης. Στο 

γράφημα που ακολουθεί (1.8) παρατηρούμε ότι από το σύνολο της γεωργικής 

έκτασης (924.000 στρ), το 92% είναι η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (847.000 

στρ), το 7% είναι έκταση που δεν καλλιεργείται (68.000 στρ.), το 1% είναι λοιπές 

εκτάσεις (7.000 στρ.) ενώ υπάρχουν και 2.000 στρ. δασικής έκτασης.  
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Πηγή: ΕΣΥΕ,2009 

Γράφημα 1-8: Κατανομής Γεωργικής Έκτασης Π.Ε Μεσσηνίας το 2009 

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2009 

Γράφημα 1-9: Χρήση Γεωργικής Έκτασης Π.Ε Μεσσηνίας το 2009 

Στο γράφημα 1.9 παρουσιάζεται η χρήση της γεωργικής έκτασης  της Π.Ε Μεσσηνίας 

το 2009. Η συντριπτική πλειοψηφία όπως ήταν αναμενόμενο καταλαμβάνεται από 



 31

ελαιώνες σε ποσοστό 61,95% (604.000 στρ), ακολουθούν οι λοιπές εκτάσεις που 

περιλαμβάνουν κυρίως θερμοκηπιακές καλλιέργειες κ.α με ποσοστό 14,67% (143.000 

στρ.). Ακολουθούν τα μόνιμα λιβάδια και οι βοσκότοποι με ποσοστό 13,13% 

(128.000στρ), οι ετήσιες καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το 4,10% (40.000στρ.) 

ομοίως το ίδιο ποσοστό καταλαμβάνουν και οι εκτάσεις με αμπέλια και σταφίδες 

4,10% (40.000στρ). Τέλος το υπόλοιπο 2,05% (20.000στρ) καταλαμβάνεται από 

δενδρώδεις καλλιέργειες (εκτός ελαιοδέντρων).  

Πίνακας 1-8: Παραγωγή κύριων αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων στην Π.Ε 

Μεσσηνίας το 2009 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ,2009 

Στον πίνακα 1.8 παρουσιάζονται τα στοιχεία παραγωγής των κυριότερων γεωργικών 

– κτηνοτροφικών προϊόντων της Π.Ε Μεσσηνίας. Είναι εμφανές από τις ποσότητες 

παραγωγής ότι τα κύρια παραγόμενα προϊόντα είναι οι ελιές προς ελαιοποίηση 

(ελαιόλαδο), τα καρπούζια και τα πεπόνια, οι πατάτες, οι ντομάτες και φυσικά ο 

Προιόν Π.Ε Μεσσηνίας (tn)
Βρώμη 1.051
Καλαμπόκι 144
Κουκιά 19
Φυστίκι Αράπικο 931
Κτηνοτροφικοί καρποί 61
Καρπούζια & πεπόνια 62.034
Πατάτες 45.060
Ντομάτες νωπές 25.463
Μπάμιες 425
Μελιτζάνες 2.572
Φασολάκια 3.295
Κολοκυθάκια 4.301
Μούστος 13.697
Κορ. Σταφίδα 8.615
Λεμόνια 2.675
Πορτοκάλια 8.496
Αχλάδι 788
Επιτραπέζιες Ελιές 8.732
Ελιές ελαιοποιήσιμες 380.445
Ελαιόλαδο 34.414
Γάλα 18.119
Κρέας 4.795
Τυρί 2.773
Μέλι 473
Αλιεύματα 189
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μούστος - κρασί. Τέλος στην Π.Ε Μεσσηνίας παράγονται τα εξής προϊόντα 

ονομασίας προέλευσης( ΠΟΠ): το ελαιόλαδο Καλαμάτας, οι ελιές Καλαμών και η 

σφέλα Μεσσηνίας.  

1.3.5 Κλάδος Μεταποίησης Π.Ε Μεσσηνίας  

Οι βασικοί κλάδοι του δευτερογενούς τομέα στην Μεσσηνία είναι τα τρόφιμα, τα 

ποτά και οι κατασκευές. Η Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει δύο βιομηχανικές 

περιοχές: την βιομηχανική περιοχή Καλαμάτας (Σπερχογεία) και τη βιομηχανική 

περιοχή Μελιγαλά.  

1. Βιομηχανική Περιοχή Καλαμάτας (Σπερχογεία): βρίσκεται επί του οδικού 

άξονα Καλαμάτας-Μεσσήνης, στην περιοχή των Δ.Κ Σπερχογείας και 

Αντικαλάμου. Στην περιοχή αυτή έχουν αναπτυχθεί Βιομηχανικά-Βιοτεχνικά 

οικόπεδα έκτασης 212 στρεμμάτων.  

 
Πηγή: https://www.etvavipe.gr/el/IndustrialAreas/KalamataIndustrialArea.aspx  

Εικόνα 1-2: Βιομηχανική Περιοχή Καλαμάτας 

 

2. Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά: βρίσκεται επί της  Εθνικής οδού Τρίπολης 

–Καλαμάτας και σε απόσταση 2 χλμ από τον Μελιγαλά. Στην περιοχή αυτή 

έχουν αναπτυχθεί Βιομηχανικά-Βιοτεχνικά οικόπεδα έκτασης 769 

στρεμμάτων.   
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Πηγή: https://www.etvavipe.gr/el/IndustrialAreas/MeligalasIndustrialArea.aspx  

Εικόνα 1-3: Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά 

 
Πέρα όμως από τις οργανωμένες βιοτεχνικές-βιομηχανικές περιοχές, υπάρχουν 

επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών διάσπαρτες στην Π.Ε Μεσσηνίας. Στην εικόνα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων ανά Δήμο της Π.Ε Μεσσηνίας. 

 

 
Πηγή: Επιμελητήριο Μεσσηνίας 2017 & Ιδία 
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Εικόνα 1-4: Επιχειρήσεις κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών ανά Δήμο στην 

Π.Ε Μεσσηνίας 

 

 

 

 

 

Δήμος Αριθμός Επιχειρήσεων
Καλαμάτας 196
Μεσσήνης 104
Πύλου - Νέστορος 107
Οιχαλίας 59
Δυτικής Μάνης 31
Κυπαρισσίας 125



 34

 
Πηγή: Επιμελητήριο Μεσσηνίας 2017 & Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 1-10: Κατηγορίες  Επιχειρήσεων του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών στην Π.Ε 

Μεσσηνίας το 2017 

Στο γράφημα 1.10 παρουσιάζονται τα είδη των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων 

και ποτών που δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία. Το 36% των επιχειρήσεων είναι 

ελαιοτριβεία τα οποία μπορεί και να εξάγουν ελαιόλαδο. Το 35% είναι αρτοποιεία και 

ζαχαροπλαστεία, ακολουθούν τα οινοποιεία, η ποτοποιία και η οξοποιία με ποσοστό 

5%.  Με 4% έπονται επιχειρήσεις, όπως τα τυροκομεία, ζυμαρικά-παραδοσιακά 

προϊόντα και οι επιχειρήσεις αποκλειστικής τυποποίησης ελαιολάδου και προϊόντων, 

ελιάς.  Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με φρούτα-λαχανικά και την παρασκευή 

αλλαντικών-τυποποίηση κρέατος, ψαριών ή κατεψυγμένων προϊόντων κατέχουν το 

3% ανά κατηγορία. Τέλος στο 1% συμμετοχής ανήκουν οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με τους ξηρούς καρπούς όπως και με την τυποποίηση του μελιού.    

Ταυτόχρονα αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το μητρώο δικαιούχων χρήσης 

ενδείξεων Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε του προγράμματος Agrocert του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων από το σύνολο το 622 επιχειρήσεων, έχουν πιστοποιηθεί 

131 επιχειρήσεις παραγωγής τέτοιων προϊόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση σχετίζεται με την αξιολόγηση χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και συμβάλει στην λήψη αποτελεσματικότερων οικονομικών 

αποφάσεων. Η πληροφόρηση για μια επιχειρηματική μονάδα προέρχεται από τις 

λογιστικές της καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών, την κατάσταση πηγών και 

χρήσεων κεφαλαίου, το προσάρτημα και την έκθεση ελεγκτών. Οι βασικότερες όμως 

λογιστικές καταστάσεις είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες λογιστικές καταστάσεις (Νιάρχος Α. Ν., 2002).  

Σκοπός των λογιστικών ή χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η λήψη σωστών 

επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω των πληροφοριών που παρέχουν. Για την πλήρη 

εικόνα όμως μιας επιχείρησης απαιτείται οι παραπάνω πληροφορίες να 

επεξεργάζονται λαμβάνοντας υπόψη και άλλα εξωλογιστικά δεδομένα όπως για 

παράδειγμα τους ετήσιους απολογισμούς. Από τις παραπάνω καταστάσεις αντλούνται 

στοιχεία για την περιουσία, την προέλευση των κεφαλαίων και γενικότερα για τα 

οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Βασικό 

μειονέκτημα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δοθέντα στοιχεία είναι συνοπτικά και 

ανομοιόμορφα, ενώ το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως ότου δημοσιευτούν στο 

ευρύ κοινό είναι αρκετά μεγάλο. 

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω μειονεκτήματος οι επιχειρηματικές μονάδες 

χρησιμοποιούν την χρηματοοικονομική ανάλυση η οποία με την χρήση διαφόρων 

αριθμοδεικτών δίνει σημαντικές πληροφορίες ώστε να βοηθήσει στην λήψη 

συμφερουσών οικονομικών αποφάσεων(Νιάρχος Α. Ν., 2002). 

2.1 Σκοπός της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

Το είδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εξαρτάται από τους στόχους αυτών που 

πραγματοποιούν την ανάλυση. Εάν για παράδειγμα οι ενδιαφερόμενοι είναι  φορείς 

της επιχείρησης (ιδιοκτήτες, διοίκηση, μέτοχοι,  κλπ) ενδιαφέρονται για την 

διάρθρωση των κεφαλαίων της, τις προοπτικές και την κερδοφορία της. Σίγουρα 

μέσω της παραπάνω πληροφόρησης εντοπίζονται προβληματικές επιχειρηματικές 

καταστάσεις και αποφεύγεται η έκθεση σε κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά οι πιστωτές 
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της επιχείρησης (βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι) ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια για την επιστροφή των κεφαλαίων που έχουν δανείσει. Οι 

εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την σταθερότητα της εργασίας τους και την 

εξασφάλιση της μισθοδοτικής τους δαπάνης (από την πλευρά της επιχείρησης). 

Τέλος, οι ελεγκτές ενδιαφέρονται να εντοπίσουν τις ατασθαλίες και τα σφάλματα τα 

οποία δίνουν λανθασμένη εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης (Παπαδόπουλος 

Δ., 1985).  

2.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Αριθμοδείκτες 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πιο 

διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης. Ως αριθμοδείκτη ορίζουμε «την απλή σχέση ενός 

στοιχείου του ισολογισμού ή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα άλλο 

στοιχείο της ίδιας ή κάποιας άλλης χρηματοοικονομικής κατάστασης»( Νιάρχος Α. Ν., 

2002). Ένας αριθμοδείκτης πάντα παρουσιάζεται με τη μορφή πηλίκου ή με τη μορφή 

ποσοστού επί τοις εκατό. Για πρώτη φορά χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση 

αριθμοδεικτών χρησιμοποιήθηκε στα τέλη το 18ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής.  

Σαφή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχειρηματικής μονάδας δεν 

μπορεί να αποσαφηνιστεί πλήρως από την χρήση ενός και μόνο αριθμοδείκτη.  Ο 

υπολογισμός της τιμής ενός αριθμοδείκτη αποκτά αξία μόνο όταν συγκριθεί με τα 

εξής (Ευθύμογλου Π., 1999): 

Ø Αριθμοδείκτες παλαιότερων οικονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής οντότητας. 

Ø Αριθμοδείκτες ορισμένων ανταγωνιστριών επιχειρηματικών μονάδων. 

Ø Αριθμοδείκτες του μέσου όρου του κλάδου της. 

Ø Λογικά πρότυπα του αναλυτή τα οποία βασίζονται στην εμπειρία του.  

 

2.3 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

Με βάση την βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός αριθμοδεικτών όπου μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες ως εξής (Αδαμίδης Α., 1998,  

Ηρειώτης, 2008, Καραγιάννης Δ.  Ι. & συνεργάτες, 2012, Κάντζος Κ., 2002): 
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Ø Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) 

Ø Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios) 

Ø Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) 

Ø Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial 

structure and viability ratios) 

Ø Αριθμοδείκτες επενδύσεων (Investment ratios) 

 

2.3.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Οι Αριθμοδείκτες Ρευστότητας δείχνουν την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι βασικότεροι 

αριθμοδείκτες αυτής της κατηγορίας είναι: 

v Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

v  Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

v Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

v Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος  

 

Αριθμοδείκτες Γενικής Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι το πηλίκο του συνόλου του κυκλοφορούν 

ενεργητικού μιας επιχείρησης προς με σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις, τα 

αποθέματα κτλ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις πιστώσεις 

προμηθευτών, τα πληρωτέα μερίσματα, τους φόρους και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

τραπεζών.  

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας= Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

         (2.1) 

 
Αν η τιμή του αριθμοδείκτη είναι >1 σημαίνει ότι η επιχείρηση διαθέτει επαρκή 

ρευστότητα για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Από την άλλη μια τιμή 

<1 σημαίνει ότι η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξόφληση των 

τρεχουσών υποχρεώσεων της. Το βασικό μειονέκτημα αυτού του αριθμοδείκτη 

έγκειται στο γεγονός ότι είναι συνοπτικός και δεν μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για 
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να γίνει ορθός υπολογισμός του δείκτη θα πρέπει να συνοδεύεται από ποιοτική 

ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει.   

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δίνεται από το πηλίκο των ταχέως 

ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων (διαθέσιμα+ απαιτήσεις) προς το σύνολο 

τον βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης.  

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας= Διαθέσιμα +Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

         (2.2) 

 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Αν η τιμή του αριθμοδείκτη είναι >ή =1 

τότε η επιχείρηση διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Βασικό μειονέκτημα του δείκτη είναι η αδυναμία αξιολόγησης των 

επί μέρους λογαριασμών που θα συμμετέχουν στον υπολογισμό του. Για την αποφυγή 

λάθους υπολογισμού δεν υπολογίζονται οι απαιτήσεις ώστε να αποφευχθούν έτσι οι 

επισφάλειες.   

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας υπολογίζεται ως το πηλίκο του διαθέσιμου 

ενεργητικού προς τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας= Διαθέσιμο Ενεργητικό
Βραχυχρόνιες  Υποχρεώσεις

         (2.3) 

 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης αλλά και της αποδοτικότητας του 

τμήματος εισπράξεων και πληρωμών. Βασικό μειονέκτημα του δείκτη είναι ότι 

μερικές φορές μια επιχείρηση παρουσιάζει σκόπιμη πλασματική αύξηση του 

υπολοίπου του λογαριασμού του Ταμείου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού έτσι 

ώστε να βελτιώσει τους αριθμοδείκτες ρευστότητας της. 
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Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρεθεί το σύνολο των ταχέως ρευστοποιήσιμων 

περιουσιακών στοιχείων με τις προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες.  

 

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος = Διαθέσιμα +Απαιτήσεις
Προβλεπόμενες Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες  

         (2.4) 

 

Ο δείκτης μας δείχνει για πόσες μέρες τα ρευστά και ρευστοποιημένα στοιχεία της 

επιχείρησης μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά της έξοδα χωρίς να 

χρησιμοποιήσει έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητες της. Η χρήση του δείκτη 

είναι σημαντική καθώς αξιολογεί την ρευστότητα της επιχείρησης, συμβάλει στην 

ομαλή λειτουργία της αλλά και την βιωσιμότητά της σε περίοδο κρίσης. Βασικά 

μειονεκτήματα του δείκτη είναι ότι αφενός δεν λαμβάνεται υπόψη η πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης και αφετέρου δεν είναι δυνατόν να γίνει διαχωρισμός των 

ανελαστικών δαπανών χωρίς πρόσβαση στα βιβλία της επιχείρησης.   

 

2.3.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δείχνουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 

της επιχείρησης και βοηθάνε στην κατανόηση της αποδοτικότητας της από άποψη 

κερδών αλλά και για τις μελλοντικές της προοπτικές. Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες 

αυτής της κατηγορίες είναι: 

v Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους 

v Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους 

v Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

v Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

v Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

v Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως 

 

Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους υπολογίζεται ως το ποσοστό των μικτών κερδών 

μιας επιχείρησης προς τις καθαρές πωλήσεις της χρήσεως.  

 

Αριθμοδείκτης	Μικτού Κέρδους = Μικτά Κέρδη Επιχειρήσεως 
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

 ×100           (2.5) 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα των πωλήσεων μιας επιχείρησης, δηλαδή 

κατά πόσο επικερδής είναι από την πώληση των προϊόντων της. Επιπλέον δείχνει την 

σωστή λειτουργία του τμήματος πωλήσεων και του τμήματος παραγωγής. Βασικό 

μειονέκτημά του είναι όταν μια επιχείρηση διατηρεί σκόπιμα χαμηλές τιμές, οπότε ο 

δείκτης δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.  

 

Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους υπολογίζεται ως το ποσοστό των καθαρών 

κερδών μιας επιχείρησης προς τις καθαρές πωλήσεις της χρήσεως.  

 

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους = Καθαρά Κέρδη Επιχειρήσεως 
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

 ×100           (2.6) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα των πωλήσεων της επιχείρησης από τις 

κανονικές δραστηριότητες και υπό κανονικές συνθήκες. Μειονέκτημα του δείκτη 

είναι ότι δεν αντανακλά τις επιπτώσεις από την επιλογή διαφορετικών μεθόδων 

απόσβεσης ή αποτίμησης αποθεμάτων.  

 

 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων υπολογίζεται ως το 

ποσοστό των καθαρών κερδών της επιχείρησης (προ τόκων και των λοιπών εξόδων) 

προς το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων της χρήσεως.  
 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλάιων = 

                                    Καθαρά Κέρδη Επιχειρήσεως+Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια 

 ×100                         (2.7) 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους καθώς δείχνει την 

αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας ανεξαρτήτως των πηγών προέλευσης των 

κεφαλαίων της, την ικανότητα της για πραγματοποίηση κερδών και την επιτυχία ή όχι 

της διοίκησης της όσον αφορά την χρησιμοποίηση ιδίων και ξένων κεφαλαίων.  

 

 



 41

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού υπολογίζεται ως το ποσοστό των 

καθαρών κερδών συν τα χρηματοοικονομικά έξοδα προς το σύνολο του ενεργητικού 

της επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης	Αποδοτικότητας	Ενεργητικού	= Καθαρά	Κέρδη	Επιχειρήσεως+ Χρηματοοικονομικά	Έξοδα	
Σύνολο	Ενεργητικού

	× 100           

(2.8) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της 

εξεταζόμενης επιχείρησης.  
 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται ως το ποσοστό των 

καθαρών κερδών μιας επιχείρησης προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.  

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά Κέρδη
Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων

 ×100           (2.9) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων 

της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν και χρησιμεύει στην εκτίμηση της 

ικανοποιητικής ή μη αμοιβής των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση. 

 

Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως 

Ο αριθμοδείκτης  οικονομικής μόχλευσης υπολογίζεται ως το πηλίκο του 

αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων προς την αποδοτικότητα των 

συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων στην επιχείρηση 

 

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης = Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλάιων
Αποδοτικότητα Συνόλου Απασχολουμένων Κεφαλαίων

    (2.10) 

 

Όταν ο αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως είναι μεγαλύτερος από την μονάδα 

τότε τα ξένα κεφάλαια έχουν θετική επίδραση στα κέρδη της οικονομικής μονάδας, 

ενώ αντίθετα αν είναι μικρότερος της μονάδας τότε έχουμε αρνητική επίδραση των 

ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της. Αν ο αριθμοδείκτης ισούται με την μονάδα, τότε η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι μηδενική και δεν υπάρχει οικονομική ωφέλεια 

για την επιχείρηση. 
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2.3.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας βοηθούν στην κατανόηση της ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Οι βασικότεροι δείκτες δραστηριότητας 

είναι: 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

v Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

αξίας των καθαρών πωλήσεων μιας επιχείρησης προς τον μέσο όρο των απαιτήσεων 

της. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων = Καθαρές Πωλήσεις
Μέσος Όρος Απαιτήσεων

           (2.11) 

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης  απεικονίζει πόσες φορές εισπράττονται, κατά μέσο όρο, 

οι απαιτήσεις της μέσα σε μία λογιστική χρήση. Χρησιμεύει ιδιαίτερα στην 

αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας 

της επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ορίζεται ως το πηλίκο του 

κόστους πωληθέντων προϊόντων της επιχείρησης προς το μέσο απόθεμα των προϊόντων 

της. 
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων= Κόστος Πωληθέντων 

Μέσο Απόθεμα Προιόντων
           (2.12) 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων προσδιορίζει πόσες φορές μέσα σε 

μια χρήση ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Και αυτός ο δείκτης λειτουργεί συμπληρωματικά με τους δείκτες ρευστότητας στην 

αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας 
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της επιχείρησης. Βασικό μειονέκτημα του δείκτη είναι η αδυναμία αξιολόγησης της 

ποιότητας των επιμέρους ειδών και κατηγοριών αποθεμάτων από τον εξωτερικό 

αναλυτή. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπολογίζεται 

ως το πηλίκο του κόστους πωληθέντων μιας επιχείρησης προς τον μέσο ύψος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξοφλήσεως Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων= Κόστος Πωληθέντων 
Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμών Υποχρεώσεων

          (2.13) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές το κόστος πωληθέντων καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις της επιχείρησης.  
 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης υπολογίζεται 

ως το πηλίκο των καθαρών πωλήσεων μιας επιχείρησης προς το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης.  

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλάιου Κίνησης= Καθαρές Πωλήσεις
Καθαρό Κεφάλαιο Κινήσεως

           (2.14) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που επιτεύχθηκε 

από κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κινήσεως και αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα 

κεφάλαια κινήσεως σε σχέση με τις πωλήσεις της. Για να είναι πιο έγκυρος, θα πρέπει 

να προσδιορίζεται για μια σειρά ετών και να συγκρίνεται με τον αντίστοιχο 

αριθμοδείκτη του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση.  

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται ως το πηλίκο 

των καθαρών πωλήσεων της επιχείρησης προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Αριθμοδείκτης	Ταχύτητας	Κυκλοφορίας	Ιδίων	Κεφαλαίων= Καθαρές	Πωλήσεις
Σύνολο	Ιδίων	Κεφαλαίων

	          (2.15) 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης 

γιατί πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, άρα είναι πιθανό 

να οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι ο αριθμοδείκτης αυτός έχει 
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περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχει λόγω του ότι 

είναι σύνθετος.  
 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού υπολογίζεται ως το πηλίκο των 

καθαρών πωλήσεων της χρήσης μιας επιχείρησης προς το σύνολο του ενεργητικού της 

επιχείρησης.  

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού= Καθαρές Πωλήσεις
Σύνολο Ενεργητικού

           (2.16) 

 

Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων στην 

επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιεί. Αν ο δείκτης εξετάζεται 

μεμονωμένα δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες καθώς δεν είναι απαραίτητο 

ότι αν υπάρχουν αυξημένες πωλήσεις θα υπάρχουν και αυξημένα κέρδη. Για αυτόν τον 

λόγο πρέπει να αξιολογείται μαζί με άλλους αριθμοδείκτες αλλά και να συγκρίνεται με 

τον αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου.  

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ορίζεται ως το πηλίκο των καθαρών 

πωλήσεων προς το καθαρό πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων= Καθαρές Πωλήσεις
Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό

           (2.17) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρησιμοποιήσεως των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αποτελεί ένδειξη για το αν η επιχείρηση υπερεπενδύει σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

 

2.3.4 Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

Οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεων κεφαλαίων και βιωσιμότητας δείχνουν την 

μακροχρόνια ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Οι 

βασικότεροι αριθμοδείκτες της κατηγορίας αυτής είναι: 

v Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

v Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

v Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια 



 45

v Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 

v Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

v Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων  

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια υπολογίζεται από το πηλίκο των ιδίων 

κεφαλαίων προς την καθαρή αξία των παγίων.   

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια= Ίδια Κεφάλαια
Καθαρά Πάγια

                      (2.18) 

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των παγίων μιας επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια υπολογίζεται ως το ποσοστό 

των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης. 

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια= Ίδια Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια

       (2.19) 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων μας επιχείρησης που 

έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της.  

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια 
Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια προκύπτει από το πηλίκο των 

ίδιων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια.  

 

Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια= Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια

              (2.20) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει αν μια επιχείρηση παρουσιάζει υπερδανεισμό καθώς και το 

ποσοστό συμμετοχής των φορέων της επιχείρησης και των πιστωτών της. Ταυτόχρονα 

είναι δείκτης ασφάλειας των δανειστών απέναντι στην επιχείρηση.  
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Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 
Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 

υπολογίζεται ως το ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις συνολικές 

υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ο δείκτης απεικονίζει την μακροχρόνια ρευστότητα της 

επιχείρησης.   

 

Αριθμοδείκτης	Κυκλοφορούντος	Ενεργητικού	προς	Συνολικές	Υποχρεώσεις= Κυκλοφορούν	Ενεργητικό
Σύνολο	Υποχρεώσεων

	× 100              

 

(2.21) 

Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Ο αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υπολογίζεται ως το πηλίκο 

της καθαρής αξίας των παγίων μιας επιχείρησης προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της.  

Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις= Καθαρά Πάγια
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

              (2.22) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι 

δανειστές της επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων  

Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών 

της επιχείρησης προ φόρων και τόκων προς το σύνολο των τόκων. 

 

										Αριθμοδείκτης	Κάλυψης	Τόκων= Καθαρά	Κέρδη	(προ	φορων	&	τοκων)
Σύνολο	Τόκων

	                                 (2.23) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της 

επιχείρησης.  

 

2.3.5. Αριθμοδείκτες επενδύσεων 

Οι αριθμοδείκτες επενδύσεων χρησιμοποιούνται για να μετρηθούν τα μεγέθη της 

επιχείρησης κατευθείαν από την αγορά ώστε οι επενδυτές να αποφασίσουν για το αν 

είναι συμφέρον από την πλευρά τους να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν 

τους μετοχικούς τίτλους μιας επιχείρησης που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Οι 

βασικότεροι αριθμοδείκτες αυτής της κατηγορίας είναι: 

v Αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή 
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v Αριθμοδείκτης μέρισμα ανά μετοχή 

v Αριθμοδείκτης τρέχουσας μερισματικής απόδοσης 

v Αριθμοδείκτης ποσοστού διανεμόμενων κερδών 

v Αριθμοδείκτης μερισματικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

v Αριθμοδείκτης καλύψεως καταβαλλόμενων μερισμάτων 

v Αριθμοδείκτης χρηματιστηριακής τιμής μετοχής 

v Αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή 

v Αριθμοδείκτης χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής 

v Αριθμοδείκτης ταμειακής ροής ανά μετοχή 

Στην παρούσα εργασία δεν θα πραγματοποιηθεί ανάλυση με αριθμοδείκτες αυτής της 

κατηγορίας επομένως θα δοθεί μικρή έμφαση με σύντομη περιγραφή των πιο 

σημαντικών αριθμοδεικτών.  

 

Αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή 
Ο αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή υπολογίζεται από το πηλίκο των συνολικών καθαρών 

κερδών χρήσεως προς τον μέσο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία στην περίπτωση που η 

επιχείρηση έχει εκδώσει κοινές και προνομιούχες μετοχές. 

 

Αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή= Σύνολο  Καθαρών Κερδών Χρήσεως
Μέσος Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία

              (2.24) 

 

Είναι χρήσιμο εργαλείο στο να διαπιστώσουμε εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη και είναι ίσως ο δημοφιλέστερος αλλά και ο πιο παραπλανητικός δείκτης 

των επενδυτών και των αναλυτών στο χρηματιστήριο.   

 

Αριθμοδείκτης μέρισμα ανά μετοχή 
Ο αριθμοδείκτης μέρισμα ανά μετοχή υπολογίζεται από το πηλίκο των συνολικών 

μερισμάτων προς τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. 

 

Αριθμοδείκτης μέρισμα ανά μετοχή= Σύνολο  μερισμάτων
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

                               (2.25) 

 

Ο εν λόγω δείκτης παρέχει πληροφορίες για το ποσοστό των κερδών που διανέμονται 

στους μετόχους και αυτού που παρακρατείται ως αποθεματικό από την επιχείρηση.  
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Αριθμοδείκτης χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής 

Ο αριθμοδείκτης χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής δίνεται από 

το πηλίκο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης προς της 

εσωτερική αξία της μετοχής αυτής.  

 

Αριθμοδείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής= Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής
Εσωτερική Αξία Μετοχής

                               

(2.26) 

Ο δείκτης αυτός παρέχει ένδειξη αν η μετοχή μιας επιχείρησης είναι υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη στην χρηματιστηριακή αγορά σε σχέση με την εσωτερικής της αξία.  

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ροής ανά μετοχή 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ροής ανά μετοχή υπολογίζεται ως το πηλίκο του 

αθροίσματος των καθαρών κερδών και αποσβέσεων χρήσεως προς τον αριθμό των 

μετοχών σε κυκλοφορία.   

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ροής ανά μετοχή= Καθαρά κέρδη χρήσεως+Αποσβέσεις χρήσεως
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

          (2.27) 

 

Ο δείκτης αυτός είναι πολύ χρήσιμος για την σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων διότι η 

ταμειακή ροή είναι περισσότερο συγκρίσιμη από τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή λόγω 

των διαφορετικών μεθόδων των αποσβέσεων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών στην Π.Ε Μεσσηνίας. 

Στο πλαίσιο του 3ου κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση με 

χρήση αριθμοδεικτών για ένα δείγμα εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών της 

Π.Ε Μεσσηνίας, βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους. Το δείγμα αποτελείται 

από 49 εταιρείες και τα διαθέσιμα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της 

ICAP για τα έτη 2006-2015. Η επιλογή του δείγματος έγινε με κριτήριο την 

διαθεσιμότητα των οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων. Μόνο για τις 

παρακάτω 49 εταιρείες η βάση της ICAP είχε στοιχεία σε βάθος δεκαετίας.  

3.1 Γενικά στοιχεία κλάδου Τροφίμων & Ποτών στην Π.Ε 

Μεσσηνίας 
 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις του δείγματος που θα αναλυθούν 

στο παρών κεφάλαιο.  

Πίνακας 3-1: Μεσσηνιακές Επιχειρήσεις Κλάδου Τροφίμων & Ποτών 

 Επωνυμία Κλάδος Δραστηριότητας 
1 AGREXPO Α.Ε. Είδη Διατροφής 
2 EL AGRO ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
3 MANI - FOODS Α.Ε. Είδη Διατροφής 
4 Α.Κ.Ε.Ρ. Α.Ε. Είδη Διατροφής 
5 ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Αγροτικά Προϊόντα 
6 ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. Είδη Διατροφής 
7 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε. Ποτά 
8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ποτά 
9 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ι.Κ.Ε. Είδη Διατροφής 
10 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. Ποτά 
11 Β.Ε.Κ.Α.Π. Μ. ΒΑΛΤΖΗΣ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
12 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ, Ο, Α.Β.&Ε.Ε. Είδη Διατροφής 
13 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ - ΦΡΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
14 ΔΡΑΓΩΝΑΣ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
15 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ Ι.Κ.Ε. Είδη Διατροφής 
17 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
18 ΗΛΙΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Είδη Διατροφής 
19 ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ, Ν. Γ., Α.Ε. Ποτά 
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Π.Ε Μεσσηνίας Αριθμός Επιχειρήσεων
Δήμος Καλαμάτας 27
Δήμος Μεσσήνης 5
Δήμος Τριφυλίας 8
Δήμος Πύλου -Νέστορος 6
Δήμος Δυτικής Μάνης 1
Δήμος Οιχαλίας 2

20 ΚΑΛΛΙΣΤΗ Α.Β.Ε.Ε. Αγροτικά Προϊόντα 
21 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
22 ΚΑΤΣΙΡΑ, Γ., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε. Είδη Διατροφής 
23 ΚΟΡΠΟΥΣ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
24 ΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
25 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ, Β. & ΧΡ., A.B.E.E. Είδη Διατροφής 
26 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, Η. Δ., Α.Ε. Είδη Διατροφής 
27 ΚΟΥΤΑΒΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
28 ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
29 ΛΑΜΠΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. Είδη Διατροφής 
30 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Είδη Διατροφής 
31 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
32 ΜΠΛΑΟΥΕΛ, ΦΡΙΝΤΡΙΧ, & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
33 ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
34 ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ποτά 
35 ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
36 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ "PANPROD" Α.Ε. Αγροτικά Προϊόντα 
37 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Χ. Κ., Α.Β.Ε.Τ. Είδη Διατροφής 
39 ΠΥΓΜΗ Ι.Κ.Ε. Είδη Διατροφής 
40 ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. Είδη Διατροφής 
41 ΡΑΔΙΚΙ Ι.Κ.Ε. Είδη Διατροφής 
42 ΡΙΛΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
43 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ, ΣΤ. Δ., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
44 ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Αγροτικά Προϊόντα 
45 ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ, Β., Α.Ε. Ποτά 
46 ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Είδη Διατροφής 
47 ΦΑΡΜΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. Αγροτικά Προϊόντα 
48 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Α., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 
49 ΨΩΝΗΣ, Κ., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Είδη Διατροφής 

Πηγή: ICAP,2015 

Πίνακας 3-2: Χωρική Κατανομή Επιχειρήσεων Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

 
Πηγή: ICAP,2015 

Γράφημα 3-1: Χωρική Κατανομή Επιχειρήσεων  
Π.Ε Μεσσηνίας 2015 
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Έτος Ίδρυσης Αριθμός Επιχειρήσεων
<1960 4

1961-1980 6
1981-2000 18
2001-2015 19

Στον πίνακα 3.2 & το γράφημα 3.1 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των 

επιχειρήσεων που θα αναλυθούν στην Π.Ε Μεσσηνίας. Το 55% των επιχειρήσεων 

δραστηριοποιείται στον Δήμο Καλαμάτας. Ακολουθεί ο Δήμος Τριφυλίας με 17%, ο 

Δήμος Πύλου – Νέστορος με 12%. Έπεται ο Δήμος Μεσσήνης με 10%, ο Δήμος 

Οιχαλίας με 4% και τέλος ο Δήμος Δυτικής Μάνης με 2%.  

 

Πίνακας 3-3: Έτος Ίδρυσης Επιχειρήσεων Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

 
Πηγή: ICAP,2015 

Γράφημα 3-2: Έτος Ίδρυσης Επιχειρήσεων  
Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

Στον πίνακα 3.3 & το γράφημα 3.2 απεικονίζεται το έτος ίδρυσης των παραπάνω 

επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των εταιρειών ιδρύθηκε από το 2001 έως το 2015 

(40%). Το 38% ιδρύθηκε από το 1981-2000, το 13% από το 1961 έως το 1980 ενώ το 

9% έχει ιδρυθεί προ του 1960. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στα χρόνια εμφάνισης 

της οικονομικής κρίσης,  δηλαδή μετά το 2009,  έχουν ιδρυθεί 4 εταιρείες οι οποίες 

είναι οι εξής:  

v Κουταβά Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε,  

v Ψώνης Κ., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε,  

v Ραδίκι Ι.Κ.Ε  

v Πυγμή Ι.Κ.Ε.  
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Αριθμός Προσωπικού Αριθμός Επιχειρήσεων
<10 26

11-50 17
51-250 6

Νομική Μορφή Αριθμός Επιχειρήσεων
Α.Ε 23
Ε.Π.Ε 14
Ε.Ε 1
Ι.Κ.Ε 4
Α.Β.Ε.Ε 7

Πίνακας 3-4: Αριθμός Προσωπικού Επιχειρήσεων Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

 
Πηγή: ICAP,2015 

Γράφημα 3-3: Προσωπικό Επιχειρήσεων  
Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

Στον πίνακα 3.4 & το γράφημα 3.3 φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανάλυση, είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 

αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 10 άτομα (53%). Ακόμη, το 35% των 

επιχειρήσεων απασχολούν από 11-50 άτομα προσωπικό, ενώ μόνο το 12% των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε Μεσσηνίας απασχολεί από 51 έως 250 

άτομα. 

Πίνακας 3-5: Νομική Μορφή Επιχειρήσεων Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

 
Πηγή: ICAP,2015 

Γράφημα 3-4: Νομική Μορφή Επιχειρήσεων  
Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

Στον πίνακα 3.5 & το γράφημα 3.4 παρουσιάζεται η νομική μορφή των εταιρειών που 

συμμετέχουν στην παρούσα ανάλυση. Το 47% των επιχειρήσεων έχουν την μορφή 

των Ανώνυμων Εταιρειών, ακολουθούν με 29% οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. 
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Έπονται με 14% οι Ανώνυμες Βιομηχανικές Εμπορικές Εταιρείες, στη συνέχεια με 

8% οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες ενώ με μόλις 2% συναντάμε τις 

Ετερόρρυθμες Εταιρείες.  

Πίνακας 3-6: Είδος Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

 

 
Πηγή: ICAP,2015 

Γράφημα 3-5: Είδος Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Π.Ε Μεσσηνίας 2015 

Στον πίνακα 3.6 και το γράφημα 3.5 παρουσιάζονται ανά είδος δραστηριότητας των 

49 εταιρειών που συμμετέχουν στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Το 27% των 

επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τομέα των φρούτων και των νωπών 

λαχανικών. Ακολουθούν με 17% οι εταιρείες που απασχολούνται στην επεξεργασία 

και τυποποίηση ελαιολάδου. Το 14% των εταιρειών είναι στους υποκλάδους 

ποτοποιεία, οξοποιία ή οινοποιεία. Με το ίδιο ποσοστό είναι και οι εταιρείες που 

ασχολούνται με αλλαντικά, προϊόντα κρέατος, ψάρια και καταψυγμένα προϊόντα. 

Είδος Δραστηριότητας Αριθμός Επιχειρήσεων
Επεξεργασία & Τυποποίηση Ελαιολάδου 8
Οινοποιεία -Ποτοποιεία-Οξοποιία 7
Αρτοποιεία- Είδη Ζαχαροπλαστικής 4
Αλλαντικά-Προιόντα Επεξεργασίας Κρέατος- Κατεψυγμένα- Ψάρια 7
Φρούτα-Λαχανικά Νωπά 13
Τυροκομεία- Γαλακτοκομικά 6
Τυποποίηση Αγροτικών Προιόντων μη καθορισμένα 4
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Έπονται με 12% τα τυροκομεία και η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Τέλος 

οι επιχειρήσεις των αρτοποιείων και των ειδών ζαχαροπλαστικής κατέχουν το 8%.  

 

3.2 Χρηματοοικονομική ανάλυση Κλάδου Τροφίμων & Ποτών της 

Π.Ε Μεσσηνίας με χρήση αριθμοδεικτών 
 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση ανά κατηγορία 

αριθμοδεικτών για δείγμα 49 εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών της Π.Ε 

Μεσσηνίας βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους (βάση δεδομένων της 

I.C.A.P).  

3.2.1 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών 

της Π.Ε Μεσσηνίας 

Στους πίνακες 3.7 και 3.8 πραγματοποιήθηκε ανάλυση των ισολογισμών του κλάδου  

για τα έτη από το 2006 έως το 2015. Τα βασικά μεγέθη του ενεργητικού και του 

παθητικού παρουσιάζουν ετήσια αύξηση από το 2007 έως το 2014. Οι μεγαλύτερες 

αυξήσεις παρουσιάζονται κατά τα έτη 2007-2008 (19,10%), 2009-2010 (17,41%) και 

2011-2012 (25,04%). Το έτος 2015 εμφανίζεται για πρώτη φορά μείωση στο σύνολο 

του ενεργητικού του κλάδου η οποία αγγίζει το 14,15%. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 

είναι ο υπερδιπλασιασμός των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων για τα έτη 2007-

2010. Αντίθετα από το 2011 έως το 2015 οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

μειώνονται σημαντικά, προφανώς λόγω της εμφάνισης της οικονομικής κρίσης και 

του περιορισμού του τραπεζικού δανεισμού.  

Στον πίνακα 3.9 παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων 

χρήσης για τα έτη 2006-2015. Σημαντική αύξηση στις Πωλήσεις του κλάδου 

τροφίμων και ποτών παρουσιάζεται κατά το έτος 2009-2010 (21,42%). Το ίδιο έτος 

τα Μικτά Κέρδη είναι και αυτά αρκετά αυξημένα (40,92%) ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, 

Τόκων και Αποσβέσεων ακολουθούν την ίδια πορεία αύξησης (55,17%).  Η αύξηση 

των παραπάνω μεγεθών συνεχίζεται έως και το 2013. Αντίθετα τα έτη 2014 και 2015 

παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία.  
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Πίνακας 3-7: Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Ενεργητικού του δείγματος εταιριών του κλάδου Τροφίμων & Ποτών της Π.Ε 

Μεσσηνίας 2006-2015 

 
Πηγή: ICAP,2006-2015 (Ιδία Επεξεργασία) 

Πίνακας 3-8: Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Παθητικού του δείγματος εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών της Π.Ε 

Μεσσηνίας 2006-2015 

 
Πηγή: ICAP,2006-2015 (Ιδία Επεξεργασία) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Α. Πάγιο Ενεργητικό 22.649.745,00 25.539.912,00 30.793.097,00 32.613.256,00 39.933.784,00 39.582.291,00 45.341.592,00 46.707.347,00 52.200.039,00 47.283.648,00
Β. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 42.666.641,00 46.040.525,00 54.456.443,00 56.911.793,00 65.175.779,00 67.075.915,00 88.023.658,00 88.852.490,00 88.953.903,00 73.890.684,00
Β.1 Αποθέματα 15.718.431,00 14.583.307,00 16.464.290,00 16.543.458,00 19.849.678,00 16.721.648,00 24.382.040,00 28.242.631,00 25.180.242,00 21.268.027,00
Β.2 Απαιτήσεις 21.395.333,00 24.656.500,00 26.376.979,00 29.053.057,00 35.614.233,00 39.938.036,00 50.547.522,00 50.842.797,00 49.269.522,00 43.946.156,00
Β.3 Διαθέσιμα 5.552.877,00 6.800.718,00 11.615.174,00 11.315.278,00 9.711.868,00 10.416.231,00 13.094.096,00 9.767.062,00 14.504.139,00 8.676.501,00

Σύνολο Ενεργητικού 65.316.386,00 71.580.437,00 85.249.540,00 89.525.049,00 105.109.563,00 106.658.206,00 133.365.250,00 135.559.837,00 141.153.942,00 121.174.332,00
06-07 (%) 07-08 (%) 08-09 (%) 09-10 (%) 10-11 (%) 11-12 (%) 12-13 (%) 13-14 (%) 14-15 (%)

12,76% 20,57% 5,91% 22,45% -0,88% 14,55% 3,01% 11,76% -9,42%
7,91% 18,28% 4,51% 14,52% 2,92% 31,23% 0,94% 0,11% -16,93%

-7,22% 12,90% 0,48% 19,99% -15,76% 45,81% 15,83% -10,84% -15,54%
15,24% 6,98% 10,15% 22,58% 12,14% 26,56% 0,58% -3,09% -10,80%
22,47% 70,79% -2,58% -14,17% 7,25% 25,71% -25,41% 48,50% -40,18%

9,59% 19,10% 5,02% 17,41% 1,47% 25,04% 1,65% 4,13% -14,15%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Α. Ιδια Κεφάλαια 26.291.441,00 26.662.417,00 31.258.799,00 33.673.990,00 36.880.351,00 39.581.914,00 49.022.406,00 50.107.193,00 55.806.791,00 43.601.770,00
Β. Υποχρεώσεις 39.024.947,00 44.918.019,00 53.990.743,00 55.851.065,00 68.229.206,00 67.076.285,00 84.342.847,00 85.452.645,00 85.347.156,00 77.572.561,00
Β.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.786.193,00 8.391.218,00 18.639.307,00 22.102.546,00 29.436.295,00 29.123.369,00 30.068.493,00 26.821.489,00 24.655.741,00 22.422.168,00
Β.2 Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις 35.238.754,00 36.526.801,00 35.351.436,00 33.748.519,00 38.792.911,00 37.952.916,00 54.274.354,00 58.631.156,00 60.691.415,00 55.150.393,00

Σύνολο Παθητικού 65.316.388,00 71.580.436,00 85.249.542,00 89.525.055,00 105.109.557,00 106.658.199,00 133.365.253,00 135.559.838,00 141.153.947,00 121.174.331,00
06-07 (%) 07-08 (%) 08-09 (%) 09-10 (%) 10-11 (%) 11-12 (%) 12-13 (%) 13-14 (%) 14-15 (%)

1,41% 17,24% 7,73% 9,52% 7,33% 23,85% 2,21% 11,37% -21,87%
15,10% 20,20% 3,45% 22,16% -1,69% 25,74% 1,32% -0,12% -9,11%

121,63% 122,13% 18,58% 33,18% -1,06% 3,25% -10,80% -8,07% -9,06%
3,66% -3,22% -4,53% 14,95% -2,17% 43,00% 8,03% 3,51% -9,13%
9,59% 19,10% 5,02% 17,41% 1,47% 25,04% 1,65% 4,13% -14,15%
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Πίνακας 3-9: Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Αποτελεσμάτων Χρήσης του δείγματος εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών της 

Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 
Πηγή: ICAP,2006-2015 (Ιδία Επεξεργασία) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Πωλήσεις 95.507.618,00 80.813.990,00 81.818.087,00 78.493.812,00 95.304.492,00 104.730.124,00 128.947.799,00 172.080.772,00 160.386.449,00 149.978.437,00
Μικτά Κέρδη 14.289.505,00 11.434.371,00 15.281.424,00 11.952.880,00 16.844.027,00 18.451.948,00 19.988.178,00 26.583.974,00 26.734.276,00 25.050.457,00
EBITDA 7.236.999,00 4.115.403,00 6.878.925,00 4.416.505,00 6.853.033,00 8.259.516,00 8.769.456,00 12.427.357,00 10.116.368,00 8.538.636,00

06-07 (%) 07-08 (%) 08-09 (%) 09-10 (%) 10-11 (%) 11-12 (%) 12-13 (%) 13-14 (%) 14-15 (%)
-15,38% 1,24% -4,06% 21,42% 9,89% 23,12% 33,45% -6,80% -6,49%
-19,98% 33,64% -21,78% 40,92% 9,55% 8,33% 33,00% 0,57% -6,30%
-43,13% 67,15% -35,80% 55,17% 20,52% 6,17% 41,71% -18,60% -15,60%
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3.2.2 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε την ικανότητα του 

κλάδου να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Στην ανάλυση που 

ακολουθεί εξετάζονται 3 βασικοί αριθμοδείκτες: α) γενικής ρευστότητας , β) ειδικής 

ρευστότητας και γ) ταμειακής ρευστότητας. 

Πίνακας 3-10:  Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε 

Μεσσηνίας 2006-2015 

 
Πηγή: ICAP,2006-2015 

v Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Με βάση τον Πίνακα 3.10 διαμορφώνεται το Γράφημα 3.6 ως εξής: 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-6: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας για το διάστημα των ετών 2006-2015 (δεκαετία) είναι 

σε  όλα τα έτη σταθερά πάνω από το 1. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 

στο σύνολό τους είχαν ικανή ρευστότητα για να καλύψουν τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις τους. Το έτος 2006 ο δείκτης ήταν 1,21 και συνέχιζε να αυξάνεται έως 

και το έτος 2011 όπου έφτασε την ανώτερη τιμή του.(1,77). Από το 2012 έως και το 

2015 παρουσίασε μια αξιοσημείωτη κάμψη με αποτέλεσμα στο τέλος του 2015 να 

είναι 1,34. Συγκρίνοντας την τιμή του δείκτη μεταξύ των ετών 2006 και 2015 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Γενικής Ρευστότητας 1,21 1,26 1,54 1,69 1,68 1,77 1,62 1,52 1,47 1,34

Ειδική Ρευστότητα 0,68 0,75 0,97 1,12 1,08 1,17 1,02 0,88 0,88 0,76
Ταμειακή Ρευστότητα 0,16 0,19 0,33 0,34 0,25 0,27 0,24 0,17 0,24 0,16
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προκύπτει μια μικρή αύξησή της τάξεως του 0,13,  η οποία αν και μικρή δίνει κάποιες 

αισιόδοξες προοπτικές για την ρευστότητα του κλάδου. 

v Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-7: Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το έτος 2006 ο δείκτης ειδικής ρευστότητας ήταν 0,68. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε 

πρόβλημα ρευστότητας αφού ο δείκτης ήταν μικρότερος της μονάδας. Στη συνέχεια 

και έως το 2009 αυξήθηκε σημαντικά και έφτασε στο 1,12 που ήταν μια 

ικανοποιητική ρευστότητα. Έως το 2011 παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις (1,17). 

Στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται σημαντικά. Σ’ αυτό πιθανό να συνετέλεσε και η 

οικονομική κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας άρχισαν να εμφανίζονται την 

παραπάνω περίοδο. Τέλος, το 2015 η τιμή του δείκτη ήταν 0,76 (πολύ μικρότερη της 

μονάδας). Σίγουρα η παραπάνω εξέλιξη δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνη για την 

πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου. Το θετικό είναι ότι σε σύγκριση με το 2006 ο 

δείκτης είναι αυξημένος κατά 0,08. 
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v Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-8: Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός εμφανίζεται πολύ χαμηλός. Καθ ’όλα τα έτη της ανάλυσης ο 

δείκτης δεν προσεγγίζει σε καμία περίπτωση την μονάδα (1) κάτι το οποίο σημαίνει 

ότι τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου δεν καλύπτουν τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις (αυτό δεν προκαλεί έκπληξη αφού στο ταμείο κρατάς πάντα όσα είναι 

απολύτως απαραίτητα). Στο πρώτο έτος της ανάλυσης (2006) ο δείκτης ήταν μόνο 

0,16. Στην συνέχεια κατά τη τριετία 2007-2009 αυξανόταν συνεχώς και έφτασε στο 

0,34. Έπειτα και έως το 2012 παρουσίασε μια σταθεροποίηση την οποία 

ακολούθησαν πιο έντονες αυξομειώσεις. Τελικά το έτος 2015 κατέληξε να έχει την 

ίδια ακριβώς τιμή με το 2006. 

3.2.3 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δείχνουν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του 

κλάδου σε μία ή περισσότερες χρήσεις και μας βοηθούν να κατανοήσουμε εάν τα 

κέρδη και η απόδοση των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται είναι ικανοποιητικά. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζονται 5 βασικοί αριθμοδείκτες οι οποίοι είναι οι 

εξής: μεικτού κέρδους, καθαρού κέρδους, απασχολούμενων κεφαλαίων, ιδίων 

κεφαλαίων και οικονομικής μόχλευσης. 
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Πίνακας 3-11: Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

Πηγή:ICAP,2006-2015 
 

v Αριθμοδείκτης Μεικτού Κέρδους 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-9: Αριθμοδείκτης Μεικτού Κέρδους του δείγματος εταιριών του κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης το έτος 2016 ήταν 14,96%. Στην συνέχεια αυξήθηκε και το 

2008 έφτασε στην μέγιστη τιμή του (18,68%). Το 2009, εξαιτίας και της οικονομικής 

κρίσης η οποία προκάλεσε μείωση των πωλήσεων, εμφάνισε μεγάλη πτώση και 

διαμορφώθηκε στο 15,23%. Το 2010 αυξήθηκε στο 17,67% , ενώ το 2011 

σταθεροποιήθηκε. Ακολούθησε το 2012 νέα πτώση στο 15,50%,σταθεροποίηση το 

2013 ενώ το 2014 παρουσίασε ελαφριά άνοδο κατά περίπου 1%. Τέλος το 2015 

παρέμεινε σχεδόν σταθερός με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 16,70%. 

Σε εύρος δεκαετίας η εξέλιξη της πορείας του δείκτη είναι ικανοποιητική διότι 

σημείωσε μια μικρή άνοδο κοντά στις 2 ποσοστιαίες μονάδες (1,74%) ενώ 

ταυτόχρονα είχε μια γενικά σταθεροποιητική πορεία χωρίς έντονες διακυμάνσεις,  η 

οποία παρέχει θετικές ενδείξεις για την πορεία του κλάδου. 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Μικτού Κέρδους 14,96% 14,15% 18,68% 15,23% 17,67% 17,62% 15,50% 15,45% 16,67% 16,70%

Καθαρού Κέρδους 3,96% 0,99% 4,23% 1,52% 2,93% 2,22% 1,71% 3,09% 2,67% 2,22%
Απασχολούμενου Κεφαλαίου 12,66% 2,30% 7,01% 2,17% 2,81% 3,39% 2,81% 6,95% 5,36% 5,10%

Ιδίων Κεφαλαίων 14,49% 3,02% 11,18% 3,59% 5,05% 5,89% 4,54% 10,67% 7,73% 7,73%
Οικονομικής Μόχλευσης 1,14 1,31 1,59 1,65 1,80 1,74 1,62 1,54 1,44 1,52
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v Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-10: Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το έτος 2006 το ποσοστό του καθαρού κέρδους του δείγματος των επιχειρήσεων που 

μελετήθηκαν, ήταν 3,96%. Το επόμενο έτος (2007) παρατηρήθηκε μια σημαντική 

πτώση του καθαρού κέρδους στο 0,99%. Εν συνεχεία το 2008 αυξήθηκε εκ νέου στο 

4,23% , ενώ το 2009 μειώθηκε στο 1,52%. Γενικά τα επόμενα χρόνια παρατηρούνται 

διαδοχικές αυξομειώσεις ανά χρόνο, σε μικρότερο όμως εύρος. Τέλος, το 2015 τα 

καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο 2,22%,  ελαφρώς μειωμένα από την προηγούμενη 

χρονιά (2014) που είχαν διαμορφωθεί στο 2,67%. 

Τα αποτελέσματα σε βάθος δεκαετίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά. 

Αυτό συμβαίνει  διότι  το 2015 ο δείκτης παρουσίασε μια  μείωση κερδών κοντά στο 

μισό σε σχέση με το 2006,  ενώ και σε ενδιάμεσα έτη (2007, 2009, 2012) η μείωση 

ήταν πολύ μεγαλύτερη. Συνεπώς οι προοπτικές για το εξεταζόμενο δείγμα εταιριών 

δεν διαγράφονται ιδιαίτερα καλές, εάν δεν αυξηθούν οι πωλήσεις. 
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v Αριθμοδείκτης Απασχολούμενου Κεφαλαίου 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-11: Αριθμοδείκτης Απασχολούμενου Κεφαλαίου του δείγματος εταιριών του  

Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός που δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα 

από την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων της, το έτος 2006 ήταν στο 12,66%. Το 

2007 σημείωσε μεγάλη πτώση και διαμορφώθηκε στο 2,30%. Το 2008 ακολούθησε 

εκρηκτική άνοδος στο 7,01%. Αντίθετα το 2009 σημείωσε εκ νέου μεγάλη πτώση στο 

2,17%. Στην συνέχεια και έως το 2011 ακολούθησε μια μικρή άνοδο στο 3,39%. Το 

2012 ξανά μικρή πτώση κατά περίπου μισή μονάδα στο 2,81%. Το 2013 

υπερδιπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε στο 6,95%. Τέλος, το 2014 ακολούθησε μικρή 

πτώση όπως και το 2015 που ήταν 5,10%. Πρόκειται ασφαλώς για μια δυσμενή 

εξέλιξη, αφού ο παραπάνω δείκτης σε βάθος δεκαετίας σημείωσε μια πτώση κοντά 

στο 60%. Εάν αναλογιστούμε τη σπουδαιότητα του εν λόγω δείκτη, την αρνητική  

οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, καθώς και το γεγονός ότι παρέχει 

ενδείξεις για την μελλοντική εξέλιξη του κλάδου, ασφαλώς και τα αποτελέσματα δεν 

είναι καθόλου ενθαρρυντικά, αφού η αύξηση των κερδών δεν είναι ανάλογη με την 

αύξηση των ξένων κεφαλαίων, το κόστος των οποίων συνετέλεσε αρνητικά στα 

αποτελέσματα του κλάδου. 
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v Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-12: Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 ο αριθμοδείκτης των ιδίων κεφαλαίων ήταν στο 14,49%. Ακολούθησε το 

2007 εκρηκτική μείωση στο 3,02% αντίθετα το 2008 παρουσιάστηκε μεγάλη άνοδος 

στο 11,18%. Εν συνεχεία το 2009 επήλθε εκ νέου μεγάλη πτώση στο 3,59%. Την 

διετία 2010-2011 αυξήθηκε κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε 

στο 5,89% στο τέλος του 2011. Το 2012 μειώθηκε στο 4,54% ενώ το 2013 σημείωσε 

μεγάλη άνοδο (10,67%). Το 2014 μειώθηκε κατά περίπου 3 μονάδες στο 7,73% στο 

οποίο ακριβώς ποσοστό παρέμεινε και το 2015. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παραπάνω 

αριθμοδείκτης απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα του κλάδου, είναι προφανές 

ότι τα αποτελέσματα σε βάθος δεκαετίας ήταν πτωτικά, αφού το ποσοστό του 

αριθμοδείκτη μειώθηκε στο μισό, το οποίο σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια δεν 

απέδιδαν ικανοποιητικά, αν και τα τελευταία έτη υπήρξε μια σχετική ανάκαμψη. 

 

 

 

 



 64

v Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-13: Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης  του δείγματος εταιριών του 

Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης ήταν στο 1,14. Στα επόμενα χρόνια και 

έως το 2010 αυξανόταν συνεχώς, οπότε και έφθασε στην μέγιστη τιμή του (1,80). 

Από το 2011 και μετά ακολούθησε συνεχόμενη κάμψη έως και το 2014 που 

διαμορφώθηκε στο 1,44. Τέλος το 2015 αυξήθηκε στο 1,52. Σ΄ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας ο εν λόγω αριθμοδείκτης ήταν μεγαλύτερος της μονάδας κάτι που σημαίνει 

ότι η χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων λειτούργησε ευεργετικά για τον κλάδο. 

3.2.4 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας βοηθούν στην μέτρηση της παραγωγικότητας 

καθώς και στον προσδιορισμό της μέτρησης των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου 

σε ρευστό. Μετρήσαμε 5 βασικούς αριθμοδείκτες δραστηριότητας που είναι οι 

ακόλουθοι: ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης, ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, ταχύτητας 

κυκλοφορίας ενεργητικού και ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων. 
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Πίνακας 3-12: Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας του δείγματος εταιριών του Κλάδου 

Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 
Πηγή:ICAP,2006-2015 

 

v Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Γράφημα 3-14: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων του δείγματος 

εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων ήταν 70,64. Στη συνέχεια 

αυξανόταν συνεχώς έως και το 2010 χρονιά κατά την οποία έφτασε στην μέγιστη 

τιμή της (92,34). Το 2011 μειώθηκε αρκετά στο 70,74,  αντίθετα το 2012 αυξήθηκε 

εκ νέου στο 81,68. Από το 2013 και μετά μειωνόταν συνέχεια έως και το 2015 όπου 

και διαμορφώθηκε στο 62,14. Η τιμή του δείκτη το 2015 ήταν αρκετά χαμηλότερη 

και από το 2006 κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό για την πορεία του 

κλάδου. Αυτό δείχνει την μη ικανότητα του κλάδου να πωλεί τα αποθέματά του 

γρήγορα, καθώς επίσης και αδυναμία ελέγχου αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων του. Μετά το 2012 όπου άρχισαν να εμφανίζονται έντονα τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, τα αποθέματα παρουσιάστηκαν ελαττωμένα,  

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 70,64 76,72 90,32 90,75 92,34 70,74 81,68 70,85 68,77 62,14
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Καθαρού 

Κεφαλαίου Κίνησης 12,86 8,49 4,28 3,39 3,61 3,60 3,82 5,69 5,67 8,00
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 3,66 3,06 2,64 2,37 2,61 2,67 2,65 3,45 2,90 3,48

Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 1,46 1,13 0,96 0,88 0,91 0,98 0,97 1,27 1,14 1,24
Ταχύτητα Κυκλόφορίας Παγίων 4,22 3,16 2,66 2,41 2,39 2,65 2,84 3,68 3,07 3,17
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κάτι που φανερώνει την μη αποτελεσματική λειτουργία του κλάδου. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται  είτε σε διαφοροποίηση του τρόπου αποτίμησης των αποθεμάτων, είτε σε 

υπεραποθεματοποίηση ή  μείωση των τιμών. 

 

v Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-15: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης του 

δείγματος εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ήταν 12,86. Τα επόμενα 3 χρόνια συνεχώς 

μειωνόταν και το 2009 έφτασε στην χαμηλότερη τιμή του (3,39). Το 2010 αυξήθηκε 

ελαφρώς στο 3,61 .Το 2011 σταθεροποιήθηκε και από το 2012 άρχισε να αυξάνεται 

ικανοποιητικά έως και το 2013 όπου διαμορφώθηκε στο 5,69. Το 2014 ήταν έτος 

σταθεροποίησης (5,67), ενώ στο τέλος του 2015 αυξήθηκε εκ νέου και πήγε στο 8,00. 

Συνοπτικά σε βάθος δεκαετίας (2006-2015) ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε μείωση η 

οποία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη εάν την τελευταία τετραετία δεν είχαν παρουσιαστεί 

τάσεις ανόδου του. Η ερμηνεία που δίνεται είναι από την μια πλευρά θετική, αφού 

μείωση του δείκτη σημαίνει επάρκεια κεφαλαίων κίνησης και υψηλή ταχύτητα 

είσπραξης των απαιτήσεων. Οι αυξητικές τάσεις όμως των τελευταίων ετών δεν είναι 

θετική ένδειξη για τον κλάδο αφού αυτό καταδεικνύει περισσότερες πωλήσεις σε 

σχέση με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Είναι προφανές όμως ότι μία απότομη 

μείωση των πωλήσεων του κλάδου θα εγκυμονούσε ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο  

κίνδυνο, λόγω της συσσώρευσης των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι 
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υποχρεώσεις του, οι οποίες δεν θα εξοφλούνταν εγκαίρως, εξαιτίας της μη εισροής 

επαρκών χρηματικών κεφαλαίων από τις πωλήσεις.  

 

v Αριθμοδείκτης Κυκλοφορίας Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων Κίνησης 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-16: Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων του δείγματος 

εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 η ταχύτητα των ιδίων κεφαλαίων ήταν 3,66. Από το 2007 και μετά 

μειωνόταν συνεχώς έως και το 2009 οπότε η τιμή του διαμορφώθηκε στο 2,37. Το 

2010 παρουσίασε αυξητικές τάσεις στο 2,61. Την επόμενη διετία (2011-2012) 

σταθεροποιήθηκε στο 2,65 ενώ το 2013 αυξήθηκε στο 3,45. Οι αυξομειώσεις 

συνεχίστηκαν όπου το 2014 η τιμή του ήταν 2,90 ενώ στο τέλος του 2015 αυξήθηκε 

στο 3,48. 

Σε βάθος δεκαετίας η τιμή του δείκτη μειώθηκε ελαφρώς, κάτι το οποίο δεν είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σίγουρα μια αύξησή του θα ήταν προτιμότερη για τις 

εταιρείες του κλάδου, διότι θα πραγματοποιούσαν μεγάλες πωλήσεις με μικρό ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, κάτι που θα οδηγούσε σε αυξημένα κέρδη. Ταυτόχρονα όμως ο 

κλάδος θα βασιζόταν κυρίως σε ξένα κεφάλαια και θα υπήρχε ο κίνδυνος 

υπερεπένδυσης. Συνεπώς, λόγω των αντιφατικών πληροφοριών που μας δίνει ο 

παραπάνω δείκτης, είναι προτιμότερο να μην έχει μεγάλες μεταβολές, κάτι το οποίο 

συμβαίνει στην δική μας περίπτωση.  
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v Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-17: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού του δείγματος 

εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 ο δείκτης ήταν στο 1,46.Τα επόμενα χρόνια μειωνόταν συνεχώς έως και το 

2009 όπου έφτασε στην κατώτατη τιμή του στο 0,88. Από το 2010 άρχισε να 

αυξάνεται ελαφρώς στο 0,91. Η αύξηση αυτή συνεχίστηκε έως και το 2013 όπου η 

τιμή του δείκτη ήταν 1,27. Το 2014 μειώθηκε στο 1,14 ενώ στο τέλος του 2015 η τιμή 

του αυξήθηκε εκ νέου και διαμορφώθηκε στο 1,24. 

Συνοπτικά, σε βάθος δεκαετίας ο δείκτης εμφανίζει μια μικρή μείωση αλλά σε 

γενικές γραμμές δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Η μείωση αυτή παρέχει ενδείξεις 

μικρότερης χρησιμοποιήσεως του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις, κάτι που 

σημαίνει υπερεπένδυση κεφαλαίου στα στοιχεία του ενεργητικού. Σίγουρα  ο 

παραπάνω δείκτης από μόνος του δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για τα 

οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου, καθώς είναι αναγκαίο να εξετάζεται και με 

άλλους δείκτες ομοειδών κλάδων (π.χ. δείκτης λειτουργικών κερδών προς το σύνολο 

του ενεργητικού). Οπωσδήποτε όμως μια υπερεπένδυση κεφαλαίου, ακόμα και 

μικρής έκτασης, επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα και επιβαρύνει τον κλάδο με 

αύξηση των υποχρεώσεων(π.χ. πληρωμή τόκων , δαπάνες συντήρησης κλπ) και 

συνεπώς υπάρχει ορατός κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων μελλοντικά. 
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v Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-18: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων του δείγματος εταιριών του 

Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Αρχικά η τιμή του εξεταζόμενου αριθμοδείκτη το 2006 ήταν 4,22. Στη συνέχεια 

μειωνόταν συνεχώς (με φθίνοντα όμως ρυθμό) έως το τέλος του 2010, όπου και 

έφτασε στην κατώτερη τιμή της δεκαετίας (2,39). Από το 2011 η τιμή του δείκτη 

σημείωσε μια μικρή αύξηση στο 2,65, η οποία συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο έτη, 

με αποτέλεσμα στο τέλος του 2013 η τιμή του να διαμορφωθεί στο 3,68. Το 2014 η 

τιμή του δείκτη μειώθηκε στο 3,07, ενώ στο τέλος του 2015 αυξήθηκε ελαφρώς σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος (3,17). 

Σε βάθος δεκαετίας ο δείκτης εμφανίζει μια μείωση κατά περίπου μία μονάδα. Η 

μείωση προφανώς στο τέλος του 2010 ήταν αισθητά μεγαλύτερη, όπως συμβαίνει και 

στους περισσότερους αριθμοδείκτες εξαιτίας και της οικονομικής συγκυρίας. Σε 

γενικές γραμμές η μείωση αυτή σημαίνει ότι μειώθηκε και ο βαθμός χρησιμοποίησης 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σε σχέση με τις πωλήσεις, κάτι το 

οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 
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3.2.5 Αριθμοδείκτες Διαθρώσεως Κεφαλαίου & Βιωσιμότητας 

Οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίου & βιωσιμότητας αναφέρονται στην 

διάρθρωση των κεφαλαίων του κλάδου που χρησιμοποιούνται για την 

χρηματοδότησή του και περιλαμβάνει τόσο τα ίδια όσο και τα ξένα κεφάλαια. 

Διακρίνουμε 4 βασικούς αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την μακροχρόνια 

χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου που μελετώνται διεξοδικά και είναι: Ίδια 

κεφάλαια προς πάγια, Ίδια κεφάλαια προς ξένα, κυκλοφορούν ενεργητικό προς 

συνολικές υποχρεώσεις και πάγια κεφάλαια προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Πίνακας 3-13: Αριθμοδείκτες Διαθρώσεως Κεφαλαίου & Βιωσιμότητας του 

δείγματος εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 
Πηγή:ICAP,2006-2015 

v Αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Πάγια 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-19: Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια του δείγματος εταιριών του 

Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 ο παραπάνω αριθμοδείκτης ήταν 1,16. Στην συνέχεια μειώθηκε και στο 

τέλος του 2008 ήταν 1,02. Το 2009 η τιμή του αυξήθηκε ελάχιστα στο 1,05. Το 2010 

για πρώτη φορά ήταν κάτω από την μονάδα στο 0,92 .Το 2011 αυξήθηκε και ήταν 

Αριθμοδείκτες Διαθρώσεως 
Κεφαλαίου & Βιωσιμότητας

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ιδια Κεφάλαια προς Πάγια 1,16 1,04 1,02 1,05 0,92 1 1,08 1,07 1,07 0,92
Ιδια Κεφάλαια προς Ξένα 0,67 0,59 0,58 0,6 0,54 0,59 0,58 0,59 0,65 0,56

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 
Συνολικές Υποχρεώσεις

109,33% 102,50% 100,86% 101,90% 95,52% 100,00% 104,36% 103,98% 104,23% 95,25%

Πάγια προς Μακροπρόθεσμές Υποχρεώσεις 5,98 3,04 1,65 1,48 1,36 1,36 1,51 1,74 2,12 2,11
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ίσος με τη μονάδα κάτι που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια ήταν ακριβώς ίδια με τα 

καθαρά πάγια. Το 2012 αυξήθηκε εκ νέου στο 1,08 ενώ τις επόμενες δύο χρονιές 

(2013-2014) σταθεροποιήθηκε στο 1,07. Στο τέλος του 2015 εμφάνισε πτώση και 

έπεσε εκ νέου κάτω από την μονάδα στο 0,92.  

Σε γενικές γραμμές στην διάρκεια της δεκαετίας  ο δείκτης κυμάνθηκε κοντά στη 

μονάδα. Συγκριτικά  όμως με το 2006, το 2015 και το 2010 ήταν οι μοναδικές χρονιές 

που ήταν μικρότερος από τη μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι για την χρηματοδότηση των 

πάγιων στοιχείων του κλάδου χρησιμοποιήθηκαν και ξένα κεφάλαια, κάτι το οποίο 

φανερώνει την τάση του να προσφύγει σε μικρής έκτασης δανεισμό που συνήθως δεν 

συνέβαινε τα περισσότερα χρόνια. Βέβαια ο δανεισμός αυτός δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος αλλά εμφανίζει μια νέα τάση του κλάδου που μπορεί να οφείλεται και σε 

άλλους παράγοντες (π.χ. πώληση πάγιων στοιχείων, διενέργεια αποσβέσεων, κλπ) και 

η οποία προς το παρόν δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. 

v Αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Ξένα 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-20: Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα του δείγματος εταιριών του  

Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 η τιμή του δείκτη ήταν 0,67, το 2007 μειώθηκε στο 0,59, όπως και το 2008 

στο 0,58. Στην συνέχεια το 2009 αυξήθηκε ελάχιστα στο 0,6. Το 2010 ακολούθησε 

μείωση στο 0,54, ενώ την τριετία 2011-2013 ήταν σχεδόν σταθερός στο 0,59. Το 

2014 αυξήθηκε στο 0,65 και τέλος το 2015 μειώθηκε πάλι στο 0,56. 
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Στο σύνολο της δεκαετίας ο δείκτης ήταν εμφανώς μικρότερος της μονάδας κάτι το 

οποίο δείχνει ότι ο κλάδος δεν μπορούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις των ιδίων 

κεφαλαίων του και συνεπώς οι πιστωτές του δεν είχαν πλήρη εξασφάλιση. Στους 

περισσότερους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων είναι σύνηθες ο εξεταζόμενος 

αριθμοδείκτης να είναι μικρότερος της μονάδας και αυτό εξηγείται από την δομή 

τους αφού είναι καθαρά οικογενειακές και προτιμούν να προσφεύγουν σε τραπεζικό 

δανεισμό σε σχέση με την άλλη επιλογή που τους δίνεται να εισέλθουν στην 

κεφαλαιαγορά. Αυτό συμβαίνει διότι δεν επιθυμούν να μετέχουν άλλοι στην 

κεφαλαιακή σύνθεση του κλάδου. Τέλος, πολλές φορές  η χαμηλή τιμή του δείκτη 

μπορεί να οφείλεται στο ότι συνήθως η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

του κλάδου υπολείπεται αρκετά από την ονομαστική του. 

 

v Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικές Υποχρεώσεις 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-21: Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικού προς Συνολικές Υποχρεώσεις 

του δείγματος εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 ο δείκτης ήταν στο 109,33% στη συνέχεια το 2007 μειώθηκε στο 102,50%. 

Την επόμενη χρονιά (2008) παρουσίασε μια μικρή πτώση στο 100,86%. Το 2009 

αυξήθηκε εκ νέου κατά περίπου 1% (101,90%). Μεγάλη πτώση παρουσίασε στο 

τέλος του 2010 στο 95,52%. Το 2011 ήταν στο 100% ενώ την επόμενη χρονιά (2012) 
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παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στο 104,36%. Την διετία 2013-2014 

σταθεροποιήθηκε κοντά στο 104%. Στο τέλος του 2015 παρουσίασε ισχυρή πτώση 

και έκλεισε στο 95,25%. 

Στο σύνολο της δεκαετίας 2006-2015 ο παραπάνω αριθμοδείκτης παρουσίασε 

αρκετές αυξομειώσεις αλλά το 2015 σε σχέση με το 2006 μειώθηκε σημαντικά κατά 

14,08%. Μεγάλη μείωση παρουσίασε και μεταξύ των ετών 2014-2015 κατά 8,98%. 

Αυτή η σημαντική μείωση δείχνει δυσμενή εξέλιξη για τον κλάδο και φανερώνει την 

μείωση των κεφαλαίων κίνησής του, κάτι που συνεπάγεται ότι οι απαιτήσεις των 

πιστωτών της επιχείρησης προστατεύονται λιγότερο. 

v Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούν Πάγια προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

Γράφημα 3-22: Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του δείγματος 

εταιριών του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

 

Το 2006 ο δείκτης ήταν 5,98 ενώ το 2007 μειώθηκε εντυπωσιακά στο 3,04. Η μείωση 

συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με μικρότερο όμως ρυθμό και στο τέλος του 2010 

ο δείκτης κατέγραψε την μικρότερη τιμή του(1,36). Το 2011 διατήρησε ακριβώς την 

ίδια τιμή. Από το 2012 παρουσίασε μια μικρή αύξηση στο 1,51 η οποία συνεχίστηκε 

και την επόμενη διετία (2013-2014). Έτσι στο τέλος του 2014 η τιμή του ήταν 2,12. 

Τέλος το 2015 παρουσίασε απειροελάχιστη μείωση και διαμορφώθηκε στο 2,11. 
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Σε εύρος δεκαετίας ο δείκτης μειώθηκε εντυπωσιακά κατά περίπου 65% ενώ η 

μείωση της περιόδου 2006-2010 προσέγγισε το 77%. Η εντυπωσιακή αυτή μείωση 

του εξεταζόμενου αριθμοδείκτη δείχνει την μείωση του περιθωρίου ασφάλειας των 

μακροχρόνιων πιστωτών του κλάδου και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επέκταση των 

παγίων του κλάδου μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο με μακροχρόνιο δανεισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

Σύνοψη Αριθμοδεικτών 

Πίνακας 3-14: Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτών του δείγματος εταιρειών του 

Κλάδου Τροφίμων & Ποτών της Π.Ε Μεσσηνίας 2006-2015 

Α/Α Αριθμοδείκτες  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Οικονομικής 

Μόχλευσης 
1,14 1,31 1,59 1,65 1,80 1,74 1,62 1,54 1,44 1,52 

2 Μικτού Κέρδους 14,96% 14,15% 18,68% 15,23% 17,67% 17,62% 15,50% 15,45% 16,67% 16,70% 

3 
Ειδικής 

Ρευστότητας 
0,68 0,75 0,97 1,12 1,08 1,17 1,02 0,88 0,88 0,76 

4 
Γενικής 

Ρευστότητας 
1,21 1,26 1,54 1,69 1,68 1,77 1,62 1,52 1,47 1,34 

5 
Ταμειακής 

Ρευστότητας 
0,16 0,19 0,33 0,34 0,25 0,27 0,24 0,17 0,24 0,16 

6 
Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 

3,66 3,06 2,64 2,37 2,61 2,67 2,65 3,45 2,90 3,48 

7 
Ταχύτητα 

Κυκλοφορίας 

Αποθεμάτων 

70,64 76,72 90,32 90,75 92,34 70,74 81,68 70,85 68,77 62,14 

8 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό προς 

Συνολικές 

Υποχρεώσεις 

109,33% 

 

102,50% 

 

 

 

100,86% 

 

 

 

101,90% 

 

 

95,52% 

 

 

100,00% 

 

 

104,36% 

 

 

103,98% 

 

 

104,23% 

 

 

95,25% 

 

9 
Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας 

Ενεργητικού 

1,46 1,13 0,96 0,88 0,91 0,98 0,97 1,27 1,14 1,24 

10 
Ίδια κεφάλαια 

προς Ξένα 
0,67 0,59 0,58 0,6 0,54 0,59 0,58 0,59 0,65 0,56 

11 
Ίδια κεφάλαια 

προς πάγια 
1.16 1,04 1,02 1,05 0,92 1 1,08 1,07 1,07 0,92 

12 
Ταχύτητα 

Κυκλοφορίας 

Παγίων 

4,22 3,16 2,66 2,41 2,39 2,65 2,84 3,68 3,07 3,17 

13 

Ταχύτητα 

Κυκλοφορίας 

Καθαρού 

Κεφαλαίου 

Κίνησης 

12,86 8,49 4,28 3,39 3,61 3,60 3,82 5,69 5,67 8,00 

14 
Καθαρού 

Κέρδους 
3,96% 0,99% 4,23% 1,52% 2,93% 2,22% 1,71% 3,09% 2,67% 2,22% 

15 Ιδίων Κεφαλαίων 14,49% 3,02% 11,18% 3,59% 5,05% 5,89% 4,54% 10,67% 7,73% 7,73% 

16 
Απασχολούμενο 

Κεφάλαιο 
12,66% 2,30% 7,01% 2,17% 2,81% 3,39% 2,81% 6,95% 5,36% 5,10% 

17 
Πάγια προς 

μακροπρόθεσμες  

Υποχρεώσεις 

5,98 3,04 1,65 1,48 1,36 1,36 1,51 1,74 2,12 2,11 
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Με βάση τον συγκεντρωτικό πίνακα 3.14 προκύπτουν τα κάτωθι συνοπτικά 

αποτελέσματα:  

Ο καλύτερος από τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες είναι αυτός της Οικονομικής 

Μόχλευσης, ο οποίος αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2006 κατά 0,38 (+33,3%), 

ενώ παρουσίασε και ανάκαμψη το 2015 μετά την πτώση που παρουσίασε συγκριτικά 

με τα προηγούμενα έτη. Θετικά αποτελέσματα (ανάκαμψη) παρουσίασαν και οι 

αριθμοδείκτες: Μικτού Κέρδους (αύξηση 1,74 ή 11,6%), Ειδικής Ρευστότητας, ο 

οποίος αυξήθηκε κατά 0,08 ή 11,7% καθώς και αυτός της Γενικής Ρευστότητας με 

αύξηση 0,13 ή 10,7%. Οι παραπάνω 3 δείκτες δεν παρουσίασαν μεγάλες 

διακυμάνσεις. 

Ο δείκτης της Ταμειακής Ρευστότητας παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,16 (είναι ο 

μοναδικός που παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος) αν και σε εύρος δεκαετίας κατέγραψε 

μεγάλες διακυμάνσεις. Οι επόμενοι 12 δείκτες υπέστησαν πτώση, εκ των οποίων 

μικρή σχετικά μείωση κατέγραψαν οι κάτωθι 5 αριθμοδείκτες (οι οποίοι δεν 

κατέγραψαν ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις στο σύνολό τους): ο δείκτης 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων (-0,18 ή -4,9%), ο δείκτης 

Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων με μείωση 8,50 ή 12%, επίσης ο δείκτης του 

Κυκλοφορούν ενεργητικού  προς Συνολικές Υποχρεώσεις με πτώση 14,1%, έπεται 

ο αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού με μείωση 0,22 ή 15.1% 

και τέλος στους δείκτες με μείωση μικρότερη από 20% συμπεριλαμβάνεται και ο 

δείκτης Ιδίων κεφαλαίων προς Ξένα (-0,11 ή -16,4%). 

Στην κατηγορία των δεικτών με μεγάλη μείωση (μεγαλύτερη από 20%) του μεγέθους 

τους κατατάσσουμε τους παρακάτω 7 αριθμοδείκτες: Ίδια κεφάλαια προς Πάγια με 

μείωση 0,24 ή 20,7%, της Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων με πτώση 1,05 ή 

24,9%, της Ταχύτητας Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης με πτώση 4,86 

ή 37,8% που ταυτόχρονα είχε έντονες διακυμάνσεις, του Καθαρού Κέρδους  με 

μείωση 1,74 ή 43,9%, των Ιδίων Κεφαλαίων με πτώση 6,76 ή 46,7% που είχε 

μεγάλες διακυμάνσεις, του Απασχολούμενου Κεφαλαίου με πτώση 7,56 ή 59,7% και 

μεγάλο εύρος διακυμάνσεων. Τέλος, ο αριθμοδείκτης που σημείωσε τις μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις, ενώ ήταν και ο χειρότερος από όλους σε βάθος δεκαετίας, ήταν αυτός 

των παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, ο οποίος μειώθηκε κατά 3,87 

μονάδες ή 64,7%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ολοκληρώνοντας την εκπόνηση της παρούσας εργασίας οδηγηθήκαμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

ü Ο κλάδος τροφίμων και ποτών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην 

Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας.   

ü Στον κλάδο τροφίμων και ποτών διακρίνονται 2 κατηγορίες επιχειρήσεων: α) 

ένας μεγάλος αριθμός από πολύ μικρές και μικρομεσαίες και β) ένας μικρός 

αριθμός από μεγάλες πολυεθνικές. 

ü Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ο κλάδος 

αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός από άλλους και παραμένει ένας από τους πιο 

δυναμικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφής κλάδους της ελληνικής 

μεταποίησης.   

ü Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ο περιορισμένος δευτερογενής τομέας 

στην Μεσσηνία. Αυτό έχει εμφανή επίπτωση στην οικονομία της περιοχής 

καθώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και 

ποτών είναι πολύ λιγότερες από την ικανότητα της περιοχής να τυποποιήσει 

και διαθέσει την παραγωγή της.   

ü Το ΑΕΠ της Π..Ε. Μεσσηνίας συρρικνώθηκε κατά 23% την περίοδο 2009-

2013 λόγω της οικονομικής κρίσης. 

ü Τα βασικά προϊόντα στα οποία δραστηριοποιείται ο κλάδος τροφίμων και 

ποτών στην Π.Ε. Μεσσηνίας είναι: το ελαιόλαδο-ελιές, τα αρτοποιήματα, τα 

νωπά φρούτα και λαχανικά, το κρασί – ξίδι ,τα ποτά, τα τυροκομικά προϊόντα 

και τα σύκα. 

ü Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας προκύπτει ικανοποιητική 

ρευστότητα, περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα και χαμηλό διαθέσιμο 

ενεργητικό σε σχέση με την κάλυψη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. 

ü Από την μελέτη των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας προκύπτει μικρή άνοδος 

του ποσοστού του μεικτού κέρδους, μείωση των καθαρών κερδών, μείωση 

της αποδοτικότητας των απασχολούμενων κεφαλαίων. Η αύξηση των κερδών 

είναι μη ανάλογη της αύξησης των ξένων κεφαλαίων, τα ίδια κεφάλαια δεν 
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απασχολούνται ικανοποιητικά ενώ αντίθετα η χρησιμοποίηση των ξένων 

κεφαλαίων λειτούργησε ευεργετικά για τον κλάδο. 

ü Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας του κλάδου δείχνουν αδυναμία ελέγχου 

χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, επάρκεια κεφαλαίων κίνησης, 

υψηλή ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων αλλά και κίνδυνο 

συσσώρευσης των αποθεμάτων. Επίσης φανερώνουν μικρότερη 

χρησιμοποίηση του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις (υπερεπένδυση 

κεφαλαίου), μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων σε σχέση με τις πωλήσεις. 

ü Οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίου και βιωσιμότητας του 

εξεταζόμενου κλάδου σε εύρος δεκαετίας δείχνουν μικρής έκτασης δανεισμό, 

χαμηλή σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, υποεκτίμηση περιουσιακών 

στοιχείων, μείωση κεφαλαίων κίνησης και επέκταση των παγίων μόνο με 

μακροχρόνιο δανεισμό. 

ü Από τον υπολογισμό των βασικών αριθμοδεικτών για τον κλάδο τροφίμων-

ποτών της Π.Ε. Μεσσηνίας των 49 εταιρειών που εξετάσαμε για την δεκαετία 

2006-2015 λαμβάνουμε αντιφατικές ενδείξεις. Αυτό είναι φυσιολογικό διότι 

ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δεν μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα για την 

οικονομική θέση του κλάδου των επιχειρήσεων. Σίγουρα όμως συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών σε βάθος δεκαετίας παρατηρούμε ότι οι 

εξεταζόμενες επιχειρήσεις από το έτος 2006 έως και το 2009 παρουσίασαν  

μια αύξηση της ρευστότητάς τους, η οποία στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε 

κατά τα έτη 2010, 2011. Τέλος από το 2012 έως και το 2015 η ρευστότητά 

τους άρχισε να μειώνεται σημαντικά προσεγγίζοντας ξανά τις τιμές του 2006. 

Σίγουρα για την κατάσταση αυτή ευθύνεται σ΄ ένα μεγάλο ποσοστό η 

οικονομική κρίση. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ü Για την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του κλάδου τροφίμων και ποτών 

στην Μεσσηνία απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

εφαρμόζοντας συστήματα ποιοτικού ελέγχου στο σύνολο των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον τόσο η κεντρική διοίκηση όσο και οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης και το Επιμελητήριο οφείλουν να συμβάλλουν περισσότερο 
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στην προβολή των τοπικών προϊόντων του κλάδου. Επίσης είναι 

επιβεβλημένη η στήριξη των υπαρχουσών επιχειρήσεων μέσω της ένταξής 

τους σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα ώστε να επεκταθούν 

βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις τους, αυξάνοντας την παραγωγή τους, να 

εντοπίσουν νέες αγορές σε όλο τον κόσμο και να επιμορφώσουν το 

προσωπικό τους. Τέλος, ο κλάδος αυτός θα μπορούσε να συμβάλλει ενεργά 

στην μείωση της ανεργίας με την ύπαρξη κινήτρων για την δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων. 

ü Ιδιαίτερα το κράτος οφείλει να συμβάλει ενεργά από την πλευρά του στην 

ενίσχυση του κλάδου μέσω των κατάλληλων μέτρων που θα ενισχύσουν την 

δυναμική του όπως ο περιορισμός του ποσοστού φορολόγησης των 

επιχειρήσεων, ο μειωμένος Φ.Π.Α και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. 

Περιορισμοί Έρευνας 

v Στην παραπάνω έρευνα ο εξωτερικός ερευνητής δεν μπορεί να γνωρίζει 

επακριβώς την στρατηγική κάθε μιας από τις επιχειρήσεις του κλάδου κάτι 

που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να εξηγεί και την τιμή του κάθε 

αριθμοδείκτη. 

v Το δείγμα των 49 εταιρειών του κλάδου που αναλύονται είναι περιορισμένο 

αφού μόνο γι΄αυτές υπάρχουν δημοσιευμένοι ισολογισμοί σε βάθος δεκαετίας. 

v Αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες στην συνεργασία μας με το Επιμελητήριο 

Μεσσηνίας, στην προσπάθεια να μας δοθούν οικονομικά στοιχεία για τις 

ατομικές επιχειρήσεις του κλάδου αφού δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων. 

  

Προτάσεις Έρευνας σε Μελλοντικούς Ερευνητές 

Ø Θα ήταν χρήσιμο να γίνει ξεχωριστή χρηματοοικονομική ανάλυση για κάθε 

προϊόν του κλάδου (π.χ. λάδι ,κρασί, τυροκομικά προϊόντα, κλπ). 

Ø Προτείνεται επίσης η χρήση ερωτηματολογίου για την χρηματοοικονομική 

ανάλυση των ατομικών επιχειρήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού-Ενεργητικό 2006-2015 

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

1 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 47.283.648,00 52.200.039,00 46.707.347,00 45.341.592,00 39.582.291,00 39.933.784,00 32.613.256,00 30.793.097,00 25.539.912,00 22.649.745,00
2  ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 7.898.351,00 8.754.446,00 8.118.067,00 7.356.738,00 4.039.114,00 4.541.746,00 5.423.122,00 4.876.786,00 4.322.323,00 3.976.839,00
3  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 45.596.166,00 53.820.908,00 54.880.841,00 49.844.127,00 47.210.646,00 41.730.375,00 33.174.243,00 30.747.832,00 25.956.149,00 22.118.976,00

4  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.470.249,00 16.928.944,00 16.758.524,00 15.736.017,00 10.888.800,00 13.871.852,00 14.073.337,00 13.316.228,00 11.805.041,00 11.142.855,00

5
 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-
ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.087.569,00 1.324.712,00 1.839.356,00 1.655.772,00 1.707.753,00 1.618.900,00 1.231.542,00 1.012.015,00 766.499,00 784.263,00

6  ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 33.494.080,00 33.621.858,00 39.326.531,00 35.414.871,00 30.247.367,00 27.274.924,00 22.871.053,00 20.233.029,00 17.959.780,00 16.009.066,00

7  ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20.544.632,00 22.571.225,00 25.502.580,00 22.768.012,00 21.504.758,00 17.100.057,00 13.382.080,00 12.096.161,00 11.275.208,00 9.484.773,00

8  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 12.108.694,00 10.122.126,00 12.325.775,00 11.250.950,00 7.337.006,00 8.916.849,00 8.596.701,00 7.464.270,00 6.190.801,00 6.056.268,00

9
 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-
ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 840.750,00 928.507,00 1.498.179,00 1.395.909,00 1.405.601,00 1.258.018,00 892.273,00 672.591,00 493.772,00 468.028,00

10  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.681.730,00 1.255.968,00 2.080.781,00 3.987.508,00 3.849.033,00 3.911.899,00 69.116,00 75.314,00 66.730,00 52.929,00
11  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 4.043.659,00 3.736.915,00 2.356.308,00 2.176.308,00 2.134.308,00 1.533.933,00 1.512.950,00 997.950,00 582.950,00 582.950,00
12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 21.268.027,00 25.180.242,00 28.242.631,00 24.382.040,00 16.721.648,00 19.849.678,00 16.543.458,00 16.464.290,00 14.583.307,00 15.718.431,00
13  ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 8.029.389,00 10.996.502,00 12.781.649,00 10.467.255,00 7.113.540,00 8.427.143,00 5.738.512,00 6.202.883,00 6.291.492,00 7.451.941,00
14  ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0,00 0,00 114.304,00 223.776,00 75.585,00 404.383,00 161.348,00 52.242,00 338.001,00 340.482,00
15  ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 13.238.635,00 14.183.743,00 15.346.674,00 13.691.011,00 9.532.519,00 11.018.152,00 10.643.600,00 10.209.168,00 7.953.816,00 7.926.010,00
16 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 43.946.156,00 49.269.522,00 50.842.797,00 50.547.522,00 39.938.036,00 35.614.233,00 29.053.057,00 26.376.979,00 24.656.500,00 21.395.333,00

17  ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 33.382.033,00 38.575.752,00 41.460.805,00 42.298.824,00 33.843.840,00 32.020.739,00 26.356.941,00 22.698.295,00 19.800.937,00 18.553.577,00
18  ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 10.682,00 207.115,00 200.572,00 89.077,00 89.136,00 99.100,00 29.822,00 29.822,00 779.822,00 29.822,00
19  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.553.441,00 10.486.652,00 9.181.422,00 8.159.621,00 6.005.059,00 3.494.391,00 2.666.295,00 3.648.864,00 4.075.746,00 2.811.935,00
20 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 8.676.501,00 14.504.139,00 9.767.062,00 13.094.096,00 10.416.231,00 9.711.868,00 11.315.278,00 11.615.174,00 6.800.718,00 5.552.877,00
21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 121.174.328,00 141.153.948,00 135.559.833,00 133.365.250,00 106.658.204,00 105.109.562,00 89.525.050,00 85.249.541,00 71.580.439,00 65.316.387,00
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
22
23 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 43.601.770,00 55.806.791,00 50.107.193,00 49.022.406,00 39.581.914,00 36.880.351,00 33.673.990,00 31.258.799,00 26.662.417,00 26.291.441,00
24  ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28.634.755,00 34.865.702,00 33.654.417,00 31.747.577,00 27.708.097,00 25.854.673,00 22.081.619,00 21.034.198,00 18.471.753,00 16.144.508,00
25  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 15.809.585,00 19.525.791,00 18.307.723,00 18.956.283,00 14.679.397,00 13.644.454,00 12.635.616,00 11.009.555,00 9.114.839,00 10.175.088,00

26
 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ -842.571,00 1.415.292,00 -1.854.949,00 -1.681.452,00 -2.805.579,00 -2.618.768,00 -1.043.241,00 -784.951,00 -924.173,00 -28.155,00

27
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22.422.168,00 24.655.741,00 26.821.489,00 30.068.493,00 29.123.369,00 29.436.295,00 22.102.546,00 18.639.307,00 8.391.218,00 3.786.193,00

28  ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21.933.033,00 24.043.606,00 26.301.244,00 29.239.489,00 28.281.348,00 28.845.480,00 21.789.045,00 18.334.717,00 8.145.090,00 3.579.670,00
29  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 489.136,00 612.135,00 520.245,00 829.004,00 842.021,00 590.816,00 313.502,00 304.590,00 246.129,00 206.523,00
30 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 55.150.393,00 60.691.415,00 58.631.156,00 54.274.354,00 37.952.916,00 38.792.911,00 33.748.519,00 35.351.436,00 36.526.801,00 35.238.754,00

31  ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 22.144.524,00 21.839.491,00 18.346.457,00 14.799.708,00 12.614.991,00 14.586.334,00 13.013.734,00 14.131.558,00 18.186.512,00 16.222.770,00

32
 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-
ΠΙΣΤΩΤΕΣ 22.656.395,00 26.786.764,00 27.610.477,00 29.497.078,00 17.953.429,00 17.108.000,00 14.855.894,00 14.246.044,00 11.338.244,00 11.398.444,00

33
 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 309.502,00 287.636,00 1.360.491,00 86.206,00 86.206,00 745.301,00 795.441,00 1.008.117,00 985.253,00 1.726.890,00

34  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.039.973,00 11.777.522,00 11.313.730,00 9.891.364,00 7.298.294,00 6.353.272,00 5.083.450,00 5.965.715,00 6.016.794,00 5.890.648,00
35 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 121.174.328,00 141.153.948,00 135.559.833,00 133.365.250,00 106.658.204,00 105.109.562,00 89.525.050,00 85.249.541,00 71.580.439,00 65.316.387,00
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
36
37  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 149.978.437,00 160.386.449,00 172.080.772,00 128.947.799,00 104.730.124,00 95.304.492,00 78.493.812,00 81.818.087,00 80.813.990,00 95.507.618,00
38 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 124.927.979,00 133.652.181,00 145.496.799,00 108.959.619,00 86.278.176,00 78.460.462,00 66.540.934,00 66.536.664,00 69.379.624,00 81.218.114,00
39  ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 25.050.457,00 26.734.276,00 26.583.974,00 19.988.178,00 18.451.948,00 16.844.027,00 11.952.880,00 15.281.424,00 11.434.371,00 14.289.505,00
40  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 1.657.116,00 1.395.283,00 1.002.660,00 1.048.363,00 1.141.429,00 1.018.878,00 1.231.686,00 742.224,00 712.803,00 724.125,00
41 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.856.033,00 3.139.734,00 3.138.814,00 2.831.105,00 2.547.962,00 1.813.296,00 1.032.714,00 1.168.407,00 1.403.851,00 1.010.509,00
42 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20.384.376,00 20.470.818,00 18.168.841,00 15.521.680,00 14.636.332,00 13.939.805,00 11.030.556,00 11.396.045,00 10.225.648,00 9.963.509,00
43  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 3.467.162,00 4.519.009,00 6.278.978,00 2.683.751,00 2.409.091,00 2.109.801,00 1.121.291,00 3.459.195,00 517.671,00 4.039.614,00
44  ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.703,00 179.253,00 355.571,00 560.917,00 496.823,00 442.798,00 631.983,00 624.260,00 638.297,00 261.926,00
45 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 53.632,00 296.307,00 1.072.424,00 647.076,00 480.108,00 460.474,00 217.685,00 473.564,00 174.562,00 385.914,00

46
ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 55.324,00 86.990,00 214.814,00 371.776,00 93.384,00 229.033,00 327.444,00 114.494,00 176.487,00 106.746,00

47  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.273.228,00 2.562.284,00 3.261.201,00 3.680.846,00 3.450.300,00 3.205.190,00 2.673.468,00 2.428.773,00 2.398.791,00 2.309.563,00

48
 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.217.904,00 2.475.295,00 3.046.387,00 3.309.068,00 3.356.916,00 2.976.158,00 2.346.024,00 2.314.277,00 2.222.305,00 2.202.817,00

49  ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.369.909,00 4.314.964,00 5.347.311,00 2.225.820,00 2.332.421,00 1.863.085,00 1.208.144,00 3.495.399,00 804.920,00 3.808.884,00
50  ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0,00 374.231,00 1.636.131,00 130.260,00 277.406,00 823.452,00 720.420,00 960.689,00 1.060.919,00 1.439.971,00
51  ΦΟΡΟΣ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ -960.538,00 -271.435,00 1.544.432,00 880.629,00 695.754,00 805.301,00 739.412,00 1.002.442,00 511.668,00 885.876,00
52 EBITDA 8.538.636,00 10.116.368,00 12.427.357,00 8.769.456,00 8.259.516,00 6.853.033,00 4.416.505,00 6.878.925,00 4.115.403,00 7.236.999,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ


