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Εισαγωγή   

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα εξετάσουµε τις οικονοµικές συνθήκες που 

επικρατούν στον κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων µε παράλληλη 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση δύο µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Η εργασία είναι χωρισµένη σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος ασχολούµαστε σε 

θεωρητικό επίπεδο για τον κλάδο, του χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες και 

γενικά όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση µας. Συγκεκριµένα αναλύεται η 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση, το κεφάλαιο κίνησης και οι αριθµοδείκτες 

ρευστότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας. Από τους αριθµοδείκτες 

ρευστότητας, παρουσιάζονται αυτοί της γενικής ρευστότητας, της ειδικής 

ρευστότητας και της ταµειακής ρευστότητας. Από τους αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας επιλέχθηκαν αυτοί της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και 

συνολικών κεφαλαίων. Τέλος, για την κατηγορία των αριθµοδεικτών κερδοφορίας 

εξετάστηκαν οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µικτού κέρδους και καθαρού κέρδους.  

Στο δεύτερο µέρος της πτυχιακής εργασίας ασχολούµαστε µε την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση δύο επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, της «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.» και της «ΚΡΕΜΕΛ 

Α.Ε.», για το χρονικό διάστηµα 2005 – 2009. Για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

χρησιµοποιήθηκαν οι αριθµοδείκτες που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό µέρος. 

Επίσης, έγινε µια ανάλυση των ισολογισµών των δύο εταιρειών, καθώς και η 

σύνθεση του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους. Άλλο ένα εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η ανάλυση SWOT των δύο 

γαλακτοβιοµηχανιών, η οποία στην ουσία αποδεικνύει τη στρατηγική που ακολουθεί 

η κάθε εταιρεία, εξετάζοντας τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της, καθώς και τις 

ευκαιρίες και αδυναµίας που µπορεί να έχει. Όλα αυτά τα εργαλεία επιλέχθηκαν µε 

σκοπό να µελετήσουµε την πορεία των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, σε αυτή τη 

δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύει η χώρα µας. 

Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι, πρόκειται για δύο επιχειρήσεις που έχουν µικρό 

µερίδιο συνεισφορά στον κλάδο, για γεωγραφικούς κυρίως λόγους. Σε τοπικό επίπεδο 

όµως παίζουν µεγάλο ρόλο και αυτό διαφαίνεται από την πορεία τους µέχρι σήµερα. 

Αυτό οφείλεται στη στρατηγική που ακολουθούν και οι δύο. Η συνολική αύξηση, και 

για τις δύο επιχειρήσεις, των κερδών τους προ φόρων την τελευταία πενταετία 2005 – 
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2009, είναι συγκλονιστική αφού ξεπερνάει κατά πολύ το 100%. Οι πωλήσεις της 

«ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.» παρουσιάζουν αύξηση κατά 28,74% από το 2005 έως το 2009, ενώ 

η «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.» παρουσιάζει µείωση κατά 2,87%. Εξετάζοντας 

αυτές τις δύο διαπιστώσεις καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η εκάστοτε στρατηγική 

οδήγησε στη µεγάλη αύξηση των κερδών τους. Αυτό καταδεικνύει ότι µπορούν να 

συνεχίσουν την καλή πορεία και να εδραιώσουν ακόµα περισσότερο τη θέση τους 

στον κλάδο, αρκεί να διατηρήσουν τη στρατηγική που ακολουθούν, κατά την άποψη 

µας.  
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Κεφάλαιο 1ο: Ο Κλάδος των Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 

 

1.1 Κλάδος των Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 

 Ο κλάδος των τροφίµων και ποτών αποτελείται από πολλούς υποκλάδους, 

ένας εκ των οποίων είναι και αυτός των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Λέγοντας 

γαλακτοκοµικά προϊόντα εννοούµε όλα εκείνα τα προϊόντα που έχουν ως βάση το 

γάλα. ∆ηλαδή,  

• το γάλα: φρέσκο, υψηλής παστερίωσης, µακράς διάρκειας, 

συµπυκνωµένο, σοκολατούχο, ξινόγαλο, κλπ,  

• τα γιαούρτια: αγελαδινό, πρόβειο, µε φρούτα ή δηµητριακά, κλπ.,  

• το βούτυρο,  

• η κρέµα γάλακτος,  

• το παγωτό και  

• τα τυριά: λευκά και κίτρινα1.  

 Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων, λόγο της ιδιαίτερης ευπάθειας 

τους, έχει απασχολήσει στο παρελθόν, αλλά και εξακολουθεί να απασχολεί τις 

αρµόδιες αρχές αλλά και τους καταναλωτές µε διάφορα θέµατα. Είναι πολλά τα 

σκάνδαλα που είχαν ξεσπάσει πριν από µερικά χρόνια µε τα «καρτέλ» του γάλακτος2, 

αλλά και το πιο ξακουστό σκάνδαλο που είχε ως επίκεντρο τη βορειοελλαδίτικη 

γαλακτοβιοµηχανία Μεβγάλ. Ακόµη, στο πιο πρόσφατο παρελθόν (αρχές του 2009), 

οι καταναλωτές λόγω των αυξηµένων τιµών πώλησης του φρέσκου γάλακτος 

µείωσαν τη ζήτηση του µε άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση των πωλήσεων των 

επωνύµων γαλακτοκοµικών προϊόντων. Οι υψηλές τιµές κυρίως του φρέσκου 

γάλακτος όλων των εταιρειών, είχε αρνητικές συνέπειες για τις γαλακτοβιοµηχανίες. 

Οι καταναλωτές εξαιτίας της αύξησης των τιµών στράφηκαν σε προϊόντα «ιδιωτική 

ετικέτας
3» (private label), µε αποτέλεσµα την αύξηση των πωλήσεων τους.  

Όπως ήταν φυσικό οι γαλακτοβιοµηχανίες αντέδρασαν άµεσα. Οι µεγάλες 

γαλακτοβιοµηχανίες προχώρησαν σε µείωση των τιµών και στη συνέχεια 

ακολούθησαν, το ίδιο και, οι µεσαίες και µικρές µη µπορώντας να κάνουν 

                                                 
1 Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, όταν θα χρησιµοποιείται η φράση «γαλακτοκοµικά προϊόντα», θα 
νοούνται όλα αυτά τα προϊόντα. 
2 Καρτέλ γάλακτος είναι συµφωνίες µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανικών για τη χαµηλή τιµή αγοράς του 
φρέσκου γάλακτος από τους παραγωγούς. 
3 Προϊόντα «ιδιωτική ετικέτας» λέγονται αυτά που παράγονται και συσκευάζονται κατόπιν 
παραγγελίας από µεγάλα super market, προκειµένου να φέρουν την επωνυµία τους. 
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διαφορετικά. Οι διαδικασίες αυτές – αύξησης των τιµών των επώνυµων προϊόντων 

και αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» – σε συνδυασµό µε 

την οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, είχαν ως συνέπεια τη µείωση των 

µεριδίων αγοράς των µεγάλων εταιρειών και παράλληλα την αύξηση των µεριδίων 

αγοράς των προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας». Τέλος, µια ακόµη συνέπεια της 

αυξηµένης τιµής του φρέσκου γάλακτος η οποία συνδέεται µε τη µείωση των 

εισοδηµάτων των καταναλωτών και µε τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες 

είναι και η αύξηση των πωλήσεων του γάλακτος µακράς διαρκείας. 

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η ανισότητα όσον αφορά το µέγεθος 

των γαλακτοβιοµηχανιών, καθώς και η οικονοµική τους δυνατότητα. Οι µεγάλες 

γαλακτοβιοµηχανίες ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας αγοράς και 

κατέχουν τα µεγαλύτερα µερίδια. Επίσης, σε αυτόν τον κλάδο, παρατηρούνται 

αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις µεταξύ των επιχειρήσεων. Συνήθως, οι µικρές 

εταιρείες µη µπορώντας να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισµό που 

δηµιουργείται µέσω των τιµών, του κόστους και των πωλήσεων των προϊόντων 

«ιδιωτικής ετικέτας», αναγκάζονται να εξαγοράζονται από µεγαλύτερες προκειµένου 

να συνεχίσουν να υφίστανται στον κλάδο. Τέλος, ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας 

που συµβάλλει στην ένταση του ανταγωνισµού είναι οι συµφωνίες που γίνονται για 

εκπτώσεις, ευνοϊκότερη τοποθέτηση και µεταχείριση των προϊόντων τους εντός 

κάποιου καταστήµατος, και άλλα τέτοια θέµατα που οι µικρές εταιρείες δεν µπορούν 

να επιτύχουν. Είναι άλλωστε γνωστό ότι, σχεδόν όλες οι µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες 

παράγουν προϊόντα για λογαριασµό των supermarket, οπότε και επιτυγχάνουν πολύ 

καλές συµφωνίες όπως οι προαναφερθείσες. Με διαφορετικά λόγια οι µεγάλες 

γαλακτοβιοµηχανίες, καθώς και τα µεγάλα supermarket είναι οι κερδισµένοι στο 

συγκεκριµένο χώρο. 

Αντίθετα, οι χαµένοι από αυτό το «παιχνίδι» είναι οι παραγωγοί γάλακτος, 

δηλαδή οι κτηνοτρόφοι, καθώς και οι καταναλωτές. Οι παραγωγοί γάλακτος 

αδυνατούν να αντιδράσουν µε κάποιο τρόπο, γιατί οι εταιρείες είναι οι µοναδικοί 

τους πελάτες. Λίγοι είναι οι λιανικοί πελάτες τους. Οι καταναλωτές από την άλλη 

πλευρά, έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν µε το να στραφούν προς φθηνότερα 

προϊόντα, όπως αυτά της «ιδιωτικής ετικέτας», που προαναφέρθηκαν, αλλά όπως 

είναι λογικό, δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τα προϊόντα αυτά µε άλλα, καθώς 

αποτελούν βασικό είδος διατροφής. 
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 Σε αυτό το «παιχνίδι», όπως άλλωστε συµβαίνει στους περισσότερους 

κλάδους, κάποιες µικρές και µεσαίου µεγέθους γαλακτοβιοµηχανίες καταφέρνουν όχι 

µόνο να επιβιώσουν από τον έντονο ανταγωνισµό, αλλά και να αποκτήσουν 

σηµαντική θέση στον κλάδο. Οι περισσότερες γαλακτοβιοµηχανίες, είτε είναι µικρές, 

είτε µεσαίες, δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιφέρεια. Η περιφέρεια αποτελεί 

σηµαντική αγορά, οπότε και καταφέρνουν να αποκτούν σηµαντικά µερίδια αγοράς 

γενικότερα στον κλάδο τους. Μερικές, µάλιστα, εταιρείες καταφέρνουν στην πορεία 

να διεισδύσουν και στην αγορά µεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι αυτές της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό επιτυγχάνεται, µέσω µεγάλων αλυσίδων super 

market. Μπορεί βέβαια σε αυτές τις αγορές η παρουσία τους να είναι µικρή, δηλαδή, 

να περιορίζεται στην πώληση µικρού αριθµού προϊόντων και κυρίως του γάλακτος, 

όµως το µικρό τους µέγεθος και η µικρότερη παραγωγική δυναµικότητα τους σε 

σύγκριση µε τις µεγάλες εταιρείες του κλάδου, δεν αποτελεί εµπόδιο στην επιτυχία 

των επιχειρήσεων αυτών. Έχει παρατηρηθεί σε διάφορες µελέτες ότι, τα οικονοµικά 

µεγέθη και τα αποτελέσµατα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, πολλές φορές 

είναι καλύτερα και ξεπερνούν κατά πολύ αυτά των µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών. 

Βέβαια, δεν µπορούν να µένουν και ανεπηρέαστες από τις µεταβολές που συµβαίνουν 

στον κλάδο. Η µείωση των τιµών του γάλακτος από τις µεγάλες επιχειρήσεις του 

κλάδου, οδήγησε και τις υπόλοιπες, δηλαδή και τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

να προβούν σε αναγκαστική µείωση. Τα αποτελέσµατα για τις επιχειρήσεις αυτές θα 

είναι οδυνηρά στο µέλλον καθώς βλέπουν τα έσοδα τους να µειώνονται αφού δεν 

υπάρχει και ανάλογη µείωση των λειτουργικών τους δαπανών (σταθερά και 

µεταβλητά έξοδα), όπως µπορούν να κάνουν οι µεγάλες επιχειρήσεις. Στην 

προσπάθεια µείωσης του κόστους τους κάποιες εταιρείες επιθυµούν, ίσως και µερικές 

φορές να αναγκάζονται, να συνάψουν συµφωνίες µε µεγάλα supermarket 

προκειµένου να παράγουν προϊόντα για λογαριασµό τους, όπως συνηθίζεται να 

συµβαίνει κυρίως από της µεγάλες εταιρείες. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

επιχειρήσεων αυτών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια είναι η συµβολή τους 

στην τοπική ανάπτυξη καθώς προσφέρουν θέσεις εργασίας και ανακάµπτουν τη 

«φυγή» των ανθρώπων προς τα µεγάλα αστικά κέντρα. 

 Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, η ανάλυση του κλάδου των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι ένα ενδιαφέρον θέµα, προκειµένου να εξετάσουµε 

πως λειτουργούν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (παραγωγοί, γαλακτοβιοµηχανίες, 

µεσάζοντες, καταστήµατα λιανικής πώλησης, Επιτροπή Ανταγωνισµού, Υπουργείου 
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Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.α.). Η µελέτη αυτή, όµως, δεν µπορεί να γίνει 

χωρίς την ανάλυση των οικονοµικών µεγεθών τουλάχιστον δύο περιφερειακών 

γαλακτοβιοµηχανιών, συγκρίνοντας τις µε τα αντίστοιχα µεγέθη του κλάδου, έτσι 

ώστε να εξετάσουµε τη βιωσιµότητα παρόµοιων επιχειρήσεων.  

 

1.1.1 Η Ζήτηση των Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 

 Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων, όπως είναι γνωστό από τη µικροοικονοµική θεωρία, είναι οι τιµές των 

προϊόντων και το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών. Όταν η ελαστικότητα 

ζήτησης ως προ της τιµή είναι µικρότερη της µονάδας (<1), τότε η ζήτηση των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ως ανελαστική. Ανελαστική ζήτηση 

σηµαίνει ότι, σε µια µεταβολή της τιµής του γαλακτοκοµικού προϊόντος, θα 

δηµιουργηθεί µια µικρή µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα αποτελούν βασικό είδος διατροφής, ή 

διαφορετικά είδος πρώτης ανάγκης, για τους καταναλωτές και ειδικότερα για µια 

ειδική κατηγορία καταναλωτών, τα βρέφη. Οι Bouamra – Merchemache, Requillart, 

Soregaroli και Trevisiol σε άρθρο τους το 2007, αναφέρουν ότι, έχει προκύψει από 

διάφορες έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν, να είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως 

προς την τιµή, για το σύνολο των γαλακτοκοµικών προϊόντων, κατά µέσο όρο -0,574. 

Επειδή, όπως είπαµε ότι τα προϊόντα γάλακτος αποτελούν βασικό είδος διατροφής, 

είναι φυσικό, οι καταναλωτές δύσκολα να µειώσουν τη ζητούµενη ποσότητα σε όλα 

τα προϊόντα και σε όλες τις επωνυµίες γάλακτος, σε κάποια αύξηση της τιµής τους. 

Έτσι, σε περίπτωση αύξησης της τιµής τους, οι καταναλωτές ενδέχεται να µειώσουν 

τη ζητούµενη ποσότητα µιας επωνυµίας και θα στραφούν σε κάποια άλλη, συνήθως 

φθηνότερη.  

Εκτός από την τιµή, υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας εξίσου βασικός 

που επηρεάζει τη ζήτηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων, και αυτός είναι το 

διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών. Στο ίδιο άρθρο που αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο, η κατά µέσο όρο εισοδηµατική ελαστικότητα5 για το 

σύνολο των γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι αντιστοίχως 0,86. 

                                                 
4 Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή έχει αρνητικό πρόσηµο γιατί υπόκειται στο νόµο της 
ζήτησης. ∆ηλαδή, σε µια αύξηση της τιµής η ζητούµενη ποσότητα για γαλακτοκοµικά προϊόντα 
µειώνεται. 
5 Η εισοδηµατική ελαστικότητα µετράει πόσο αυξάνεται ή µειώνεται η ζήτηση των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, όταν αυξάνεται ή µειώνεται αντίστοιχα το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών. 
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Ένας, τρίτος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων είναι φυσικά η διαφήµιση. Η διαφήµιση είναι το αποτελεσµατικότερο 

εργαλείο για να γίνει γνωστό ένα νέο προϊόν στους καταναλωτές ή για την 

επανατοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά, που έχει υποστεί βελτιώσεις ή 

ανανεώσεις. Από διάφορες µελέτες έχει αποδειχθεί ότι µια ελκυστική διαφήµιση 

µπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της εταιρείας. Συγκεκριµένα µια καλή διαφήµιση 

αυξάνει τη θετική σκέψη του καταναλωτή κατά ένδεκα φορές περισσότερο. Γι’ αυτό 

το λόγο, οι επιχειρήσεις δίνουν µεγάλη σηµασία και δαπανούν µεγάλα ποσά στη 

διαφήµιση των προϊόντων τους, αν και είναι επίσης και µία από τις πρώτες δαπάνες 

που περικόπτουν σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. 

Ένας, εξίσου ιδιαίτερος παράγοντας που επηρεάζει τις βιοµηχανίες 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι βελτιώσεις των 

προϊόντων ποιοτικά. Συγκεκριµένα η ποιοτική βελτίωση των προϊόντων είναι ένα 

θέµα που αφορά και τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές έχουν γίνει τα τελευταία 

χρόνια περισσότερο απαιτητικοί, όσον αφορά την ποιότητα των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που λαµβάνουν πλέον 

από τα διάφορα µέσα είναι πολλές, αλλά και παράλληλα έχουν περισσότερες 

εναλλακτικές λύσεις στις οποίες µπορούν να στραφούν χωρίς να αυξήσουν το κόστος 

τους. Οι καταναλωτές έχουν περισσότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής 

των γαλακτοκοµικών προϊόντων, τη γεύση, την οσµή, τα θρεπτικά συστατικά, τη 

συσκευασία κλπ. Ακόµη και η διαθεσιµότητα τους στο ράφι των καταστηµάτων 

λιανικής πώλησης, αλλά και η ευκολία πρόσβασης τους είναι σηµαντικά κριτήρια που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Τέλος, ορισµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών όπως η 

ηλικία, η εκπαίδευση και η οικογενειακή κατάσταση, καθώς και τα διάφορα 

προβλήµατα υγείας, επηρεάζουν τη ζήτηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

 

1.1.2 Η Προσφορά των Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 

 Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τις στρατηγικές οµάδες, τη δοµή και τη 

διάρθρωση του κλάδου των γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και τα κόστη που 

επηρεάζουν την προσφορά των προϊόντων. 
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 Οι εταιρείες που παράγουν και πωλούν γαλακτοκοµικά προϊόντα, µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε στρατηγικές οµάδες6. Η κατηγοριοποίηση των εταιρειών σε 

στρατηγικές οµάδες βοηθάει την καλύτερη κατανόηση του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος. Ο διαχωρισµός των στρατηγικών οµάδων γίνεται µε την επιλογή 

συγκεκριµένων στρατηγικών µεταβλητών, οι οποίες διαφοροποιούν καλύτερα τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

 Με βάση, λοιπόν, το διαχωρισµό που έχει γίνει µε έρευνα της ICAP, ως 

µεγάλες εταιρείες του κλάδου θεωρούνται οι Vivartia, ΦΑΓΕ, Μεβγάλ, Όλυµπος και 

Friesland, καθώς έχουν µεγάλο αριθµό και ποικιλία προϊόντων και καλύπτουν µεγάλο 

γεωγραφικό εύρως της ελληνικής επικράτειας. Εταιρείες όπως η Αγνό, η Εβροφάρµα, 

η Νεογάλ, η ΚΡΙ ΚΡΙ, η Ροδόπη κλπ, έχουν περισσότερο τυπικό χαρακτήρα, δηλαδή 

δραστηριοποιούνται σε µικρότερο γεωγραφικό εύρος, ενώ παράγουν µικρότερο 

αριθµό προϊόντων. Οι µικρές και κυρίως συνεταιριστικές γαλακτοβιοµηχανίες όπως 

είναι η ∆ωδώνη, η Ροδογάλ, η ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. – που 

θα εξετάσουµε και παρακάτω – ανήκουν σε άλλη στρατηγική οµάδα και 

χαρακτηρίζονται από µικρό αριθµό προϊόντων και µικρή γεωγραφική κάλυψη. Μια 

ακόµη στρατηγική οµάδα είναι αυτή που περιλαµβάνει τις εισαγωγικές εταιρείες 

όπως η Arla, η Optima κλπ.  

 Στην περίπτωση των στρατηγικών οµάδων πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη τα εµπόδια κινητικότητας (mobility barriers). Με τα εµπόδια κινητικότητας 

εννοούµε την ευκολία ή δυσκολία ανάλογα, µε την οποία µία γαλακτοβιοµηχανία από 

µία γειτονική στρατηγική οµάδα µπορεί να µεταπηδήσει στην υπό µελέτη στρατηγική 

οµάδα. 

 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλές, µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις 

που παράγουν και εµπορεύονται γαλακτοκοµικά προϊόντα. Εκτός από τις ελληνικές 

γαλακτοκοµικές βιοµηχανίες, υπάρχουν και εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του κλάδου των τροφίµων µε ισχυρές όµως 

επωνυµίες γαλακτοκοµικών προϊόντων.  

 Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως άλλωστε έχει προαναφερθεί, 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό, καθώς υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα του γάλακτος και άλλων παρόµοιων προϊόντων του. 

                                                 
6 Στρατηγική οµάδα είναι µια οµάδα από επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν παρόµοιες στρατηγικές 
χρησιµοποιώντας του ίδιους ή παρόµοιους πόρους. 
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Σύµφωνα µε κλαδική µελέτη της ICAP για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που διεξήχθη 

τον Απρίλιο του 2009, υπάρχουν 795 επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας οι οποίες 

ασχολούνται µε την παραγωγή γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων. Οι 

επιχειρήσεις αυτές δεν είναι του ίδιου βεληνεκούς, αλλά διαφέρουν ως προς το 

µέγεθος, τον αριθµό, την ποικιλία προϊόντων που παράγουν, την παραγωγική 

δυναµικότητα, το βαθµό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια διανοµής και τον τρόπο µε 

τον οποίο διανέµουν τα προϊόντα τους στην αγορά. 

 Η αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα κυριαρχείται από µεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου, στις οποίες παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός καθώς 

ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος αυτής. Φυσικά, υπάρχουν και πολλές µικροµεσαίες 

και µικρές επιχειρήσεις. για τις επιχειρήσεις αυτές είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν 

τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, λόγο της περιορισµένης παραγωγικής 

ικανότητας, η οποία οφείλεται κυρίως στον αναγκαστικά περιορισµένο τεχνολογικό 

εξοπλισµό.  

Τα χρηµατικά κεφάλαια που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισµό του 

τεχνολογικού τους εξοπλισµού είναι τεράστια και δεν µπορούν να τα καλύψουν. 

Οπότε, οι επιχειρήσεις αυτές αναγκαστικά περιορίζονται στο να παράγουν ποσότητες 

τέτοιες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες µόνο της τοπικής αγοράς όπου έχουν έδρα. 

Μερικές από τις εταιρείες αυτές, προκειµένου να ενισχύσουν την παρουσία τους στην 

αγορά συνάπτουν συµφωνίες µε µεγάλες εταιρείες του κλάδου ή εξαγοράζονται από 

αυτές και από πολυεθνικές.  

 Αντίθετα, οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, έχουν τη δυνατότητα να 

επενδύσουν τεράστια χρηµατικά ποσά στον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού τους 

εξοπλισµού. Επίσης, οι µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες επενδύουν και σε τοµείς όπως 

αυτός της έρευνας και ανάπτυξης, µε σκοπό να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να 

καινοτοµούν σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. Την ίδια τακτική ακολουθούν και 

στον τοµέα της διαφήµισης. Η διαφήµιση, όπως προαναφέραµε, είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει όχι µόνο τη ζήτηση των καταναλωτών αλλά 

και την προσφορά των παραγωγών για γαλακτοκοµικά προϊόντα. Η διαφήµιση µπορεί 

να πάρει πολλές µορφές. Η πιο διαδεδοµένη µορφή διαφήµισης αλλά και η πιο 

δαπανηρή, για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι η τηλεοπτική.  

Φυσικά, το πιο µεγάλο κόστος για µία επιχείρηση είναι αυτό των πρώτων 

υλών. Οι τιµές των πρώτων υλών, δηλαδή του γάλακτος έχουν αποτελέσει πολλές 
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φορές «το µήλον της έριδος» µεταξύ των εµπλεκόµενων στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

δηλαδή των παραγωγών και των εταιρειών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα κόστη, επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή του 

τελικού προϊόντος και κατά συνέπεια τον τελικό καταναλωτή. Οι δαπάνες, οι αγορές 

πρώτων υλών, και όλα όσα προαναφέρθηκαν, θυµίζουν συνθήκες ολιγοπωλίου στην 

αγορά των γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα να εντείνεται περισσότερο ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου. Οι 

γαλακτοβιοµηχανίες εφαρµόζουν διάφορους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους 

απευθυνόµενοι τόσο στους τελικούς καταναλωτές όσο και στους λιανέµπορους. 

 

1.2 Περιγραφή Εταιρειών 

 Γνωρίζοντας τα γενικά στοιχεία του κλάδου γάλακτος, έχουµε επιλέξει να 

εξετάσουµε την πορεία δύο επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους και εδρεύουν στην γεωγραφική περιοχή 

της Κρήτης. Αναλυτικότερα:  

 

1.2.1 Επιχείρηση ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίµων και 

συγκεκριµένα των γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών, από το 1990. Ως Α.Ε. το έτος 

ίδρυσης της είναι το 1998. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην 

Βιοµηχανική Περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Λ. Στόχος της ΚΡΕΜΕΛ 

Α.Ε. είναι η δηµιουργία ασφαλών και καινοτόµων προϊόντων για τους πελάτες της. Η 

εταιρεία στην προσπάθειά της για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και 

του κλάδου στον οποίο ανήκει έχει σαν βάσεις: 

• τις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 

• τον σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό 

• το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό 

• την ορθή διαχείριση της υγιεινής 

• την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO-HACCP).  

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τον επαγγελµατισµό, την ευελιξία και το 

µοντέρνο management καταστούν την επιχείρηση ικανή να ανταποκριθεί δυναµικά 

στις ολοένα και αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς. 
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1.2.2 Επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. 

 Η ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. είναι µια οικογενειακή επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της γαλακτοκοµίας από το 1949. Με το πέρασµα των 

χρόνων έχει γίνει µια από τις µεγαλύτερες γαλακτοβιοµηχανίες της Κρήτης 

διατηρώντας τον οικογενειακό χαρακτήρα της. ∆ιατηρεί περίπου 100 σηµεία 

συλλογής γάλακτος σε όλη την Κρήτη. Συνεργάζεται µε 550 και πλέον κτηνοτρόφους 

σε όλη την Κρητική ύπαιθρο, συλλέγοντας ετησίως το µεγαλύτερο ποσοστό 

παράγωγης αιγοπρόβειου γάλακτος.  

Συνεπής στη στρατηγική της επέκταση, η ΑΦΟΙ Καλογεράκης Α.Ε. µεταφέρει 

από όλες τις άκρες της Κρήτης και επεξεργάζεται 60 τόνους γάλακτος ηµερησίως 

στις ιδιοκτήτες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, εκτάσεως 25.000 τ.µ. στο Σµάρι, 

στο Καστέλι Πεδιάδος οι οποίες παρέχουν δυνατότητα µεταποίησης έως 100 τόνων 

γάλακτος ηµερησίως.  

Τα προϊόντα της περνούν από συνέχεις έλεγχους και πληρούν τις 

προδιαγραφές των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ΗΑCCP και ISO 22000:2005 

που υποστηρίζεται σε συνεχή βάση από εξωτερικούς συµβούλους, συνεργάτες, καθώς 

και διαπιστευµένα εργαστήρια, µε αποτέλεσµα να µπορούν να συµβαδίσουν στις 

σύγχρονες απαιτήσεις και διατροφικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.  

Το κέντρο διανοµών, συνολικής κάλυψης 1500 τετραγωνικών µέτρων, 

βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου από όπου διανέµονται τα προϊόντα 

µας καθηµερινά σε όλη την Κρήτη από τον ιδιόκτητο στόλο οχηµάτων της 

επιχείρησης για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 

1.3 Προϊόντα & Υπηρεσίες 

 Και οι δύο επιχειρήσεις έχουν κοινά προϊόντα και υπηρεσίες όπως άλλωστε 

και όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Οι εξεταζόµενες γαλακτοβιοµηχανίες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους αρκετά 

διαφοροποιηµένα, όπως θα δούµε και παρακάτω. 

 

1.3.1 Επιχείρηση ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 

Για τα προϊόντα της η ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. διαθέτει δικές της ονοµασίες – ειδικές 

περιγραφές, καθώς και δικές της συσκευασίες. Τα προϊόντα που διαθέτει είναι: 
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• Έδεσµα: έχει κρεµώδη υφή και δροσερή γεύση, κατάλληλο για τζατζίκι 

και σαλάτες. Μια καλή πρόταση για ένα ελαφρύ γεύµα, ένα υγιεινό σνακ, 

ή ένα επιδόρπιο που συνδυάζεται µε µέλι, ξηρούς καρπούς και φρούτα. 

• Spreads: διαθέτουν απαλή, κρεµώδη υφή και υπέροχη τυρόγευση, ιδανικό 

για χρήση στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. 

• Έδεσµα σε άλµη: αντικαθιστά την φέτα σε όλες τις εκδοχές της, 

αποτελώντας έτσι µια οικονοµική και γευστική πρόταση, για ένα από τα 

βασικά συστατικά της µεσογειακής διατροφής. 

• Τηγµένο τυρί: προϊόν αποκλειστικά µε ζωικά συστατικά, επεξεργασµένο, 

προσδίδοντας του ιδιότητες, τις οποίες δε διαθέτει στην αρχική του µορφή 

(οργανοληπτικές & δοµής). 

• ∆ιάφορα φυτικά προϊόντα: προϊόντα υγιεινά και νόστιµα, φυτικής 

αποκλειστικά προέλευσης, κατάλληλα για όσους έχουν αποκλείσει τα 

ζωικά συστατικά από τη διατροφή τους (vegans & vegeterians). Ιδανικό 

επίσης για περιόδους νηστείας. 

• Υποκατάστατο τυριού: προϊόντα µε φυτικά λιπαρά (µαλακά και σκληρά). 

Ποικιλία επιλογών σε γεύση και τιµή, για χρήση σε πίτσα, τοστ, τριµµένο 

για µακαρόνια, καθώς επίσης και πλήθος άλλων εφαρµογών. 

• Μέλι: το µέλι είναι ένα από τα πιο υγιεινά τρόφιµα, πλούσιο σε θρεπτικά 

συστατικά. Η κατανάλωσή του σε ηµερήσια βάση, συντελεί στη 

µακροβιότητα του ανθρώπου, δίνει ενέργεια στους µυς και διαύγεια στο 

µυαλό. 

 

1.3.2 Επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

 Αντίστοιχα τα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρηση ΑΦΟΙ Καλογεράκης 

Α.Ε. είναι: 

• Κρητική γραβιέρα: Παραδοσιακό κρητικό σκληρό τυρί που 

παρασκευάζεται µε έναν ειδικό τρόπο και χρησιµοποιείται γι’ αυτό 

πρόβειο (80%) και κατσικίσιο γάλα (20%). Τοποθετείται σε ειδικά 

διαµορφωµένα καλούπια και πιέζεται για να πάρει το κυλινδρικό σχήµα 

που πρέπει και τη χαρακτηριστική ανάγλυφη εξωτερική εµφάνιση. 

Χρειάζεται να αποξηραθεί και να ωριµάσει σε ειδικούς χώρους για 3-6 
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µήνες. Είναι τυρί υψηλής ποιότητας και καταναλώνεται ως επιτραπέζιο 

τυρί.  

• Κρητική µυζήθρα: Φρέσκο λευκό µαλακό τυρί της Κρήτης µε 

χαρακτηριστική αφρώδες γεύση. Παράγεται από πρόσγαλο κατσικίσιο 

γάλα σε δύο τύπους, τη γλυκιά µυζήθρα και τη ξινή µυζήθρα.  

• Κρητικό ορεκτικό και κρητικό λευκό τυρί: Αποτελείται από άπαχο γάλα 

και φυτικά λιπαρά. Είναι ελαφρύ και διαθέτει µικρή περιεκτικότητα σε 

λιπαρά.  

• Κρητική ξυνοµυζήθρα: Χαρακτηριστικό τυρί της Κρήτης το οποίο είναι 

µαλακό τυρί µε λίγα λιπαρά, παρόµοιο σε υφή µε τη µυζήθρα και το 

ανθότυρο.  Έχει γεύση στεγνή και όχι ιδιαίτερα ξινή. Παρασκευάζεται από 

τυρόγαλο προβάτου, κατσικιού ή και των δύο µαζί,   Μένει σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 24 ώρες, ωριµάζει για τουλάχιστον 3 µήνες και 

αποκτά την εξαιρετική ξινή της γεύση.  

• Κρητικό τριµµένο τυρί: Αποτελείται κατά 80% από Κρητική γραβιέρα και 

κατά 20% από ανθότυρο, τριµµένα σε φακελάκια κλεισµένα σε αεροστεγή 

συσκευασία ώστε να διατηρείτε το προϊόν αναλλοίωτο και φρέσκο για 

αρκετές ηµέρες µετά το άνοιγµά του.  

• Prince (έδεσµα): Παρασκευάζεται από άπαχο γάλα, φυτικά λιπαρά 10% 

και πρωτεΐνες.  

• Κρητικός ανθότυρος: Είναι λευκό µαλακό τυρί. Παράγεται µ’ έναν ειδικό 

τρόπο αποκλειστικά από πρόσγαλο κατσικίσιο γάλα. Η αρχική του µορφή 

είναι ως µυζήθρα που αλατίζεται και αποξηραίνεται για µικρό χρονικό 

διάστηµα, οπότε σκληραίνει.  

• Κρητικό µαλακό τυρί: αλλιώς η φέτα στα Κρητικά. Έχει εξαιρετική 

γεύση, λευκό χρώµα και χαµηλά λιπαρά. Φτιάχνεται αποκλειστικά από 

πρόβειο και γίδινο γάλα και αποθηκεύεται σε µεταλλικά δοχεία µε υγρό 

άλµης για περίπου 3 µήνες, ώστε να ωριµάσει.  

 

1.4 Στρατηγική & Προοπτική για την Επιχείρηση 

 Η βασική στρατηγική όλων των επιχειρήσεων είναι να διαφοροποιηθούν στον 

κλάδο τους και να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση σε αυτόν, και γιατί όχι, την κορυφή. 

Οι περισσότερες εταιρείες σε αυτόν κλάδο ασκούν τη στρατηγική «µοναδικό 
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χαρακτηριστικό». Με βάση αυτή τη στρατηγική η εταιρεία πρέπει να πείσει τον 

καταναλωτή ότι αγοράζοντας το προϊόν της απολαµβάνει κάτι που δε θα του έδινε 

άλλο προϊόν. Με άλλα λόγια, το προϊόν έχει µια µοναδική λειτουργία. Αυτή η 

λειτουργία παρέχει κάτι που τα ανταγωνιστικά προϊόντα δεν παρέχουν. Για 

παράδειγµα το γαλακτοκοµικό X αποτελείται όχι µόνο από γάλα (γάλα Y) αλλά 

περιέχει και έλαια Ω-3, Βιταµίνη C ή είναι βιολογικό. 

 Βασικός στόχος λοιπόν είναι η διαφοροποίηση και η εδραίωση στον κλάδο. 

 

1.4.1 Επιχείρηση ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 

Η ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

αυξανόµενης ανταγωνιστικότητας του κλάδου προσπαθεί να διαφοροποιηθεί ακόµη 

περισσότερο στην παραγωγή των προϊόντων της, χωρίς να χάσει την ταυτότητα της. 

Στόχος της είναι η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε µεγάλα supermarket της 

Κρήτης για την πώληση των προϊόντων της. Παράλληλα, στα άµεσα σχέδια της είναι 

η πώληση παραδοσιακών προϊόντων και στο εξωτερικό.  

 

1.4.2 Επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

Στόχος της εταιρείας ΑΦΟΙ Καλογεράκης Α.Ε. είναι η συνεχής εξέλιξη, η 

έλλειψη καθησυχασµού και η διαφοροποίηση που θα έρθει από την παρακολούθηση 

της λεπτοµέρειας, βάζοντας πάνω από όλα τις ανάγκες των καταναλωτών για 

ποιοτικά διασφαλισµένα προϊόντα. Παράλληλα, αγωνίζεται για την ισχυροποίηση της 

θέσης στον κλάδο. Η συγκεκριµένη επιχείρηση διαθέτει άρτια εκπαιδευµένο 

ανθρώπινο δυναµικό, σύγχρονη οργάνωση και δοµή, αλλά και µε όραµα για το 

µέλλον.  

Η ΑΦΟΙ Καλογεράκης Α.Ε. έχει υιοθετήσει ένα σύστηµα οργάνωσης ικανό 

να αντιµετωπίσει, τόσο τις απαιτήσεις της επιχειρηµατικής της θέσης σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται, όσο και τη συνεχή ανάπτυξη 

και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της, στηρίζοντας παράλληλα και 

αναπτύσσοντας τις Κρητικές κοινωνίες και την οικονοµία του τόπου.  

Όραµα της εταιρείας µας είναι η εξάπλωση των Κρητικών προϊόντων πέρα 

από τα όρια της Ελληνικής αγοράς, η µεταλαµπάδευση της Κρητικής κουλτούρας και 

η σωστή ενηµέρωση για την τόσο υγιεινή για όλους µας Μεσογειακή διατροφή.  
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1.5 Θέση της Εταιρείας στον Κλάδο 

Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων, είναι ένας από τους πλέον 

σηµαντικούς κλάδους της Βιοµηχανίας Τροφίµων, αλλά και της ελληνικής 

Βιοµηχανίας γενικότερα. Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα καλύπτουν σηµαντικό µέρος 

της κατανάλωσης ειδών διατροφής και είναι µάλιστα η τρίτη κατά σειρά µεγέθους 

αγοράς, οµάδα ειδών διατροφής, µετά το κρέας και τα φρούτα/λαχανικά. Βέβαια αν 

κάνουµε σύγκριση του επιπέδου κατανάλωσης των γαλακτοκοµικών προϊόντων στην 

Ελλάδα σε σχέση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρουµένων των 

τυροκοµικών, η κατανάλωση βρίσκεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Αυτό σηµαίνει 

ότι υπάρχει πολύς χώρος για τη διεύρυνση της κατανάλωσης υπό την προϋπόθεση ότι 

τα προϊόντα που προσφέρονται καλύπτουν πολλαπλές διατροφικές ανάγκες (π.χ. 

γεύµα, snack, επιδόρπιο κ.λπ.), απευθύνονται σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού, 

καλύπτοντας ξεχωριστές, πολλές φορές, ανάγκες και παρέχουν µια ικανοποιητική 

σχέση ποιότητας αξίας για τον τελικό καταναλωτή. 

Όµως ο συγκεκριµένος κλάδος εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα δυναµικός και 

έχει παρουσιάσει σηµαντική πρόοδο σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας στην 

παραγωγή, στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην προώθηση προϊόντων.  

Τα σηµαντικότερα στοιχεία, που σηµατοδοτούν την ανάπτυξη του κλάδου 

την  τελευταία δεκαετία έχουν να κάνουν µε:  

• την ανάκαµψη της γαλακτοπαραγωγής 

• τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των συνθηκών πρωτογενούς παραγωγής, 

συλλογής, διακίνησης και επεξεργασίας πρώτης ύλης, σαν αποτέλεσµα της 

υλοποίησης πολλών κοινοτικών προγραµµάτων και υπαγωγής επενδύσεων σε 

διάφορους αναπτυξιακούς νόµους, αλλά και εφαρµογής κοινοτικών 

κανονισµών εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.  

• άλλα σηµαντικά στοιχεία είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων µεθόδων 

παραγωγής και τεχνικών συσκευασίας γαλακτοκοµικών προϊόντων, ο 

εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των δικτύων διανοµής, και τέλος, η συνεχής 

παρουσίαση νέων προϊόντων, τα οποία υποστηρίζονται από υψηλή 

διαφηµιστική επένδυση, αλλά και από άλλες ενέργειες marketing.   

Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου 

και στη µεγάλη ανάπτυξή του. Oι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη είναι θετικές 
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και αυτό που θα δώσει την απαιτούµενη ώθηση, είναι ο τοµέας των εξαγωγών και η 

αναζήτηση νέων αγορών. 

 

Όπως προαναφέρθηκε η επιχείρηση ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. είναι µία µεσαία 

επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική περιοχή της 

Κρήτης. Με λίγα λόγια το µερίδιο της ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. στον κλάδο των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι αρκετά µικρό. Τις µεγαλύτερες θέσεις τις κατέχουν 

η ∆ΕΛΤΑ και η ΦΑΓΕ.  

Αν και η επιχείρηση ΑΦΟΙ Καλογεράκη Α.Ε. είναι µεγαλύτερη έναντι της 

ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε., κατέχει και αυτή µικρό µερίδιο της αγοράς.  

 

Οι σκληρές µάχες µεριδίων αποτελούν το χαρακτηριστικό στην αγορά 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και µάλιστα σε όλες τις υποκατηγορίες των προϊόντων 

του. Ο ανταγωνισµός αυτός γίνεται: 

• Μέσω συχνών προσφορών (ένα στα δύο δωρεάν, κ.λπ.). 

• Μέσω κινήσεων για απόκτηση παρουσίας στα δίκτυα λιανικής. 

• Μέσω συνεχούς δηµιουργίας νέων προϊόντων και νέων µεγεθών 

υπαρχόντων προϊόντων. 

• Μέσω έντονης διαφηµιστικής καµπάνιας. 
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Κεφάλαιο 2ο: Αναφορά στην Βιβλιογραφία 

 

2.1 Βιβλιογραφική Αναφορά & Αρθρογραφία 

Η σχέση µεταξύ οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης έχει 

απασχολήσει πολύ τους επιστήµονες και έχει γίνει αντικείµενο µελέτης τόσο 

θεωρητικά, όσο και εµπειρικά. Οι περισσότερες µελέτες αποδεικνύουν ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση µεταξύ οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης. Η άποψη, 

όµως, που επικρατεί και υποστηρίζεται από το µεγαλύτερο µέρος της επιστηµονικής 

κοινότητας είναι ότι η ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα των επιχειρήσεων 

είναι αυτή που δίνει ώθηση στην οικονοµία και όχι το αντίθετο.  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορετικές απόψεις των 

επιστηµόνων.  

 

2.1.1 Βιβλιογραφική Αναφορά & Αρθρογραφία Σχετικά µε τον Κλάδο των 

Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 

Πολλές είναι οι µελέτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, 

καθώς και για τους παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Οι οικονοµολόγοι Teece (1981), Jensen (1986), Stulz (1990) και Bamey 

(2001) υποστηρίζουν ότι η αποδοτικότητα εξαρτάται από την στήριξη των 

επιχειρήσεων µε ίδιους πόρους, ενώ οι Porter (1980) και Slater & Olson (2002), 

θεωρούν ότι ο ανταγωνισµός στις αγορές αποτελεί βασικό παράγοντα επιρροής της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα.  

Επίσης, σε άλλη µελέτη έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ 

αποδοτικότητας και συγκέντρωσης επιχειρήσεων του τοµέα της παροχής υπηρεσιών 

που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 

Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της αποδοτικότητάς των επιχειρήσεων 

έχουν το µέγεθος, η κεφαλαιακή διάρθρωση, η ρευστότητα και η χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση. 

Το µέγεθος ως καθοριστικός ρόλος στη διαµόρφωση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων, δεν είναι αποδεκτός παράγοντας από όλους τους οικονοµολόγους. Οι 

Winter (1994), Hardwick (1997), Wyn (1998) και Gschwandtner (2005), 

υποστηρίζουν, ότι όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος µιας επιχείρησης τόσο καλύτερη 

αποδοτικότητα µπορούµε να περιµένουµε, διότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύσσουν οικονοµίες κλίµακας, να διαφοροποιούν τα προϊόντα 
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τους, να επιβάλλουν όρους στις αγορές και να αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά 

τους κινδύνους που προκύπτουν σε αυτές. 

Οι Pi και Timme (1993), καθώς και οι Jensen και Murphy (1990) όµως, 

υποστηρίζουν ότι, η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται αρνητικά όταν 

καθώς στις µεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει συχνά σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ 

των διοικητικών στελεχών και των µετόχων και ο έλεγχος  στις αποφάσεις των 

διοικήσεων είναι δυσχερέστερος, τελικά η αποδοτικότητά των επιχειρήσεων αυτών 

επηρεάζεται αρνητικά. 

Σχετικά µε τη ρευστότητα, οι Myers και Rajan (1995) υποστηρίζουν ότι αυτή 

επιδρά αρνητικά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, καθώς οι διοικήσεις λόγω 

καλύτερης και αµεσότερης πληροφόρησης, τείνουν να πραγµατοποιούν επενδύσεις 

που ισχυροποιούν τη θέση τους αντί να βελτιώνουν την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων. Αντίθετα οι Goddard  (2005) και Deloof (2003) υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει θετική σχέση µεταξύ αποδοτικότητας και ρευστότητας, διότι η τελευταία 

δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και 

να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους.   
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Κεφάλαιο 3ο: Τι Μεθοδολογία θα Ακολουθήσω 

 

3.1 Ανάλυση & Καταγραφή Κατηγοριών των Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών που 

θα Χρησιµοποιήσω για Ανάλυση 

Η Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση αφορά τη διερεύνηση, την ερµηνεία και την 

αξιολόγηση των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων µίας επιχείρησης µε 

σκοπό τον προσδιορισµό των δυνατών και αδύναµων στοιχείων της. Οι 

χρηµατοοικονοµικές ή λογιστικές καταστάσεις θεωρούνται ως σηµαντική πηγή 

πληροφοριών αφού µπορούν να βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόµενο (εσωτερικοί και 

εξωτερικοί χρήστες) να λάβει τις σωστές αποφάσεις οι οποίες αφορούν την 

αποτελεσµατική κατανοµή των οικονοµικών πόρων, όπως την χρηµατοδότηση, την 

χορήγηση πιστώσεων, την επιλογή των επενδύσεων, τις αµοιβές στελεχών και 

εργαζοµένων και άλλα. Μέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις εκτιµάται ο κίνδυνος 

και η αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τα Ε.Λ.Π7 και το Ν.2190/1920 είναι: 

• Ο Ισολογισµός 

• Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

• Ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

• Το Προσάρτηµα 

Επιπρόσθετα το Ε.Γ.Λ.Σ8 προβλέπει και τον Λογαριασµό Γενικής 

Εκµετάλλευσης ως οικονοµική κατάσταση. 

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.9 οι οικονοµικές καταστάσεις είναι: 

• Ο Ισολογισµός 

• Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

• Ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

• Οι Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 

• Οι Σηµειώσεις 

 

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται µε την χρήση 

διαφόρων εργαλείων – µέσων αξιολόγησης, µερικά από τα οποία είναι: 

                                                 
7 Ε.Λ.Π.: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
8 Ε.Γ.Λ.Σ.: Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  
9 ∆.Λ.Π.: ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
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• Οι Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών: Χρησιµοποιούνται για διαστρωµατικές 

συγκρίσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και του ίδιου µεγέθους ή/και 

διαχρονικές για την ίδια επιχείρηση. 

• Οι Καταστάσεις Τάσης: Με τις καταστάσεις αυτές εξετάζονται διαχρονικά 

οι µεταβολές των λογιστικών καταστάσεων και η εξάγονται ανάλογα 

συµπεράσµατα σχετικά µε το ρυθµό µεταβολής των κονδυλίων.  

• Οι Αριθµοδείκτες: Οι αριθµοδείκτες (ή δείκτες θεµελιώδους ανάλυσης) 

επιτρέπουν την άµεση και γρήγορη σύγκριση των θεµελιωδών µεγεθών 

µίας επιχείρησης. Αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της γενικότερης 

οικονοµίας της επιχείρησης όπως π.χ. ρευστότητα, αποδοτικότητα, 

διάρθρωσης κεφαλαίων κ.λπ. Επιτρέπουν στον αναλυτή να διεξάγει 

συγκρίσεις, όπως συµβαίνει και στις καταστάσεις κοινών µεγεθών, είτε 

διαστρωµατικές είτε διαχρονικές. 

• ∆ιάφορες Στατιστικές Εκτιµήσεις: Ο αναλυτής που ενδιαφέρεται για τη 

συµπεριφορά ενός δείγµατος παρατηρήσεων, όπως το ρυθµό αύξησης 

µεγέθους, χρησιµοποιεί στατιστικές παραµέτρους, όπως η διάµεσος, ο 

µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και λοιπές, που µπορούν να εξάγουν 

χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σηµαίνει τη σύγκριση 

κατά αξία των διάφορων οµαδοποιηµένων στοιχείων του ισολογισµού προς το 

σύνολο τους ή προς την αξία ορισµένης οµάδας στοιχείων και ακόµη προς στοιχεία 

άλλου ή άλλων ισολογισµών της ίδιας η οµοειδούς επιχειρήσεως µε σκοπό την 

µελέτη της οικονοµικής κατάστασης. Η διαδικασία τις ανάλυσης, µπορεί κανείς να 

πει ότι χωρίζεται σε δύο µέρη. Περιλαµβάνει την επεξεργασία των διαφορών 

αριθµητικών στοιχείων των ισολογισµών και στη συνέχεια, αποβλέπει στην εξαγωγή 

χρήσιµων πληροφοριών κατάλληλων για τη λήψη αποφάσεων. Με διαφορετικά λόγια 

η ανάλυση ισολογισµών, εξυπηρετεί τη µετατροπή των απλών στοιχείων σε χρήσιµες 

πληροφορίες. Τέλος, από την ανάλυση των στοιχείων του ισολογισµού προκύπτει η 

εξαγωγή συµπερασµάτων για την οικονοµική κατάσταση της επιχειρήσεως και τις 

τάσεις, που διαµορφώνονται στην εξέλιξη της. 

Τα µέσα που µπορεί να ακολουθήσει ένας αναλυτής είναι τα εξής: 
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• Η οριζόντια µέθοδος: Υπολογίζει την µεταβολή των µεγεθών ανά 

περίοδο και µας δείχνει την σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων της 

εταιρείας στην διάρκεια µιας χρήσεως. Για την εφαρµογή της 

χρησιµοποιούµε δυο ή περισσότερους διαδοχικούς ισολογισµούς. Η 

οριζόντια ανάλυση δείχνει τη σχετική τάση διαφόρων µεγεθών (Wild, 

Subramanyam and Hasley, 2007: 24). 

• Η κάθετη (ή διαστρωµατική) µέθοδος: Αναδεικνύει την σύνθεση των 

οικονοµικών καταστάσεων και την σχετική βαρύτητα των επί µέρους 

τµηµάτων στο σύνολο. 

• Η µέθοδος µε την χρήση των αριθµοδεικτών: (βλ. επόµενο κεφάλαιο). 

• Η µέθοδος µε επεξεργασµένα στοιχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών: Ο 

µεγάλος όγκος δεδοµένων και πληροφοριών, που πρέπει να ερευνήσει 

ένας αναλυτής, καθιστούν την εργασία της αναλύσεως ορισµένες φορές 

προβληµατική από πολλές απόψεις. Έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές µπορούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια, 

γιατί µπορούν να δεχθούν µεγάλο όγκο πληροφοριών, ο οποίος συνεχώς 

συµπληρώνεται και µετασχηµατίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες. 

 

Ως αριθµοδείκτης ορίζεται το πηλίκο ενός µεγέθους των λογιστικών 

καταστάσεων µιας επιχείρησης προς ένα άλλο µέγεθος των ίδιων καταστάσεων, και 

το αποτέλεσµα της διαίρεσης αυτής µας δίνει ένα ποσοστό το οποίο µπορεί να 

συγκριθεί µε τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. 

Σκοπός της χρήσης των αριθµοδεικτών είναι για να προσδιορίσουµε την 

ρευστότητα, την αποδοτικότητα, την πραγµατική θέση, την βιωσιµότητα της 

επιχείρησης σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική ανάλυση 

την πραγµατική κατάσταση ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας. Επίσης οι 

αριθµοδείκτες µας αποκαλύπτουν τις αδυναµίες που έχει η επιχείρηση σε διάφορους 

τοµείς, και βοηθούν την διοίκηση να λάβει έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα για την 

αντιµετώπιση τους. Επιπρόσθετα κρίνεται και το έργο της διοίκησης σε µία σειρών 

ετών. Βέβαια πρέπει να τους χρησιµοποιούµε µε πολύ προσοχή γιατί µπορεί να 

οδηγήσουν, όπως προαναφέρθηκε σε λάθος συµπεράσµατα. ∆ηλαδή, κάθε 

οικονοµική µονάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και αντιµετωπίζει διαφορετικές 

συνθήκες (όπως έντονος ανταγωνισµός, έντονος πληθωρισµός κ.α.) από χρήση σε 
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χρήση. Συνεπώς οι αριθµοδείκτες δεν αποτελούν µεµονωµένα αξιόπιστο εργαλείο για 

την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων αν δεν λάβουµε υπόψη τους παραπάνω 

παράγοντες. Για να ληφθεί, λοιπόν, µια αξιόλογη επενδυτική απόφαση προϋποθέτει 

την µελέτη ενός ικανού και αναγκαίου πλήθους αριθµοδεικτών, σε συνδυασµό µε την 

ταυτότητα της επιχείρησης και του κλάδου. 

Οι αριθµοδείκτες που θα µας απασχολήσουν στην ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων των ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. είναι: 

• Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

• Κεφάλαιο Κίνησης 

• Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

• Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

• Αριθµοδείκτες Κερδοφορίας 

 

Εκτός από τους προαναφερθέντες, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 

αριθµοδεικτών, οι ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τα κριτήρια 

που χρησιµοποιούνται στην κατάρτισή τους και τον τύπο της επιχειρηµατικής 

έρευνας και αναλύσεως που επιδιώκει ο αναλυτής. 

 

3.1.1 Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση 

Οι δείκτες της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης µετρούν το βαθµό της 

χρηµατοδότησης της επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια. Έτσι η διοίκηση της επιχείρησης 

αλλά και οι δανειστές της µπορούν να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για να 

διαπιστώσουν το περιθώριο ασφαλείας που παρέχεται από το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων. Ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης (Financial Leverage Ratio) 

δίνεται από τη σχέση: 

Κεφαλαίων ενωνΑπασχολούµ ηταΑποδοτικότ

Κεφαλαίων Ιδίων ηταΑποδοτικότ
  Μόχλευσης ςΟικονοµική τηςΑριθµοδείκ =

ή  

ROA
ROE

  Ratio Leverage Financial =  

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό µεταβολής των καθαρών λειτουργικών 

κερδών της επιχείρησης όταν τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα µεταβληθούν κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Με το δείκτη αυτό µετράµε 
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ουσιαστικά την επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Για τιµές του δείκτη µεγαλύτερες της µονάδας θεωρείται ότι η επιχείρηση 

ωφελείται από τη χρήση των δανειακών κεφαλαίων, ενώ όταν οι τιµές είναι 

µικρότερες της µονάδας η επιχείρηση ζηµιώνεται από τη χρήση αυτών των 

κεφαλαίων, δηλαδή οι όροι της χρηµατοδότησής της είναι δυσµενείς ή η επιχείρηση 

δανείζεται σε υπερβολικά µεγάλο βαθµό. Όταν η τιµή του δείκτη είναι η µονάδα, τότε 

τα δανειακά κεφάλαια δεν επιδρούν ούτε θετικά, ούτε αρνητικά στην αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Καθώς η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – ROE) 

επηρεάζεται από την αποτίµηση των αποθεµάτων και ο δείκτης οικονοµικής 

µόχλευσης επηρεάζεται από το συγκεκριµένο µέγεθος, αντίστοιχα. 

 

3.1.2 Κεφάλαιο Κίνησης  

 Το κεφάλαιο κίνησης έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιχείρηση, λόγω της 

στενής σχέσης του µε την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών αναγκών της 

επιχείρησης, οπότε και µε την οµαλή της λειτουργία. Το κεφάλαιο κίνησης είναι 

απαραίτητο για να µπορεί να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες ανάγκες της.  

 Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αντιπροσωπεύει 

το ποσό των κυκλοφοριακών στοιχείων που µένουν στην επιχείρηση µετά την 

εξόφληση όλων των τρεχουσών υποχρεώσεων και παρέχει ένδειξη του βαθµού της 

ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συναλλαγές και 

υποχρεώσεις της. 

 Μπορεί να είναι µηδέν, θετικό ή αρνητικό ανάλογα µε το εάν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό είναι ίσο, µεγαλύτερο ή µικρότερο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

Κάθε µια από τις τρεις εκδοχές έχει επιπτώσεις στην πορεία της επιχείρησης.  

 

3.1.3 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

Ρευστότητα είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και υποδηλώνει τη δυνατότητα µετατροπής των 

ενεργητικών στοιχείων της σε διαθέσιµα. Η υψηλή ρευστότητα υποδηλώνει ότι η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τους προµηθευτές και πιστωτές της 

άµεσα, συνεπώς διαθέτει καλύτερη διαπραγµατευτική ικανότητα, προερχόµενη από 
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την δυνατότητα άµεσης πληρωµής των οφειλών της. Από την άλλη πλευρά όµως 

υπερβάλλουσα ρευστότητα υποδηλώνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης δεν έχει µέχρι 

τώρα εκµεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, διότι επιλέγει την 

δηµιουργία ρευστότητας βραχυπρόθεσµα και την τήρηση παθητικής στάσης απέναντι 

στις εξελίξεις της αγοράς. Η τακτική αυτή παρόλο που θεωρείται βραχυπρόθεσµα 

ορθή, µέσο- µακροπρόθεσµα δεν επιφέρει τα επιθυµητά κέρδη που προσδοκούν οι 

µέτοχοι. Συνεπώς ο δείκτης της ρευστότητας δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να 

εξισορροπεί τα δύο αυτά άκρα, δηλαδή αφενός την δυνατότητα για ικανοποίηση των 

δανειστών και αφετέρου την εκµετάλλευση κάθε παρουσιαζόµενης ευκαιρίας. 

∆εν µπορεί να παραβλέψει κάποιος ότι η ύπαρξη ρευστότητας βοηθά την 

επιχείρηση να καλύπτει τις υποχρεώσεις της, να αποφεύγει τον κίνδυνο δυσφήµισης 

και να καλλιεργεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους προµηθευτές της. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων επιθυµούν να διατηρήσουν πλεόνασµα κυκλοφοριακών 

στοιχείων, ώστε να µπορούν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

βέβαια υπερβολικής ρευστότητας κυκλοφοριακών στοιχείων, η επιχείρηση 

πιθανότατα βρίσκεται σε κατάσταση στασιµότητας. Για να αποφευχθούν τέτοια 

φαινόµενα η επιχείρηση θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο συνδυασµό ανάµεσα στα 

κυκλοφοριακά της στοιχεία και τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Η ανάλυση των 

αριθµοδεικτών ρευστότητας αποτελεί πολύ σηµαντικό εργαλείο για την διοίκηση της 

επιχείρησης, διότι µέσω του εργαλείου αυτού παρέχεται η δυνατότητα να ελέγχει τη 

χρήση των κεφαλαίων κίνησης. Η σύγκριση των αριθµοδεικτών ρευστότητας 

διαχρονικά, µας παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης ή µη, της βελτίωσης της 

ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της. 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

ρευστότητας µίας επιχείρησης είναι οι ακόλουθοι: 

i. Αριθµοδείκτης Γενικής ή Έµµεσης ή Ονοµαστικής ή Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας (Current Ratio),  

ii.  Αριθµοδείκτης Ειδικής ή Πραγµατικής ή Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio),  

iii. Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας (Cash Ratio),  

iv. Αριθµοδείκτης Αµυντικού Χρονικού ∆ιαστήµατος (Defensive Internal Ratio). 
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3.1.3.1 Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι ένας από τους πιο γνωστούς 

δείκτες και δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα κυκλοφοριακά περιουσιακά της στοιχεία. 

Μπορούµε να τον υπολογίσουµε αν διαιρέσουµε το κυκλοφορούν ενεργητικό µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

Ενεργητικό νΚυκλοφορού
  ςΡευστότητα Γενικής τηςΑριθµοδείκ =  

Οι κυριότερες κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον αριθµητή του 

κλάσµατος, είναι τα διαθέσιµα (µετρητά), τα χρεόγραφα, οι απαιτήσεις, τα 

αποθέµατα, οι προκαταβολές των προµηθευτών και οι µεταβατικοί λογαριασµοί 

Ενεργητικού. Ενώ στον παρανοµαστή περιλαµβάνονται τα βραχυπρόθεσµα δάνεια 

των τραπεζών, οι προκαταβολές των πελατών, οι πιστώσεις των προµηθευτών, τα 

µερίσµατα πληρωτέα, οι φόροι πληρωτέοι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που 

αναµένονται να πληρωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και οι µεταβατικοί 

λογαριασµοί Παθητικού. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας, τόσο καλύτερη 

είναι η θέση της επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως 

αν µια επιχείρηση έχει υψηλό δείκτη γενικής ρευστότητας, ότι µπορεί να 

ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της. Αυτό συµβαίνει γιατί µερικές 

επιχειρήσεις, παρουσιάζουν µέρος των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους ως 

µακροχρόνιες ή παραλείπουν µέρος των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους, µε στόχο 

την βελτίωση του δείκτη της γενικής ρευστότητας. Για το λόγο αυτό οι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο Πιστοποιητικό 

του Ορκωτού Ελεγκτή. Επίσης πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας το ότι κάποια 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού δεν ρευστοποιούνται εύκολα π.χ. 

αποθέµατα (εκ των οποίων κάποια είναι απαξιωµένα-δύσκολα πωλούνται) και 

χρεόγραφα (εταιρικά µερίδια που δύσκολα µεταβιβάζονται, οµόλογα κ.λπ.). 

Ο αριθµοδείκτης πρέπει να είναι ≥ 2 ή του 200%. Αναλυτικότερα αν ο δείκτης 

µίας επιχείρησης είναι: 

• = 1, τότε θεωρείται κακός δείκτης και σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει 

πρόβληµα αφερεγγυότητας.  

• 1-2, τότε θεωρείται ένας σχετικά ικανοποιητικός δείκτης. 
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• 2-3, τότε θεωρείται ένας πολύ καλός δείκτης, και τέλος αν είναι 

• >3, τότε παραείναι ψηλός δείκτης και τα κεφάλαια της επιχείρησης δεν 

χρησιµοποιούνται αποδοτικά και πιθανόν να είναι αδρανή. 

 

3.1.3.2 Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Αφορά τον ίδιο δείκτη µε της γενικής ρευστότητας, µε την διαφορά ότι από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέµατα. Ο δείκτης αυτός, αποτελεί ένα 

πολύ αυστηρό κριτήριο ρευστότητας της επιχείρησης. Εξετάζει κατά πόσο η 

επιχείρηση θα συνεχίζει να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, αφού τα 

αποθέµατα θεωρούνται τα δυσκολότερα ρευστοποιήσιµα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο αριθµοδείκτης της ειδικής ρευστότητας περιέχει όλα 

τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία µπορούν να µετατραπούν, σε 

µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα σε ρευστά διαθέσιµα και παραλείπει όσα 

παρουσιάζουν δυσκολίες ρευστοποίησης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρέσουµε τα αποθέµατα και το διαιρέσουµε µε τις 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (από τις οποίες αφαιρούµε τις προκαταβολές 

πελατών). 

Πελατών Προκ/λες - ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

Αποθέµατα - Ενεργητικό νΚυκλοφορού
  ςΡευστότητα Ειδικής τηςΑριθµοδείκ =

 

Στα αποθέµατα περιλαµβάνονται οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, καθώς και τα 

ηµικατεργασµένα και έτοιµα προϊόντα. Αυτά αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο 

πρόβληµα ρευστοποίησης, εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για τα 

ηµικατεργασµένα και τις πρώτες ύλες να µετατραπούν σε έτοιµα προϊόντα προς 

πώληση. Επίσης δεν είναι γνωστό αν η πώληση τους είναι εύκολη και σε 

συµφέρουσα τιµή για την επιχείρηση. 

Ο αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας αποτελεί καλύτερη ένδειξη για τον 

αναλυτή, σε σχέση µε τον αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας, όσον αφορά την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Ο 

αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας µας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία της επιχείρησης είναι σε θέση να καλύψουν τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Αν ο δείκτης είναι ≥ 1 ή του 100%, τότε η τιµή αυτή 

δείχνει ότι τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία της επιχείρησης µπορούν να 

καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εν λόγω επιχείρησης, οπότε ο 
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δείκτης χαρακτηρίζεται ως «επαρκής» και «ικανοποιητικός». Αντιθέτως, αν ο δείκτης 

είναι <1, τότε αυτό σηµαίνει ότι τα ταχέως ρευστοποιήσιµα στοιχεία της επιχείρησης 

δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αυτό σηµαίνει 

ότι η επιχείρηση θα πρέπει να βασίζεται στις µελλοντικές πωλήσεις της, ώστε να 

µπορέσει να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό βαθµό ρευστότητας. Αν παρουσιαστεί 

µεγάλη διαφορά ανάµεσα στους αριθµοδείκτες της γενικής και ειδικής ρευστότητας, 

τότε αυτό σηµαίνει ότι στην επιχείρηση υπάρχουν αυξηµένα αποθέµατα. 

 

3.1.3.3 Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας 

Ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας µας δείχνει κατά πόσο τα ρευστά 

διαθέσιµα µίας επιχείρησης επαρκούν για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. ∆ηλαδή µας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει 

τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, χρησιµοποιώντας µόνο τα µετρητά που έχει στην 

διάθεση της. Υπολογίζεται αν διαιρέσουµε τα ∆ιαθέσιµα προσαυξηµένα µε τα 

ευκόλως ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα της επιχείρησης, µε τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της αφού αφαιρέσουµε τις προκαταβολές πελατών. 

Πελατών Προκ/λες - ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε

∆ιαθέσιµα
  ςΡευστότητα Ταµειακής τηςΑριθµοδείκ =

 

Στα διαθέσιµα περιλαµβάνονται τα µετρητά στο ταµείο, οι καταθέσεις όψεως, 

τα τοκοµερίδια που έληξαν, οι επιταγές, το συνάλλαγµα και τα εισηγµένα στο 

χρηµατιστήριο χρεόγραφα. Ο αριθµητής του αριθµοδείκτη θα προσαυξηθεί µε τα 

εισηγµένα στο χρηµατιστήριο χρεόγραφα. Ένας χαµηλός αριθµοδείκτης ταµειακής 

ρευστότητας δεν σηµαίνει αναγκαστικά πρόβληµα ρευστότητας. Αυτός ο δείκτης µας 

δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιµα στοιχεία της επιχείρησης, καλύπτουν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Θεωρείται ικανοποιητικός-επαρκής όταν 

κυµαίνεται µεταξύ 35% και 45%, ανάλογα φυσικά και µε τον κλάδο στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση. 

 

3.1.4 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Η επιχείρηση έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την πραγµατοποίηση κέρδους, 

έχει την ανάγκη να αξιολογήσει την αποδοτικότητά της, για να διαπιστωθεί αν είναι 

αποτελεσµατική η συνέχιση δέσµευσης των ήδη επενδυµένων κεφαλαίων ή η 

δέσµευση νέων κεφαλαίων στην επιχείρηση από τους επιχειρηµατίες ή τους λοιπούς 
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επενδυτές. Οι µέτοχοι και οι λοιποί επενδυτές, αλλά και η διοίκηση και οι 

εργαζόµενοι ενδιαφέρονται για την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη, για 

διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Επιπρόσθετα βάσει των δεικτών αυτών 

αξιολογείται και το έργο της ∆ιοίκησης. Η διοίκηση µε βάση την αποδοτικότητα της, 

προγραµµατίζει τις µελλοντικές επενδύσεις της, καθώς και την ανταµοιβή που θα 

λάβουν τα στελέχη της. Οι υποψήφιοι επενδυτές επιλέγουν τις µετοχές στις οποίες θα 

επενδύσουν µε βάση την αποδοτικότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Οι πιστωτές από 

την πλευρά τους, αποφασίζουν αν θα δώσουν δάνεια στην επιχείρηση. Τέλος οι 

εργαζόµενοι, θα πρέπει µε βάση την αποδοτικότητα της επιχείρησης στην οποία 

δουλεύουν, να διεκδικήσουν ανάλογες αυξήσεις στο µισθό τους. Την καλύτερη 

πάντως ένδειξη για την αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης, παρέχει η 

µακροχρόνια διερεύνηση της αποδοτικότητας της. 

Για την ανάλυση της αποδοτικότητας, χρησιµοποιούµε τους αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας, οι οποίοι µας εκφράζουν την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των επενδύσεων που 

πραγµατοποιούνται. Εξετάζοντας την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της 

επιχείρησης και της δυνατότητας της να δηµιουργεί κέρδη εξάγουµε τα πιο χρήσιµα 

συµπεράσµατα στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µίας επιχείρησης. Η 

σχέση µεταξύ κερδών και απασχολούµενων κεφαλαίων είναι ένας από τους πιο 

διαδεδοµένους δείκτες µετρήσεως της απόδοσης µιας επιχείρησης. Οι κυριότεροι 

αριθµοδείκτες µέτρησης της αποδοτικότητας είναι οι ακόλουθοι: 

i. Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on net 

worth), 

ii. Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων (Return to total 

capital employed), 

iii. Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Μοχλεύσεως (Financial Leverage Ratio). 

 

3.1.4.1 Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένα πάρα πολύ 

σηµαντικό δείκτη, ο οποίος µετρά την αποτελεσµατικότητα µε την οποία τα ίδια 

κεφάλαια απασχολούνται στην επιχείρηση, δηλαδή µας δείχνει κατά πόσο επιτύχαµε 

την πραγµατοποίηση του στόχου ο οποίος είναι η πραγµατοποίηση κερδών. Αφορά 

κατά κύριο λόγο τον επιχειρηµατία, καθώς και τους µετόχους, αφού τους παρέχει 

πληροφορίες για την σωστή ή όχι τοποθέτηση και απόδοση των κεφαλαίων τους ως 
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αποτέλεσµα των αποφάσεων της ∆ιοίκησης. Φυσικά αποτελεί πολύ σηµαντικό 

εργαλείο στα χέρια των τρίτων ενδιαφερόµενων (Τραπεζών, Προµηθευτών, 

Πιστωτών, Πελατών, Αναλυτών κ.λπ.) για την εκτίµηση της γενικότερης πορείας της 

επιχείρησης. 

Ο αριθµοδείκτης εκφράζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών 

κερδών προ φόρων της χρήσης, µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, 

πολλαπλασιαζόµενο επί 100, δίνοντας το ποσοστό των καθαρών κερδών πάνω στα 

ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και δείχνοντας την ικανότητα της να πραγµατοποιεί 

κέρδη ή όχι. 

100*
Κεφαλαίων Ιδίων Σύνολο

Φόρων  προΚέρδη Καθαρά
  Κεφαλαίων Ιδίων ηταςΑποδοτικότ τηςΑριθµοδείκ =  

Να σηµειώσουµε εδώ, ότι ο δείκτης αυτός εξαρτάται επίσης από το ύψος των 

ξένων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί µέσα σε µια επιχείρηση. Όταν αυτά 

αυξάνονται κατά πολύ, και δεν αξιοποιούνται σωστά, έχουν ως επακόλουθο διάφορες 

αυξήσεις σε τόκους, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κλπ, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των 

εσόδων της γεγονός που συνεπάγεται την µείωση του καθαρού κέρδους. Ένας 

χαµηλός δείκτης αποδοτικότητας σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί επακόλουθο της 

λανθασµένης χρησιµοποίησης των κεφαλαίων της επιχείρησης. Αντιθέτως ένας 

υψηλός αριθµοδείκτης είναι ένδειξη ότι η επιχείρηση πάει καλά και αυτό οφείλεται, 

λαµβανόµενων υπ’ όψιν των γενικότερων συγκυριών στην ικανότητα της διοίκησης 

να χρησιµοποιεί σωστά τα κεφάλαια της. 

Η ικανότητα της ∆ιοίκησης να χρησιµοποιεί σωστά τα κεφάλαια της 

επιχείρησης κρίνεται µε βάση την αποδοτικότητα της επιχείρησης, αφού ληφθούν 

υπόψη γενικότερες συγκυρίες, όπως η κατάσταση της οικονοµίας (αυξηµένη ανεργία, 

πληθωρισµός κ.λπ.) αλλά και ειδικές συνθήκες, όπως έντονος ανταγωνισµός στη 

συγκεκριµένη αγορά, µερίδιο επιχείρησης σε αυτήν. 

Για να προσδιοριστεί καθένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, χρησιµοποιούµε τις εξής σχέσεις: 

• 

Κεφάλαια Ίδια  προςΕνεργητικό Καθαρό                                                         

 * ύΕνεργητικο ςΚυκλοφορία Ταχύτητας                                                         

 * Κέρδους Περιθώριο Καθαρό  Κεφαλαίων Ιδίων τηςΑριθµοδείκ =
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• 
100*

Κεφάλαια Ίδια

Ενεργητικό Καθαρό
*

Ενεργητικό Καθαρό

Πωλήσεις Καθαρές
                                         

*
Πωλήσεις Καθαρές

Εκµ/σης Κέρδη Καθαρά
  Κεφαλαίων Ιδίων τηςΑριθµοδείκ =

 

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως “Τροποποιηµένη ή διευρυµένη εξίσωση Du 

Pont “ και εκφράζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ως αποτέλεσµα του 

συνδυασµού των παρακάτω: 

i. Του καθαρού κέρδους (ή περιθωρίου), 

ii.  Της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού,  

iii.  Της σχέσης του ενεργητικού ως προς τα ίδια κεφάλαια 

Η εξίσωση του Du Pont, είναι πολύ σηµαντική, αν λάβουµε υπόψη µας την 

σπουδαιότητα καθενός από τους παραπάνω παράγοντες. Μας δείχνει πως η όποια 

µεταβολή τους, επηρεάζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον είναι 

πολύ χρήσιµη για την µελέτη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων µιας 

επιχείρησης διαχρονικά ή στην σύγκριση της µε άλλες αντίστοιχες του ίδιου κλάδου.  

Ακόµα πρέπει να γνωρίζουµε ότι αν κατά την διάρκεια της χρήσης, 

µεταβληθεί σηµαντικά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων για διάφορους λόγους ( αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων κλπ.), τότε πρέπει να υπολογίσουµε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που 

πραγµατικά ασχολήθηκαν σε όλη την διάρκεια της χρήσης. Αυτό γίνεται µε τον 

υπολογισµό του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Έχουµε 2 µεθόδους: 

Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων 

2

Τέλους Κεφάλαια Ίδια  Αρχής Κεφάλαια Ίδια
  Κεφαλαίων Ιδίων Ύψος Πραγµατικό

+
=

 Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται όταν τα κεφάλαια αρχής της επιχείρησης, 

διαφέρουν αρκετά από τα κεφάλαια στο τέλος της χρήσης, χωρίς να είναι γνωστός ο 

χρόνος µεταβολής τους. Έτσι γίνεται η υπόθεση, ότι τα νέα κεφάλαια µπήκαν στην 

επιχείρηση στη µέση της χρήσης. 

Πραγµατικό Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων: 

365 ή 12

χρήσης)  της τέλος(µέχρι το Μηνών ή ώνΑριθµ.Ηµερ*Κεφαλαίων Ιδίων Μεταβολή
          

  Κεφάλαιο Αρχικό  Κεφαλαίων Ιδίων Ύψος Πραγµατικό +=

 

Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται όταν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος της 

µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων. Τότε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που πραγµατικά 
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απασχολήθηκαν σε όλη την χρήση, µπορεί να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια, 

λαµβάνοντας υπόψη µας τον πραγµατικό χρόνο, που χρησιµοποιήθηκαν από την 

επιχείρηση τα νέα κεφάλαια. 

 

3.1.4.2 Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

100*
Κεφάλαια εναΑπασχολούµ ΄Συνολικά

Έξοδα Χρηµατ/καΕκµ/σης Κέρδη Καθαρά
                                              

  Κεφαλαίων Συνολικών ηταςΑποδοτικότ τηςΑριθµοδείκ

+

=

 

 

Ο οποίος ισούται: 

ύΕνεργητικο Ταχύτητας κήςΚυκλοφορια ∆ίκτης*
Πωλήσεις

Φόρων & Τόκων  προΚέρδη Καθαρά

 

Όπου: 

Ενεργητικό

Πωλήσεις
  ύΕνεργητικο Ταχύτητας κήςΚυκλοφορια ∆είκτης =   

  Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων, µας δείχνει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την πηγή που προήλθαν τα 

κεφάλαια της, την ικανότητα της να πραγµατοποιεί κέρδη και το κατά πόσο 

χρησιµοποιεί επιτυχώς τα κεφάλαια της. 

Αυτός ο δείκτης είναι ένας από τους σηµαντικότερους δείκτες, και οι 

µεταβολές του παίζουν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο για την επιχείρηση. Εάν ο 

δείκτης είναι πιο χαµηλός από το κόστος δανειακών κεφαλαίων, τότε ο επιπρόσθετος 

δανεισµός θα µειώσει τα κατά µετοχή κέρδη της επιχείρησης. Ένας µόνιµα χαµηλός 

αριθµοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων κάποιων τµηµάτων µιας 

επιχείρησης, είναι µια ένδειξη για ενδεχόµενη διακοπή της λειτουργίας αυτών των 

τµηµάτων. Τέλος ο υπολογισµός της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων, 

αποτελεί ένα καλό οδηγό στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση πρόκειται να 

προχωρήσει σε εξαγορά κάποιας άλλης επιχείρησης ή να αναλάβει νέες 

δραστηριότητες. Κάποιες φορές, κατά την διάρκεια της χρήσης, µπορεί να έχουµε 

σηµαντικές µεταβολές στο ύψος των συνολικών κεφαλαίων για διάφορους λόγους 

(αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, παροχή νέων πιστώσεων, λήψη δανείου κλπ.). Τότε 

πρέπει να υπολογίσουµε το ύψος των κεφαλαίων που πραγµατικά απασχολήθηκαν σε 

όλη την διάρκεια της χρήσης. Αυτό µπορεί να γίνει µε 2 τρόπους: 
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Μέσος Όρος Συνολικών Κεφαλαίων 

2

Τέλους Κεφάλαια ΣυνολικάΑρχής Κεφάλαια Συνολικά
                               

  Κεφαλαίων Συνολικών Ύψος Πραγµατικό

+

=

 

Αυτός ο τρόπος χρησιµοποιείται όταν τα αρχικά κεφάλαια της επιχείρησης, 

διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε τα τελικά κεφάλαια της χρήσης, χωρίς να είναι 

γνωστός ο χρόνος µεταβολής της. Έτσι υποθέτουµε ότι τα νέα κεφάλαια µπήκαν στην 

επιχείρηση στη µέση της χρήσης. 

Πραγµατικό Ύψος Συνολικών Κεφαλαίων 

365 ή 12

χρήσης)  της τέλος(µέχρι το Μηνών ή ώνΑριθµ.Ηµερ*λ.Συνολ.Κεφα Μεταβολή
     

Κεφάλαιο Αρχικό Κεφαλαίων Συνολικών Ύψος Πραγµατικό +=

 

Αυτός ο τρόπος χρησιµοποιείται όταν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος 

µεταβολής των συνολικών κεφαλαίων. Έτσι το ύψος των συνολικών κεφαλαίων 

µπορεί να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια, λαµβάνοντας υπόψη τον 

πραγµατικό χρόνο που χρησιµοποιήθηκαν τα νέα κεφάλαια από την επιχείρηση. 

 

Σηµαντική Επισήµανση : 

Οι δείκτες αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων, επειδή µας δείχνουν την 

αποτελεσµατικότητα της δράσης της επιχείρησης, έχουν ενδιαφέρον όχι µόνο για την 

επιχείρηση και τους µετόχους, αλλά και για τους πιστωτές της, τους εργαζόµενους 

της, τους µελλοντικούς επενδυτές της, τις τράπεζες που συνήθως χρηµατοδοτούν τα 

επενδυτικά προγράµµατά της και γενικότερα όλη την ελληνική οικονοµία. Αντιθέτως 

ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων έχει πιο περιορισµένο ενδιαφέρον, 

γιατί αφορά πιο πολύ τους µετόχους της επιχείρησης, αφού τους δείχνει την 

ικανότητα και αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των κεφαλαίων τους από την 

διοίκηση. 

 

3.1.4.3 Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Μοχλεύσεως 

Κεφ. λούµενωνΣυν.Απασχο ηταΑποδοτικότ

Κεφαλαίων Ιδίων ηταΑποδοτικότ
 Μόχλευσης ςΟικονοµική τηςΑριθµοδείκ =

 

Ο οποίος ισούται: 
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Παθητικό

σεωςΕκµεταλλεύ Κερδη Έξοδα ονοµικάΧρηµατοοικ

Κεφάλαια Ίδια

σηςΕκµετάλλευ Κέρδη

+
 

Ο αριθµοδείκτης οικονοµικής µόχλευσης, µας δείχνει το ποσοστό µεταβολής 

των καθαρών κερδών προς διάθεση στους µετόχους, από την κατά 1% µεταβολή των 

καθαρών κερδών προ φόρων και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.  

Υπάρχουν 3 πιθανά αποτελέσµατα, που µπορεί να µας δώσει ο δείκτης της 

οικονοµικής µόχλευσης: 

• Να είναι >1 (µεγαλύτερος από την µονάδα), τότε η επίδραση από την 

χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης, είναι θετική και 

επωφελής γι’ αυτήν. 

• Να είναι =1 (ισούται µε την µονάδα), τότε η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι µηδενική, και δεν υπάρχει 

κάποια οικονοµική ωφέλεια για την επιχείρηση. 

• Να είναι <1 ( µικρότερος από την µονάδα ) , τότε η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων, στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση 

δανείζεται µε δυσµενείς όρους. Αυτό συνήθως συµβαίνει σε περιπτώσεις 

υπερδανεισµού, που ο περαιτέρω δανεισµός, είναι πλέον επιζήµιος για την 

επιχείρηση. 

Κλείνοντας να πούµε ότι η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη 

µιας επιχείρησης είναι θετική και επωφελής, αν η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων είναι µεγαλύτερη από την αποδοτικότητα του συνόλου των 

απασχολούµενων κεφαλαίων. Η διαφορά αυτή µας δείχνει την επίδραση που ασκεί η 

χρήση των δανειακών κεφαλαίων, πάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχείρησης. Όταν η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι µεγαλύτερη 

από το κόστος των δανειακών της κεφαλαίων, τότε ο δανεισµός είναι επωφελής για 

την επιχείρηση. Όταν είναι µικρότερη, τότε συµβαίνει αντίστοιχα το αντίθετο. 

 

3.1.5 Αριθµοδείκτες Κερδοφορίας 

Η ανάλυση της καταστάσεως αποτελεσµάτων χρήσεως έχει πολύ µεγάλη 

σηµασία για κάθε επιχείρηση. 
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Αυτό συµβαίνει γιατί όλες οι επιχειρήσεις έχουν σα στόχο το κέρδος και κατά 

συνέπεια οι ενδιαφερόµενοι δίνουν βαρύτητα στο πόσο αποδοτική ήταν η επιχείρηση 

από άποψη κερδών µέχρι και ποιες είναι οι προοπτικές της για το µέλλον. 

Η ικανότητα δηµιουργίας κερδών ενδιαφέρει τους µετόχους, τους πιστωτές, 

τη διοίκηση και γενικά τους εργαζόµενους της επιχείρησης. Οι µέτοχοι ενδιαφέρονται 

να γνωρίζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης είτε γιατί επιθυµούν την αύξηση, 

είτε τη µείωση ή ακόµα και να διατηρήσουν σταθερές τις µετοχές τους, καθώς 

αυξήσεις της αποδοτικότητας της επιχείρησης σχετίζονται µε αυξήσεις του πλούτου 

των µετοχών. 

 

100*
Πωλήσεις

Κέρδη Μικτά
Κέρδους Μικτού ηταΑποδοτικότ Α. =  

 

Ο δείκτης της Αποδοτικότητας Μικτού Κέρδους δείχνει τη λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης καθώς και την πολιτική των τιµών της. 

 Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης του Μικτού Κέρδους τόσο καλύτερη 

είναι η θέση της επιχείρησης από άποψη κερδών, διότι µπορεί να αντιµετωπίσει 

άνετα µια αύξηση του κόστους πωλούµενων προϊόντων της. 

 Αντίθετα, ένας χαµηλός αριθµοδείκτης Μικτού Κέρδους δείχνει µια κακή 

πολιτική διοίκησης στον τοµέα αγορών και πωλήσεων. 

 

100*
Πωλήσεις Καθαρές

Κέρδη Καθαρά
Κέρδους Καθαρού ηταΑποδοτικότ Β. =  

 

Ο αριθµοδείκτης Καθαρού Κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους 

που επιτυγχάνει µια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή το ποσοστό κέρδους 

που µένει στην επιχείρηση µετά την αφαίρεση από τις Καθαρές Πωλήσεις του 

κόστους Πωληθέντων και λοιπών εξόδων. 

 Τέλος, όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. 
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Κεφάλαιο 4ο: Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει χρηµατοοικονοµική ανάλυση καθώς και 

ανάλυση SWOT για τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις. 

 

4.1 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση της ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 

Πριν προχωρήσουµε στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση της 

γαλακτοβιοµηχανίας ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. θα ήταν χρήσιµο να δούµε πως διαµορφώνεται ο 

ισολογισµός της εταιρείας την πενταετία 2005 – 2009.  

Παρατηρώντας το ενεργητικό της εξεταζόµενης επιχείρησης, τόσο από τον 

πίνακα 1 όσο και από το σχεδιάγραµµα 1, µπορούµε να σχολιάσουµε ότι µε εξαίρεση 

το 2005, µοιράζεται µεταξύ παγίου και κυκλοφορούντος ενεργητικού. Με 

διαφορετικά λόγια η επιχείρηση στηρίζεται τόσο στα πάγια της όσο και στα 

κυκλοφοριακά της στοιχεία.  

Τα ίδια κεφάλαια της ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε., αποτελούν µικρό µέρος του παθητικού 

της, αφού το µεγαλύτερο µέρος της το καλύβουν οι βραχυπρόθεσµες και οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι για τα έτη 2005 και 

2006, η εταιρεία δεν είχε συνάψει µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Αντίθετα, όλες οι 

υποχρεώσεις της ήταν βραχυπρόθεσµες για εκείνη την περίοδο, κάτι που δείχνει ότι 

είχε και τη δυνατότητα να τις καλύψει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, χωρίς να θέσει 

τον εαυτό της σε µελλοντικές δυσκολίες. Όµως, αν λάβουµε υπόψη και την 

οικονοµική κατάσταση που επικρατεί γενικά στην αγορά από το 2007 και µετά, είναι 

λογικό να µπει στη διαδικασία ανάληψης µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων.  

Τα πάγια στοιχεία της εξεταζόµενης επιχείρησης, παρατηρούµε ότι 

αυξάνονται µε την πάροδο των ετών. Το γεγονός αυτό στηρίζεται στην στρατηγική 

της επιχείρησης να παράγει εξολοκλήρου τα προϊόντα της σε ιδιόκτητους χώρους. 

Εάν παραλληλίσουµε το γεγονός αυτό µε την αύξηση των µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της είναι λογικά τα ποσά που λαµβάνουµε από τους ισολογισµούς της. 

Οπότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

προέρχονται από δανεισµό προκειµένου να καλύψει τις βελτιώσεις, επεκτάσεις και 

αγορά νέου πάγιου εξοπλισµού.  

Ένα σηµείο που πρέπει να σταθούµε σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι η 

διάρθρωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε 

από τον πίνακα 2, τα αποθέµατα της επιχείρησης αυξήθηκαν απότοµα το 2007 και 
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2008, ενώ το 2009 άρχισαν και πάλι την πτωτική πορεία. Ενδεχοµένως, αυτό να 

οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη την εποχή και λόγο της οικονοµικής κρίσης, πολλές 

επιχειρήσεις, όπως και η ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε., είχαν αυξήσει τις παραγωγές τους 

λαµβάνοντας υπόψη τους τη ζήτηση τους παρελθόντος, κάτι όµως που διαψεύστηκε 

από την αγορά και τους καταναλωτές. 

Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις τους παρέµειναν σταθερές, οπότε και δε 

θα περιµέναµε να παρατηρήσουµε αύξηση των διαθεσίµων της επιχείρησης. Με 

εξαίρεση το 2008, τα διαθέσιµα της επιχείρησης έχουν αυξητικές τάσεις, µε 

κορύφωση το 2009. Ένα πρώτο σχόλιο θα µπορούσε να είναι ότι η αύξηση αυτή 

προέρχεται από αύξηση των λιανικών πωλήσεων. Εµβαθύνοντας όµως της µελέτη 

µας, η αύξηση των ρευστών διαθεσίµων οφείλεται και στην καλύτερη πολιτική 

είσπραξης των απαιτήσεων της σε συνδυασµών µα αύξηση των πωλήσεων.  

 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσεως που εξετάζεται από τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές 

είναι οι πωλήσεις. Άλλωστε κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η αύξηση των 

πωλήσεων τους. Από τον πίνακα 3 και το σχεδιάγραµµα 3 προκύπτει ότι οι πωλήσεις 

της ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. παρουσίασαν αύξηση κατά την πάροδο της τελευταίας 

πενταετίας. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι αναµενόµενο αν λάβουµε υπόψη και 

τα προαναφερθέντα σχόλια για τις απαιτήσεις και τα διαθέσιµα της επιχείρησης. Η 

µεταβολή της αύξησης των πωλήσεων είναι βέβαια µειούµενη.  

Αν και η επιχείρηση τα περισσότερα έτη από την εξεταζόµενη περίοδο 

παρουσιάζει ζηµίες, παρατηρούµε µείωση αυτών µε ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά 

µεταβολής. Εξαίρεση αποτελεί το 2008, το οποίο είχε εξαιρετικά υψηλές ζηµίες, 

όπως άλλωστε παρατηρήσαµε εξετάζοντας και τα διαθέσιµα της επιχείρησης, 

παραπάνω. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι το έτος 2008 ήταν σταθµός εκκίνησης της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  

 

Εξαιρετικά σηµαντικό θέµα που πρέπει να εξετάσουµε κατά τη 

χρηµατοοικονοµική µελέτη µιας επιχείρησης είναι η χρηµατοοικονοµική µόχλευση. 

Ο δείκτης αυτός, όπως έχει προαναφερθεί και στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας, 

δείχνει τη χρησιµοποίηση της δανειοδότησης στη χρηµατοδότηση της επιχείρησης. 

Χρησιµοποιείται για να µας δείξει την αύξηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 

Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε η επιχείρηση δεν είχε χρηµατοδότηση για έτη 



 39

2005 και 2006, ενώ για τα υπόλοιπα έτη είχε χαµηλά ποσοστά. Τα αποτελέσµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι αναµενόµενα, αφού όπως προαναφέραµε για τα έτη 

2005 και 2006 δεν είχε δανειστεί.  

 

Παράλληλα µε το δείκτη χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης εξετάζεται και το 

κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της 

επιχείρησης και συνεπώς για την παραγωγική αξιοποίηση των παγίων στοιχείων της. 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν πόσο χρήσιµο εργαλείο είναι για εταιρείες τέτοιου είδους 

όπως οι γαλακτοβιοµηχανικές.  

Τα δύο πρώτα έτη της εξεταζόµενης περιόδου, όπως µπορούµε να δούµε από 

τον πίνακα 5 και το σχεδιάγραµµα 4, έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Το 2007 

παρουσιάζει µια αρκετά µεγάλη αύξηση ενώ και πάλι µειώνεται αισθητά τα επόµενα 

δύο έτη. Με διαφορετικά λόγια το κεφάλαιο κίνησης για τα δύο πρώτα έτη είναι 

εντελώς ανεπαρκές ενώ τα επόµενα έτη κινείται σε χαµηλά επίπεδα, οπότε και 

υπάρχει πρόβληµα κάλυψης των τρεχουσών υποχρεώσεων της. Σε περιόδους 

οικονοµικής κρίσης η επιχείρηση βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο πτώχευσης, γιατί το 

κεφάλαιο κίνησης έχει άµεση σχέση µε τη ρευστότητα της.  

 

Στη συνέχεια για να ολοκληρώσουµε τη χρηµατοοικονοµική µας ανάλυση θα 

εξετάσουµε µια σειρά αριθµοδεικτών, απαραίτητων για να εξάγουµε συµπεράσµατα 

για την πορεία της επιχείρησης.  

Πρώτη κατηγορία αριθµοδεικτών που θα εξετάσουµε είναι οι αριθµοδείκτες 

ρευστότητας. Η οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης είναι υγιής εφόσον διαθέτει 

επαρκή ρευστότητα, γιατί αποδεικνύει την ικανότητα της να ανταπεξέλθει στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας παρουσιάζονται 

στον πίνακα 6 και στο σχεδιάγραµµα 5. Η επιθυµητή τιµή για τον αριθµοδείκτη 

γενικής ρευστότητας είναι να κινείται ο αριθµοδείκτης µεγαλύτερος τους 2. Όπως 

µπορούµε να παρατηρήσουµε µόνο τις χρονιές 2007 – 2009 ξεπερνάει ελάχιστα τη 

µονάδα. ∆εν θα µπορούσαµε λοιπόν να χαρακτηρίσουµε το αποτέλεσµα 

ικανοποιητικό.  

Τα ίδια αποτελέσµατα λαµβάνουµε και από τον αριθµοδείκτη ειδικής 

ρευστότητας. Επιθυµητή τιµή είναι αυτή άνω της µονάδας. Και εδώ δυστυχώς η 

επιχείρηση δεν φέρει τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Αυτό δηµιουργεί ιδιαίτερα 

προβλήµατα στην επιχείρηση.  
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Τέλος, ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας κινείται σε πάρα πολύ χαµηλά 

επίπεδα. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση µε τα ταµειακά της διαθέσιµα µόνο δεν 

µπορεί παρά ελάχιστο µέρος των υποχρεώσεων της, να καλύψει. Η επιχείρηση 

βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο σε περίπτωση µιας απότοµης ύφεσης της αγοράς στον 

κλάδο αυτόν.  

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας. Τα 

αποτελέσµατα τους παρουσιάζονται στον πίνακα 7 και στο σχεδιάγραµµα 6.  

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, όπως έχουµε αναφέρει και 

στο θεωρητικό τµήµα της εργασίας µας, αποτελεί ένα πάρα πολύ σηµαντικό δείκτη, 

γιατί µετρά την αποτελεσµατικότητα µε την οποία τα ίδια κεφάλαια απασχολούνται 

στην επιχείρηση. Όπως, όµως, βλέπουµε από τον πίνακα, τα αποτελέσµατα για τρία 

έτη από τα πέντε είναι αρνητικά. Τα αποτελέσµατα είναι λογικά αν λάβουµε υπόψη 

µας τις ζηµίες που παρουσιάζει η επιχείρηση. Με διαφορετικά λόγια η επιχείρηση 

που εξετάζουµε δεν έχει επιτύχει το σκοπό της. Θετική πορεία παρουσιάζει µόνο για 

τα έτη 2007 και 2009. Γενικά ο δείκτης αυτός µας δείχνει ότι δεν έχει γίνει σωστή 

αξιοποίηση και χρήση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Φυσικά, οι τιµές αυτές 

µπορούν να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες εκτός επιχείρησης όπως η 

οικονοµική κρίση και η αύξηση του πληθωρισµού. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας 

συνολικών κεφαλαίων. Όπως λέει και το όνοµα του, µας δείχνει την αποδοτικότητα 

της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την πηγή που προήλθαν τα κεφάλαια της. Είναι 

ένας από τους σηµαντικότερους δείκτες, και οι µεταβολές του παίζουν σπουδαίο και 

καθοριστικό ρόλο για την επιχείρηση. Ο µόνιµα χαµηλός αριθµοδείκτης, όπως είναι 

και στην εξεταζόµενη επιχείρηση είναι ένδειξη για ενδεχόµενη διακοπή της 

λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

Τέλος, οι αριθµοδείκτες κερδοφορίας παρουσιάζονται στον πίνακα 7 και το 

σχεδιάγραµµα 8.  

Αρχικά θα εξετάσουµε τον αριθµοδείκτη µικτού κέρδους. Είναι γνωστό ότι 

όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός τόσο καλύτερη από άποψη 

κερδοφορίας είναι η επιχείρηση. Εδώ ο δείκτης έχει χαµηλές τιµές αλλά όχι κακές. 

Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση καλύπτει τα έξοδα της και ταυτόχρονα αφήνει ένα 

ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα συνολικά 
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απασχολούµενα κεφάλαια. Αν η ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. µπορούσε να αυξήσει ακόµα 

περισσότερο το ποσοστό µικτού κέρδους, θα µπορούσε να αυξήσει το κόστος των 

παραγόµενων προϊόντων της.  

Για να εξετάσουµε όµως πιο διεξοδικά τη λειτουργική επίδοση της 

επιχείρησης, πρέπει να ελέγξουµε τον αριθµοδείκτη καθαρού κέρδους. Όπως είναι 

γνωστό όσο πιο µεγάλος είναι αυτός ο δείκτης τόσο πιο κερδοφόρα είναι η 

επιχείρηση. Εδώ όµως οι τιµές είναι αρνητικές για τα έτη 2005, 2006 και 2008. Για τα 

έτη 2007 και 2009, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα. Η 

επιχείρηση ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. δεν είναι κερδοφόρα.  

 

4.2 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε ακολουθώντας τα ίδια βήµατα την επιχείρηση 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε..  

Από τον πίνακα 9 και από το σχεδιάγραµµα 8, παρατηρούµε ότι το ενεργητικό 

της εξεταζόµενης επιχείρησης αποτελείται από το πάγιο και το κυκλοφορούν. Το 

µεγαλύτερο µέρος τους ενεργητικού καλύβεται από το κυκλοφορούν ενεργητικό της 

επιχείρησης. Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης καλύβουν λιγότερο από το 40% του 

συνόλου του ενεργητικού της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε..   

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, αποτελούν ένα µικρό µέρος του συνόλου 

του παθητικού της. Το µεγαλύτερο µέρος από το δεξιό µέρος του ισολογισµού 

αποτελείται από βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µάλιστα αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του 

παθητικού της.   

Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, παρουσιάζουν µια µικρή αύξηση κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο. Σε αντίθεση µε την ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. δεν µπορούµε να 

σχολιάσουµε ότι η αύξηση των µακροπρόθεσµων δανείων της σχετίζεται µε την 

αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Άλλωστε η ΑΦΟΙ 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. από παλιά στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους. Οπότε οι 

αυξήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων αφορούν κυρίως βελτιώσεις 

υπάρχοντος µηχανολογικού εξοπλισµού ή αγορά νέου.   

Όπως προαναφέραµε το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της εξεταζόµενης 

επιχείρησης αποτελείται από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Ας δούµε λοιπόν τη 

διάρθρωση του. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από τον πίνακα 10, η επιχείρηση 

έχει επενδύσει σε χρεόγραφα ύψους 9.880,00€, τα οποία τα διατηρεί στα ίδια επίπεδα 
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για όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Τα αποθέµατα της επιχείρησης αυξάνονται µε 

σταθερό ρυθµό µέχρι το 2008, ενώ εµφανίζουν µια πτώση το 2009. Αν και η 

οικονοµική κρίση ξεκίνησε το 2008 στη χώρα µας, µερικές επιχειρήσεις δεν 

«ηττήθηκαν» αµέσως λόγο της οικονοµικής στρατηγικής που ακολουθούσαν. 

Οι απαιτήσεις της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. έχουν αυξητικές 

τάσεις µε έντονο ρυθµό, κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό για την επιχείρηση, κυρίως 

αν λάβουµε υπόψη την εξεταζόµενη περίοδο και τι επικρατεί γενικά στην αγορά 

εκείνα τα χρόνια. Μπορεί, λοιπόν να είναι από τη µία θετικό αυτό που παρατηρούµε 

γιατί σηµαίνει ότι αυξάνονται οι πωλήσεις της, αλλά από την άλλη η αύξηση του 

λογαριασµού των απαιτήσεων, σηµαίνει ότι δεν ακολουθεί σωστή εισπρακτική 

πολιτική από τους πελάτες της.  

Τα διαθέσιµα της επιχείρησης παρουσιάζουν αυξοµειώσεις, τις οποίες δεν 

µπορούµε να εξηγήσουµε που οφείλονται.   

 

Οι πωλήσεις της ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. παρουσιάζουν µια «κοιλιά» 

κατά τα έτη 2006 και 2007. Γενικά οι πωλήσεις κυµαίνονται πάνω – κάτω στα ίδια 

επίπεδα, όπως µπορούµε να δούµε από τον πίνακα 11 και το σχεδιάγραµµα 10. Οι 

υψηλές πωλήσεις που εµφανίζει η εξεταζόµενη επιχείρηση, την οδηγούν σε κέρδη. 

Με εξαίρεση το 2006 που είχε µια αξιοσηµείωτη πτώση των κερδών και εµφάνιση 

µεγάλων ζηµιών, όλα τα χρόνια παρουσιάζουν κέρδη. Την πτώση αυτή µπορούµε να 

την εξηγήσουµε µέσω της πτώσης των πωλήσεων, της αύξησης των διοικητικών 

εξόδων και εξόδων διάθεσης, καθώς και της αύξησης των χρεωστικών τόκων.   

 

Από τα πρώτα σχόλια µας για την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. 

είχαµε συµπεράνει ότι η επιχείρηση χρηµατοδοτείται από τους πιστωτές της σε σχέση 

µε τα ίδια κεφάλαια της. Η επιβεβαίωση έρχεται από τα ποσοστά του δείκτη 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και τον πίνακα 12. Οφείλουµε να πούµε ότι η 

κατάσταση της βελτιώνεται µε την πάροδο των ετών αφού παρατηρούµε ότι ο δείκτης 

µειώνεται. Άρα ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος βελτιώνεται.   

 

Επιβεβαίωση για τη βελτίωση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου αποτελεί το 

κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης παρά τη µικρή πτώση που εµφανίζει το 2006 

(πίνακας 13) αυξάνεται συνεχώς και βελτιώνεται. Συνεπώς η επιχείρηση αξιοποιεί 

παραγωγικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ θετικό 
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για την επιχείρηση, ιδίως για την εποχή που διανύουµε, που η ρευστότητα είναι 

απαιτητή.  

 

Και για την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. θα µελετήσουµε τους 

αριθµοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας.   

∆υστυχώς ούτε και αυτή η εταιρεία εµφανίζει επαρκή γενική ρευστότητα, 

όπως µπορούµε να δούµε από τον πίνακα 14. Οι τιµές του είναι κάτω από την κριτική 

τιµή 2. Ιδίως το 2005 είναι και κάτω της µονάδας. Η εταιρεία δυσκολεύεται να 

ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Τα ίδια αποτελέσµατα 

λαµβάνουµε και από τον αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας, του οποίου η κριτική 

τιµή είναι η µονάδα. Οι τιµές της εξεταζόµενης περιόδου είναι πολύ χαµηλά. Τέλος, ο 

αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας κινείται σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα, όπως 

ήταν και για την εταιρεία ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.. Γενικά, αν και η εταιρεία έχει υψηλό 

κεφάλαιο κίνησης, αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, οπότε και κινδυνεύει.   

 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 15.   

Και οι δύο αριθµοδείκτες, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και συνολικών 

κεφαλαίων, εµφανίζουν πολύ χαµηλές τιµές. Με εξαίρεση το 2006, που εµφανίζει 

αρνητικές τιµές, λόγω των ζηµιών που είχε εκείνο το έτος η επιχείρηση, δεν 

απασχολούνται τα κεφάλαια ίδια και συνολικά, αποτελεσµατικά. Παρά τις υψηλές 

πωλήσεις, τα κέρδη και το κεφάλαιο κίνησης η επιχείρηση δεν φαίνεται να έχει 

επιτύχει το σκοπό της.   

 

Τέλος, οι αριθµοδείκτες κερδοφορίας παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και το 

σχεδιάγραµµα 14.  

Ο αριθµοδείκτη µικτού κέρδους κινείται σε µέτριες τιµές. Αυτό σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση καλύπτει τα έξοδα της και ταυτόχρονα αφήνει ένα ικανοποιητικό 

περιθώριο κέρδους σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα συνολικά απασχολούµενα 

κεφάλαια. Αντίθετα τα ποσοστά του περιθωρίου καθαρού κέρδους είναι πολύ 

χαµηλά.   

 

4.3 SWOT Analysis 

Εκτός από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση, βασικό ρόλο στη διεξαγωγή 

στρατηγικών κατευθύνσεων για κάθε επιχείρηση παίζει και η ανάλυση SWOT. Στη 



 44

συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση SWOT και για τις δύο εξεταζόµενες επιχειρήσεις, 

ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ο.Ε.. Επιγραµµατικά η SWOT ανάλυση 

παρουσιάζεται στους πίνακες 17 και 18. Οι διαπιστώσεις που θα παραταθούν κατά 

την ανάλυση προήλθαν τόσο από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση όσο και από 

πληροφορίες µέσα και έξω από την εκάστοτε εταιρεία. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από την ανάλυση και οι δύο εταιρείες 

έχουν κοινά σηµεία, δυνατά, αδύναµα, ευκαιρίες και απειλές. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες είναι µικρές σε µέγεθος, ανήκουν σε ένα µικρό 

γεωγραφικό τοµέα και το καταναλωτικό κοινό που εξυπηρετούν είναι σε πλήθος 

επίσης µικρό. Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε., επειδή είναι λίγο µεγαλύτερη 

από την ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. έχει µερικά σηµεία πιο δυνατά. Αυτά αφορούν κυρίως τον 

µηχανολογικό εξοπλισµό λόγο της ευκαιρίας να ενταχθεί σε ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα επιδότησης µηχανολογικού εξοπλισµού νεότερου και πιο βελτιωµένου. 

Γενικά, όµως, έχουν κοινά σηµεία.  
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Κεφάλαιο 5ο: Συµπεράσµατα 

 

 Τα πρώτα συµπεράσµατα για τις εξεταζόµενες εταιρείες, έχουν ήδη βγει από 

την ανάλυση SWOT. Έχουµε να κάνουµε µε εταιρείες µικρού µεγέθους, που έχουν να 

αντιµετωπίσουν υψηλό ανταγωνισµό και πολλές δυσκολίες που προέρχονται και από 

το µέγεθος και από την ύφεση της οικονοµίας στην οποία βρίσκεται η χώρα µας. 

 Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι πολύ σηµαντικό για την 

ελληνική οικονοµία. Σύµφωνα µε µελέτη της ICAP ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου 

είναι µέτριος, επηρεαζόµενος κυρίως από τα τελευταία οικονοµικά γεγονότα. Οι 

εταιρείες του κλάδου χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισµό, ιδιαίτερα µετά την 

είσοδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κάνουν τον ανταγωνισµό ακόµα 

πιο δύσκολο. Η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων σε συνδυασµό µε τη µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών, δηµιουργούν ένα ακόµη πιο ευαίσθητο 

και δύσκολο περιβάλλον.  

 ∆υστυχώς καµία από τις εξεταζόµενες εταιρείες δεν µπορεί να ενταχθεί σε 

κάποια στρατηγική οµάδα, λόγο του µικρού µεγέθους τους. Παρόλα αυτά, για το 

συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο στον οποίο ανήκουν, διαθέτουν όνοµα που φέρει 

ποιοτικά προϊόντα και αναπτύσσει µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους 

καταναλωτές τους. Με βάση αυτήν την εµπιστοσύνη υπάρχει δυνατότητα για µια 

σωστή και καλή πορεία στον κλάδο και την αγορά και οι δύο εξεταζόµενες 

επιχειρήσεις.  

 

Η αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων χαρακτηρίζεται παραδοσιακά υψηλό 

βαθµό µεταβλητότητας, µε αποτέλεσµα σε περιόδους όπως αυτή που διανύουµε να 

είναι δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων των επιχειρήσεων 

που ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο. Οι προβλέψεις λειτουργούν ως βασικό εργαλείο σε 

µια επιχείρηση, καθώς µέσω αυτών µπορεί να διαµορφώσει τους στόχους της για τα 

επόµενα έτη.  

Και οι δύο επιχειρήσεις που εξετάσαµε, παρά το µικρό µέγεθος τους και τις 

οικονοµικές συνθήκες που διανύουµε είχαν κάποια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην στρατηγική που ακολουθούν που έχει ως βασικό στόχο 

τη διαχρονική βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων. Με βάση αυτό 

αναµένεται να αυξηθούν τα κέρδη ακόµα περισσότερο, µε χαµηλό όµως ρυθµό τα 
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επόµενα χρόνια. Καλύτερη πορεία φαίνεται να έχει η εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.» αντί της «ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.».  

Για την εταιρεία «ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.» αναµένεται να ακολουθήσουν χρονιές µε 

λίγες επενδύσεις αφού ήδη έχει επενδύσει αρκετά τα προηγούµενα χρόνια. Αντίθετα, 

η «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.» ενδέχεται να προβεί σε νέες επενδύσεις πάγιου 

εξοπλισµού.  

Το σύνολο του ενεργητικού και των δύο εταιρειών αυξάνεται µε την πάροδο 

των ετών. Για την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.» παρατηρείται να 

συµβαίνει µε πιο έντονο ρυθµό από ότι για την άλλη επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει 

γιατί υπάρχει σηµαντική αύξηση των αποθεµάτων και των απαιτήσεων της εταιρείας. 

Ενώ η «ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.» ενώ έχει αύξηση µεγάλη στα πάγια της, και µικρή στα 

αποθέµατα της, οι απαιτήσεις της παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα.  

Μεγάλη αύξηση εµφανίζεται και στις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις και των δύο εταιρειών. Ιδίως η «ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.» αυξάνει τια 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της το 2007 κατά 100%, λόγο των επενδυτικών 

επιλογών που προαναφέραµε.  

Με βάση τη µέχρι τώρα πορεία των εξεταζόµενων εταιρειών, κατά την άποψη 

µας αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα έτη, το σύνολο του ενεργητικού εξαιτίας της 

αύξησης των πωλήσεων. Σαφώς θα επηρεαστούν και τα στοιχεία του ενεργητικού 

(αποθέµατα, πάγιο ενεργητικό, απαιτήσεις κτλ) όπως και το σύνολο των 

υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες).  

Ακόµα και το κρίσιµο έτος από άποψη οικονοµικής κρίσης, η επιχείρηση 

«ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.» κρατιέται αρκετά δυναµικά στον κλάδο, και αυτό 

οφείλεται στην στρατηγική που ακολουθεί. Αντίθετα, η «ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.» είχε πτώση 

των κερδών της, συγκεκριµένα εκείνο το έτος διέγραψε ζηµίες, αλλά γρήγορα 

επανήλθε ξανά δυναµικά στο χώρο.  

 

Η στρατηγική, λοιπόν, που ακολουθεί κάθε εταιρεία, κατά την άποψη µας 

είναι βασικό εργαλείο αντιµετώπισης των πιθανών προβληµάτων που µπορεί να 

παρουσιαστούν σε µια κρίσιµη περίοδο, όπως στην κρίσιµη τριετία που διανύουµε. 

Στο συµπέρασµα αυτό καταλήξαµε εξετάζοντας την ανάλυση SWOT. Άλλωστε όπως 

έχει προαναφερθεί η ανάλυση SWOT εξετάζει τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία µιας 

επιχείρησης. Συνδυαστικά, µε τα αποτελέσµατα των αριθµοδεικτών µπορεί µια 

επιχείρηση να δηµιουργήσει µια στρατηγική τέτοια ώστε να την οδηγήσει σε θετικά 



 47

αποτελέσµατα. Και οι δύο επιχειρήσεις ακολουθώντας αυτήν τη συνταγή έχουν 

φτάσει στο επίπεδο που βρίσκονται αυτή τη στιγµή.  

 

Με βάση τα προαναφερθέντα µπορούµε να προβλέψουµε και παράλληλα να 

το θέσουµε και ως πρόταση, ότι ακολουθώντας και οι δύο εξεταζόµενες επιχειρήσεις 

τη στρατηγική που έχουν ακολουθήσει µέχρι σήµερα, θα µπορέσουν να διατηρήσουν 

τη θέση τους στον κλάδο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα εξαιτίας της οικονοµικής 

ύφεσης που διανύουµε.  

Ενδεχοµένως, και οι δύο επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το δυνατό τους σηµείο 

«καινοτόµα προϊόντα», ώστε και στο µέλλον, να δηµιουργήσουν νέα εµπορεύµατα, 

που θα γίνουν γρήγορα αποδεκτά από το καταναλωτικό κοινό. Αυτό µπορεί να γίνει 

εφικτό αρκεί να αδράξουν της ευκαιρίας να βελτιώσουν την αναγνωρισιµότητα τους 

καθώς και το όνοµα τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

Πίνακας 1: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.775.174,04 2.743.562,21 2.941.538,01 3.267.288,60 3.370.732,86 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

3.239.351,27 2.758.403,37 3.382.099,91 3.804.415,66 3.645.199,92 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 569.066,53 482.378,67 487.633,87 379.582,77 518.303,01 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

0,00 0,00 2.012.500,00 1.952.800,00 1.468.666,67 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3.777.003,05 4.188.688,55 2.843.675,83 3.516.694,43 3.627.015,91 

Πηγή: www.hellastat.com 

 

Πίνακας 2: 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 465.937,18 542.696,53 965.199,27 1.065.075,72 607.971,04 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.726.269,43 2.177.169,43 2.084.927,21 2.627.206,76 2.189.702,26 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 47.144,66 38.537,41 331.973,43 112.133,18 847.526,62 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 3: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΕΡ∆Η & ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
       
 2005 2006 2007 2008 2009 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3.149.263,54 3.863.823,43 4.264.940,30 4.332.588,05 4.054.413,22 

ΚΕΡ∆Η 
ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

-83.709,61 -49.134,55 42.759,96 -155.127,13 93.961,73 

% ΜΤΒΛ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ   22,69 10,38 1,59 -6,42 
% ΜΤΒΛ 
ΚΕΡ∆ΩΝ 
ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ   41,30 187,03 -462,79 160,57 
Πηγή: www.hellastat.com  
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Πίνακας 4: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 0,00% 0,00% 19,50% 16,27% 26,09% 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 5: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ -537.651,78 -1.430.285,18 538.424,08 287.721,23 18.184,01 

Πηγή: www.hellastat.com 

 

Πίνακας 6: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,86 0,66 1,19 1,08 1,01 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,73 0,53 0,85 0,78 0,84 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,01 0,12 0,03 0,23 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 7: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -14,71% -10,19% 8,77% -40,87% 18,13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -1,93% -1,05% 0,80% -2,63% 1,67% 

Πηγή: www.hellastat.com 
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Πίνακας 8: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 10,82% 13,19% 12,11% 8,37% 20,25% 

ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΚΕΡ∆ΟΥΣ -2,66% -1,27% 1,00% -3,58% 2,32% 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 9: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.532.076,07 6.630.295,34 6.934.563,76 7.089.481,87 7.052.500,91 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

8.097.946,35 9.240.148,40 10.910.252,51 12.201.295,01 11.535.503,81 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.863.615,93 2.480.150,53 2.538.659,96 2.845.423,60 2.946.289,88 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

244.861,30 2.291.666,68 3.840.000,00 3.680.000,00 3.400.000,00 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

9.175.082,56 8.261.498,30 8.425.953,54 9.345.092,81 8.386.371,24 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 10: 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.053.580,34 6.064.130,92 6.208.236,58 6.981.097,47 5.765.757,28 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.927.156,41 3.087.326,27 4.466.749,84 5.145.332,90 5.555.592,64 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 107.329,60 78.811,21 225.386,09 64.984,64 204.273,89 

Πηγή: www.hellastat.com 
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Πίνακας 11: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΕΡ∆Η & ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
       
 2005 2006 2007 2008 2009 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9.409.531,25 8.273.966,83 8.766.006,88 9.716.755,31 9.139.626,72 

ΚΕΡ∆Η 
ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

34.738,77 -383.465,40 58.509,43 267.983,86 154.164,34 

% ΜΤΒΛ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ   -12,07 5,95 10,85 5,94 
% ΜΤΒΛ 
ΚΕΡ∆ΩΝ 
ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ   -1203,85 115,26 358,02 -42,47 
Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 12: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 92,12% 51,97% 39,80% 43,61% 46,43% 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 13: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

-
1.077.136,21 978.650,10 2.484.298,97 2.856.202,20 3.149.132,57 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 14: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,88 1,12 1,29 1,31 1,38 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,44 0,38 0,56 0,56 0,69 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,012 0,010 0,027 0,007 0,024 

Πηγή: www.hellastat.com  
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Πίνακας 15: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,21% -15,46% 2,30% 9,42% 5,23% 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,28% -2,94% 0,40% 1,69% 1,05% 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 16: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ 
      
 2005 2006 2007 2008 2009 

ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 13,77% 12,67% 18,16% 21,57% 19,60% 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 0,37% -4,63% 0,67% 2,76% 1,69% 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Πίνακας 17: ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Καινοτόµα προϊόντα 

• Μακροχρόνιες συνεργασίες µε 

κτηνοτρόφους 

• Εξειδικευµένο know – how για τα 

παραγόµενα προϊόντα 

• ∆εξιότητες του προσωπικού 

• ∆ιοίκηση µε όραµα 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Μικρός αριθµός µεγάλων πελατών 

• Υψηλό εργατικό κόστος 

• Αυξανόµενη εξάρτηση του κόστους 

παραγωγής µε την πρώτη ύλη 

• Τάση για αύξηση του κόστους 

παραγωγής λόγω της ανάγκης για πιο 

εξειδικευµένες διαδικασίες 

• Αυξανόµενο κόστος λόγω αυστηρών 

κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• ∆ιαφοροποίηση του προϊόντος και 

ανάπτυξη νέων 

• Βελτίωση της αναγνωρισιµότητας και 

του ονόµατος της εταιρείας 

• Νέοι στόχοι 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ισχυρός ανταγωνισµός 

• Ανισορροπία καταναλωτικής ζήτησης 

εξαιτίας των µεγάλων εταιρειών 

• Αύξηση των επιτοκίων δανεισµού 

λόγω οικονοµικής κρίσης 
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Πίνακας 18: ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Καινοτόµα προϊόντα 

• Μακροχρόνιες συνεργασίες µε 

κτηνοτρόφους 

• Εξειδικευµένο know – how για τα 

παραγόµενα προϊόντα 

• ∆εξιότητες του προσωπικού 

• ∆ιοίκηση µε όραµα 

• Μοντέρνος εξοπλισµός και 

προηγµένη τεχνολογία 

• Ευελιξία στην παραγωγή 

• Ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής σε 

σύγκριση µε τοπικές 

γαλακτοβιοµηχανίες 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Μικρός αριθµός µεγάλων πελατών 

• Υψηλό εργατικό κόστος 

• Αυξανόµενη εξάρτηση του κόστους 

παραγωγής µε την πρώτη ύλη 

• Τάση για αύξηση του κόστους 

παραγωγής λόγω της ανάγκης για πιο 

εξειδικευµένες διαδικασίες 

• Αυξανόµενο κόστος λόγω αυστηρών 

κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• ∆ιαφοροποίηση του προϊόντος και 

ανάπτυξη νέων 

• Βελτίωση της αναγνωρισιµότητας και 

του ονόµατος της εταιρείας 

• Νέοι στόχοι 

• Βελτίωση της τεχνολογίας µέσω 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ισχυρός ανταγωνισµός 

• Ανισορροπία καταναλωτικής ζήτησης 

εξαιτίας των µεγάλων εταιρειών 

• Αύξηση των επιτοκίων δανεισµού 

λόγω οικονοµικής κρίσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Σχεδιάγραµµα 1: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΥΚΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Πηγή: www.hellastat.com  

 

Σχεδιάγραµµα 2: 
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

 

Πηγή: www.hellastat.com 
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Σχεδιάγραµµα 3: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΕΡ∆Η ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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Πηγή: www.hellastat.com   

 

Σχεδιάγραµµα 4: 
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Πηγή: www.hellastat.com  
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Σχεδιάγραµµα 5: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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Πηγή: www.hellastat.com  

 

Σχεδιάγραµµα 6: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Σχεδιάγραµµα 7: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ
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Σχεδιάγραµµα 8: 
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Σχεδιάγραµµα 9: 
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Σχεδιάγραµµα 10: 
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Σχεδιάγραµµα 11: 
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Σχεδιάγραµµα 12: 
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Σχεδιάγραµµα 13: 
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Σχεδιάγραµµα 14: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

1. ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε.

KREMEL@ACN.GR

Α.Φ.Μ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΤΟΣ Ι∆Ρ. ΑΡ. ΥΠΑΛ. ΕΤΟΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

094259935 41785/70/Β/98/65 1998 24 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έ∆ΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΒΙ.ΠΕ., Οδός Λ, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο, Ηράκλειο 2810380889 2810381513

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΚΟ∆ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

155.1 Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία

ΚΛΑ∆ΟΣ

Γαλακτοκοµικά προϊόντα

ΜΕΛΗ ∆.Σ - ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ

Παπαστεφανάκης Νικόλαος Πρόεδρος ∆Σ

Πηλιούρας Παναγιώτης Λογιστής

Γαράκης Γ. Περίανδρος Αντιπρόεδρος ∆Σ

Με το παρόν σας παρέχεται το δικαίωµα χρήσης της παρούσας εκθέσεως και σε καµία περίπτωση δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωµα (ενδεικτικά αναφέρονται
εµπραγµάτα ή ενοχικα δικαιώµατα ή δικαίωµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας) επί της εκθέσεως ταύτης. Η έκθεση δεν µπορεί να µεταβιβασθεί µε κανένα
τρόπο σε τρίτους. Οι πληροφορίες, που εµπεριέχονται στην παρούσα έκθεση, δίδονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά µε την
ορθότητα, πληρότητα, ακεραιότητα ή καταλληλότητα κάθε πληροφορίας που βρίσκεται στην έκθεση. Σε καµία περίπτωση η Hellastat Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι σας ή
οποιουδήποτε τρίτου για καµία τυχούσα θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή µη, άµεση ή έµµεση ζηµία προκληθείσα είτε από τη χρήση, είτε από τη για οποιοδήποτε
λόγο αδυναµία χρήσης της εκθέσεως ακόµα και αν η Hellastat Α.Ε. είναι προηγουµένως εις γνώση µε οποιοδήποτε τρόπο της πιθανότητας προκλήσεως τέτοιας ζηµίας,
είτε εξαιτίας εγέρσεως όποιας απαίτησης από τρίτο.  

Πηγή: www.hellastat.com  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2009 2008 2007 2006 2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 3.035,06

Αποσβέσεις 3.035,06

Καθαρή Αξία 0,00

2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήση παγίων στοιχείων 5.140,01 5.140,01

Αποσβέσεις 5.140,01 2.570,01

Καθαρή Αξία 0,00 2.570,00

3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 20.052,65

Αποσβέσεις 20.052,65

Καθαρή Αξία 0,00

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 22.227,20 20.437,32 18.437,32 17.104,89 48.147,51

Αποσβέσεις 12.548,02 7.793,10 3.842,25 1.207,57 43.370,33

Καθαρή Αξία 9.679,18 12.644,22 14.595,07 15.897,32 4.777,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 22.227,20 20.437,32 18.437,32 22.244,90 76.375,23

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 12.548,02 7.793,10 3.842,25 6.347,58 69.028,05

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.679,18 12.644,22 14.595,07 15.897,32 7.347,18

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 78.756,43 74.226,43 45.080,85 5.862,35

Αποσβέσεις 20.870,03 11.812,61 5.469,60 3.517,40

Καθαρή Αξία 57.886,40 62.413,82 39.611,25 2.344,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 78.756,43 74.226,43 45.080,85 5.862,35

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20.870,03 11.812,61 5.469,60 3.517,40

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 57.886,40 62.413,82 39.611,25 2.344,95

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γήπεδα - οικόπεδα 213.031,14 213.031,14 152.165,10 152.165,10 152.165,10

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 1.000.730,50 1.000.730,50 899.097,80 900.797,25 900.110,38

Αποσβέσεις 673.461,24 593.366,98 491.084,96 420.762,57 348.128,88

Καθαρή Αξία 327.269,26 407.363,52 408.012,84 480.034,68 551.981,50

4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 917.001,84 841.957,16 650.514,21 634.612,98 575.151,76

Αποσβέσεις 559.721,98 484.040,79 395.744,32 329.489,56 253.801,01

Καθαρή Αξία 357.279,86 357.916,37 254.769,89 305.123,42 321.350,75

5. Μεταφορικά µέσα 28.983,03 21.591,91 21.326,91 27.926,26 27.926,26

Αποσβέσεις 20.232,82 18.049,28 16.043,41 13.415,25 10.467,90

Καθαρή Αξία 8.750,21 3.542,63 5.283,50 14.511,01 17.458,36

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 231.929,92 214.847,34 163.108,14 121.294,15 110.876,42

Αποσβέσεις 134.489,73 94.811,77 60.841,76 86.029,55 70.490,94

Καθαρή Αξία 97.440,19 120.035,57 102.266,38 35.264,60 40.385,48

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 900.300,00 900.904,12 1.010.245,00 900.904,12 8.944,12

Καθαρή Αξία 900.300,00 900.904,12 1.010.245,00 900.904,12 8.944,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3.291.976,43 3.193.062,17 2.896.457,16 2.737.699,86 1.775.174,04

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.387.905,77 1.190.268,82 963.714,45 849.696,93 682.888,73

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.904.070,66 2.002.793,35 1.932.742,71 1.888.002,93 1.092.285,31

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3.370.732,86 3.267.288,60 2.941.538,01 2.743.562,21 1.775.174,04

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.408.775,80 1.202.081,43 969.184,05 853.214,33 682.888,73

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.961.957,06 2.065.207,17 1.972.353,96 1.890.347,88 1.092.285,31

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.585,64 4.585,64 4.305,64 5.735,31 3.763,23

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.585,64 4.585,64 4.305,64 5.735,31 3.763,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.375.318,50 3.271.874,24 2.945.843,65 2.749.297,52 1.778.937,27

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.408.775,80 1.202.081,43 969.184,05 853.214,33 682.888,73

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.966.542,70 2.069.792,81 1.976.659,60 1.896.083,19 1.096.048,54

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Εµπορεύµατα

2. Προϊόντα έτοιµα, ηµιτελή, υποπροϊόντα και υπολείµατα 133.642,85 110.525,22 144.758,83 104.561,52 73.075,92

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες 462.838,09 810.174,23 753.644,31 434.835,30 368.913,07

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 11.490,10 144.376,27 66.796,13 3.299,71 23.948,19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 607.971,04 1.065.075,72 965.199,27 542.696,53 465.937,18

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Πελάτες 891.497,55 693.057,84 540.909,73 354.334,28 241.648,09

2. Γραµµάτια εισπρακτέα 25.000,00

Στις τράπεζες σε εγγύηση 25.000,00

3. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.230.165,16 1.693.589,78 1.408.421,76 1.658.594,73 1.607.054,29

3. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 33.415,02 33.415,02 48.897,02 48.847,89 41.947,89

4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην εποµένη χρήση

11. Χρεώστες διάφοροι 34.624,53 207.144,12 61.698,70 90.392,53 835.619,16
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.189.702,26 2.627.206,76 2.084.927,21 2.177.169,43 2.726.269,43

IV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταµείο 8.791,95 14.943,54 8.617,79 8.096,88 11.836,52

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 838.734,67 97.189,64 323.355,64 30.440,53 35.308,14
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 847.526,62 112.133,18 331.973,43 38.537,41 47.144,66

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 847.526,62 112.133,18 331.973,43 38.537,41 47.144,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.645.199,92 3.804.415,66 3.382.099,91 2.758.403,37 3.239.351,27

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 4.557,01 686,25 4.722,12 683,34 3.322,59

3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.557,01 686,25 4.722,12 683,34 3.322,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.625.978,81 5.887.538,94 5.378.076,70 4.671.067,22 4.346.069,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 25.494,99

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 1.025.205,00 1.025.205,00 850.205,00 850.205,00 600.000,00

4. Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί τάξεως

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1.025.205,00 1.025.205,00 850.205,00 850.205,00 625.494,99  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΛΠ.)
1. Καταβληµένο 800.040,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00

2. Οφειλόµενο

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 800.040,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00

III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 8.552,52 42.902,39 79.583,23 116.428,66
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 8.552,52 42.902,39 79.583,23 116.428,66

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 281.736,99 155.127,13 245.268,52 49.842,43 91.513,38

Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 163.842,62 237.362,13 145.848,75
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -281.736,99 -318.969,75 -245.268,52 -287.204,56 -237.362,13

VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Καταθέσεις µετόχων ή εταίρων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 518.303,01 379.582,77 487.633,87 482.378,67 569.066,53

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οµολογιακά δάνεια 1.012.500,00 1.862.500,00 2.012.500,00

2. ∆άνεια τραπεζών 456.166,67 90.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.468.666,67 1.952.800,00 2.012.500,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Προµηθευτές 346.305,78 259.336,27 545.005,76 307.487,08 326.120,17

2. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.336.714,70 1.668.402,47 1.392.762,41 1.475.550,24 1.065.689,50

3. Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.621.150,73 1.384.948,85 694.876,48 2.374.146,67 2.293.898,61

4. Προκαταβολές πελατών 5.179,69 1.627,42 39.044,22 7.009,12 16.592,02

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 13.045,18 5.411,96 1.299,64 3.366,96 2.295,92

6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 27.748,98 20.658,56 20.687,32 20.057,63 15.692,93

7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση 275.800,00 175.800,00 150.000,00

11. Πιστωτές διάφοροι 1.070,85 508,90 1.070,85 56.713,90
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.627.015,91 3.516.694,43 2.843.675,83 4.188.688,55 3.777.003,05

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.095.682,58 5.469.494,43 4.856.175,83 4.188.688,55 3.777.003,05

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 11.993,22 38.461,74 34.267,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.993,22 38.461,74 34.267,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.625.978,81 5.887.538,94 5.378.076,70 4.671.067,22 4.346.069,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 25.494,99

2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλείων 1.025.205,00 1.025.205,00 850.205,00 850.205,00 600.000,00

4. Λοιποί πιστωτικοί λογαριασµοί τάξεως

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1.025.205,00 1.025.205,00 850.205,00 850.205,00 625.494,99  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4.054.413,22 4.332.588,05 4.264.940,30 3.863.823,43 3.149.263,54

Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.233.484,01 3.969.862,83 3.748.596,30 3.354.377,15 2.808.365,57
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 820.929,21 362.725,22 516.344,00 509.446,28 340.897,97

Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 11.919,63 6.748,97 7.023,00 4.084,51
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 832.848,84 362.725,22 523.092,97 516.469,28 344.982,48

ΜΕΙΟΝ

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 128.756,94 104.787,92 104.113,47 89.363,18 85.398,20

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 401.184,66 168.701,43 158.373,20 305.607,17 216.127,13
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 529.941,60 273.489,35 262.486,67 394.970,35 301.525,33

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 302.907,24 89.235,87 260.606,30 121.498,93 43.457,15

ΠΛΕΟΝ

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.547,87 1.763,58 1.624,35 3.552,03 6.865,76
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 3.547,87 1.763,58 1.624,35 3.552,03 6.865,76

ΜΕΙΟΝ

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή  έξοδα 218.196,52 279.262,74 241.924,75 200.057,55 171.386,81
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 218.196,52 279.262,74 241.924,75 200.057,55 171.386,81

ΟΛΙΚΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 88.258,59 -188.263,29 20.305,90 -75.006,59 -121.063,90

II. ΕΚΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 11.683,62 37.040,44 38.102,96 37.711,57 37.666,86

2. Έκτακτα κέρδη 3.999,99 3.400,65
ΣΥΝΟΛΟ EΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ AΝΟΡΓΑΝΩΝ EΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ KΕΡ∆ΩΝ 15.683,61 37.040,44 41.503,61 37.711,57 37.666,86

ΜΕΙΟΝ

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.904,28 100,51 5.077,68 77,79

2. Έκτακτες ζηµίες 1.686,16 6.440,00 6.761,85

3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 8.294,31 12.509,04 234,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 9.980,47 3.904,28 19.049,55 11.839,53 312,57

ΣΥΝΟΛΟ EΚΤΑΚΤΩΝ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.703,14 33.136,16 22.454,06 25.872,04 37.354,29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η Η ΖΗΜΙΕΣ) 93.961,73 -155.127,13 42.759,96 -49.134,55 -83.709,61

ΜΕΙΟΝ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 220.153,58 209.601,55 172.057,51 171.450,43 178.124,97

Μείον: Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 220.153,58 209.601,55 172.057,51 171.450,43 178.124,97
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 93.961,73 -155.127,13 42.759,96 -49.134,55 -83.709,61

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) χρήσεως 93.961,73 -155.127,13 42.759,96 -49.134,55 -83.709,61

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων -318.969,75 -163.842,62 -287.204,56 -237.362,13 -145.848,75

Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 53.192,42 7.468,00

ΜΕΙΟΝ

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 3.536,55 823,92 707,88 335,77
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 3.536,55 823,92 707,88 335,77

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ -281.736,99 -318.969,75 -245.268,52 -287.204,56 -237.362,13

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -281.736,99 -318.969,75 -245.268,52 -287.204,56 -237.362,13

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ -281.736,99 -318.969,75 -245.268,52 -287.204,56 -237.362,13  
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2. ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.E.B.E.

KALOGERAKIS@INTERNET.GR

Α.Φ.Μ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΤΟΣ Ι∆Ρ. ΑΡ. ΥΠΑΛ. ΕΤΟΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

094162793 11639/70/Β/86/351 1986 50 2002

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έ∆ΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΒΙ.ΠΕ., Τ.Κ. 71408, Ηράκλειο, Ηράκλειο 2810330711-2 2810330711-2

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΚΟ∆ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

155.1 Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία

ΚΛΑ∆ΟΣ

Γαλακτοκοµικά προϊόντα

ΜΕΛΗ ∆.Σ - ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ

Καλογεράκης Ευάγγελος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Καλογεράκη Μαρία Πρόεδρος ∆Σ

∆ιακάκης Αλέξανδρος Λογιστής

Με το παρόν σας παρέχεται το δικαίωµα χρήσης της παρούσας εκθέσεως και σε καµία περίπτωση δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωµα (ενδεικτικά αναφέρονται
εµπραγµάτα ή ενοχικα δικαιώµατα ή δικαίωµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας) επί της εκθέσεως ταύτης. Η έκθεση δεν µπορεί να µεταβιβασθεί µε κανένα
τρόπο σε τρίτους. Οι πληροφορίες, που εµπεριέχονται στην παρούσα έκθεση, δίδονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά µε την
ορθότητα, πληρότητα, ακεραιότητα ή καταλληλότητα κάθε πληροφορίας που βρίσκεται στην έκθεση. Σε καµία περίπτωση η Hellastat Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι σας ή
οποιουδήποτε τρίτου για καµία τυχούσα θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή µη, άµεση ή έµµεση ζηµία προκληθείσα είτε από τη χρήση, είτε από τη για οποιοδήποτε
λόγο αδυναµία χρήσης της εκθέσεως ακόµα και αν η Hellastat Α.Ε. είναι προηγουµένως εις γνώση µε οποιοδήποτε τρόπο της πιθανότητας προκλήσεως τέτοιας ζηµίας,
είτε εξαιτίας εγέρσεως όποιας απαίτησης από τρίτο.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2009 2008 2007 2006 2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

Καθαρή Αξία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γήπεδα - οικόπεδα 137.729,24 137.729,24 98.949,46 98.949,46 96.949,46

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 2.999.359,42 2.999.359,42 2.999.359,42 2.862.550,37 2.862.550,37

Αποσβέσεις 1.651.243,93 1.433.534,99 1.312.861,21 1.270.226,19 1.127.098,66

Καθαρή Αξία 1.348.115,49 1.565.824,43 1.686.498,21 1.592.324,18 1.735.451,71

4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός2.915.776,11 2.914.896,11 2.859.891,08 2.847.825,96 2.820.843,71

Αποσβέσεις 1.545.253,11 1.343.629,84 1.138.447,40 929.112,79 697.681,95

Καθαρή Αξία 1.370.523,00 1.571.266,27 1.721.443,68 1.918.713,17 2.123.161,76

5. Μεταφορικά µέσα 548.518,57 607.013,95 563.982,95 599.649,58 588.547,00

Αποσβέσεις 434.785,39 444.231,09 402.265,49 463.755,89 383.092,64

Καθαρή Αξία 113.733,18 162.782,86 161.717,46 135.893,69 205.454,36

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 378.746,52 358.112,10 340.009,80 174.482,29 162.745,32

Αποσβέσεις 229.485,37 189.130,61 179.901,97 172.125,16 138.631,22

Καθαρή Αξία 149.261,15 168.981,49 160.107,83 2.357,13 24.114,10

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 33.020,58 33.020,58 33.020,58 13.487,21

Καθαρή Αξία 33.020,58 33.020,58 33.020,58 13.487,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 7.013.150,44 7.050.131,40 6.895.213,29 6.596.944,87 6.531.635,86

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.860.767,80 3.410.526,53 3.033.476,07 2.835.220,03 2.346.504,47

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.152.382,64 3.639.604,87 3.861.737,22 3.761.724,84 4.185.131,39

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 7.013.150,44 7.050.131,40 6.895.213,29 6.596.944,87 6.531.635,86

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.860.767,80 3.410.526,53 3.033.476,07 2.835.220,03 2.346.504,47

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.152.382,64 3.639.604,87 3.861.737,22 3.761.724,84 4.185.131,39

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 39.350,47 39.350,47 39.350,47 33.350,47 440,21

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 39.350,47 39.350,47 39.350,47 33.350,47 440,21

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.052.500,91 7.089.481,87 6.934.563,76 6.630.295,34 6.532.076,07

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.860.767,80 3.410.526,53 3.033.476,07 2.835.220,03 2.346.504,47

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.191.733,11 3.678.955,34 3.901.087,69 3.795.075,31 4.185.571,60

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Εµπορεύµατα 363.643,71 583.918,76 408.560,75 173.773,79 154.237,57

2. Προϊόντα έτοιµα, ηµιτελή, υποπροϊόντα και υπολείµατα 2.393.499,66 2.223.388,94 2.000.189,72 2.138.413,87 1.477.903,22

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες 437.308,07 809.459,70 973.122,20 550.982,52 283.572,05

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 2.571.305,84 3.364.330,07 2.826.363,91 3.200.960,74 2.137.867,50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 5.765.757,28 6.981.097,47 6.208.236,58 6.064.130,92 4.053.580,34

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Πελάτες 2.374.564,15 2.304.190,16 1.674.731,08 1.594.657,88 473.161,91

3. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 2.431.296,46 1.407.744,90 3.407.932,78

Χαρτοφυλακίου 904.892,33 952.697,68

Στις τράπεζες για είσπραξη 1.496.010,44 1.566.164,37

3. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες

Μείον: Προβλέψεις

11. Χρεώστες διάφοροι 780.125,72 322.280,69 360.722,30 84.923,49 46.061,72
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5.555.592,64 5.145.332,90 4.466.749,84 3.087.326,27 3.927.156,41

III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
1. Μετοχές 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00

IV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταµείο 123.580,30 38.428,00 64.851,02 62.917,55 23.135,81

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 80.693,59 26.556,64 160.535,07 15.893,66 84.193,79
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 204.273,89 64.984,64 225.386,09 78.811,21 107.329,60

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 214.153,89 74.864,64 235.266,09 88.691,21 117.209,60

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.535.503,81 12.201.295,01 10.910.252,51 9.240.148,40 8.097.946,35

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 11.135,70 6.260,70 200,00 200,00 200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.135,70 6.260,70 200,00 200,00 200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.738.372,62 15.886.511,05 14.811.540,20 13.035.423,71 12.283.717,95

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΛΠ.)
1. Καταβληµένο 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00

III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 27.674,74 27.674,74 27.674,74 27.674,74 27.674,74

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 1.180.150,60 1.180.150,60 1.180.150,60 1.180.150,60 1.180.150,60
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 1.207.825,34 1.207.825,34 1.207.825,34 1.207.825,34 1.207.825,34

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Τακτικό αποθεµατικό 17.727,90 13.770,33 13.770,33 13.770,33 13.770,33

5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 122.143,58 122.143,58 122.143,58 122.143,58 122.143,58
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 139.871,48 135.913,91 135.913,91 135.913,91 135.913,91

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 96.908,71 267.983,86 58.509,43

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 399.588,72 16.123,32

Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 34.315,65 302.299,51 399.588,72
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 62.593,06 -34.315,65 -341.079,29 -399.588,72 -16.123,32

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.946.289,88 2.845.423,60 2.538.659,96 2.480.150,53 2.863.615,93

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οµολογιακά δάνεια 3.280.000,00 3.680.000,00 3.840.000,00

2. ∆άνεια τραπεζών 120.000,00 2.291.666,68 244.861,30
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.400.000,00 3.680.000,00 3.840.000,00 2.291.666,68 244.861,30

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Προµηθευτές 787.922,39 796.201,34 855.749,94 421.888,91 462.870,73

2. Γραµµάτια πληρωτέα και υποσχετικές 40.000,00

2. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3.129.121,45 4.315.160,84 3.630.644,21 3.000.566,37 2.915.121,01

3. Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.620.831,94 3.935.990,82 3.629.824,08 4.386.268,53 5.705.250,58

4. Προκαταβολές πελατών 10.112,33 9.974,39

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 167.061,93 75.947,67 110.657,27 163.762,64 48.356,95

6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 104.316,49 51.817,75 39.078,04 35.681,45 43.483,29

7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση 395.835,41 160.000,00 160.000,00 208.333,32

10. Μερίσµατα πληρωτέα 26.000,00

11. Πιστωτές διάφοροι 2.145.169,30 4.997,08
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.386.371,24 9.345.092,81 8.425.953,54 8.261.498,30 9.175.082,56

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.786.371,24 13.025.092,81 12.265.953,54 10.553.164,98 9.419.943,86

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 5.711,50 15.994,64 6.926,70 2.108,20 158,16

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.711,50 15.994,64 6.926,70 2.108,20 158,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 14.738.372,62 15.886.511,05 14.811.540,20 13.035.423,71 12.283.717,95

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλείων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 9.139.626,72 9.716.755,31 8.766.006,88 8.273.966,83 9.409.531,25

Μείον: Κόστος πωλήσεων 7.348.645,36 7.620.746,22 7.174.533,84 7.225.756,10 8.113.499,97
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1.790.981,36 2.096.009,09 1.591.473,04 1.048.210,73 1.296.031,28

Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 8.593,60 1.458,08 1.001,11 25.104,33 2.957,79
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.799.574,96 2.097.467,17 1.592.474,15 1.073.315,06 1.298.989,07

ΜΕΙΟΝ

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 254.778,55 204.888,44 175.332,21 169.088,84 147.000,56

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 944.113,70 987.111,72 735.221,99 687.004,05 603.192,11
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.198.892,25 1.192.000,16 910.554,20 856.092,89 750.192,67

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 600.682,71 905.467,01 681.919,95 217.222,17 548.796,40

ΠΛΕΟΝ

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.058,83 1.344,54 1.021,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 6.058,83 1.344,54 1.021,56

ΜΕΙΟΝ

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή  έξοδα 433.547,96 634.955,79 612.591,03 597.433,59 506.787,74
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 433.547,96 634.955,79 612.591,03 597.433,59 506.787,74

ΟΛΙΚΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 173.193,58 271.855,76 69.328,92 -379.189,86 42.008,66

II. ΕΚΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,08

2. Έκτακτα κέρδη 16.710,64 7.395,60 14.298,73
ΣΥΝΟΛΟ EΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ AΝΟΡΓΑΝΩΝ EΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ KΕΡ∆ΩΝ 16.710,64 7.395,60 14.298,73 0,08

ΜΕΙΟΝ

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 13.484,50 11.267,50 25.118,22 4.275,54 7.269,97

2. Έκτακτες ζηµίες 22.255,38

3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 35.739,88 11.267,50 25.118,22 4.275,54 7.269,97

ΣΥΝΟΛΟ EΚΤΑΚΤΩΝ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -19.029,24 -3.871,90 -10.819,49 -4.275,54 -7.269,89

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η Η ΖΗΜΙΕΣ) 154.164,34 267.983,86 58.509,43 -383.465,40 34.738,77

ΜΕΙΟΝ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 505.167,23 392.246,06 312.917,65 491.215,56 165.671,50

Μείον: Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 505.167,23 392.246,06 312.917,65 491.215,56 165.671,50
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 154.164,34 267.983,86 58.509,43 -383.465,40 34.738,77

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) χρήσεως 154.164,34 267.983,86 58.509,43 -383.465,40 34.738,77

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων -34.315,65 -341.079,29 -399.588,72 -16.123,32 24.164,45

Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 63.709,00

Συµψηφισµός ζηµιών µε αναπροσαρµογή παγίων

Κάλυψη ζηµιάς µε µείωση κεφαλαίου 38.779,78

ΜΕΙΟΝ

Φόρος εισοδήµατος 27.298,06 11.317,54

Λοιποί φόροι

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 27.298,06 11.317,54

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 92.550,63 -34.315,65 -341.079,29 -399.588,72 -16.123,32

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
1. Τακτικό αποθεµατικό 3.957,57

2. Πρώτο µέρισµα 26.000,00

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 62.593,06

8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -34.315,65 -341.079,29 -399.588,72 -16.123,32
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 92.550,63 -34.315,65 -341.079,29 -399.588,72 -16.123,32  
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