
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ GROUP ΙΚΕ» 

ΑΦΜ: 800694173 -  Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 136844407000 

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων 

 

Κύριοι εταίροι, 

Υποβάλλουµε συνηµµένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονοµικές 

καταστάσεις  της εταιρίας για την χρήση ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 

έως : 31/12/2016 ) σύµφωνα µε τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία 

της οντότητας το υπόδειγµα των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων µε τις 

παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας : 

Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ανήλθε σε 194.416,46€ και τα 

αποτελέσµατα προ φόρων 28.662,34€. Η εταιρία πραγµατοποίησε κέρδος 

χρήσης 20.301,78€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 8.360,56€. 

Το τακτικό αποθεµατικό της κλειόµενης χρήσης 2016 διαµορφώθηκε σε 

984,95€ και το αποτέλεσµα εις νέο σε 19.316,83€. 

   

2. Οικονοµική θέση της εταιρίας : 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι 

ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της 

κλειόµενης χρήσης. 

 

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας : 

Ο µοναδικός εταίρος και ∆ιαχειριστής βλέπει µε συγκροτηµένη αισιοδοξία 

την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε µία σταθεροποιητική  πορεία της 

εταιρίας λόγω και της οικονοµικής κρίσης. 

 

4. Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα ( Λ/σµοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01 ): 

0,00 € 

 



5. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρηµατικά διαθέσιµα (Λ/σµοί Ε.Λ.Π. 

38.00 ) : 15.859,45 € 

 

6. Άλλα σηµαντικά γεγονότα : 

 Από την λήξη της κλειόµενης χρήσεως µέχρι την ηµέρα συντάξεως της 

παρούσας εκθέσεως δεν έχουν  συµβεί σηµαντικά γεγονότα. 

  

 7. Στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση των Μετόχων θα 

αναλύσουµε κάποιους βασικούς αριθµοδείκτες.  

 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

 

Αριθµοδείκτης Γενικής ή έµµεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) 

Αριθµοδείκτης Γενικής ή έµµεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν 

ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 

2015 

Αριθµοδείκτης Γενικής ή 

έµµεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 
= 

577,48 

= 0,61 
Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
951,16 

 

2016 

Αριθµοδείκτης Γενικής ή 

έµµεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν  

ενεργητικό 
= 

49.723,35 

= 0,19 
Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
257.304,81 

 

 

     Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας µας δείχνει την ισορροπία µεταξύ 

βραχυχρόνιων στοιχείων που συνθέτουν τον ισολογισµό. ( δηλαδή σε τι 

ποσοστό οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει µια επιχείρηση µπορούν να 

καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Εκτός από το µέτρο της 

ρευστότητας µιας επιχείρησης µας δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας που 

διατηρεί ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει κάποια ανεπιθύµητη εξέλιξη 



στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Επειδή σπάνια υπάρχει ακριβής αντιστοιχία 

µεταξύ των εισερχόµενων κεφαλαίων και των εξοφλούµενων υποχρεώσεων, 

γι’ αυτό µια επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία 

για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της όταν 

καταστούν ληξιπρόθεσµες. 

  

     Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο 

καλύτερη, από πλευράς ρευστότητας, είναι η θέση της συγκεκριµένης 

επιχείρησης. Γενικά ένας δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας µεγαλύτερος 

του 2 θεωρείται καλή ένδειξη, όµως µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο 

της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο αυτή ανήκει. 

Μια συνεχής µείωση του δείκτη είναι ένδειξη ότι αρχίζει να αναπτύσσεται µια 

όχι ευνοϊκή κατάσταση για την επιχείρηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να 

διερευνηθεί. Ένας χαµηλός αριθµοδείκτης κεφαλαίου κίνησης παρέχει ένδειξη 

ύπαρξης µεγαλύτερου βαθµού κινδύνου στην επιχείρηση από ότι ένας υψηλός 

αριθµοδείκτης. 

 

Σε γενικές γραµµές όσο χαµηλότερος ο δείκτης τόσο πιο µεγάλος ο κίνδυνος 

µη δυνατότητας αποπληρωµών και δηµιουργίας «υπερθέρµανσης» µε 

συνέπεια πτώση πωλήσεων. Αντίθετα υπέρµετρα υψηλός δείκτης µπορεί να 

σηµαίνει µη αποδοτική κατανοµή κεφαλαίων της επιχείρησης. Μπορεί δηλαδή 

να µη χρησιµοποιεί τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν µε 

αποτέλεσµα να µη µεγεθύνεται στην αγορά της, όσο θα µπορούσε. Μπορεί 

ακόµα να κρύβει την ύπαρξη απαξιωµένων ή κατεστραµµένων αποθεµάτων, η 

αξία των οποίων δεν εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, καθώς 

και δυσκολία αυτής να εισπράξει τις απαιτήσεις της. 

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί γράφηµα που περιέχει τις τιµές του 

κλάσµατος που προσδιορίζουν την απόδοση του αριθµοδείκτη Γενικής ή 

έµµεσης ρευστότητας ( Current ratio ) που εξετάζουµε. 

 



 

 

Ο παραπάνω δείκτης µας δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Παρατηρούµε 

µια µη ικανοποιητική επάρκεια ρευστότητας για την εταιρεία που όµως 

χειροτερεύει σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 

Αριθµοδείκτης Ειδικής ή άµεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio ) 

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 

2015 

Αριθµοδείκτης Ειδικής ή 

άµεσης ρευστότητας. ( Acid-

test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 – Αποθέµατα 
= 

577,48 – 0,00 

= 0,61 
Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
951,16 

 

2016 

Αριθµοδείκτης Ειδικής ή 

άµεσης ρευστότητας. ( Acid-
= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

- Αποθέµατα 
= 49.723,35 – 0,00 = 0,19 



test Ratio ) Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
257.304,81 

 

 

Ο αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας περιλαµβάνει όλα εκείνα τα 

στοιχεία τα οποία µετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί 

όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δε 

µετατρέπονται εύκολα σε µετρητά. Σε σχέση µε τον προηγούµενο δείκτη εδώ 

δεν περιλαµβάνονται τα αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών, 

ηµικατεργασµένων και ετοίµων προϊόντων, γιατί είναι το στοιχείο εκείνο, του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, µε τη µικρότερη ρευστότητα.  

Απαιτείται αρκετό χρονικό διάστηµα µέχρι την πώλησή τους και υπάρχει 

αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα πώλησης όλων των αποθεµάτων αλλά 

και ως προς την αξία που θα εισπραχθεί κατά την πώλησή τους. Εποµένως 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να πραγµατοποιηθούν ζηµιές όταν αυτά 

ρευστοποιηθούν.  

Ο αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας µας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της και πόσο ευπρόσβλητη είναι µια επιχείρηση σε πιθανή 

µεταβολή του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί. Για να 

είναι περισσότερο αξιόπιστος ο δείκτης θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε 

σύγκριση µε όµοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και µε το µέσο όρο του 

κλάδου αυτού.  

Γενικά, αν τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία µιας επιχείρησης 

(κυκλοφορούν µείον αποθέµατα) είναι ίσα ή µεγαλύτερα των τρεχουσών 

υποχρεώσεων τότε η επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα οικονοµική κατάσταση. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης, τόσο µεγαλύτερη ρευστότητα έχει η 

επιχείρηση. Γενικά, ένας δείκτης άµεσης ρευστότητας µεγαλύτερος του 1,5 

θεωρείται καλή ένδειξη. Αν ο δείκτης είναι αρκετά µικρότερος της µονάδας, η 

επιχείρηση πιθανόν να µην µπορέσει να ικανοποιήσει µια ξαφνική απαίτηση 

καταβολής µετρητών. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι 

η έκθεση στον κίνδυνο αυτό.  

 



Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφηµα µε τις τιµές που 

χαρακτηρίζουν την απόδοση του αριθµοδείκτη Ειδικής ή άµεσης ρευστότητας 

( Acid-test Ratio ).  

 

 

 

Ο παραπάνω δείκτης µας δείχνει πόσες φορές τα άµεσα ρευστοποιήσιµα 

στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση µπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. Παρατηρούµε µια µη ικανοποιητική επάρκεια άµεσης 

ρευστότητας για την εταιρεία που όµως χειροτερεύει σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση. 

 

Αριθµοδείκτης Ταµειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 

Τύπος = ∆ιαθέσιµο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 

2015 



Αριθµοδείκτης Ταµειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

∆ιαθέσιµο 

ενεργητικό 
= 

340,00 

= 0,36 
Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
951,16 

 

2016 

Αριθµοδείκτης Ταµειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

∆ιαθέσιµο  

ενεργητικό 
= 

15.956,35 

= 0,06 
Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
257.304,81 

 

 

Ο αριθµητής ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό περιλαµβάνει µετρητά, καταθέσεις όψεως, 

επιταγές και γενικά όσα στοιχεία είναι ισοδύναµα µε µετρητά. Ο δείκτης 

ταµειακής ρευστότητας µας δίνει την εικόνα της επάρκειας (ή όχι) µετρητών 

στην επιχείρηση σε σχέση µε τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες και θα 

πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση µε όµοιες επιχειρήσεις του ίδιου 

κλάδου και µε το µέσο όρο του κλάδου αυτού ώστε να είναι περισσότερο 

αξιόπιστος. Η ταµειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα µιας επιχείρησης 

να εξοφλήσει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε τα 

µετρητά που διαθέτει. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας µας 

δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης 

καλύπτουν τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της.  

 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφηµα µε τις τιµές που 

χαρακτηρίζουν την απόδοση του αριθµοδείκτη Ταµειακής ρευστότητας ( Cash 

Ratio ).  

 



 

 

Ο παραπάνω δείκτης µας δείχνει πόσες φορές η εταιρεία µπορεί να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της. Παρατηρούµε µια µη ικανοποιητική επάρκεια ταµεικής 

ρευστότητας για την εταιρεία που όµως χειροτερεύει σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση. 

 

Αριθµοδείκτης Αµυντικού χρονικού διαστήµατος ( Defensive Interval 

Ratio ) 

Τύπος = ∆ιαθέσιµα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις / Προβλεπόµενα ηµερήσια έξοδα  

 

2015 

Αριθµοδείκτης 

Αµυντικού χρονικού 

διαστήµατος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

∆ιαθέσιµα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

577,48 

= 250,47 σε ηµέρες 
Προβλεπόµενα ηµερήσια 

έξοδα 

( 0,00 + 833,84 + 0,00 

+ 0,00 + 0,00 - 3,84 ) / 

360 



 

2016 

Αριθµοδείκτης 

Αµυντικού χρονικού 

διαστήµατος ( Defensive 

Interval Ratio ) 

 

= 

∆ιαθέσιµα + Χρεώγραφα 

+ Απαιτήσεις 

= 

49.723,35 

= 112,63 σε ηµέρες 
Προβλεπόµενα ηµερήσια 

έξοδα 

( 0,00 + 57.243,98 + 

112.487,95 + 1,01 + 

128,52 - 10.930,44 ) / 

360 

 

 

Τα προβλεπόµενα ηµερήσια έξοδα υπολογίζονται ως εξής : ( Κόστος 

Πωληθέντων + Έξοδα (∆ιοικητικής Λειτουργίας + Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 

+ Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  –  

Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος ) / 360 ηµέρες. 

 Ο αριθµοδείκτης αµυντικού χρονικού διαστήµατος αποτελεί ένα πολύ 

συντηρητικό µέτρο του βαθµού ικανότητας µιας επιχείρησης να καλύπτει τις 

λειτουργικές της δαπάνες από τα αµυντικά της στοιχεία βασιζόµενος στα 

αµέσως ρευστοποιηµένα στοιχεία της επιχείρησης (µετρητά, εισηγµένα στο 

χρηµατιστήριο χρεόγραφα και απαιτήσεις) και όχι στα λειτουργικά της έσοδα. 

Ο αριθµοδείκτης αµυντικού χρονικού διαστήµατος µετρά, σε αριθµό ηµερών, 

το χρονικό διάστηµα που µια επιχείρηση µπορεί να λειτουργεί µε τη 

χρησιµοποίησή των στην κατοχή της αµυντικών περιουσιακών στοιχείων 

χωρίς να καταφεύγει στη χρησιµοποίηση των εσόδων που προέρχονται από 

τις δραστηριότητές της. Αύξηση του δείκτη από έτος σε έτος είναι ένδειξη 

ευνοϊκής εξέλιξης για την επιχείρηση, ενώ αντίθετα µείωση του δείκτη είναι 

ένδειξη εµφάνισης µιας µη ενθαρρυντικής κατάστασης. 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί το γράφηµα µε τις τιµές που 

χαρακτηρίζουν την απόδοση του αριθµοδείκτη αµυντικού χρονικού 

διαστήµατος.  

 



 

 

Παρατηρούµε µια καθοδική τάση ( σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ) του 

ηµερολογιακού αριθµού ικανότητας της εταιρείας. 

 

 

 

Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 

 

Η χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών δραστηριότητας (activity ratios) βοηθά 

να προσδιορίσουµε το βαθµό µετατροπής ορισµένων περιουσιακών στοιχείων, 

όπως είναι τα αποθέµατα και οι απαιτήσεις, σε ρευστά. Με άλλα λόγια αυτή η 

κατηγορία δεικτών µας δείχνει πόσο αποτελεσµατικά διαχειρίζεται µια 

επιχείρηση τους πόρους της, µε σκοπό τη δηµιουργία πωλήσεων.  

Πιο συγκεκριµένα, η διοίκηση της επιχείρησης προκειµένου να πετύχει την πιο 

αποτελεσµατική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να παρακολουθεί 



συνέχεια και µε την απαιτούµενη προσοχή τις διαδικασίες για τη γρήγορη 

µετατροπή των απαιτήσεων και αποθεµάτων σε µετρητά. 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset Turnover 

Ratio ) 

Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Σύνολο ενεργητικού  

 

2015 

∆είκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

0,00 

= 0,00 

Σύνολο Ενεργητικού 1.033,99 

 

2016 

∆είκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ( 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

194.416,46 

= 0,70 

Σύνολο Ενεργητικού 277.689,42 

 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ή χρησιµοποίηση ενεργητικού ή 

εκµετάλλευση ενεργητικού εκφράζει το βαθµό χρησιµοποίησης του 

Ενεργητικού σε σχέση µε τις πωλήσεις µιας επιχείρησης. Παρέχει δηλαδή 

ένδειξη για το πόσο η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της 

στοιχεία προκειµένου να πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της.  

Πιο συγκεκριµένα, δείχνει τα έσοδα τα οποία δηµιουργεί κάθε ευρώ που έχει 

επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης. Για παράδειγµα, αν η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού µιας επιχείρησης είναι ίση µε 1, αυτό 

σηµαίνει ότι πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ένα ευρώ που 

επενδύθηκε στο ενεργητικό της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης παρέχει µια 

σηµαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της 

στοιχεία προκειµένου να πραγµατοποιήσει τις πωλήσεις της. Στην περίπτωση 

ενός χαµηλού δείκτη η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει το βαθµό αξιοποίησης 

των περιουσιακών της στοιχείων ή θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια από τα 



περιουσιακά της στοιχεία αφού είναι πιθανό να µη χρησιµοποιούνται 

παραγωγικά.  

 

 

 

Παρατηρούµε µια ανοδική τάση ( σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ) 

επένδυσης του ενεργητικού της εταιρείας σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων ( Fixed Asset Turnover 

Ratio ) 

Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Καθαρά πάγια 

 

2015 

∆είκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 
= Σύνολο πωλήσεων = 0,00 = 0,00 



Asset Turnover Ratio ) 

Καθαρά Πάγια ( 0,00 + 456,51 ) 

 

2016 

∆είκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Παγίων ( Fixed 

Asset Turnover Ratio ) 

= 

Σύνολο πωλήσεων 

= 

194.416,46 

= 0,85 

Καθαρά Πάγια ( 227.555,60 + 410,47 ) 

 

 

Στον παρονοµαστή του παραπάνω λόγου τα καθαρά πάγια ισούνται µε τα 

πάγια µείον τις αποσβέσεις. Ο δείκτης αυτός µας δείχνει το βαθµό 

χρησιµοποίησης των παγίων µιας επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της, ή 

αλλιώς ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που αντιστοιχεί σε µια µονάδα του 

Πάγιου Ενεργητικού. Παρέχει ένδειξη αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση σε πάγια 

στοιχεία στην επιχείρηση σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων που 

πραγµατοποιεί. Γενικά, όσο υψηλότερος ο δείκτης (µέσα σε ορισµένα πλαίσια 

για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερθέρµανσης), τόσο πιο εντατική η χρήση 

των Παγίων και τόσο πιο αποδοτικό για την επιχείρηση. ∆ιαχρονική 

παρακολούθηση του δείκτη παρέχει πληροφορίες για το εάν η διοίκηση µιας 

επιχείρησης γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατική στη 

χρησιµοποίηση του πάγιου ενεργητικού της. 

 



 

 

Παρατηρούµε µια ανοδική τάση ( σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ) 

χρησιµοποίησης των παγίων της εταιρείας σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων ( Inventory 

Turnover Ratio ) 

Τύπος = Κόστος πωληθέντων / Αποθέµατα 

 

2015 

∆είκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεµάτων  

( Inventory Turnover Ratio ) 

= 

Κόστος πωληθέντων 

= 

0,00 

= 0,00 

Αποθέµατα  0,00 

 

2016 

∆είκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεµάτων  
= Κόστος πωληθέντων = 0,00 = 0,00 



( Inventory Turnover Ratio ) 
Αποθέµατα  0,00 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συχνότητα µε την οποία ανανεώνονται τα 

αποθέµατα µέσα στη χρήση σε σχέση µε τις πωλήσεις της επιχείρησης. Με 

άλλα λόγια ο αριθµοδείκτης δείχνει τον αριθµό των περιπτώσεων που τα 

αποθέµατα πωλούνται και αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσµατικά 

λειτουργεί η επιχείρηση αφού έχουµε µείωση εξόδων αποθήκευσης και µείωση 

κινδύνου µη πώλησης λόγω αλλοιώσεων, καταστροφών και αλλαγής 

προτιµήσεων των καταναλωτών.  

 

 

 

Παρατηρούµε πως η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεµάτων είναι µηδενική 

στην κλειόµενη χρήση. 



Αν διαιρέσουµε τον αριθµό των ηµερών του έτους µε το δείκτη έχουµε σε 

ηµέρες το χρόνο που παρέµειναν τα λιµνάζοντα  αποθέµατα στην επιχείρηση 

έως ότου πωλήθηκαν.  

 

∆είκτης Ταχύτητας είσπραξης εµπορικών απαιτήσεων –  πελατών ( 

Receivables Turnover Ratio ) σε ηµέρες  

Τύπος = Εµπορικές απαιτήσεις Χ 360 / Συνολικές Πωλήσεις 

 

2015 

∆είκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εµπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

0,00 Χ 360 

= 0,00 ηµέρες 

Συνολικές πωλήσεις 0,00 

 

2016 

∆είκτης Ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ( 

Receivables Turnover Ratio 

) 

= 

Εµπορικές απαιτήσεις Χ 

360 

= 

0,00 Χ 360 

= 0,00 ηµέρες 

Συνολικές πωλήσεις 194.416,46 

 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει την ταχύτητα µε την οποία ανακυκλώνονται οι 

εισπρακτέοι λογαριασµοί µιας επιχείρησης µέσα σε ένα έτος. ( δείχνει δηλαδή 

πόσες φορές κατά µέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης. Αν διαιρέσουµε τον αριθµό των ηµερών του έτους 

µε το δείκτη έχουµε σε ηµέρες το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ δύο 

εισπράξεων. Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 

τόσο µικρότερο το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί για την ολοκλήρωση 

του κυκλώµατος και συνεπώς γρηγορότερη είσπραξη των εµπορικών 

απαιτήσεων από µέρους της επιχείρησης. Συνεπώς µεγαλύτερες τιµές αυτού 

του αριθµοδείκτη είναι προτιµότερες από τις µικρότερες. Αναφερόµαστε 

βέβαια πάντα σε τιµές µεγαλύτερες της µονάδας αφού τιµές µικρότερες της 

µονάδας σηµαίνει ανυπαρξία κυκλοφοριακής ταχύτητας. Αξίζει να σηµειωθεί η 



σχέση µεταξύ του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας εισπρακτέων και 

των αριθµοδεικτών ρευστότητας. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του πρώτου 

τόσο µεγαλύτερη είναι η εµπιστοσύνη στα συµπεράσµατα που αντλούνται από 

τη χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών ρευστότητας και αυτό γιατί ο 

αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας εισπρακτέων αποτελεί ένδειξη για 

την ποιότητα και τη ρευστότητα των απαιτήσεων. 

 

 

 

Παρατηρούµε πως η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων είναι µηδενική στην 

κλειόµενη χρήση. 

 

 

∆είκτης Ταχύτητας πληρωµής εµπορικών υποχρεώσεων – 

προµηθευτών ( Trade Creditors to Purchases Ratio ) σε ηµέρες 

Τύπος = Εµπορικές υποχρεώσεις Χ 360 / Κόστος πωληθέντων 

 



2015 

∆είκτης Ταχύτητας 

πληρωµής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εµπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 

= 

117,83 Χ 360 

= 0,00 ηµέρες 

Κόστος πωληθέντων 0,00 

 

2016 

∆είκτης Ταχύτητας 

πληρωµής υποχρεώσεων ( 

Trade Creditors to 

Purchases Ratio ) 

= 

Εµπορικές 

υποχρεώσεις Χ 360 

= 

14.994,51 Χ 360 

= 0,00 ηµέρες 

Κόστος πωληθέντων 0,00 

 

 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές κατά µέσο όρο, πληρώνονται κατά 

τη διάρκεια της χρήσης οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αν 

διαιρέσουµε τον αριθµό των ηµερών του έτους µε το δείκτη έχουµε σε ηµέρες 

το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ δύο πληρωµών. Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων τόσο µικρότερο το χρονικό διάστηµα 

το οποίο µεσολαβεί για την εξόφληση των απαιτήσεων από µέρους της 

επιχείρησης. Συνεπώς µικρότερες τιµές αυτού του αριθµοδείκτη είναι 

προτιµότερες από τις µεγαλύτερες. Αν συγκρίνουµε την ταχύτητα είσπραξης 

απαιτήσεων µε την ταχύτητα πληρωµής υποχρεώσεων και η πρώτη είναι 

µεγαλύτερη από τη δεύτερη, τότε σηµαίνει ότι οι υποχρεώσεις της 

επιχείρησης εξοφλούνται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι 

εισπράττονται οι απαιτήσεις.  

Μας συµφέρει να εισπράττουµε πιο σύντοµα από ότι πληρώνουµε και για να 

το πετύχουµε αυτό πρέπει οι εισπρακτέες επιταγές να λήγουν όσο το δυνατόν 

συντοµότερα και να παρατείνουµε τις πληρωµές όσο το δυνατόν περισσότερο 

εφόσον προβλέπεται από την συµφωνία µας µε τους προµηθευτές.  

 



 

 

Παρατηρούµε πως η ταχύτητα πληρωµής των υποχρεώσεων είναι µηδενική 

στην κλειόµενη χρήση. 

 

 

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Αποδοτικότητα ονοµάζουµε την πιθανότητα του κεφαλαίου να παράγει κέρδος 

καθώς και την ικανότητα που έχει η επιχείρηση να πραγµατοποιεί κέρδη από 

τις διάφορες δραστηριότητές της κυρίως όµως από την κύρια δραστηριότητά 

της. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα ενός µεγάλου 

αριθµού επιχειρηµατικών αποφάσεων, καθώς επίσης και της πολιτικής που 

ακολουθεί κάθε φορά σε θέµατα τιµών, διαφήµισης κλπ.  

Η ανάλυση της αποδοτικότητας µας πληροφορεί σχετικά µε το βαθµό 

αποτελεσµατικότητας µε τον οποίο διοικείται. Το γεγονός λοιπόν, ότι η ύπαρξη 



των περισσότερων επιχειρήσεων είναι συνυφασµένη µε την πραγµατοποίηση 

κερδών, αυτό καθιστά απόλυτα αναγκαία την ανάλυση αποδοτικότητας.  

 

∆είκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin ) 

Τύπος = Μικτό αποτέλεσµα / Πωλήσεις Χ 100 

 

2015 

∆είκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσµα 

= 

0,00 

= 0,00 
Πωλήσεις 

Χ 100 

0,00  

X 100 

 

2016 

∆είκτης Μεικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  

αποτέλεσµα 

= 

194.416,46 

= 100,00 
Πωλήσεις 

Χ 100 

194.416,46  

X 100 

 

 

Ο αριθµοδείκτης µεικτού κέρδους µας δείχνει την αποτελεσµατικότητα της 

εκµετάλλευσης καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζει την τιµή του 

προϊόντος η επιχείρηση. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης µεικτού 

κέρδους τόσο καλύτερη, από άποψης κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης 

γιατί µπορεί να αντιµετωπίσει χωρίς δυσκολία τυχών αύξηση του κόστους των 

πωλούµενων προϊόντων της. Με άλλα λόγια µπορούµε να πούµε ότι η 

επίδραση από µια ενδεχόµενη αύξηση του κόστους πωληθέντων θα είναι 

λιγότερο δυσµενής σε µια επιχείρηση που έχει υψηλό αριθµοδείκτη µεικτού 

κέρδους από ότι θα είναι σε µια άλλη µε χαµηλό το σχετικό αριθµοδείκτη. 

Ένας υψηλός αριθµοδείκτης µεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της 

διοίκησης µιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε 

υψηλές τιµές. Αντίθετα, ένας χαµηλός αριθµοδείκτης µεικτού κέρδους δείχνει 

µια όχι καλή πολιτική της διοίκησης στον τοµέα αγορών και πωλήσεων.  

 



 

 

Παρατηρούµε πως στη κλειόµενη χρήση η εταιρεία αύξησε την κερδοφορία 

της έναντι της προηγούµενης χρήσης. 

 
 
 

 

 

 

 

           Μετά από τα παραπάνω κύριοι εταίροι παρακαλείσθε όπως: 

  

- Eγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση 

των αποτελεσµάτων της χρήσεως ( περίοδος χρήσης από : 

01/01/2016 έως : 31/12/2016 ).                                                  

- Απαλλάξετε το ∆ιαχειριστή και τον υπεύθυνο Λογιστηρίου  

από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της 



χρήσεως ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 

31/12/2016 ). 

-  

- ΚΕΝΝΕΝΤΥ 10 - 18/08/2017 

- Ο ∆ιαχειριστής 

- ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 


