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Δειώλσ ππεύζπλα όηη ε πηπρηαθή εξγαζία είλαη εμ’ νινθιήξνπ δηθό κνπ έξγν θαη 

θαλέλα κέξνο ηεο δελ είλαη αληηγξακκέλν από έληππεο, ειεθηξνληθέο ή άιιεο πεγέο, 

κεηάθξαζε από μελόγισζζεο πεγέο ή/θαη αλαπαξαγσγή από εξγαζίεο άιισλ εξεπλεηώλ 

ή θνηηεηώλ. Όπνπ έρσ βαζηζηεί ζε ηδέεο ή θείκελα άιισλ, ην πξνζδηνξίδσ ζαθώο κέζα 

από ηελ θαιή ρξήζε αλαθνξώλ αθνινπζώληαο ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία. Με ην 

παξόλ θείκελν δειώλσ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο/ε γηα ην πεξηερόκελν ηεο 

παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαζώο θαη γηα ηπρόλ παξάβαζε ζρεηηθώλ Νόκσλ, 

θαλόλσλ θαη δενληνινγίαο ζηελ εξγαζία απηή, θαη αλαιακβάλσ πιήξσο θαη 

απνθιεηζηηθά όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, 

δηαρξνληθά, όηη ε εξγαζία απηή (νιηθώο ή ηκήκα ηεο) δελ κνπ αλήθεη δηόηη είλαη πξντόλ 

ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Επίζεο δειώλσ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο/ε έλαληη ηνπ Νόκνπ ή έλαληη ηπρώλ απαηηήζεσλ άιισλ γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα (π.ρ. πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, δπζθήκηζεο, θ.α.) κπνξεί λα εγεξζεί δηαρξνληθά 

θαη αθνξά ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο απηήο. Τέινο δειώλσ πσο νη απόςεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή εθθξάδνπλ κόλν εκέλα (ηνλ/ηελ 

ζπγγξαθέα) θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί πσο αληηπξνζσπεύνπλ απόςεηο ηνπ 

επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ Τκήκαηνο, ηεο Σρνιήο ή ηνπ Ιδξύκαηνο.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηάθνξσλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ μελνδνρείσλ. ηελ Διιάδα είλαη 

φκσο γεγνλφο πσο ν θιάδνο απηφο δελ έρεη αληηκεησπίζεη ηφζν ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φζν άιινη θιάδνη εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ θαζψο θαη ησλ κεγάισλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ γεληθά ζηε ρψξα καο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ζηε Μεζζελία 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κέζσ ηεο 

ρξήζεο αξηζκνδεηθηψλ γηα ην μελνδνρείν Elite City Resort ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε 

Καιακάηα γηα ηελ πεξίνδν 2012 - 2016 κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε επίπησζε ηεο 

θξίζεο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη γίλεη κηα εθηίκεζε γηα 

ηηο πξννπηηθέο απηήο ηα επφκελα ρξφληα. 

Σν πην ζεκαληηθφ απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη πσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε θεξδνθνξία θαη ηε βησζηκφηεηα ηφζν 

ηνπ Elite City Resort φζν θαη ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ ηεο Καιακάηαο. 
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ABSTRACT 
 

It is a fact that the financial crisis has significantly affected the efficiency of various 

sectors of the Greek economy, one of which is the tourism and hotel sectors. In 

Greece, however, this sector has not encountered as serious problems as other sectors 

due to its nature as well as the great comparative advantages that the tourism sector 

has in general in our country, especially in the Peloponnese region and in Messinia. 

In this work, a financial analysis is carried out through the use of indexes for the Elite 

City Resort Hotel located in Kalamata for the period 2012-2016 in order to study the 

impact of the crisis on the company's financial results as well as an assessment of the 

prospects for this next years. 

The most important of the findings of this research is that the economic crisis has 

significantly affected the profitability and sustainability of both Elite City Resort and 

the Kalamata hotel industry. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Ο ηνπξηζκφο σο ιέμε έρεη πεξίπνπ δχν αηψλεο δσήο, σο έλλνηα φκσο εκθαλίδεηαη απφ 

ηελ απγή ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ζ έκθπηε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίζεη 

λένπο ηφπνπο αιιά θαη ελίνηε ε αλάγθε θπγήο, ηνλ νδήγεζε ζην ηαμίδη θαη ζηελ 

εμεξεχλεζε, ελψ ε επηζηξνθή ηνπ, ζπλνδεπφκελε κε δηεγήζεηο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, 

νδεγνχζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο αλάγθεο γλσξηκίαο κε άιινπο ηφπνπο θαη ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ, δεκηνπξγψληαο ηηο απαξρέο ελφο θαηλφκελνπ ην νπνίν έρεη 

απνθηήζεη ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πνιχ πην πξηλ απ‟ φηη θαληάδνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη. 

Καηά ηνλ Βαξβαξέζν
1
, ν ηνπξηζκφο είλαη έλα απηνδχλακν θαηλφκελν, πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ, ε ρσξηθή 

εμάπισζή ηνπ θαη ε θνηλσληθή απνδνρή ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν, ηείλνπλ λα ηνλ 

θαηαζηήζνπλ σο έλα θνηλφηππν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο 

θαζεκεξηλφηεηαο
2
. 

Ο ηνπξηζκφο έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή  πνιιψλ επηζηεκφλσλ θαη επηζηεκψλ θαη 

έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο, ε θάζε κηα απφ ηελ δηθή ηεο νπηηθή γσλία. Πξψηνη 

δηαηχπσζαλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ νη Heath and Wall
3
. Αθνινπζεί ζηελ ηειηθή 

ηνπ κνξθή ν νξηζκφο: «Σνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ηαμίδη θαη ηελ παξακνλή  μέλσλ πξνο έλα ηφπν ζηνλ ηφπν απηφλ, 

εθφζνλ ε παξακνλή δελ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπλεπψο 

δελ αζθείηαη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο».  

 

 

 

                                                           
1
 Βαπβαπέζορ Σ., (2013 πποζεγγίζειρ, εκδόζειρ Πποπομπόρ), Οικονομική ηος 

ηοςπιζμού, Δννοιολογικέρ, θεωπηηικέρ και μεθοδολογικέρ πποζεγγίζειρ, εκδόζειρ 
Πποπομπόρ 
2
 Βαπβαπέζορ Σ., (2013), Οικονομική ηος ηοςπιζμού, Δννοιολογικέρ, θεωπηηικέρ και 

μεθοδολογικέρ πποζεγγίζειρ, εκδόζειρ Πποπομπόρ 
3 Heath, E. and Wall, G., (1991), Marketing Tourism Destinations: a strategic 

planning approach. New York: J. Wiley 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 

ΚΑΣΑΣΑΕΙ 
 

1.1 Σι εύναι η λογιςτικό και ποιοσ ο ςκοπόσ τησ 
 

Ζ Λνγηζηηθή νξίδεηαη σο ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή 

ζπγθέληξσζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή πεξηνχζηα θαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ επηρεηξήζεσλ.  Έλαο 

δηαθνξεηηθφο νξηζκφο καο ιέεη φηη ε Λνγηζηηθή είλαη ε επηζηήκε ηεο ζπγθέληξσζεο 

θαη ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ, αιιά θαη 

ε ηερληθή ηεο ζπλνπηηθήο απφδνζεο, αλάιπζεο θαη εξκελεία ηνπο, φπσο επίζεο θαη 

ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα απνηειέζκαηα δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ελδηαθέξνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο
4
:  

• Μεηφρνπο 

 • Πηζησηέο 

 • Δξγαδφκελνπο  

• Πξνκεζεπηέο 

 • Πειάηεο  

• Οηθνλνκηθνχο αλαιπηέο 

 • Φνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αξρέο 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ άιισλ  πεξηιακβάλνληαη ηα 

εμήο: 

                                                           
4 Αληθανηήρ Γ, (2010), Χπημαηοοικονομική Λογιζηική – Ππώηορ Τόμορ, εκδόζειρ 
Πάμιζορ 
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 • Ηζνινγηζκφο 

 • Λνγαξηαζκφο απνηειέζκαηα ρξήζεσο  

• Μεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 • Σακεηαθέο ξνέο  

• Δπεμεγεκαηηθά ζηνηρεία  

• Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.  

ε πξνζαξηήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη 

άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο αλαγλψζηεο 

ζηελ αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζή ηνπο. 

 Ο ζθνπφο ηεο Λνγηζηηθήο είλαη δηηηφο
5
: 

α)     Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε, δειαδή ζηελ εγεζία, ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηε θαιχηεξε ιεηηνπξγία, ηνλ έιεγρν θαη γεληθψο ηε θαιχηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ 

β)     Ζ παξαρψξεζε πιεξνθνξηψλ ζε άηνκα πνπ είλαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 

ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα επελδπηηθψλ απνθάζεσλ,  θξαηηθήο 

πνιηηηθήο θ.ιπ.  

• Ζ αλάιπζε, ε κέηξεζε θαη ε θαηαρψξεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα 

ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 

•  Ζ ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ δεδνκέλσλ. 

• Ο πεξηνδηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο 

(Financial  Position) ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ. 

• Ο πεξηνδηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηηπγράλνπλ νη Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο. 

                                                           
5
 Αληθανηήρ Γ, (2010), Χπημαηοοικονομική Λογιζηική – Ππώηορ Τόμορ, εκδόζειρ 

Πάμιζορ 
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• Ο ππνινγηζκφο δηαθφξσλ κεγεζψλ, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξηαθέο 

απαηηήζεηο ηεο δηνηθήζεσο ησλ Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ, ησλ Κξαηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ή άιισλ θνξέσλ εμνπζίαο. 

1.2 Οι κυριότερεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 
 

Μηα αθξηβήο θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειείηαη απφ ηνλ 

Ηζνινγηζκφ, ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο
6
, ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ 

ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ηέινο ηηο ζεκεηψζεηο θαη 

ηηο  επεμεγήζεηο
7
. 

1.3 Οι βαςικϋσ αρχϋσ των οικονομικών καταςτϊςεων 
 

 Απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ 

Γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηαξηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή παξαδνρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. χκθσλα κε 

απηή ηελ εθδνρή ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη θαη 

απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηφδσλ ζηηο νπνίεο απηά 

αθνξνχλ. Ζ απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ δελ ηζρχεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ
8
. 

 

 

                                                           
6 Giannarakis G., Garefalakis A., Lemonakis C., Konteos G., (2017) “The Drivers of 

Social Responsible Stock Index: The Case of Dow Jones Sustainability Index World”, 

Corporate Ownership and Control, 14 (2-1) pp 173-180 (ABS 1*). 

 
7 Γπηγοπάκορ Θ., (1989), Γενικέρ απσέρ ελεγκηικήρ, εκδόζειρ ΣΟΛ 

 
8 Garefalakis A., Dimitras A., Floros C., Lemonakis C., (2016) “How Narrative 

Reporting changed the Business World: Providing a new measurement tool”, 

Corporate Ownership and Control 13 (4) pp 317-334 (ABS 1*). 
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 πλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη κε ηε παξαδνρή φηη ε επηρείξεζε 

ζπλερίδεη θαη Οα ζπλερίζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην πξνβιεπηφ 

κέιινλ θαη δελ έρεη ηελ πξφζεζε νχηε ηελ αλάγθε λα ξεπζηνπνηήζεη ή λα πεξηθφςεη 

ζεκαληηθά ην επίπεδν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

1.4 Φρόςτεσ των λογιςτικών πληροφοριών 
 

Καηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, 

θαζψο θαη ηε δηεχξπλζε θαη δηεζλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή 

είλαη, σο έλα βαζκφ, απφξξνηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε
9
. 

Με ηνλ φξν ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ελλννχκε φζνπο ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Οη ρξήζηεο απηνί θαηαηάζζνληαη ζε δπν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηνπο : (α) εζσηεξηθνχο θαη (β) εμσηεξηθνχο
10

. 

ηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ νη κέηνρνη θαη φζνη βξίζθνληαη εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. Ζ αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνχξγεζε, εθηφο ησλ 

άιισλ, θαη ηελ αλάγθε δέζκεπζεο, αθελφο, κεγάινπ χςνπο θεθαιαίσλ, θαη, 

αθεηέξνπ, ηε δέζκεπζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιφγσ θαη ηεο ζε κεγάιν 

βαζκφ εθκεράληζεο ηεο παξαγσγήο. Σα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά νδήγεζαλ ζε 

αδπλακία ή, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζε απξνζπκία εηζθνξάο ησλ απαηηνχκελσλ 

θεθαιαίσλ απφ έλαλ επηρεηξεκαηία ή απφ κηθξφ αξηζκφ επηρεηξεκαηηψλ, φηαλ νη 

πθηζηάκελεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγνχζαλ ην 

ελδερφκελν απψιεηαο ηεο ζπλνιηθήο, δει. θαη ηεο εμσεπηρεηξεκαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ 

επηρεηξεκαηία, ηδίσο ζε θιάδνπο κε πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ. 

                                                           
9 Αληθανηήρ Γ., (2004), Χπημαηοοικονομική λογιζηική Β΄ ηόμορ, εκδόζειρ Πάμιζορ 

 
10 Garefalakis A., Dimitras A., (2016) “The Contribution of Management Commentary 

Index (Ma.Co.I) in Annual Banking Reports (ABR) and the Chronicle of the Great 

Greek Crisis”, Theoretical Economics Letters 06 (05) pp 1060-1087. 
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Ο κεγάινο αξηζκφο κεηφρσλ θαζηζηά αλεπηζχκεηε ηελ απεπζείαο ελεκέξσζή ηνπο, 

έζησ θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη επηηξεπφηαλ απεξηφξηζηα 

θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θαηερφκελνπ απφ ην κέηνρν θεθαιαίνπ, ζα ήηαλ 

δπλαηή ε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ δσηηθψλ γηα επφδσζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ απφ 

πξφζσπν πνπ απέθηεζε κηθξφ πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, κε κνλαδηθή πξφζεζε ηελ 

πξφθιεζε βιάβεο ζηελ εηαηξία. ην πξαθηηθφ, εμάιινπ, πεδίν ε ελεκέξσζε απηή ζα 

ήηαλ θαη αδχλαηε, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ζνβαξήο δηαηαξαρήο ζηηο εξγαζίεο ηεο 

εηαηξίαο, έζησ θαη αλ δελ ππήξρε ην πξφβιεκα ηεο δηαξξνήο βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ
11

. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πνιππινθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε ζχγρξνλε επηρείξεζε, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο φισλ ησλ κεηνρψλ ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζε 

πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ πςεινχ βαζκνχ εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο, απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

ηε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη φινη εθείλνη πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ, κεηαμχ άιισλ: (α) ην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ – Υ.Α.Α., νη επελδπηέο θαη νη πειάηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα 

ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηνπο ελδερφκελνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ηα δεκνζηεπφκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πέξα 

απφ απηνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαδεδεγκέλσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. (β) 

Οη ηξάπεδεο, νη δαλεηζηέο θαη νη πξνκεζεπηέο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα 

αλαιάβνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ή δαλεηνδφηεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απφ ηε 

κειέηε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο θαη ηηο εκεξνκελίεο πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ, έλαο δαλεηζηήο κπνξεί , 

γηα παξάδεηγκα, λα δηακνξθψζεη γλψκε γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηφζν ηηο βξαρππξφζεζκεο φζν θαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο. (γ) Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζνπλ ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηά ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ ζηε αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ – ρ/θ . Παξάιιεια, νη αξκφδηεο θξαηηθέο 

                                                           
11 Καπαγιώπγορ Θ., Παπαδόποςλορ Γ., (2010), Διζαγωγή ζηη σπημαηοοικονομική 
λογιζηική, εκδόζειρ Γεπμανόρ 
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ππεξεζίεο επηζπκνχλ αμηφπηζηεο ρ/θ, δηφηη έηζη ζα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ άληιεζε 

αλάινγσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. (δ) Σν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδεηαη, φρη κφλν 

γηα λα γλσξίδεη ην κέιινλ ηνπ κέζα ζε απηή αιιά θαη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζεη, αμηνινγήζεη θαη επηιέμεη κεηαμχ δηαθφξσλ εξγαζηαθψλ πξνζθνξψλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ
12

. 

Σνλίδεηαη φηη ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ρ/θ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εμσηεξηθφ 

ρξήζηε κε γλψζεηο ινγηζηηθήο λα απνθηήζεη κηα πιήξε αληίιεςε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρ/θ.       

1.5 Η ϋννοια τησ αξιοπιςτύασ των οικονομικών καταςτϊςεων 
 

Έρνληαο σο βάζε ηελ επξεία έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε 

πνηφηεηα ζηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα θαηαλνεζεί 

θαη λα αλαιπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο ηνλίδνληαη θάπνηεο δηαζηάζεηο πνπ ηε 

δηαρσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα είδε ππεξεζηψλ
13

. 

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο DeAngelo (1981)
14

 θαη Hussainey 

(2009)
15

, ε αμηνπηζηία νξίδεηαη σο ε ζπλδπαζκέλε πηζαλφηεηα θαηαξράο ηνπ 

εληνπηζκνχ θαη θαηφπηλ ηεο αλαθνξάο νπζηαζηηθψλ ιαζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πηζαλφηεηα απηή εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ θαηέρεη ν εθάζηνηε ειεγθηήο, φζν θαη απφ ην βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα εθθέξεη νπνηαδήπνηε γλψκε ρσξίο λα 

ππνθχπηεη ζε πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη ζε πηζαλέο αζθνχκελεο πηέζεηο απφ ηελ 

                                                           
12

 Καπαγιώπγορ Θ., Παπαδόποςλορ Γ., (2010), Διζαγωγή ζηη σπημαηοοικονομική 
λογιζηική, εκδόζειρ Γεπμανόρ 
13 Sariannidis N., Koskosas I., Garefalakis A., Antoniadis I. (2009) “Volatility of Stock 

Returns: The Case of the Belgian Stock Exchange”, International Journal of Business 

Forecasting and Marketing Intelligence (IJBFMI), 1 (2) pp 111-121. 

 
14 DeAngelo L., (1981), Auditor size and audit quality, Elsevier 
15 Hussainey K., (2009), The impact of audit quality on earnings predictability, 
Emerald 
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ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

Αληηζηνίρνπο, θαηά ηνπο Titman θαη Trueman (1986)
16

, ε αμηνπηζηία νξίδεηαη σο ην 

επίπεδν αθξίβεηαο πνπ ν ειεγθηήο ζέιεη λα κεηαθέξεη ζηνπο επελδπηέο κέζσ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εθηηκήζνπλ ηελ αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Απηή ε 

ζεψξεζε ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ Wallace (1980)
17

, ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε 

αμηνπηζηία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε ειεγθηή λα κεηψζεη ηε κεξνιεςία πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο
18

.  

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αμηνπηζηία πξέπεη λα αλαιπζεί ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά 

ηεο. Καηά ηνλ Duff (2004)
19

, ε αμηνπηζηία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη κε ηελ ηερληθή πνηφηεηα. Ζ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη βάζεη ηεζζάξσλ παξαγφλησλ
20

:  

1. Σελ ππεπζπλφηεηα ηνπ ειεγθηή 

2. Σελ ελζπλαίζζεζή ηνπ 

3. Σν βαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ θάζε πειάηε  

4. Σελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ  

Αληηζηνίρσο, ε ηερληθή πνηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο επεξεάδεηαη απφ πέληε πα-

ξάγνληεο: 

1. Σε θήκε ηνπ ειεγθηή 

                                                           
16 Titman S, Trueman B., (1986), Information quality and the valuation of new issues, 
Elsevier 
17 Wallace W., (1980), The economic role of the audit in free and regulated markets 
18 Garefalakis A., Zisis P., Gerakis G., Galifianakis G., (2009) „„Constructing a 

strategic planning framework for a private service organization in Greece, by 

following the fundamentals of BSc‟‟, International Review of Applied Economic 

Research, 3 (2). 

 
19 Duff A., (2004), Auditqual: Dimensions of audit quality, Researchgate 
20 Mantalis G., Lemonakis C., Garefalakis A., Vassakis K., Xanthos G., (2016) 

“Efficiency and ship class of shipping companies: The case of Greek-owned shipping 

companies”, International Journal of Supply Chain Management 2 (1) pp 78-84 
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2. Σελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξαθνινπζεί θαη λα εληνπίδεη κε αθξίβεηα ηα νπζηψδε ιάζε 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

3. Σελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα 

4. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία  

5. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα, ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν. 

Πξντφληα ηεο ειεγθηηθήο πνηφηεηαο είλαη ε αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο, φπσο 

απνξξέεη απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαη ε 

πνηφηεηά ηεο. Με ηνλ φξν αμηνπηζηία ελλνείηαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πιήξεηο, νξζέο, αθξηβείο 

θαηαλνεηέο θαη έγθαηξεο. Απηά ηα δχν πξντφληα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηνπ θχξνπο ησλ ειεγθηψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ εηζξνή λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ειεγθηέο ιφγσ ηεο θήκεο ηνπο 

θαζψο νη ίδηεο νχηε γλσξίδνπλ αλ πξαγκαηηθά νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο απνδίδνπλ κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ 

νξγαληζκνχ, νχηε κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ κε 

άιινπο αληαγσληζηηθνχο νξγαληζκνχο, αιιά δελ είλαη θαη ζε ζέζε λα επαιεζεχζνπλ 

αλ ε πνηφηεηα ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απηή πνπ 

πιεξψλνπλ. 
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1.6 Περιοριςμού ςτισ αξιόπιςτεσ πληροφορύεσ 
 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ζχληνκα νη θπξηφηεξνη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο
21

: 

1. Ο πεξηνξηζκφο ηεο έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο 

 

Αλ ππάξρεη δίρσο πξνεηδνπνίεζε θαζπζηέξεζε ζηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηέο 

κπνξεί λα ράζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα ηζνξξνπεί ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο έγθαηξεο ελεκέξσζεο θαη δηάρπζεο ησλ αμηφπηζησλ 

πιεξνθνξηψλ
22

. 

 

2. Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ νθέινπο θαη θφζηνπο 

 

3. Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
23

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Lemonakis C., Garefalakis A., Giannarakis G., Adamou A., (2016) “Exporting 

Activity using Manufacturing Firms‟ Financial Data: the case of Clothing and 

Footwear (CFW) Sector” European Journal of Economics, Finance and 

Administrative Sciences (91) pp 5-12. 

 
22 Καπαμάνηρ Κ., (2008), Σύγσπονη ελεγκηική, εκδόζειρ ΟΠΑ 

 
23 Lemonakis C., Vassakis K., Garefalakis A., Partalidou X., (2016) “Manufacturing 

Firms‟ Performance and Productivity: Evidence from North and South European, 

Scandinavian and Balkan Countries”, Theoretical Economics Letters 6 (4) pp 789-

797. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο: Η ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΨΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΨΝ 
 

2.1 Ειςαγωγό ςτην ϋννοια τησ ανϊλυςησ των αριθμοδεικτών 
 

Με ηελ αλάιπζε ηεο πνξείαο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, έηζη φπσο 

δεκνζηεχνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ εμέηαζε λνζνθνκεηαθψλ 

κνλάδσλ πξνρσξνχκε ζηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ.  

Ζ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ είλαη νπζηαζηηθά o ππνινγηζκφο θαη ε ζχγθξηζε δεηθηψλ, 

ην κέγεζνο θαη ε ηάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο ζηνπο επελδπηέο. Έλαο αξηζκνδείθηεο 

απνθηά αμία κφλν φηαλ ζπγθξίλεηαη κε άιια δεδνκέλα θαη πξφηππα. Κη απηφ γηαηί 

έλαο αξηζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη ειάρηζηε πιεξνθφξεζε γηα κηα επηρείξεζε, 

εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα αληηθεηκεληθά απνδεθηή ηηκή ηνπ. Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεηε ε ζχγθξηζε θάζε δείθηε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα κηα ζεηξά εηψλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε ηάζε 

ηεο εηαηξίαο θαη ε ζέζε ηεο κέζα ζηνλ θιάδν. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, ε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζεί θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία, πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη λα δηαθνξνπνηεί, ζπλεπψο, ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεη.   

Οη βαζηθφηεξνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νη εμήο
24

:  

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο  

 Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Γείθηεο ξεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

                                                           
24 Νιάπσορ Ν., (2004), Χπημαηοοικονομική ανάλςζη λογιζηικών καηαζηάζεων έβδομη 
έκδοζη, εκδόζειρ Σηαμούληρ 
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 Γείθηεο θάιπςεο ηφθσλ 

2.2 Αριθμοδεύκτεσ αποδοτικότητασ 
 

Απνδνηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. Οη 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο κεηξνχλ ην βαζκφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο 

επηρείξεζεο, ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη δείθηεο, πνπ ππνινγίδνληαη ζπλήζσο, 

είλαη νη εμήο: 

 πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα (Overall Rate of Return): Μεηξάεη ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 

Σπλνιηθή απνδνηηθόηεηα =
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂

𝛭έ𝜍𝜊𝜎  ό𝜌𝜊𝜎  𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌𝜊 ύ 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊 ύ
 *100 

 Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (Return on Equity): Γείρλεη θαηά πφζν 

επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνηήζεσο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο 

θαη κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ 

ηεο επηρείξεζεο απαζρνινχληαη ζε απηήλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο γίλεηαη σο 

εμήο
25

: 

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎

𝜇έ𝜍𝜊𝜎  ό𝜌𝜊𝜎  𝜄𝛿 ί𝜔𝜈  𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼 ί𝜔𝜈
 *100 

 

 Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο (Gross Profit Margin): Γείρλεη ηα ζπλνιηθά θέξδε, 

πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε, σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεψλ ηεο. 

Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο=
𝜇𝜄𝜅𝜏 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎
 *100 

 

 Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (Net Profit Margin): Γείρλεη ηα θαζαξά θέξδε, 

πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε, σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεψλ ηεο.   

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎
 *100 

 

                                                           
25

 Νιάπσορ Ν., (2004), Χπημαηοοικονομική ανάλςζη λογιζηικών καηαζηάζεων έβδομη 
έκδοζη, εκδόζειρ Σηαμούληρ 
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2.3 Αριθμοδεύκτεσ δραςτηριότητασ 
 

Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. πλήζσο ππνινγίδνληαη νη εμήο δείθηεο: 

 πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (Net Asset Turnover Ratio): Δθθξάδεη ην 

βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη δείρλεη αλ 

ππάξρεη ππεξ-επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε απηήλ, ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ 

πσιήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί. Τπνινγίδεηαη σο εμήο:   

 

Σπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌𝜊 ύ 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊 ύ
 

 

 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (Fixed Asset Turnover Ratio): 

Γείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαη ην αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ζε 

πάγηα ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 ό 𝜋ά𝛾𝜄𝜊  휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 ό
 

 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (Current Asset 

Turnover Ratio): Γείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαη ππνινγίδεηαη 

σο εμήο
26

: 

 

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊 ύ𝜈  휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 ό
 

 

 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ (Inventory Turnover Ratio): Γείρλεη 

πφζεο θνξέο αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο κέζα ζηε ρξήζε θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

                                                           
26

 Νιάπσορ Ν., (2004), Χπημαηοοικονομική ανάλςζη λογιζηικών καηαζηάζεων έβδομη 
έκδοζη, εκδόζειρ Σηαμούληρ 
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Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απνζεκάησλ=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ 𝜎𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝛼𝜋𝜊𝜃휀𝜇 ά𝜏𝜔𝜈
 

 

 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (Accounts Receivable Turnover 

Ratio): Γείρλεη πφζεο θνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, νη απαηηήζεηο 

ηεο επηρείξεζεο κεηαηξέπνληαη ζε κεηξεηά. 

 

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ=
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏 ή𝜍휀𝜔𝜈
 

 

 Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ (Cash Turnover Ratio): Δθθξάδεη ηε 

ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ δηαζεζίκσλ κέζα ζην έηνο θαη ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 

 

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα δηαζεζίκσλ=
𝜅𝛼𝜃 𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜍𝜐𝜈𝜊𝜆𝜊  𝛿𝜄𝛼𝜃휀𝜍 ί𝜇𝜔𝜈
 

2.4 Αριθμοδεύκτεσ αποτελεςματικότητασ 
 

Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη θαλεξψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, απαηηήζεσλ θαη πηζηψζεψλ ηεο ζε φξνπο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Οη δείθηεο 

απηνί είλαη νη εμήο
27

: 

 Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα (Average Inventory Period): 

Μεηξάεη ην κέζν αξηζκφ εκεξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πψιεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη σο εμήο:   

 

  Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα=
365 ∗ 𝛼𝜋𝜊𝜃 έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎
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 Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (Average Collection Period): 

Μεηξάεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε επηρείξεζε πεξηκέλεη γηα λα 

εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πηζησηηθή πψιεζε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε κεηξεηά.   

 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ=
365∗ 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏 ή𝜍휀𝜄𝜎

𝜍ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜔𝜈
  

 

 Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ (Average Payment Period): 

Γείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζηε ρξήζε αλαλεψζεθαλ νη ιεθζείζεο απφ ηελ 

επηρείξεζε πηζηψζεηο θαη ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο 

ππνρξ.= 
365∗ 𝜍𝜐𝜈𝜊𝜆𝜊  𝛽𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌 ό𝜃휀𝜍𝜇𝜔𝜈  𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀 ώ𝜍휀𝜔𝜈

𝜅ό𝜍𝜏𝜊𝜎  𝜋𝜔𝜆𝜂𝜃 έ𝜈𝜏𝜔𝜈
 

2.5 Αριθμοδεύκτεσ ρευςτότητασ 
 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

αξηζκνδείθηεο είλαη νη αθφινπζνη
28

: 

 

 Σξέρνπζα ή γεληθή ξεπζηφηεηα (Current Ratio): Δθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα εμνθιεί ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κέζσ 

ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 

Άκεζε ξεπζηφηεηα=
𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊𝜐𝜈  휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 ό − 𝛼𝜋𝜊𝜃 έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛽𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌 ό𝜃휀𝜍𝜇휀𝜎  𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀 ώ𝜍휀𝜄𝜎
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2.6 Αριθμοδεύκτεσ δανειακόσ επιβϊρυνςησ 

Οη αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλνπλ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη πηζησηέο ηεο ζε 

καθξνρξφλην επίπεδν. Οη δείθηεο απηνί είλαη νη εμήο
29

: 

 

 Ξέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα (Debt to Equity Ratio): Γείρλεη ηη πνζνζηφ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ ηα μέλα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ππεξδαλεηζκφο ζε κηα επηρείξεζε 

 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε=
 𝜉έ𝜈𝛼  𝜅휀𝜑 ά𝜆𝛼𝜄𝛼

ί𝛿𝜄𝛼  𝜅휀𝜑 ά𝜆𝛼𝜄𝛼
* 100 

 

 Ξέλα καθξνπξφζεζκα πξνο απαζρνιεζέληα θεθάιαηα (Long term  

capitalization Ratio): Γείρλεη ηη πνζνζηφ απφ ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα  

πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε αθνξά μέλα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα.  

Τπνινγίδεηαη σο εμήο 

 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε=
𝜉έ𝜈𝛼  𝜇𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌 ό𝜃휀𝜍𝜇𝛼  𝜅휀𝜑 ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛼𝜋𝛼𝜍𝜒𝜊𝜆𝜂𝜃 έ𝜈𝜏𝛼  𝜅휀𝜑 ά𝜆𝛼𝜄𝛼
* 100 

2.7 Αριθμοδεύκτησ κϊλυψησ τόκων 
 

Οη αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ηφθσλ δείρλνπλ πφζεο θνξέο απηνί νη ηφθνη θαιχπηνληαη 

απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

εμνθιεί ηνπο ηφθνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηα θέξδε ηεο. Οη θπξηφηεξνη δείθηεο 

είλαη νη εμήο:   

1. Κάιπςε ηφθσλ=
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂

𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜋𝜄𝜍𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅 ά έ𝜉𝜊𝛿𝛼
 

 

2. Κάιπςε ηφθσλ=
𝛫𝛱𝛷𝛢𝛸

𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜋𝜄𝜍𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅 ά έ𝜉𝜊𝛿𝛼
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο: ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΗ ΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ELITE CITY 

RESORT 
 

3.1 Ειςαγωγό – Τπηρεςύεσ διαμονόσ 
 

Σν μελνδνρείν Elite City Resort είλαη έλα πνιπηειέο ζπγθξφηεκα, ρηηζκέλν ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ Σαυγέηνπ θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ εμππεξέηεζή ζαο. 

Πξνζθέξεη πνιιαπιέο ππεξεζίεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ επηζθέπηε θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζε πιήξσο εμνπιηζκέλνπο θαη αλαθαηληζκέλνπο 

ρψξνπο, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί ζε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ
30

. 

To Elite City Resort, πξνθεηκέλνπ λα ζαο πξνζθέξεη ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην άλεηε δηακνλή ζαο, έρεη δεκηνπξγήζεη δχν 

ρψξνπο θαηαιπκάησλ θαη θηινμελίαο, ην Elite City Hotel θαη ηα Elite Villas. 

3.2 Τπηρεςύεσ του ξενοδοχεύου 

3.2.1 Elite Beach Bar 
 

Σν Elite Beach Bar απνηειεί κέξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Elite City Resort, θαη 

θηινμελεί ηνπο ινπφκελνπο ή κε επηζθέπηεο ζηελ ηδησηηθή παξαιία ηνπ μελνδνρείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ζηηγκέο ραιάξσζεο αιιά θαη δηαζθέδαζεο. Σν Elite 

Beach Bar νινθιήξσζε πξφζθαηα ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ HACCP θαη πηζηνπνηήζεθε θαηά DIN 

EN ISO 22000 : 2005 HACCP απφ ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

TÜV HELLAS (TÜV NORD Group) A.E., γηα λα ζαο πξνζθέξεη ζλαθ ή θξχα πηάηα, 

αλαςπθηηθά, πνηά ή θνθηέηι κε αζθάιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζαιάζζηνχ ζαο 

κπάληνπ. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο πεηζέηεο ζαιάζζεο, μαπιψζηξεο θαη 
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νκπξέιεο, ρσξίο ρξέσζε, γηα λα απνιαχζνπλ πξαγκαηηθά ηελ πεληαθάζαξε θαη 

φκνξθε παξαιία ηεο Καιακάηαο
31

. 

3.2.2 Elite Blue Conference Center 
 

Σν Elite Blue Conference Centre απνηειεί κέξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Elite City 

Resort ζηελ Καιακάηα θαη αθνξά ην επξχρσξν θαη πνιπηειέο ζπλεδξηαθφ θέληξν ηεο 

Μεζζελίαο. Σν Elite Blue Conference Centre είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε μερσξηζηφ 

ρψξν, αθξηβψο απέλαληη απφ ην θεληξηθφ καο θηίξην, Elite City Hotel. Απνηειείηαη 

απφ νθηψ (8) ζπλεδξηαθέο αίζνπζεο, δηαζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα εμππεξεηήζνπλ απφ είθνζη (20) έσο ρίιηα πεληαθφζηα (1500) άηνκα, ζε ρψξνπο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πέληε ρηιηάδσλ (5000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Πξφθεηηαη γηα 

κνληέξλνπο θαη αλαθαηληζκέλνπο ρψξνπο, πνπ πξνζαξκφδνληαη ρσξνηαμηθά αλάινγα 

κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, αληαπνθξίλνληαη ζηα ζχγρξνλα κέηξα ζπλεδξηαθήο 

θάιπςεο θαη είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηνπο 

ρψξνπο ηνπ Elite Blue Conference κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ νηνπδήπνηε είδνπο 

ζπλεδξηαθέο θαιχςεηο, αθνχ ην πξνζσπηθφ θαη νη εγθαηαζηάζεηο καο 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο πην απαηηεηηθέο αλάγθεο
32

. 

3.2.3 Γϊμοσ ςτο Elite City Resort 
 

Σν μελνδνρείν Elite City Resort κπνξεί λα αλαιάβεη πιήξσο ηελ θάιπςε ηνπ γάκνπ 

ζαο, ηεο μερσξηζηήο απηήο κέξαο ηεο δσήο ζαο θαη εζείο λα αθεζείηε ειεχζεξνη θαη 

μέγλνηαζηνη ζηελ ππέξνρε ζηηγκή ζαο. Ο ρψξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηφο πεξηιακβάλεη κηα 

ειιεληθή Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία, ζηελ νπνία κπνξείηε λα ηειέζεηε ην 

κπζηήξην ηνπ γάκνπ ζαο κε ξνκαληηθφ θαη κνλαδηθφ ηξφπν, κηαο θαη ζα ζαο 

ζπληξνθεχνπλ νη ήρνη ηεο ζάιαζζαο θαη ηα πνηθίια ρξψκαηα ηνπ νπξαλνχ, δίλνληαο 

έηζη κηα γεχζε εηδπιιηαθήο θαη εμσηηθήο αίζζεζεο. Μεηά ην κπζηήξην, ην Elite City 

Resort αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε catering κε εδέζκαηα θαη πηάηα απφ κηα κεγάιε 

πνηθηιία κελνχ, ζε έλα καγεπηηθφ ππαίζξην ρψξν κε ειαηψλεο, θνίληθεο θαη πεχθα 
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αθξηβψο δίπια ζηελ πηζίλα θαη ηε ζάιαζζα, αθήλνληαο ζηνπο θαιεζκέλνπο ζαο κηα 

αμέραζηε γεχζε απφ ην γάκν ζαο
33

. 

3.2.4 Εςτιατόριο Yiamas Gastro Bar 
 

Σν Yiamas Gastro Bar είλαη ε λέα πξφηαζε ηνπ μελνδνρείνπ Elite City Resort ζην 

ρψξν ηεο εζηίαζεο πνπ νξακαηίζηεθαλ νη άλζξσπνη ηνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε 

ιέμε "δηαζθέδαζε". Σν YIAMAS Gastro Bar έρεη γίλεη ην λέν hot spot ηεο πφιεο. 

Δίλαη έλα all day restaurant φπνπ ην πεξηβάιινλ ηνπ δεκηνπξγεί κία λέα ζρέζε πην 

δεζηή θαη πην θηιφμελε κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, γίλεηαη ην πξψην εζηηαηφξην ζηελ 

πφιε κε κνπζηθή απφ dj ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη guest εκθαλίζεηο επψλπκσλ 

ηξαγνπδηζηψλ θαη κνπζηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.   

Σν πξνζσπηθφ είλαη πξφζπκν θαη πνιχ ελεκεξσκέλν ελψ απφ ηελ θνπδίλα βγαίλνπλ 

δεζηά θαγεηά πνπ "κημάξνπλ" δεκηνπξγηθφηεηα θαη αηζζεηηθή
34

. 

3.3 Η ϋννοια τησ ποιότητασ των υπηρεςιών 
 

ε ηη ζπλίζηαηαη ε πνηφηεηα ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο; Ζ πνηφηεηα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηα standards πνπ ζέηνπλ νη ππεχζπλνη ζε φηη αθνξά ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα-ππεξεζίεο. Ζ βαζηθή δηαδηθαζία επίηεπμεο ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο είλαη θαηλνκεληθά απιή: Αξρίδεη κε ηε δηεξεχλεζε-κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ησλ απφςεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ-πξνζδνθηψλ ηνπ. Βάζεη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα - 

ππεξεζίεο ηεο, ηε λννηξνπία ηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κε ηξφπν 

ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο απηέο. Παξάιιεια, αλαπηχζζεη ζπζηήκαηα ειέγρνπ, 

ψζηε λα αμηνινγεί ζπλερψο ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο θαη λα ιακβάλεη 

δηνξζσηηθά κέηξα φηαλ ρξεηάδεηαη. Όια απηά επηηπγράλνληαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κε ηελ θαζηέξσζε πνιηηηθήο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

Ζ ηειηθή "αμία" ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη. ν πειάηεο 
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βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη, πιελ φκσο 

επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Ο φξνο "πνηφηεηα" αλ δελ πξνζδηνξηζηεί κε 

ζαθήλεηα ζε ζρέζε κε νξηζκέλα θξηηήξηα κπνξεί λα ζεκαίλεη πνιιά θαη ηίπνηα. 

3.4 Η επύδραςη του τουριςμού ςτην οικονομικό ανϊπτυξη 
 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα κε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλεη ρψξα καδηθά ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Δίλαη 

γεγνλφο πσο θαιχπηεη ζρεδφλ φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη 

θαιχπηεη ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

πξφζθαηξεο θπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηελ αλάγθε γηα πνιηηηζηηθή θαιιηέξγεηα 

θαη  μεθνχξαζε.  

Με άιια ιφγηα, ν ηνπξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαθνξά ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ζε θάπνηνλ άιιν ηφπν, γηα ιφγνπο δηαζθέδαζεο, 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ή μεθνχξαζεο. Δπηπιένλ, αθνξά ηελ νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα πνπ θάλεη κία ρψξα γηα παξάδεηγκα, φρη κφλν λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηελ πξνηίκεζε απηψλ ησλ αηφκσλ πνπ κεηαθηλνχληαη, αιιά ζπλάκα λα 

πξνζειθχζεη θαη άιινπο αλζξψπνπο παξέρνληαο ππεξεζίεο αλαςπρήο, πνιηηηζηηθήο 

παηδείαο θαη δηακνλήο. 

χκθσλα κε ηελ γεληθά απνδεθηή άπνςε ν ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο ε 

«αηκνκεραλή» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, σο ε βαξηά βηνκεραλία ηεο ρψξαο. 

Πξάγκαηη, ν ηνπξηζκφο ζπκβάιεη ζεηηθά ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο θαζψο πξνζζέηεη 

πνιχηηκν ζπλάιιαγκα ζε απηή. Σν ζπλάιιαγκα απηφ εηζέξρεηαη σο ρξήκα ζην 

ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο θαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ παξάγεη πξφζζεηε αμία ε νπνία 

θαη επηθέξεη αλάπηπμε ζηνλ εγρψξην θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Πξνηνχ φκσο πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα ήηαλ 

ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηε βαζηθή εζληθνινγηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ή 

αιιηψο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο
35

.  

Ζ γλσζηή απηή ηαπηφηεηα καο ιέεη φηη: 

Τ = C + I + G + NX 

                                                           
35Mankiw G. (2004), Μακποοικονομική θεωπία, Gutenberg 
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ή δηαθνξεηηθά φηη  

Πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο (ΑΔΠ) = Καηαλάισζε + Δπελδχζεηο + Γεκφζηεο δαπάλεο + 

Καζαξέο εμαγσγέο 

Ο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκίαο σο εηζφδεκα ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηηο θαζαξέο εμαγσγέο θαη εληζρχεη ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ κηαο 

ρψξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηνπξηζκφο πξνζθέξεη πνιχηηκν επηπξφζζεην εηζφδεκα 

ζηα ζπλνιηθά κεγέζε κηαο νηθνλνκίαο φπσο ην ΑΔΠ, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ θηι. Σν 

εηζφδεκα απηφ ζηελ εζληθνινγηζηηθή ηαπηφηεηα πνπ αλαθέξζεθε πξηλ απμάλεη ηηο 

θαζαξέο εμαγσγέο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ θαη ην ζπλνιηθφ πξντφλ ηεο 

νηθνλνκίαο (ΑΔΠ). 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ κηαο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν νλνκάδεηαη 

ηζνδχγην πιεξσκψλ. Ζ εξκελεία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ε δηάγλσζε ηεο ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα 

3.6 Σο τουριςτικό ςυνϊλλαγμα και η ςημαςύα του ςτην 

οικονομικό ανϊπτυξη 
 

Δάλ επηρεηξήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα έζνδα απφ ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα κε 

άιιεο κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ άδεισλ πφξσλ σο πεγέο ζπλαιιάγκαηνο 

αληηιακβαλφκαζηε ηα εμήο
36

: 

 πγθξίλνληαο ηα έζνδα απφ ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα κε ηηο ζπλνιηθέο 

εηζπξάμεηο απφ ηηο εμαγσγέο ην ζπλάιιαγκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ηνπξηζκφ 

γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην ζπλάιιαγκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ φιεο ηηο ππφινηπεο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νηθνλνκίαο 

 πγθξηλφκελν κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ησλ άδεισλ πφξσλ, ην ηνπξηζηηθφ 

ζπλάιιαγκα βξίζθεηαη ζηε πξψηε ζέζε θαη είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ 

                                                           
36 Βαπβαπέζορ Σ., (1997), Τοςπιζμόρ – Οικονομικέρ Πποζεγγίζειρ, Δκδόζειρ 

Παπαπομπόρ  
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ηηο άιιεο δχν πην κεγάιεο πεγέο ησλ άδεισλ πφξσλ νη νπνίεο θαη είλαη ην 

λαπηηιηαθφ θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ζπλάιιαγκα 

 Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη επίζεο λα αλαθεξζεί πσο ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα 

ζπκβάιιεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ, κεηψλνληαο έηζη θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ ηνπ επξσπατθνχ βνξξά θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ ηνπ 

επξσπατθνχ λφηνπ
37

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε πσο φια απηά αλαθέξνληαη ζηηο 

άκεζεο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ άκεζε εμαγσγή ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  ζηηο μέλεο αγνξέο. 

Βέβαηα είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία θαη 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε, κε δεδνκέλε θαη ηε δνκή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πξφθεηηαη λα θαηαλαισζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνιιά απφ ηα νπνία είλαη εηζαγφκελα. Απηή είλαη κηα έκκεζε επίπησζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαζψο απηφ δελ παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Έηζη, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο 

δαπαλάηαη ζηε θαηαλάισζε θαη έηζη πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθ λένπ θπγή θεθαιαίσλ 

ζην εμσηεξηθφ. Σν θαηλφκελν απηφ φκσο ηεο εθξνήο θεθαιαίσλ δελ είλαη θάηη πνπ 

ζπκβαίλεη κφλν ζην θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά είλαη γεληθφηεξν θαηλφκελν ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο
38

. 

Δπίζεο, έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη άκεζεο εθξνέο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή δαπάλε είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο 

εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο, δειαδή ηηο εμαγσγέο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φηη νη 

ζπλνιηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ζα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ φηη εθείλεο ηνπ θιάδνπ ησλ εμαγσγψλ αζξνηζηηθά
39

. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή δε ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί κηα αθφκα έκκεζε 

επίπησζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ 

                                                           
37 Ηγοςμενάκηρ Ν., (2007), Τοςπιζηική Οικονομία, Δκδόζειρ Interbooks 
38 Ηγοςμενάκηρ Ν., (2007), Τοςπιζηική Οικονομία, Δκδόζειρ Interbooks 

 
39 Ηγοςμενάκηρ Ν., (2000):Τοςπιζμόρ και Ανάπηςξη, Δκδόζειρ Interbooks 
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γεληθφηεξα. Οη μέλνη ηνπξίζηεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα, καζαίλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα (ειαηφιαδν, θξαζί, ζχθα, 

ηζίπνπξν θηι) ηα νπνία θαη ηείλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ λα δεηνχλ λα θαηαλαιψζνπλ 

θαη ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο εθείλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη εκπνξηθέο εμαγσγέο ηεο 

ρψξαο θαη λα ππάξρεη κηα έκκεζε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ εμαγσγή ησλ 

πξντφλησλ απηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 

ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ “ELITE CITY RESORT” (2012 – 2016) 
 

4.1 Αριθμοδεύκτησ ςυνολικόσ αποδοτικότητασ 
 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα (2012) = 
−1119308

12854424
 = -0,08 * 100 = -8% 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα (2013) = 
−660054

12293373
 = -0.05 * 100 = -5% 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα (2014) = 
−611545

12072682
 = -0.05 * 100 = -5% 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα (2015) = 
−458669

11813767
 = -0.03  *100 = -3% 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα (2016) = 
−934786

11893096
 = -0.07 *100 = -7% 

 

 

Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο εηαηξείαο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

είλαη αξλεηηθή θαη απηφο είλαη έλαο κε ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο γηα ηε πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Συνολική αποδοτικότητα 
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4.2 Αριθμοδεύκτησ αποδοτικότητασ των Ιδύων Κεφαλαύων 
 

Απνδνηηθφηεηα ΗΚ (2012) = 
−1119328

4966931
 = - 0,22 

Απνδνηηθφηεηα ΗΚ (2013) = 
−660054

4302301
 = - 0.15 

Απνδνηηθφηεηα ΗΚ (2014) = 
−611545

3690755
 = -0.16 

Απνδνηηθφηεηα ΗΚ (2015) = 
−458669

3232085
 = -0.14 

Απνδνηηθφηεηα ΗΚ (2016) = 
−934786

2297299
 = - 0.4 

 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο θπκαίλεηαη ζε αξλεηηθέο ηηκέο ζε φιε 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη επνκέλσο δελ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 
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4.3 Μικτό περιθώριο κϋρδουσ 
 

Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (2012) = 
606546

2788616
 = 0,21 

Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (2013) = 
937030

3034929
 = 0,30 

Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (2014) = 
896073

3117095
 = 0,28 

Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (2015) = 
1320677

3523948
 = 0,37 

Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (2016) = 
1320677

3523948
 = 0,37 

 

 

 

Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ηεο εηαηξείαο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζεσξείηαη φηη 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο ε ηηκή ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειέο ηηκέο. 

Παξά ηελ αχμεζε πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην 2015 θαη κεηά νη ηηκέο ηνπ δείθηε δελ 

είλαη θαιέο γεληθφηεξα θαη ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ρακειά κηθηά θέξδε σο 

πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ ηεο πσιήζεσλ. 
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4.4 Καθαρό περιθώριο κϋρδουσ 
 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (2012) = 
−1119308

2788616
 = -0,4 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (2013) = 
−660054

3034929
 = -0,27 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (2014) = 
−611545

3117095
 = - 0,19 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (2015) = 
−458669

3523948
 = -0,13 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (2016) = 
−934786

3453302
 = -0,27 

 

 

 

Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο ηεο εηαηξείαο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζεσξείηαη φηη 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο ε ηηκή ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. 

Δπνκέλσο ε εηαηξεία θαηαγξάθεη δεκίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ. 
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4.5 υνολικό κυκλοφοριακό ταχύτητα 
 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (2012) = 
2788616

12854424
 = 0,21 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (2013) = 
3034929

12293373
 = 0.24 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (2014) = 
3117095

12072682
 = 0.25 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (2015) = 
3523948

11813767
 = 0.29 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (2016) = 
3453302

11893096
 = 0.29 

 

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο εηαηξείαο ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν είλαη εμαηξεηηθά θαη απηφο είλαη έλαο κε ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο 

γηα ηε πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο ππάξρεη ζεκαληηθή ππν-επέλδπζε 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.  
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4.6 υνολικό κυκλοφοριακό ταχύτητα πϊγιου ενεργητικού 
 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (2012) = 
2788618

12004207
 = 0,23 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (2013) = 
3034929

11500249
 = 0,26 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (2014) = 
3117095

11160477
 = 0,27 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (2015) = 
3523948

10060822
 = 0,35 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (2016) = 
3453302

10158869
 = 0,33 

 

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα παγίνπ ελεξγεηηθνχ ηα πξψηα ρξφληα έσο θαη ην 

2012 βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα. Δληνχηνηο ην 2015 θαη ην 2016 ε ηηκή ηνπ 

δείθηε απηνχ απμάλεηαη ζεκαληηθά σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 
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4.7 υνολικό κυκλοφοριακό ταχύτητα κυκλοφορούντοσ 

ενεργητικού 
 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (2012) = 
2788616

823283
 = 

3,38 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (2013) = 
3034929

784790
 = 

3,86 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (2014) = 
3117095

909941
 = 

3,42 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (2015) = 
3523948

1193106
 = 

2,95 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (2016) = 
3453302

1174812
 = 

2,93 

 

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ βξίζθεηαη 

δηαρξνληθά ζε πςειά επίπεδα. Σν γεγνλφο απηφ καο δείρλεη φηη ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο. 

3,38

3,86
3,42

2,95 2,93

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Κυκλοφορική ταχφτητα 
κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ
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4.8 Κυκλοφοριακό ταχύτητα αποθεμϊτων 
 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ (2012) = 
2788616

66531
 = 41,9 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ (2013) = 
3034929

75816
 = 40,03 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ (2014) = 
3117095

81250
 = 38,36 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ (2015) = 
3523948

39517
 = 89,17 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ (2016) = 
3453302

57902
 = 59,64 

 

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο παξά ηελ απφηνκε 

κείσζε ηνπ 2016 βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη καο δείρλεη φηη ηα 

απνζέκαηα ηεο αλαλεψλνληαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζηε ρξήζε γεγνλφο βέβαηα 

απνιχησο ινγηθφ φζν αθνξά ην θιάδν ησλ μελνδνρείσλ. 

 

 

 

41,9 40,03 38,36

89,17

59,64

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Κυκλοφοριακή ταχφτητα 
αποθεμάτων
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4.9 Κυκλοφοριακό ταχύτητα απαιτόςεων 
 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (2012) = 
2788618

696567
 = 4 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ  (2013) = 
3034929

408348
 = 7,43 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (2014) = 
3117095

526764
 = 5,91 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (2015) = 
3523948

633622
 = 5,56 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ (2016) = 
3453302

563882
 = 6,12 

 

 

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ παξαηεξνχκε φηη δηαρξνληθά 

απμάλεηαη (εθηφο βέβαηα απφ κηα κηθξή εμαίξεζε ην έηνο 2013). Σν γεγνλφο απηφ καο 

δείρλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο κεηαηξέπνληαη 

ζε κεηξεηά αξθεηέο θνξέο θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε. 

 

 

4

7,43

5,91
5,56

6,12

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Κυκλοφοριακή ταχφτητα 
απαιτήςεων
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4.10 Κυκλοφοριακό ταχύτητα διαθεςύμων 
 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ (2012) = 
2788616

161199
 = 17,29 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ (2013) = 
3034929

300625
 = 10,09 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ (2014) = 
3117095

301925
 = 10,32 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ (2015) = 
3523948

349393
 = 10,08 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ (2016) = 
3453302

254001
 = 13,59 

 

 

Όπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα ε θπθινθνξηθή ηαρχηεηα δηαζεζίκσλ αλ θαη έρεη 

κεησζεί απφ ην 2012 έσο ην 2016 δηαρξνληθά είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

Πξνθχπηεη επνκέλσο φηη ηα δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο αλαλεψλνληαη αξθεηέο θνξέο 

κέζα ζην έηνο γεγνλφο πνιχ ζεηηθφ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

 

17,29

10,09 10,32 10,08

13,59

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Κυκλοφοριακή ταχφτητα διαθεςίμων
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4.11 Μϋςη διϊρκεια επϋνδυςησ ςε αποθϋματα 
 

Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα (2012) = 
365∗66531

2788616
 =  8,7 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα (2013) = 
365∗75816

3034929
 =  9,11 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα (2014) = 
365∗81250

3117095
 =   9,51 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα (2015) = 
365∗39517

3523948
 =   4,09 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα (2016) = 
365∗57902

3453302
 =   6,12 εκέξεο 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη ε κέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα κεηψλεηαη αξθεηά απφ ην 

2015 θαη κεηά. Απηφ καο δείρλεη επνκέλσο φηη ηα απνζέκαηα πσινχληαη ζε ιηγφηεξεο 

εκέξεο απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γεγνλφο ην νπνίν είλαη 

εμαηξεηηθά ζεηηθφ θαζψο καο δείρλεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απηήο. 

 

 

 

8,7 9,11 9,51

4,09

6,12

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Μζςη διάρκεια επζνδυςησ ςε 
αποθζματα
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4.12 Μϋςη διϊρκεια εύςπραξησ απαιτόςεων 
 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (2012) = 
365∗696567  

2788616
 = 91,17 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (2013) = 
365∗  408346

3034929
 =  49,11 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (2014) = 
365∗526764

3117095
 =   61,68 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (2015) = 
365∗633622

3523948
 =   65,62 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (2016) = 
365∗563882  

3453302
 =  59,6 εκέξεο 

 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κεηψλεηαη ζεακαηηθά 

απφ ην 2012 θαη κεηά. Απηφ καο δείρλεη επνκέλσο φηη ε εηαηξεία θαηνξζψλεη απφ ην 

2012 θαη χζηεξα λα εηζπξάηηεη πην ζχληνκα ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο θαη έρεη απφ 

ηνπο πειάηεο ηεο γεγνλφο ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ θαζψο εμαζθαιίδεη 

απμεκέλε ξεπζηφηεηα ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

91,17

49,11

61,68 65,62
59,6

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Μζςη διάρκεια είςπραξησ 
απαιτήςεων
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4.13 Μϋςη διϊρκεια πληρωμόσ βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων 
 

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (2012) = 
365∗2803392

2180772
 =  

469,2 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (2013) = 
365∗2949588  

2097898
 =  

513,1 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (2014) = 
365∗3340443

2221021
 =  

548,96 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (2015) = 
365∗1089626   

2203271
 =  

180,51 εκέξεο 

Μέζε δηάξθεηα πιεξσκήο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (2016) = 
365∗2032101  

2609442
 =  

284,2 εκέξεο 

 

 

Παξαηεξνχκε απφ απηφ ην δείθηε φηη νη ιεθζείζεο πηζηψζεηο ηεο εηαηξείαο 

αλαλεψλνληαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζηηο ρξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ θαη παξά ηε κείσζε 

πνπ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία έηε δείρλεη φηη ε επηρείξεζε απνπιεξψλεη ζρεηηθά 

ζχληνκα ηηο βξαρππξφζεζκεο ηεο ππνρξεψζεηο. 

469,2
513,1

548,96

180,51

284,2

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Μζςη διάρκεια πληρωμήσ βραχ. 
υποχρεϊςεων
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4.14 Αριθμοδεύκτησ ϊμεςησ ρευςτότητασ 
 

Άκεζε ξεπζηφηεηα (2012) = 
823289−66531

2803392
 = 0,26 

Άκεζε ξεπζηφηεηα (2013) = 
784790−75816

2949588
 = 0,24 

Άκεζε ξεπζηφηεηα (2014) = 
909941−81250

3340443
 = 0,24 

Άκεζε ξεπζηφηεηα (2015) = 
1193106−39517

1089626
 = 1,05 

Άκεζε ξεπζηφηεηα (2016) = 
1174812−57902

2032101
 = 0,54 

 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο βξίζθεηαη δηαρξνληθά ζε ρακειά επίπεδα (θνληά ζην 0,30) κε κνλαδηθή 

εμαίξεζε ην έηνο 2015 φπνπ θαη πξνθχπηεη ζπγθξηηηθά κεγάιε ηηκή γεγνλφο ην νπνίν 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ έηνπο απηνχ. 

 

 

 

0,26 0,24 0,24

1,05

0,54

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Άμεςη ρευςτότητα
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4.15 Αριθμοδεύκτησ δανειακόσ επιβϊρυνςησ 
 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε (2012) = 
1546100

4966931
 * 100 = 31,12% 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε (2013) = 
1773769

4302301
 * 100 = 41,22% 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε (2014) = 
1773769

3690755
 * 100 = 48,05% 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε (2015) = 
7492055

3232085
 * 100 = 44,30% 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε (2016) = 
7444911

2297299
 * 100 = 41,68% 

 

 

Όπσο βιέπνπκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη δηαρξνληθά ζηελ εηαηξεία 

ην 45% πεξίπνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειείηαη απφ μέλα (δαλεηαθά) θεθάιαηα. 

Δπνκέλσο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ γεγνλφο ην νπνίν καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο βησζηκφηεηα. 

 

 

31,12

41,22

48,05
44,3

41,68

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Δανειακή επιβάρυνςη
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4.16 Αριθμοδεύκτησ κϊλυψησ τόκων 
 

Γείθηεο θάιπςεο ηφθσλ (2012) = 
−1119328

−431424
 = 2,59 

Γείθηεο θάιπςεο ηφθσλ (2013) = 
−660054

−455073
 = 1,45 

Γείθηεο θάιπςεο ηφθσλ (2014) = 
−611545

−441874
 = 1,38 

Γείθηεο θάιπςεο ηφθσλ (2015) = 
−458669

−431378
 = 1,06 

Γείθηεο θάιπςεο ηφθσλ (2016) = 
−934786

−419969
 = 2,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,59

1,45 1,38

1,06

2,22

"2012" "2013" "2014" "2015" "2016"

Κάλυψη τόκων



48 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: ΤΓΚΡΙΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΨΝ ΚΛΑΔΟΤ 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΨΝ ΚΑΙ ELITE CITY RESORT 
 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ ηεζζάξσλ θπξηφηεξσλ θαηά ηε 

γλψκε κνπ αξηζκνδεηθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ ηεο Καιακάηαο γηα ην 2016 κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

αξηζκνδείθηεο ηνπ Elite City Resort πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε εάλ ε κεηαβνιή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ θαη ηνπ θιάδνπ είλαη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε. 

5.1 Αριθμοδεύκτησ ςυνολικόσ αποδοτικότητασ 
 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα (2016) = 
110924158

9098261226
 = 0,01 

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα  Elite City Resort (2016) = -0,07 

Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ Elite 

City Resort βξίζθνληαη ζε πεξίπνπ ίδηα πνξεία δεδνκέλνπ φηη θηλνχληαη ζε εμαηξεηηθά 

ρακειά επίπεδα. 

5.2 Αριθμοδεύκτησ ςυνολικόσ κυκλοφοριακόσ ταχύτητασ 
 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα (2016) = 
1932400940

9098261226
 = 0,21 

πλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα  Elite City Resort (2016) = 0,29 

Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ ε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θιάδνπ θαη 

ηνπ Elite City Resort βξίζθνληαη ζε πεξίπνπ ίδηα πνξεία δεδνκέλνπ φηη θηλνχληαη ζηα 

ίδηα ρακειά επίπεδα. 
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5.3 Μϋςη διϊρκεια εύςπραξησ απαιτόςεων 
 

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ (2016) = 
365∗1078907875

1932400940
 = 203,7  εκέξεο   

Μέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ  Elite City Resort = 59,6 εκέξεο 

 

Πξνθχπηεη επνκέλσο φηη ην Elite City Resort εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ζε πνιχ 

ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

5.4 Αριθμοδεύκτησ ϊμεςησ ρευςτότητασ 
 

Άκεζε ξεπζηφηεηα (2016) = 0,67 

Άκεζε ξεπζηφηεηα Elite City Resort (2016) = 0,54 

 

Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ ε άκεζε ξεπζηφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ Elite City 

Resort βξίζθνληαη ζε πεξίπνπ ίδηα πνξεία δεδνκέλνπ φηη θηλνχληαη ζε κέηξηα επίπεδα. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

ηε παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ γηα ην μελνδνρείν Elite City Resort γηα ηε 

πεξίνδν 2012 - 2016.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα / πνξίζκαηα ηα νπνία 

πξνέθπςαλ απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ε νπνία πξνεγήζεθε. 

Αξρηθά, ν αξηζκνδείθηεο ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνο 

δείθηεο θαη βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Οη θπξηφηεξεο 

θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκεηή ηνπ 

θιάζκαηνο είλαη ηα δηαζέζηκα (κεηξεηά ή ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ρξεφγξαθα), νη 

απαηηήζεηο θαη ηα απνζέκαηα.  Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο βξαρπρξφλησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο είλαη νη 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο (πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ, κεξίζκαηα πιεξσηέα, θφξνη 

πιεξσηένη, βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ). Ο αξηζκνδείθηεο δείρλεη ην κέηξν 

ξεπζηφηεηαο ηεο επηρεηξήζεσο αιιά θαη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο πνπ δηαηεξεί ε 

δηνίθεζε γηα λα αληηκεησπίζεη αλεπηζχκεηεο εμειίμεηο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

δείθηεο ηφζν θαιχηεξε απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ωζηφζν, έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ελδέρεηαη λα κελ απνηειεί 

θαη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε, ηδηαίηεξα αλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί πνιιά ξεπζηά 

δηαζέζηκα ή έρεη θάλεη κεγάια απνζέκαηα ή ηέινο έρεη ρνξεγήζεη κεγάιεο πηζηψζεηο 

ζηνπο πειάηεο ηεο. Βέβαηα, έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο κπνξεί λα δείρλεη φηη ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θάλεη πην εληαηηθή ρξήζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ, δειαδή δηαηεξεί ηα ξεπζηά δηαζέζηκά ηεο ζην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν ή 

ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηεο βξίζθεηαη ζην 

αλψηαην δπλαηφ ζεκείν.  

ηε ζπλέρεηα θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο είλαη πάληα ζεηηθφο γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν επνκέλσο απηφ είλαη 

έλα ζεηηθφ κέηξν ξεπζηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ν αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ξεπζηά θαη αγλνεί φια εθείλα ηα 
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ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηα νπνία δελ κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε 

κεηξεηά. Δίλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαρέσλ ξεπζηνπνηήζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο (κεηξεηά ζην ηακείν, ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα, απαηηήζεηο) κε ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. Έλαο δείθηεο γχξσ ζηελ κνλάδα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο εθφζνλ νη 

απαηηήζεηο ηεο επηρεηξήζεσο δελ πεξηιακβάλνπλ επηζθαιείο ή αλεπίδεθηεο 

εηζπξάμεσο απαηηήζεηο θαη ζπγρξφλσο αλ ε πεξίνδνο εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο επηρεηξήζεσο θαη εμνθιήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη πεξίπνπ ίζεο.  

Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχκε πσο ε εηδηθή ξεπζηφηεηα ζπλνιηθά βξίζθεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα αξθεηά θάησ ηεο κνλάδαο γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηε ηξέρνπζα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη επεξεάδεη ηελ εηθφλα. 

Αθφκε, έλαο ηξίηνο αξηζκνδείθηεο, ν νπνίνο καο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο επάξθεηαο ή φρη 

κεηξεηψλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, είλαη 

ν δείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. Ζ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο επηρεηξήζεσο λα εμνθιήζεη ηηο ηξέρνπζεο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κε ηα 

κεηξεηά πνπ δηαζέηεη. Ο αξηζκνδείθηεο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ δηαζεζίκνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρεηξήζεσο κε ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ.  

Δπίζεο, ε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ζην ζχλνιν ηνπο  βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα γηα ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 

Διιάδα φκσο έρεη κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

ην ζεκείν απηφ ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ βξίζθεηαη αλ 

δηαηξέζνπκε ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ κε ην κέζν φξν ησλ απαηηήζεψλ ηεο. Γηα ηηο 

απαηηήζεηο είλαη πξνηηκφηεξν λα πάξνπκε ην κέζν φξν ησλ απαηηήζεσλ ηεο αξρήο θαη 

ηνπ ηέινπο ηεο ρξήζεσο, δηφηη νη απαηηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 

δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο γηα φιε ηε ρξήζε. Ο αξηζκνδείθηεο δείρλεη πφζεο θνξέο, 

θαηά κέζν φξν, εηζπξάηηνληαη θαηά ηε ρξήζεσο νη απαηηήζεηο ηεο επηρεηξήζεσο.  
Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο βξίζθεηαη δηαρξνληθά ζε ρακειά επίπεδα γεγνλφο ην 

νπνίν δείρλεη ην ζνβαξφ πξφβιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εηζπξάμνπλ ηηο 

αλείζπξαθηεο ηεο απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηα εμνθιήζεσο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ βξίζθεηαη αλ 

δηαηξέζνπκε ην θφζηνο πσιεζέλησλ κε ην κέζν χςνο ησλ βξαρππξνζέζκσλ 

ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 



52 
 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζηε ρξήζε αλαλεψζεθαλ νη ιεθζείζεο απφ 

ηελ επηρείξεζε πηζηψζεηο ή άιισο πφζεο θνξέο ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαιχπηεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρεηξήζεσο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ 

αξηζκνδείθηε απηνχ γηα κηα ζεηξά εηψλ δείρλεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρεηξήζεσο σο 

πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αγνξψλ ηεο. Αλ ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή άιισλ 

νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε απηφ ζεσξείηαη θαιφ γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ 

πξνυπφζεζε βέβαηα φηη δελ πξνθιήζεθαλ άιιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ζρέζεηο 

ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Αλ ζπγθξίλνπκε ηελ ηαρχηεηα εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ 

κε ηελ ηαρχηεηα βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ε πξψηε είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηε δεχηεξε, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο εμνθινχληαη κε βξαδχηεξν 

ξπζκφ απφ φ,ηη εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο θαη γηα απηφ δελ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε 

λα δηαηεξεί κεγάια πνζά ζε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία αθνχ ρξεκαηνδνηνχληαη, ελ 

κέξεη, απφ ηνπο πηζησηέο ηεο.  

Απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε πσο απηά θαιχπηεη επαξθψο ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ ηθαλφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο λα πσιεί ηα 

απνζέκαηά ηεο γξήγνξα απνηειεί έλα κέηξν ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Ο αξηζκνδείθηεο βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ κηαο επηρεηξήζεσο κε ην κέζν απφζεκα ησλ πξντφλησλ ηεο. Ο 

αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ δείρλεη πφζεο θνξέο 

αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ 

ησλ πξντφλησλ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ 

ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 

Ζ ηαρχηεηα ηεο θπθινθνξίαο ησλ απνζεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ ζπλνιηθά είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

επηρεηξήζεσο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη 

έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο, πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα θαιχπηεη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνηθήζεσο κηαο επηρεηξήζεσο λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο θαη λα 

πσιεί ζε πςειέο ηηκέο. Ωζηφζν, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζέζεη ζθφπηκα έλα 

ρακειφ πεξηζψξην θέξδνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

πσιήζεσλ ψζηε λα δηεπξχλεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ αγνξάο. Βέβαηα είλαη πηζαλφ ν 

ρακειφο αξηζκνδείθηεο λα παξέρεη ελδείμεηο φηη ε επηρείξεζε έρεη θάλεη επελδχζεηο 
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πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο πσιήζεηο κε απνηέιεζκα λα έρεη απμεκέλν θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο καο δείρλεη ην πφζν 

επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία λα ηνλ παξαθνινπζνχκε 

δηαρξνληθά θαη λα ην ζπγθξίλνπκε κε ηνπο αληίζηνηρνπο νκνεηδψλ εηαηξεηψλ.  

Σα κηθηά θέξδε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε πεξίνδν απηή ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά 

θαζψο ε ηηκή ηνπ δείθηε πξνζεγγίδεη ηε κνλάδα. 

Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ 

επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ ηηο πσιήζεηο ηεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο, ηφζν επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. Ο 

αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ρξήζηκνο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ελδηαθεξφκελνη βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα κειινληηθά θαζαξά θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο επί ηνπ πξνβιεπφκελνπ χςνπο πσιήζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ θαζαξνχ 

θέξδνπο. Δάλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά ελψ 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε, ε 

εμέιημε απηή παξέρεη ελδείμεηο απμήζεσο ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Δάλ ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη θάκςε 

ελψ ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ δελ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά, ηφηε 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη απμεζεί ην θφζηνο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο. Σνχην κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ πσιήζεσο είηε ζε 

κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή. Αλ 

θαη νη δχν αξηζκνδείθηεο κεηψλνληαη δηαρξνληθά ελψ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, ηφηε ηνχην νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην 

πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο.  
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