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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών  και το άνοιγμα των κεφαλαιαγορών, κατέστησε 

αναγκαία την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου ως προς την απεικόνιση των λογιστικών και 

οικονομικών καταστάσεων των εταιριών. Ο λόγος για την υιοθέτηση ενός συνόλου λογιστικών 

κανόνων  ήταν η ανάγκη για  αξιόπιστη πληροφόρηση των οικονομικών επιδόσεων των 

επιχειρήσεων, που θα δίνει στους εξωτερικούς χρήστες την δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των κλαδικών αγορών.   

Συνέπεια αυτού, ήταν η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  Στην Ελλάδα η υποχρεωτική εφαρμογή για τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις ξεκίνησε το 2005.   

Στη παρούσα μελέτη,  γίνεται γενική  αξιολόγηση των Δ.Π.Χ.Α. και ειδικότερη ανάλυση 

του Δ.Π.Χ.Α. 16, που ορίζει τον λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων. Σκοπός της εργασίας 

αποτελεί η ανάλυση των επιπτώσεων από το λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων leasing  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 , στη Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσης 

των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών.  

Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιήθηκαν όλα τα αναγκαία εργαλεία ανάλυσης 

έρευνας και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.  
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ABSTRACT 

 

The globalization of the market and the opening of the market-driven transactions made 

necessary the creation of a common framework for the accounting and financial state of the 

companies. The reason for the adoption of a sum of accounting regulations lies in the need for 

reliable information on the companies’ financial performance, that will provide the external users 

with the opportunity of comparing between companies, and sectoral markets.  

As a consequence, the European Union has adopted the International Financial Reporting 

Standard (I.F.R.S.). In Greece, the obligatory implementation for the trading companies started in 

2005. 

The present study focuses on a general evaluation of the I.F.R.S., and in particular an 

analysis of the I.F.R.S. 16, that defines the accounting treatment of the leasing costs. The purpose 

of the study is the impact assessment of the accounting treatment of the Leasing costs, according 

to the regulations of I.F.R.S. 16, in Equity and Profit-and-Loss Account of the food and beverage 

industry.  

For the successful achievement of the objectives, all the appropriate tools for analysis 

and research were uses, as well as the published financial reports of the enterprises used in the 

study.   
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

Σκοπός την παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων από το λογιστικό 

χειρισμό της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Leasing σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

και συγκεκριμένα με το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» στις Οικονομικές Καταστάσεις μιας 

επιχείρησης. Η έρευνα της εργασίας θα γίνει στις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών.  

1.2 Βασικοί Στόχοι της Διπλωματικής εργασίας 

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι επιμέρους 

στόχοι που έχουν τεθεί. Αυτοί είναι: 

 

 Κατανόηση της αναγκαιότητας εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ιστορική εξέλιξη και αναλυτική παρουσίαση 

αυτών.  

 Εξέταση των βασικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 16 για το λογιστικό χειρισμό των 

Χρηματοδοτικών Μισθώσεων.  

  Καταγραφή διαφορών σχετικά με το λογιστικό χειρισμό των Χρηματοδοτικών 

Μισθώσεων σύμφωνα από τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ε.Γ.Λ.Σ.  

  Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις 

επιπτώσεις από το λογιστικό χειρισμό των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Leasing στα 

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων.  

 Αξιολόγηση των συμπερασμάτων της έρευνας και διατύπωση προτάσεων προς τις 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 1.3  Ερευνητικά ερωτήματα  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις είναι:  

 

 Μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. ποια είναι τα κύρια 

προβλήματα κατά την εφαρμογή τους;  

 Η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. και ειδικότερα όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό 

των μισθώσεων, έχουν επιπτώσεις στην Καθαρή θέση των εταιριών του 

κλάδου;  
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 Η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. και ειδικότερα όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό 

των μισθώσεων, έχει επιπτώσεις στα Αποτελέσματα Χρήσης των εταιριών του 

κλάδου;  

 Η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. επηρέασε την πιστοληπτική ικανότητα  των 

εταιριών του κλάδου;  

 Οι δυνατότητες που δίνει η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. στις οικονομικές 

διευθύνσεις των επιχειρήσεων αξιοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο 

στρατηγικού σχεδιασμού;  
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

2.1 Μορφές Χρηματοδότησης  

Ο κλάδος της Χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ασχολείται κυρίως με αποφάσεις, οι 

οποίες αφορούν τη λήψη ή απόρριψη μιας χρηματοδότησης. Προσδιορίζει το ύψος και την 

αναγκαιότητα των  κεφαλαίων για την απόκτηση παγίων και κυκλοφορούντων  στοιχείων, ώστε 

να  βρίσκει η επιχείρηση τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.  

Ειδικότερα εξετάζει την αποδοτικότητα επένδυσης κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία 

του Ενεργητικού των επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν, την πολιτική 

κερδών και τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε επιχείρηση, τα αποτελέσματα 

χρησιμοποίησης των σύγχρονων αγορών, τα αίτια και τα συμπτώματα της επιχειρηματικής 

αποτυχίας. 

2.1.1 Εσωτερική Χρηματοδότηση (Ίδια Κεφάλαια)                                                                                      

Με τον όρο Εσωτερική Χρηματοδότηση νοείται κάθε μορφή χρηματοδότησης που 

σχετίζεται με τα Ίδια Κεφάλαια, τα αποθεματικά και τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Τα Ίδια Κεφάλαια είναι τα κεφάλαια που συνεισφέρονται σε μια επιχείρηση από τους 

ίδιους τους επιχειρηματίες.  Είναι εκείνο το κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται η σύσταση μιας 

επιχείρησης καθώς και δίνει την δυνατότητα να αρχίσει η επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Διακρίνεται σε ατομικό κεφάλαιο, εταιρικό κεφάλαιο και μετοχικό κεφάλαιο ανάλογα με την 

μορφή της επιχείρησης. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας μιας επιχείρησης δημιουργούνται τα  κέρδη της, 

αυτά ή ένα μέρος αυτών  μπορούν να διανεμηθούν στους κατόχους της. Το ποσό των κερδών 

που μένει στην επιχείρηση αποθεματοποιείται και έτσι δημιουργούνται τα αποθεματικά. Τα 

αποθεματικά είναι ένα αυτογενές ιδίο κεφάλαιο της επιχείρησης.  

Τα αποθεματικά διακρίνονται σε: 

1. Τακτικά και Έκτακτά αποθεματικά:  

Τα τακτικά αποθεματικά προέρχονται από τακτικές κρατήσεις κάθε χρόνο από τα 

πραγματοποιηθέντα κέρδη, αυτά επιβάλλονται από τον νόμο (άρθρο 44 του νόμου 2190/1920 

περί ανώνυμων εταιρειών) κατά τον οποίο πρέπει  να υπάρχει κράτηση τουλάχιστον 5% ετησίως 

επί των καθαρών κερδών. Οι κρατήσεις αυτές είναι  υποχρεωτικές έως ότου συγκεντρωθεί το 1/3 

τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.  
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Τα έκτακτα αποθεματικά είναι οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται στα κέρδη της 

επιχείρησης  για μια έκτακτη δαπάνη, δηλαδή μια απρόβλεπτη ζημία ή μια επένδυση για 

επέκταση των εγκαταστάσεων.  

2. Προαιρετικά και Αναγκαστικά αποθεματικά: 

Προαιρετικά είναι εκείνα τα οποία προβλέπονται βάση καταστατικού ή της αποφάσεις 

της Γενικής συνέλευσης. 

Αναγκαστικά είναι εκείνα τα οποία  υποχρεωτικά βάση νόμου σχηματίζονται.  

3. Φανερά και Αφανή αποθεματικά: 

Τα φανερά αποθεματικά εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό του παθητικού στον 

ισολογισμό της επιχείρησης  

Τα αφανή αποθεματικά δεν εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και στον 

ισολογισμό ή είναι συγκαλυμμένα.  

Οι κυριότερες μορφές Εσωτερικής χρηματοδότησης είναι: 

 Η αύξηση του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης με μεταγενέστερες εισφορές των 

επιχειρηματιών. 

 Η δανειακή ενίσχυση της επιχείρησης από τους επιχειρηματίες. 

 Η αυτοχρηματοδότηση από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.  

 Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων ποσών των αποσβέσεων. 

 Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. 

 Η μετατροπή των πιστωτών σε μετόχους. 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.1.2 Εξωτερική Χρηματοδότηση (Ξένα Κεφάλαια) 

Με τον όρο Εξωτερική Χρηματοδότηση εννοούμαι την κάλυψη των αναγκαίων 

κεφαλαίων από ξένες πηγές. Το κεφάλαιο που προέρχεται από πηγές εκτός της επιχείρησης 

ονομάζεται Ξένο ή Πιστωτικό κεφάλαιο και αναφέρεται σε εισροές από κάθε μορφής δανεισμό.  

Το Ξένο Κεφάλαιο διακρίνεται σε: 

1. Χρηματικό & Εμπορευματικό  

Χρηματικό έχουμε σε περίπτωση μεταβίβασης ρευστότητας, ενώ εμπορευματικό έχουμε 

στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων προϊόντων.  

2. Παραγωγικό & Καταναλωτικό  

Παραγωγικό έχουμε στην περίπτωση που πραγματοποιείται για παραγωγικούς και όχι 

καταναλωτικούς σκοπούς. 
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3. Ακάλυπτο & Καλυμμένο 

Ακάλυπτο θεωρείται όταν δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα επιστραφεί, ενώ καλυμμένο 

θεωρείται όταν υπάρχουν εγγυήσεις ενέχυρου ή υποθήκης.  

4. Απρόθεσμο & Προθεσμιακό  

Απρόθεσμο είναι το κεφάλαιο που δεσμεύεται στην επιχείρηση για αόριστο χρόνο, ενώ 

προθεσμιακό δεσμεύεται σε ορισμένο χρονικό διάστημα και διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμο, 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. 

2.1.2.1 Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτήσεις  

 Οι εμπορικές πιστώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων 

Οι εμπορικές πιστώσεις αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία βραχυπρόθεσμων 

πιστώσεων. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αυτές είναι η πίστωση που τους παρέχεται στην 

αγορά εμπορευμάτων διότι δεν αποπληρώνονται κατευθείαν οι αγορές που έχουν 

πραγματοποιηθεί αλλά βάση συγκεκριμένης συμφωνίας.  

 Οι τραπεζικές πιστώσεις 

Τα κυριότερα ήδη τραπεζικών πιστώσεων είναι: 

1. Άνοιγμα πίστωσης, η τράπεζα διαθέτει ένα χρηματικό ποσό στον επιχειρηματία και 

αυτός μπορεί να εκδίδει επιταγές που πληρώνονται από την τράπεζα. 

2. Άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού, η μορφή αυτής της πίστωσης αποτελεί μια 

σύμβαση όπου η τράπεζα κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις δίνει 

την δυνατότητα στον επιχειρηματία να κινεί ένα συγκεκριμένο χρηματικό διαθέσιμο. 

3. Προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων, οι τράπεζες προεξοφλούν αλλά 

μικρής συνήθως διάρκειας. 

4. Χορήγηση δανείων με ενέχυρο εμπορεύματα ή χρηματόγραφα, οι τράπεζες κρατούν 

αποθηκευμένα τα εμπορεύματα σε αποθήκες της τράπεζας. Το ποσό του 

χορηγούμενου δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό της αξίας των 

εμπορευμάτων. 

 

 Δικαιόγραφα 

Τα δικαιόγραφα αποτελούνται από γραμμάτια εταιρειών, τα οποία πωλούνται σε άλλες 

επιχειρήσεις, σε τράπεζες & σε συνταξιοδοτικά ταμεία. Η προθεσμία λήξης τους είναι έως πέντε 

μήνες. 

2.1.2.2 Μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις 

Θεωρείται πηγή χρηματοδότησης διότι επενδύεται συνήθως σε κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η μεγάλη τους χρησιμότητα έγκειται στις 
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δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Η διάρκεια τους 

κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια και χορηγείται συνήθως από την τράπεζα μαζί με ένα 

μακροπρόθεσμο δάνειο για την κάλυψη των βασικών δαπανών λειτουργίας. 

2.1.2.3 Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις  

Οι κυριότερες μορφές Μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων είναι: 

 Μακροπρόθεσμα Δάνεια με υποθήκη, τα οποία χορηγούνται από επενδυτικές και 

εμπορικές τράπεζες, το ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων & άλλους οργανισμούς. 

 Τα Ομολογιακά δάνεια, δηλαδή το μακροπρόθεσμο δάνειο το οποίο είναι χωρισμένο 

σε ομολογίες με ορισμένο ύψος τόκου και καταβάλλεται σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα. 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.1.3 Factoring 

Το Factoring είναι ένα σύνθετο χρηματοπιστωτικό εργαλείο, ευέλικτο, υψηλής 

τεχνολογίας το οποίο απευθύνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) είναι μία σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, που είναι είτε τράπεζα, είτε ειδική ανώνυμη εταιρεία(συνήθως 

θυγατρική τράπεζας), και μιας επιχείρησης που ασχολείται με την πώληση αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών. Περιεχόμενο της σύμβασης είναι ότι η εταιρεία Factoring αναλαμβάνει να παρέχει 

στην επιχείρηση του πελάτη της, για το διάστημα που συμφωνείται και έναντι αμοιβής, 

υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη λογιστική και νομική παρακολούθηση καθώς και 

την είσπραξη απαιτήσεων κατά των πελατών της.  

(Βάθης, 1995) 

 

2.1.3.1 Οι κυριότερες υπηρεσίες του Factoring 

1. Χρηματοδότηση, 

 Είναι η κυριότερη και συνηθέστερη υπηρεσία του, διότι λύνει το πρόβλημα ρευστότητας 

του πελάτη. Η χρηματοδότηση αυτή συνήθως πραγματοποιείται με την χορήγηση προκαταβολών 

του πελάτη – πωλητή σε ποσοστό συνήθως 75%-90%.  Ο πελάτης – πωλητής παραδίδει στην 

εταιρία Factoring τις απαιτήσεις του βάση τιμολογίων, αυτοί επεξεργάζονται και επαληθεύουν τα 

στοιχεία, κάποια γίνονται δεκτά και άλλα όχι και έπειτα προχωράνε στην συμφωνία αφού πρώτα 

αφαιρεθούν και τα έξοδα του Factoring (ο τόκος των προκαταβολών, η προμήθεια της τράπεζας) 

το υπόλοιπο ποσό προκαταβάλλεται στον πελάτη – πωλητή.  
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2. Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, 

Η υπηρεσία αυτή εντοπίζεται στην υποχρέωση που φέρει ο factor να καταβάλλει ο ίδιος 

στον προμηθευτή – εκχωρητή την αξία των τιμολογίων που έχουν γίνει δεκτά, σε περίπτωση που 

ο οφειλέτης αδυνατεί να πληρώσει την οφειλή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία, που 

συνήθως κυμαίνεται σε 90 με 120 ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής των 

απαιτήσεων του. Οι απαιτήσεις που εκχωρούνται δεν πρέπει να έχουν κανένα νομικό ελάττωμα.  

3. Διαχείριση των απαιτήσεων  

Στη διαχείριση των απαιτήσεων παρέχονται οι υπηρεσίες όπως, λογιστική 

παρακολούθηση των πωλήσεων και η διαχείριση των λογαριασμών είσπραξης των απαιτήσεων 

κ.λπ.  

2.1.3.2 Είδη του Factoring  

 Πλήρη η Γνήσιο Factoring 

 Εγχώριο Factoring 

 Διεθνές ή Εξαγωγικό Factoring  

 Factoring με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής  

 Factoring χωρίς χρηματοδότηση 

 Factoring μόνο για χρηματοδότηση  

 Εμπιστευτικό ή μη εμπιστευτικό  Factoring 

 

2.1.3.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Factoring 

 Πλεονεκτήματα: 

 Αύξηση των πελατών, βελτίωση των συναλλαγών και γενικότερα αύξηση του 

κύκλου εργασιών. 

 Υψηλή απόδοση των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων. 

 Μειονεκτήματα: 

 Το βασικό μειονέκτημα είναι ο κίνδυνος ζημιάς από τυχόν μη είσπραξη 

απαιτήσεων από προμηθευτή – εκχωρητή. 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.1.4 Forfaiting 

Το Forfaiting όπως και το Factoring αποτελεί μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης 

που διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό δανεισμό, στον τρόπο χρησιμοποίησης και 

εφαρμογής του, τον οποίο όμως δεν αντικαθιστά. 
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Ο θεσμός του Forfaiting είναι μια μορφή τραπεζικής εργασίας και αποτελείται από την 

εκχώρηση των απαιτήσεων που περιλαμβάνουν εμπορικούς και πιστωτικούς κινδύνους, πλήρως 

διαπραγματεύσιμους και εγγυημένους από τράπεζα πρώτης γραμμής.  

Αυτή η διαδικασία γίνεται χωρίς το δικαίωμα αναγωγής στον εξαγωγέα – προμηθευτή 

και αφορά την προμήθεια αγαθών. Με την παραλαβή και τον έλεγχο των τυπικών στοιχείων του 

αξιόγραφου από τον αγοραστή συμπληρώνεται αμετάκλητα η ρήτρα χωρίς αναγωγή. Αποσκοπεί 

στην μεταβίβαση του κινδύνου για την είσπραξη των απαιτήσεων από τον  πωλητή στον 

αγοραστή.  

 

Τα κυριότερα ήδη αξιόγραφων που σχετίζονται συνήθως με το Forfaiting είναι: 

 Συναλλαγματικές  

 Εγγυητικές επιστολές  

 Υποσχετικές επιστολές  

 Ανέκκλητες πιστώσεις  

(Γαλάνης , 1994) 

 

2.1.4.1 Πλεονεκτήματα του Forfaiting 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του Forfaiting είναι τα εξής: 

1. Χρηματοδοτεί χωρίς το δικαίωμα αναγωγής, συνεπώς ο εξαγωγέας μεταθέτει τόσο 

τον επιχειρηματικό – εμπορικό κίνδυνο όσο και τον πολιτικό κίνδυνο στον forfaiter.  

2. Ο εξαγωγέας εισπράττει μετρητά αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή 

μόλις παραδώσει τα προϊόντα του ή παράσχει τις υπηρεσίες του. Έτσι βελτιώνεται η 

ρευστότητα της επιχείρησης.  

3. Ο εξαγωγέας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τήρηση μυστικότητας όσον αφορά την 

χρηματοδότηση, επομένως η συναλλαγή είναι εμπιστευτική.  

4. Η διαδικασία της χρηματοδότησης θεωρείται σχετικά γρήγορη. 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002)  

2.1.5 Leasing  

Η χρηματοδοτική Μίσθωση Leasing είναι μια σύμβαση βάσει της οποίας μια επιχείρηση 

ή ένας επαγγελματίας έναντι καταβολής ορισμένων μισθωμάτων στον εκμισθωτή, μισθώνει ένα 

πράγμα (κάποιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό) για επαγγελματική χρήση, για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα μετά τη λήξη του οποίου ο εκμισθωτής μπορεί να ανανεώσει τη μίσθωση, η να το 

αγοράσει έναντι ενός συμβολικού ποσού, η να το επιστρέψει στον εκμισθωτή.  
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Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι και αυτή μια εναλλακτική και συμπληρωματική 

μορφή χρηματοδότησης του παραδοσιακού δανεισμού. Με τη μέθοδο αυτή η εταιρία Leasing 

αγοράζει τον εξοπλισμό με χρηματοδότηση από τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών για 

λογαριασμό του μισθωτή, ο οποίος καθορίζει το είδος και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού.  

2.1.5.1 Τομείς εφαρμογής του  Leasing  

Η μέθοδος του Leasing έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Κάποιες κατηγορίες χρησιμοποίησης τους είναι 

οι παρακάτω: 

 Στα κινητά πάγια στοιχεία 

 Στα ακίνητα πάγια στοιχεία  

 Στα εμπεπηγμένα (κυρίως μηχανήματα) 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.2 Χρηματοδοτική Μίσθωση Leasing 

2.2.1 Γενικά, Έννοια και είδη Leasing 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η χρηματοδοτική μίσθωση Leasing αποτελεί ένα 

χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανανεώνουν, εκσυγχρονίζουν 

και επεκτείνουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους. Είναι μια σύγχρονη μορφή 

χρηματοδότησης, βάσει της οποίας η εταιρεία Leasing αγοράζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 

που επιθυμεί ο μισθωτής και μετέπειτα τον μισθώνει σ ’αυτόν για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, έναντι προσυμφωνημένων μισθωμάτων. Με αυτό τον τρόπο ο μισθωτής καταφέρνει να 

εκσυγχρονίσει το παραγωγικό  του δυναμισμό χωρίς να χρησιμοποιήσει ιδία κεφάλαια. 

2.2.1.1 Μορφές & Είδη Leasing 

Μορφές Leasing 

 Χρηματοδοτική Μίσθωση  (Financial Leasing)  

 Πώληση και Επαναμίσθωση  (Sale and Lease Back) 

 Χρηματοδοτική Μίσθωση με συνεργασία Προμηθευτών (Vendor Leasing) 

 Διασυνοριακή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Cross-border Leasing) 

 Κοινοπρακτική Μίσθωση (Syndicated Leasing) 

 Μοχλευμένη Μίσθωση (Leverage Leasing) 
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Είδη Leasing  

Υπάρχει το Λειτουργικό Leasing και το Χρηματοδοτικό Leasing. Το κυριότερο κριτήριο 

για τη διάκριση αυτή είναι με βάση την ουσιαστική ιδιοκτησία του αγαθού που εκμισθώνεται, 

τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν. 

2.2.1.2 Λειτουργική Μίσθωση Leasing (operating lease) 

Στη Λειτουργική Μίσθωση, ο εκμισθωτής έχει αγοράσει και έχει στην κυριότητά του, το 

εκάστοτε περιουσιακό στοιχείο και ο μισθωτής μισθώνει τη χρήση του για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν παραμένουν στον εκμισθωτή  

πράγμα που σημαίνει ότι διατηρεί όχι μόνο τη νομική ιδιοκτησία, αλλά και την ουσιαστική 

ιδιοκτησία, δηλαδή είναι εκείνος που φέρει συνήθως την ευθύνη για τυχόν επισκευές, 

ασφάλιστρα, δαπάνες συντήρησης αλλά και τεχνολογική απαξίωση του μίσθιου, ενώ ο μισθωτής 

έχει μόνο τη χρήση του. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Λειτουργικής Μίσθωσης είναι: 

 Είναι βραχυπρόθεσμη, με διάρκεια μικρότερη του 75% από την οικονομική ζωή του 

περιουσιακού στοιχείου που μισθώνεται (3 έως 5 έτη). 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου από τον μισθωτή πριν την 

εξάντληση ολόκληρης της περιόδου μίσθωσης αρκεί ο μισθωτής να καταβάλει 

κάποια χρηματική αποζημίωση στον εκμισθωτή.  

 Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση του εκμισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου δηλαδή εκτός από το κεφάλαιο του εξοπλισμού περιλαμβάνει και την 

συντήρηση, την επισκευή, την ασφάλιση και όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με 

την λειτουργία του εξοπλισμού. 

 Δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα στο μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης, αλλά ο 

μισθωτής έχει την δυνατότητα είτε επιστροφής του αντικειμένου στον εκμισθωτή, 

είτε αντικατάστασής του με καινούριο και ανανέωση της σύμβασης.  

 Ως αντικείμενα σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης είναι παντός είδους κινητός 

εξοπλισμός (οχήματα ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης, ιατρικός εξοπλισμός, 

ιπτάμενα και πλωτά μέσα). 

 

Τα πλεονεκτήματα της λειτουργικής μίσθωσης, αφορούν τόσο σε οικονομικά και 

φορολογικά οφέλη για την εταιρία όσο και στα έμμεσα κόστη διαχείρισης του εξοπλισμού που 

είναι ευθύνη του εκμισθωτή. Δηλαδή: 

 

 Φορολογικά οφέλη αφού το σύνολο του μισθώματος εκπίπτει ως δαπάνη. 

 Εξοικονόμηση χρόνου από την διαχείριση και απαλλαγή από χρεώσεις όπως έξοδα 



 

15 

συντήρησης και επισκευής, τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα, ασφάλιση κλπ. 

 Ο μισθωτής αποκτά το εξοπλισμό που χρειάζεται, χωρίς να δεσμεύει κεφάλαιο (το 

οποίο μπορεί να επενδύσει σε άλλες δραστηριότητες). 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.2.1.3  Χρηματοδοτική Μίσθωση Leasing (finance lease) 

Αντίθετα, η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια μοντέρνα μορφή της μεσοπρόθεσμης 

χρηματοδότησης κατάλληλη για επιχειρηματίες που αναζητούν την ανανέωση, τον 

εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεών τους, χωρίς να απαιτείται η 

διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή προσφυγή σε δανεισμό. Ο μισθωτής πρέπει να καταβάλλει όλα τα 

μισθώματα, διαφορετικά κινδυνεύει να κηρυχθεί σε πτώχευση. Επομένως η επιχείρηση ή ο 

επαγγελματίας επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις 

επαγγελματικές του ανάγκες και τον προμηθευτή αυτού.  

Η εταιρεία Leasing προβαίνει στην αγορά του ακινήτου ή εξοπλισμού από τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή και επομένως αποκτά την κυριότητα του πάγιου στοιχείου. Στη 

συνέχεια ενοικιάζει αυτό στον μισθωτή έναντι προσυμφωνημένων μισθωμάτων,  για 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η οποία αφορά για τον εξοπλισμό, περίοδο μίσθωσης 3 - 5 έτη, 

για το δε ακίνητο 10 - 15 έτη. Με την αποπληρωμή των δόσεων και τη λήξη της σύμβασης ο 

μισθωτής μπορεί είτε: 

1. Να αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας προς την εταιρεία Leasing ένα μικρό 

ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 5% της αξίας του, - γνωστό ως 

Υπολειμματική Αξία. 

2. Είτε να επιστρέψει τον εξοπλισμό στην εταιρεία Leasing, 

3. Είτε να εξακολουθήσει να εκμισθώνει τον εξοπλισμό, με ένα μίσθωμα πολύ 

χαμηλότερο. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Leasing είναι: 

 Υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης λήξης της σύμβασης με κοινή συναίνεση των 

συμβαλλομένων. 

 Σε αντίθεση με τη Λειτουργική Μίσθωση, οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, τα 

κόστη ασφάλισης και όλες οι υπηρεσίες που συνδέονται με την λειτουργία του 

εξοπλισμού, επιβαρύνουν τον μισθωτή. 

 Ως αντικείμενα σύμβασης της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης θεωρείται κάθε είδους 

εξοπλισμού, μηχανήματα ή ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικό, 

βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό. 
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  Για τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να υπάρχει συμφωνία από 3- 5 έτη. 

Αντίστοιχα η διάρκεια της σύμβασης για ακίνητα μπορεί να κυμανθεί από 10 έως 15 

έτη. 

  Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει στον 

εκμισθωτή.  

 

Παρόλα αυτά, με την αποπληρωμή των δόσεων και τη λήξη της σύμβασης η εταιρία 

μπορεί να αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας προς την εταιρία Leasing ένα μικρό ποσό το 

οποίο κυμαίνεται περίπου στο 5% της αξίας του, ή να επιστρέψει τον εξοπλισμό στη εταιρία 

Leasing, ή  να εξακολουθήσει να εκμισθώνει τον εξοπλισμό  με ένα μίσθωμα πολύ χαμηλότερο.  

Επομένως, η χρηματοδοτική μίσθωση, αντίθετα με την λειτουργική μίσθωση, είναι μια 

μορφή χρηματοδότησης που συνδυάζει τον τραπεζικό δανεισμό και την εκμίσθωση 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 

(Λαζαρίδης, 2001) 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρηματοδοτική μίσθωση δικαιολογούν την ευρεία 

διάδοσή της διεθνώς και την καθιέρωσή της στη χώρα μας. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά 

της είναι τα εξής: 

 Η φορολογική ωφέλεια, καθώς ο νόμος περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική μίσθωση 

σαν λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης και έτσι τα μισθώματα εκπίπτουν εξ' 

ολοκλήρου από τα έξοδα του μισθωτή σε αντίθεση με την τοκοχρεολυτική δόση του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού όπου μόνον ο τόκος εκπίπτει. 

 Η διαδικασία υπογραφής μίας σύμβασης Leasing είναι ταχύτερη και λιγότερο 

δαπανηρή έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανεισμού. Συνήθως δεν 

χρειάζονται προσημειώσεις, υποθήκες κ.λπ., ενώ προβλέπονται μειωμένα 

συμβολαιογραφικά δικαιώματα και απαλλαγή από διάφορα τέλη και φόρους. 

 Ο επενδυτής σε αντίθεση με τον τραπεζικό δανεισμό, μπορεί να επιτύχει καλύτερους 

όρους προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία 

τους εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς. 

 H ευελιξία είναι ένα ακόμη από τα πλεονεκτήματα του Leasing. Η διάρκεια της 

μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές 

δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί παράγοντες 

και έτσι δημιουργούνται σημαντικά πλεονεκτήματα για τον προγραμματισμό της 

επενδυτικής πολιτικής της επιχείρησης. 

 Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού του, τον 

οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του. 
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 Βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας του μισθωτή και πιο συγκεκριμένα 

υπάρχει βελτίωση ίδιων κεφαλαίων προς ξένα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση της πιστοληπτικής δυνατότητάς του. Επιπλέον αποφεύγεται η επιβάρυνση 

του ισολογισμού με επιπρόσθετα πάγια. Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνεται 

εξισορρόπηση στη σχέση μεγεθών του ισολογισμού μιας επιχείρησης. 

(Γαλάνης , 1994) 

 

Παρακάτω θα δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά  μειονεκτήματα του Leasing: 

 Το κόστος της μίσθωσης είναι συνήθως ελαφρώς υψηλότερο από το κόστος του 

αντίστοιχου τραπεζικού δανεισμού. Δηλαδή η επιλογή μεταξύ μίσθωσης ή 

τραπεζικού δανεισμού θα πρέπει να βασίζεται σε ειδική ανάλυση της κάθε 

περίπτωσης, καθώς τα δεδομένα διαφέρουν κάθε φορά. 

 Διαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην περίπτωση του 

ιδιόκτητου εξοπλισμού, ωφέλεια που συμψηφίζεται μέχρι ενός βαθμού από την 

πλήρη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων.  

 Ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία περιστατικά ή ανωτέρα 

βία, έναντι του εκμισθωτή, και διατρέχει τον κίνδυνο της έκτακτης καταγγελίας της 

σύμβασης αν αθετήσει κάποιον όρο της για σημαντικό διάστημα. Στην περίπτωση 

αυτή, ο εκμισθωτής μπορεί να του αφαιρέσει τον εξοπλισμό και να απαιτήσει την 

άμεση πληρωμή όλων των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Ενώ στον 

τραπεζικό δανεισμό υπάρχει ο κίνδυνος, στην αποπληρωμή του δανείου λόγο του 

κυμαινόμενου επιτοκίου. 

 Ο μισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για την διαπίστωση της καλής 

λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού. Ενώ στον τραπεζικό δανεισμό, η τράπεζα 

δεν επεμβαίνει στην επένδυση και αυτό μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό διότι θα 

μπορούσε η τράπεζα να δίνει συμβουλές στη επιχείρηση σε θέματα: τεχνικά, 

οργανωτική, εμπορικά και χρηματοδοτικά. 

(Λαζαρίδης, 2001) 

2.2.2 Ιστορική εξέλιξη του Leasing  

Η χρηματοδοτική μίσθωση leasing είναι ένας πανάρχαιος τρόπος αντιμετώπισης των 

ανθρώπινων αναγκών. Διαφοροποιήθηκε προς το αναπτυξιακό επίπεδο των χωρών με την 

ανάπτυξη των κοινωνιών και τον πολλαπλασιασμό των αναγκών. Έχουν γίνει πολλές αναφορές 

παλιότερα για το leasing στις οποίες τα αντικείμενα μίσθωσης ήταν προσαρμοσμένα ανάλογα με 

την εποχή.  
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Η πρώτη μορφή μίσθωσης εμφανίσθηκε στην Αίγυπτο τη Τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. υπό 

μορφή μίσθωσης μιας μικρής έκτασης μαζί με όλα τα υπάρχοντα σ’ αυτήν (δούλοι, ζώα, 

εξοπλισμός) έναντι περιοδικών καταβολών του μισθώματος και για χρονική περίοδο ίση με επτά 

πλημμύρες του Νείλου. Η μορφή αυτή της μίσθωσης μοιάζει περισσότερο με τη μορφή της 

λειτουργικής μίσθωσης. Όμως την πρώτη μορφή μίσθωσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 

περίπου σαν τη σημερινή μορφή της τη συναντάμε μια χιλιετηρίδα μετά στους Σουμέριους, όπου 

σαν εκμισθωτές εμφανίζονταν οι ιερείς και ως μισθωτές οι αγρότες. Οι πρωτόγονοι αυτοί τρόποι 

μίσθωσης έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τους σημερινούς. Οι Ρωμαίοι μάλιστα, πολλά χρόνια 

αργότερα ήταν οι πρώτοι που θεσμοθέτησαν τη χρηματοδοτική μίσθωση ενσωματώνοντάς την 

ως θεσμό στο Ρωμαϊκό Δίκαιο.  

 Παρόμοιες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίσθηκαν στον Κώδικα του 

Χαμουραμπί, στην εποχή του Ιουστινιανού, κατά το 14ο αιώνα από τους Ενετούς και μέχρι το 

Μεσαίωνα. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα με τη μορφή της μίσθωσης παραχωρούνταν ζώα 

και γεωργικά εργαλεία.  

Όσο αφορά τη Βιομηχανική επανάσταση ο κύριος τομέας για μίσθωση ήταν αρχικά ο 

τομέας των μεταφορών όπου είχε γίνει οι ισχυρές εταιρίες αντί να εξαγοράζουν τις 

ασθενέστερες, τους μίσθωναν τις γραμμές και τον εξοπλισμό τους. 

 Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του εικοστού, παρατηρήθηκε 

επέκταση της μίσθωσης σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους π.χ. κλωστοϋφαντουργία, 

υποδηματοποιία, τηλεπικοινωνίες κτλ. Επιπλέον μέσω του leasing, ο μισθωτής έχει φορολογικά 

οφέλη, αφού η περίοδος απόσβεσης (που αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές) ήταν πάντα 

μεγαλύτερη από την περίοδο εκμίσθωσης του πάγιου στοιχείου. Δηλαδή τα καταβαλλόμενα 

μισθώματα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος ταχύτερα, σε λιγότερες φορολογικές περιόδους. 

Επίσης έχει βελτιωθεί η δανειοληπτική ικανότητα του μισθωτή αφού δεν υπάρχει υποχρέωση να 

εμφανιστεί το σύνολο των μισθωμάτων στο παθητικό της επιχείρησης.  

 Παρόλο που τα πρώτα βήματα της εξελικτικής πορείας του θεσμού έγιναν στην 

Αμερική, στην Ευρώπη άρχισε να αναπτύσσεται ο θεσμός ταχύτερα, διότι οι επενδυτές 

αναγνώρισαν τα σοβαρά πλεονεκτήματα του θεσμού. Ο θεσμός έφτασε σε φάση ωριμότητας 

στην Ελλάδα το 1986 με το νόμο Ν 1665/1986. Η πρώτη εταιρία που δημιουργήθηκε ήταν η 

Alpha leasing η οποία ήταν ο leader για μια δεκαπενταετία. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες 

εταιρίες όπως ETBA leasing, Citileasing, Εμπορική leasing κλπ. Με το νόμο αυτό η εταιρία 

leasing είχε δικαίωμα να μισθώνει μόνο κινητό εξοπλισμό.  Αργότερα μετά από 9 χρόνια με το 

νόμο 2367/1995 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το leasing ακινήτων χωρίς όμως να εφαρμοστεί 

στην πράξη διότι παρουσιάστηκαν δυσκολίες. Ακολούθησε ο νόμος 2682/1999 που καθόρισε το 

leasing ακινήτων στη πράξη και επιπλέον οι αποσβέσεις επιμερίζονται στη διάρκεια της 
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σύμβασης. Επίσης την χρονιά αυτή έχουμε απότομη αύξηση της ζήτησης του leasing κι αυτό 

οφείλεται στην άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και στη πτώση των επιτοκίων. 

(Γαλάνης , 1994) 

 

2.2.3 Νομοθετικό πλαίσιο Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  

Ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης εισήχθη στην Ελλάδα µε τον Ν. 1665/1986, ο 

οποίος ορίζει ότι κάθε κινητό πράγμα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση, έχει το 

δικαίωμα να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ειδικότερα µε το άρθρο 7 του 

σχετικού νόμου δόθηκε η δυνατότητα της ρυθμίσεως µε προεδρικά διατάγματα των 

λεπτομερειών της εφαρμογής της. Με τον Ν. 1995/1991, ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

επεκτάθηκε και στα φορτηγά αυτοκίνητα πάσης χρήσεως.  

Ο νόμος 1665/1986 εξαιρούσε τα ακίνητα, καθώς δεν θεωρούνταν ότι ανήκουν στον 

παραγωγικό εξοπλισμό. Όμως το σοβαρό ενδεχόμενο της εισόδου στην ελληνική αγορά μεγάλων 

ξένων εταιριών µε ανταγωνιστικό πλεονέκτημά οδήγησε τις εταιρίες leasing, τις τράπεζες και 

άλλους φορείς να προτείνουν την επέκταση του της χρηματοδοτικής μίσθωσης και στα ακίνητα.  

Με τον Ν. 2367/1995, ο θεσμός επεκτείνεται και στα ακίνητα για επαγγελματική χρήση 

(κτίρια, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανοστάσια, σταθμοί Parking, αγροτικές 

εκτάσεις).Έπειτα με το άρθρο 11 εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής του νόμου των πλοίων 

και των πλωτών ναυπηγημάτων ενώ παρέχεται ρητά η δυνατότητα σύναψης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης επί των αεροσκαφών. 

(Λαζαρίδης, 2001) 

 

 Με τον Ν.2601/1998 παρέχονται ενισχύσεις α) στην επιδότηση που συνίσταται στην 

κάλυψη από το δημόσιου τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

που συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

και β) στην φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριου µμηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου 

αποκτάται η χρήση.  

 

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του Ν.2601/1998 υπάγονται: 

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις  

2. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια , παράγουν στερεά καύσιμά από βιομάζα ή 

επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας  

3. Οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις  
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4. Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης Βιομηχανικών 

ορυκτών  

5. Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων, σε 

απομονωμένες δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές  

6. Οι γεωργικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

7.  Οι αγροτικοί ή αγροτοβιομηχανικοί συνεταιρισμοί καθώς και ομάδες παραγωγών ή 

ενώσεις ομάδων παραγωγών  

8. Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων 

χωρητικότητας τουλάχιστον 80 θέσεων, µόνο για την ίδρυση των σταθμών αυτών. 

 

Η σύμβαση Leasing καταρτίζεται εγγράφως και καταχωρείται στο βιβλίο του άρθρου 5 

του Ν∆ 1038/1949 (ΦΕΚ Α 149) του Πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του μισθωτή και 

του Πρωτοδικείου Αθηνών και η διάρκειά της είναι πάντοτε ορισμένη και ποτέ μικρότερη των 

τριών ετών για τα κινητά, πέντε  ετών για τα αεροσκάφη και δέκα ετών για τα ακίνητα.  

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.2.4 Εφαρμογή της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην Ελλάδα 

Οι επενδυτές διαλέγουν τον εξοπλισμό της αρεσκείας τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

και έπειτα διαπραγματεύονται την τιμή και τους όρους της αγοράς του.  Στην συνέχεια κάνουν 

μια εκτενή έρευνα στις εταιρίες Leasing, ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που απαιτεί η κάθε εταιρία καθώς και εκτιμούν την προθυμία τους να χρηματοδοτήσουν την 

εκάστοτε επένδυση.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τους χώρους εγκατάστασης τους εύκολα και 

οικονομικά, ενώ αν ήδη διαθέτουν ακίνητα μπορούν να τα ρευστοποιήσουν χωρίς να απολέσουν 

τη χρήση τους. To Leasing ακινήτων αποτελεί ένα από τους κυριότερους τομείς 

δραστηριοποίησης των εταιριών αυτών.  

Η χρηματοδοτική μίσθωση Leasing ακινήτων προσφέρει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν επαγγελματική στέγη για την άσκηση της δραστηριότητας τους και 

συγχρόνως να εκμεταλλευτούν όλα τα φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα του Leasing χωρίς 

να δεσμεύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια ή να κάνουν χρήση τραπεζικών πιστοδοτήσεων 

επιβαρύνοντας τα στοιχεία του ισολογισμού τους. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών του 

Leasing ακινήτων είναι ότι το ακίνητο καλύπτει αποκλειστικά και µόνο επαγγελματικές ανάγκες 

του μισθωτή.  

Ακίνητα που μπορούν να γίνουν Leasing είναι γραφεία μεμονωμένα ή συγκροτήματα 

γραφείων, καταστήματα, πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ, αποθήκες, βιομηχανοστάσια, 

σταθμοί αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, πρατήρια βενζίνης, κέντρα διασκεδάσεως, κινηματογράφοι, 
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θέατρα, εκπαιδευτήρια, ιατρεία, φαρμακεία και γενικά κάθε χώρος που εξυπηρετεί 

επαγγελματικές ανάγκες του μισθωτή. Η διάρκεια του Leasing ακινήτων είναι µε βάση τον νόμο 

τουλάχιστον 10 έτη, µμισθωτής μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε 

μορφής και το μέρος του μισθώματος που αφορά το κτίριο εκπίπτει 100% από το εισόδημά του 

μισθωτή.  

Μετά τη συμβατική λήξη της σύβασης Leasing μεταβιβάζεται έναντι προσυμφωνημένου 

τιμήματος. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης. Μια μικρομεσαία 

επιχείρηση, η οποία λόγω µμεγέθους δεν έχει εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, είχε 

σημαντικά οφέλη από τη θεσμοθέτηση του Leasing ακινήτων. Και τούτο διότι αποκτά πρόσβαση 

στον χρηματοπιστωτικό χώρο µε ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Παράλληλα δίνεται η 

ευκαιρία σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν τη δική τους επαγγελματική 

στέγη και να απαλλαγούν από το βάρος του ενοικίου.  

Τα τελευταία χρόνια καθορίστηκε ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ τα μισθώματα που 

εισπράττονται από τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, µε εξαίρεση τα µμισθώματα που 

εισπράττονται από τη χρηματοδοτική μίσθωση βιομηχανοστασίων. Τα έξοδα μεταβίβασης που 

καταβάλλει η εταιρεία Leasing είναι άμεσα συνδεόμενα και παρεπόμενα της μισθωτικής σχέσης 

που συνδέει την εταιρεία  και τον μισθωτή του ακινήτου και δεν υπάγονται σε ΦΠΑ. Τα έξοδα 

που πραγματοποιούν οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την αγορά ακινήτου, που 

πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν προσαυξάνουν το κόστος 

κτήσης των παγίων και αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε μέσα σε μια πενταετία.  

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.2.5 Λογιστικό καθεστώς του Leasing στην Ελλάδα 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση Leasing παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις για τον μισθωτή 

στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω:    

 Τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και 

εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα του.  

 Η μεταβίβαση ακινήτου στον μισθωτή, κατά τη λήξη της σχετικής σύμβασης, καθώς 

και η εξαγορά του ακινήτου πριν τη λήξη της σύμβασης, απαλλάσσονται από το φόρο 

μεταβίβασης ακινήτου και από το φόρο υπερτιμήματος.  

  Παρέχεται στους μισθωτές η δυνατότητα να επιχορηγηθούν για απόκτηση 

εξοπλισμού µε Leasing, εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης αγοράσουν τον 

εξοπλισμό. Επισημαίνεται όμως ότι ο μισθωτής υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και 

τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στα πλαίσια της σύμβασης Leasing 

υπόκεινται σε Φ.Π.Α., χωρίς να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής. 

(Γαλάνης , 1994) 
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2.2.5.1 Εταιρίες Leasing στην Ελλάδα 

 

Μερικές από τις  εταιρίες leasing στην Ελλάδα είναι:  

 

(Ένωση Ελληνικών Εταιριών Χρημ. Μίσθωσης) 

 

2.3  Λογιστικός χειρισμός Leasing με ΔΠΧΑ 

2.3.1 Ταξινόμηση των μισθώσεων 

Οι λογιστικοί χειρισμοί οι οποίοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται, είτε πρόκειται για τις 

οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή είτε του εκμισθωτή εξαρτώνται από το είδος της 

σύμβασης. Η ταξινόμηση επομένως των μισθωτικών συμβάσεων σε λειτουργικές και 

χρηματοοικονομικές είναι η πρώτη διαδικασία που πρέπει να γίνει και πραγματοποιείται κατά 

την έναρξή της. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της αλλαγής μιας σύμβασης κατά την διάρκεια 

της, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη εφόσον αποφασίσουν αλλαγή των όρων, η σύμβαση θεωρείται 

PROBANK LEASING 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING A.E.

ALPHA LEASING A.E.
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ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E.

EUROBANK ERGASIAS 
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ΚΥΠΡΟΥ LEASING A.E.

HELLAS CAPITAL 
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ως νέα και θα πρέπει να γίνουν εκ νέου όλοι οι κατάλληλοι λογιστικοί χειρισμοί για τον 

επαναχαρακτηρισμό της. 

Η λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή είναι συμμετρική στην περίπτωση που η 

σύμβαση και από τους δύο θεωρείται ως λειτουργική ή χρηματοοικονομική. Υπάρχουν 

μισθώσεις που μπορούν να θεωρηθούν λειτουργικές από το ένα μέρος και χρηματοοικονομικές 

από το άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανάμεσά τους λογιστική ασυμμετρία.  

Σε μια χρηματοοικονομική σύμβαση θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι από τους 

παρακάτω όρους: 

 Η κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου  κατά την λήξη της σύβασης μεταβιβάζεται 

στον μισθωτή. 

 Η διάρκεια της μίσθωσης καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής ζωής του 

στοιχείου του ενεργητικού. 

 Τα μισθωμένα στοιχεία του ενεργητικού είναι ειδικής φύσης  έτσι ώστε μόνο ο 

μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να προβεί σε μεγάλες 

διαφοροποιήσεις. 

 Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή της υπολειμματικής αξίας του στοιχείου του 

ενεργητικού καταβάλλονται στον μισθωτή.  

 Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη μίσθωση για μια δεύτερη περίοδο με 

μίσθωμα ουσιώδες μικρότερο από το μίσθωμα αγοράς. 

 

Υπάρχει ειδική αναφορά σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. για τις μισθώσεις που 

πραγματοποιούνται σε γη και ακίνητα.  

 Η γη έχει απεριόριστη οικονομική ζωή  και εάν δεν υπάρχει μεταβίβαση της 

κυριότητας στο μισθωτή κατά το τέλος της σύμβασης θεωρείται λειτουργική. 

 Για τις ανάγκες κατάταξης η γη και τα κτίρια αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και 

ανεξάρτητα εάν υπάρχει μια σύμβαση. 

 Τα μισθώματα κατανέμονται αναλογικά, με βάση την εύλογη αξία των στοιχείων 

αυτών κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

(Grant Thornton, 2004) 

2.3.2  Χρηματοοικονομική μίσθωση  από την πλευρά του μισθωτή  

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, οι μισθωτές πρέπει 

να αναγνωρίζουν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους 

ισολογισμούς τους. 

Το ποσό της αναγνώρισης είναι το μικρότερο ανάμεσα της δίκαιης αξίας του στοιχείου 

ενεργητικού, και της παρούσας αξίας του Ελάχιστου Συνόλου Μισθωμάτων προεξοφλημένου με 
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το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό να καθοριστεί, το επαυξητικό 

επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας του ελάχιστου 

συνόλου μισθωμάτων, ως συντελεστής εφαρμόζεται το τεκμαρτό επιτόκιο της μισθωτικής 

σχέσης, εφόσον είναι δυνατό να προσδιοριστεί διαφορετικά εφαρμόζεται το οριακό επιτόκιο 

δανεισμού του μισθωτή.  

Τα αρχικά άμεσα κόστη του μισθωτή, κατά την περίοδο της μίσθωσης ο μισθωτής θα 

καταβάλλει τα μισθώματα προς τον εκμισθωτή. Τα μισθώματα αυτά καλύπτουν τόσο την 

αποπληρωμή του κεφαλαίου, όσο και το χρηματοοικονομικό κόστος κατά την διάρκεια της 

περιόδου.  

 Κατά την έναρξη της μίσθωσης, τόσο τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία όσο και η 

υποχρέωση των μελλοντικών μισθωμάτων εμφανίζονται στον ισολογισμό του μισθωτή με ίσα 

ποσά. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι με πιο τρόπο πρέπει να γίνεται η κατανομή του 

χρηματοοικονομικού κόστους στο κέρδος ή ζημιά κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

Ορίζεται ότι ένα μέρος των μισθωμάτων πρέπει να λογίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο και το 

υπόλοιπο να φέρεται σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης. 

 Το χρηματοοικονομικό έξοδο πρέπει να κατανέμεται σε όσες χρήσεις διαρκεί η 

μίσθωση, με τρόπο ώστε το εφαρμοζόμενο κάθε φορά επιτόκιο, πάνω στο απομένον στην κάθε 

χρήση υπόλοιπο της υποχρέωσης, να είναι σταθερό. Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει κατά 

προσέγγιση. Το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

καταβολών μισθωμάτων, είναι το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης, αν αυτό είναι εφικτό να 

προσδιοριστεί. Διαφορετικά, πρέπει να χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού.  

Ο λογιστικός χειρισμός και η παρουσίαση των συναλλαγών και των λοιπών γεγονότων 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ουσία και την οικονομική φύση τους και όχι μόνο με το 

νομικό τύπο τους. Μολονότι από το νομικό τύπο ενός μισθωτηρίου συμβολαίου ενδέχεται να μην 

προκύπτει δικαίωμα του μισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου, στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η ουσία και η οικονομική φύση της 

πράξης αυτής υποδεικνύει την απόκτηση του μισθωτή του οικονομικού οφέλους από τη χρήση 

του μισθωμένου στοιχείου κατά το μεγαλύτερο μέρος της ωφέλιμης ζωής του, με αντάλλαγμα 

την δέσμευσή του να καταβάλει για το δικαίωμά του αυτό ένα ποσό, στην έναρξη της μίσθωσης, 

το οποίο προσεγγίζει την εύλογη αξία του στοιχείου, προσαυξημένη με τη σχετική 

χρηματοδοτική επιβάρυνση.  

Αν τέτοιες συναλλαγές που αφορούν μισθώσεις δεν απεικονιστούν στον ισολογισμό του 

μισθωτή, τότε κάτι τέτοιο θα προκαλέσει παραμόρφωση των οικονομικών δεικτών της 

οικονομικής οντότητας, αφού θα υπάρχει υποεκτίμηση τόσο των οικονομικών πόρων, όσο και 

του ύψους των δεσμεύσεών της. Κατά συνέπεια, η χρηματοδοτική μίσθωση είναι σκόπιμο να 
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περιλαμβάνεται στον ισολογισμό του μισθωτή, τόσο ως περιουσιακό στοιχείο, όσο και ως 

δέσμευση για την καταβολή των μελλοντικών μισθωμάτων.  

Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, τόσο το περιουσιακό στοιχείο, όσο και η 

υποχρέωση των μελλοντικών μισθωμάτων, αναγνωρίζονται στον ισολογισμό στα ίδια ποσά, 

εκτός από οποιαδήποτε αρχικά άμεσα κόστη του μισθωτή που προστίθενται στο ποσό που 

αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο. 

(Γεωργίου, 2003) 

 

Παράδειγμα 1
ο
: 

Την 1/1/2016 η ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. μισθώνει ένα μηχάνημα με ωφέλιμη ζωή τεσσάρων 

ετών και συμφωνεί να καταβάλει τέσσερα ετήσια μισθώματα των 5.000€ το κάθε ένα (πληρωτέα 

στο τέλος κάθε έτους).  Η δίκαιη αξία του παγίου είναι 8.710€. Το τεκμαρτό επιτόκιο της 

μίσθωσης είναι 15%. Οι λογιστικές καταχωρήσεις για το έτος 2016 είναι οι εξής: 

Υπολογισμός απόσβεσης:8.710€/4 έτη = 2177,50€ 

Καταχώριση πάγιου στοιχείου ενεργητικού και υποχρέωσης: 

_______________________________                          ______________________________ 

Στοιχείο ενεργητικού                                                                   8.710 

Υποχρέωση                                                                                                      8.710 

_______________________________                          ______________________________ 

Κατάσταση αποτελεσμάτων                                                       2177,50 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις                                                                           2177,50 

_______________________________                          ______________________________ 

Κατάσταση αποτελεσμάτων                                                       1306,5 

Υποχρέωση                                                                                                       1306,5 

 

_______________________________                          ______________________________ 

Υποχρέωση                                                                                   5000          

Ταμείο                                                                                                                5000 

_______________________________                          ______________________________ 

 

 

Παράδειγμα 2
ο
: 

Επιχείρηση απέκτησε την 31/12/2015 ένα μηχάνημα ωφέλιμης διάρκειας ζωής πέντε 

ετών για να το χρησιμοποιήσει ως ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, αξίας 300.000 ευρώ, 

με τριετή χρηματοδοτική μίσθωση από την εταιρεία ΚΥΠΡΟΥ LEASING και με πρόθεση της 

άνω επιχείρησης να αποκτήσει την κυριότητα του μηχανήματος μετά την λήξη της συμβάσεως 

με τίμημα 1 ευρώ. Τα μισθώματα είναι ετήσια, ληξιπρόθεσμα, καταβάλλονται την 31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους και είναι ισόποσα αξίας 126.564 ευρώ. Τέλος, το επιτόκιο της μίσθωσης 

είναι 8% και η παρούσα αξία των μισθωμάτων είναι 300.000 ευρώ, η οποία ταυτίζεται με την 

εύλογη αξία του μηχανήματος και προσδιορίστηκε ως εξής: 

Οι λογιστικές εγγραφές που θα καταχωρηθούν στα βιβλία της επιχείρησης είναι οι εξής: 
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_________________________________31/12/2015_________________________________ 

12 Μηχανήματα                                                                300.000 

   45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                     197.436 

   52 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                      102.564 

Απόκτηση μηχανήματος βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης με Κύπρου Leasing 

_________________________________31/12/2016_________________________________ 

52 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     102.564 

65 Τόκοι έξοδα                                                                     24.000 

   38 Χρηματικά διαθέσιμα                                                                     126.564 

Εξόφληση πρώτου μισθώματος σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με Κύπρου Leasing 

_________________________________31/12/2016_________________________________ 

45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     99.802,50 

   52 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                         99.802,5 

Μεταφορά δεύτερης δόσης λήξεως 31/12/2017 από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

_________________________________31/12/2016_________________________________ 

66 Αποσβέσεις                                                                    60.000 

   12 Μηχανήματα                                                                                     60.000 

Λογισμός απόσβεσης μηχανήματος χρήσεως 2016 ( 300.000 : 5 = 60.000) 

_________________________________                    ________________________________ 

 

2.3.3 Χρηματοοικονομική μίσθωση  από την πλευρά του εκμισθωτή 

Ο  λογιστικός χειρισμός που θα γίνει στα βιβλία του εκμισθωτή είναι αντίθετος από 

εκείνον που θα γίνει στα βιβλία του μισθωτή. Ο εκμισθωτής στην ουσία δεν κατέχει το στοιχείο 

ενεργητικού αλλά έχει πωλήσει το στοιχείο στο μισθωτή με πίστωση. Τα μισθώματα που θα 

εισπράξει ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της συμφωνίας περιλαμβάνουν: 

 

α. την αποπληρωμή της πίστωσης και 

β. τα χρηματοοικονομικά εισοδήματα  

 

Το ποσό της καταχώρισης είναι η Καθαρή Επένδυση στη Μίσθωση. Σε περίπτωση που η 

Ακαθάριστη Επένδυση στη Μίσθωση είναι διαφορετική από τη λογιστική αξία του στοιχείου, η 

διαφορά αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημιά στην περίοδο που έγινε η έναρξη της μίσθωσης. Σε μία 

χρηματοδοτική μίσθωση, όπως έχουμε αναφέρει πρωτίστως, όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες 

που συνοδεύουν τη νόμιμη κυριότητα μεταβιβάζονται από τον εκμισθωτή στο μισθωτή και έτσι 

οι απαιτήσεις μισθωμάτων αντιμετωπίζονται από τον εκμισθωτή ως εξόφληση κεφαλαίου και ως 

χρηματοοικονομικό έσοδο για την αποζημίωση και την ανταμοιβή του εκμισθωτή για την 

επένδυση και τις υπηρεσίες του.   

Το χρηματοοικονομικό εισόδημα πρέπει να κατανεμηθεί στις περιόδους της εκμίσθωσης 

έτσι ώστε να αποτελεί σταθερή απόδοση της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση. Για τον 

προσδιορισμό των μισθωμάτων λαμβάνονται υπόψη και οι μη εγγυημένες υπολειμματικές αξίες 

της μισθωμένης περιουσίας. Εφόσον διαπιστώνεται ότι στην διάρκεια της μίσθωσης έχει επέλθει 
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μια οριστική μείωση, στις υπολειμματικές αξίες των μισθωμένων στοιχείων οι αξίες αυτές 

αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται τα ποσά εσόδων που κατανέμονται σε όλη την διάρκεια 

της μίσθωσης.  

Σε μια τέτοια περίπτωση όλα τα επιπλέον ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα 

μεταφέρονται σε βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

στην μίσθωση με μόχλευση εκτός απ’ τον εκμισθωτή και τον μισθωτή συμμετέχει και ένας ή 

περισσότεροι τρίτοι χρηματοδότες που παρέχουν μέρος της χρηματοδότησης για την απόκτηση 

των εκμισθωμένων στοιχείων. Στην μίσθωση της μορφής αυτής, το ποσό με το οποίο ο 

εκμισθωτής απεικονίζει την επένδυσή του στην χρηματοδοτική μίσθωση εξευρίσκεται μετά την 

αφαίρεση τόσο της κύριας υποχρέωσής προς τους τρίτους χρηματοδότες, όσο και των σχετικών 

χρηματοοικονομικών δαπανών.  Το ποσό που ο εκμισθωτής καταχωρεί στα έσοδά του 

υπολογίζεται με βάση την καθαρή ταμειακή επένδυσή του πάνω στο ανεξόφλητο μέρος της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όταν σε μια χρηματοδοτική μίσθωση ο παραγωγός ή έμπορος του 

στοιχείου είναι και εκμισθωτής αυτού, το αποτέλεσμα που προκύπτει διακρίνεται: 

 

 στο κέρδος ή την ζημιά που προέρχεται από την πώληση του μισθωμένου στοιχείου. 

Το αποτέλεσμα αυτό αναγνωρίζεται ολόκληρο κατά την έναρξη της μίσθωσης και 

προκύπτει ως εξής: κανονική τιμή πώλησης (τρέχουσα αξία) – κόστος ή λογιστική 

αξία  

 

 στο μη δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που κατανέμεται σε ολόκληρη 

την διάρκεια της μίσθωσης και προκύπτει ως εξής: ακαθάριστη απαίτηση από την 

μίσθωση (αρχικό κεφάλαιο + τόκος πριν από κάθε είσπραξη) – κανονική τιμή 

πώλησης (τρέχουσα αξία του μισθωμένου στοιχείου) 

 

Για λόγους προσέλκυσης πελατείας, η παραγωγοί ή έμποροι ζητούν μερικές φορές 

χαμηλά επιτόκια που δεν είναι πραγματικά. Για τις περιπτώσεις αυτές  ορίζεται ότι τα κέρδη 

πωλήσεων θα πρέπει να μειώνονται στο ποσό που θα προ έκυπτε αν είχε εφαρμοστεί το εμπορικό 

επιτόκιο. Τα αρχικά έξοδα της μίσθωσης πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα κατά την έναρξη 

της μίσθωσης, επειδή τα έξοδα αυτά σχετίζονται κυρίως με το εμπορικό κέρδος του παραγωγού 

ή του εμπόρου. 

 

Παράδειγμα 3
ο
: 

Την 1/1/2008 η Μελίντα Ε.Π.Ε. απόκτησε ένα μηχάνημα από την Αριστοφάνης Α.Ε. με 

χρηματοδοτική μίσθωση. Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 5 ετήσιων μισθωμάτων 62.500€ 

από την 1/1/2015. Το κόστος του μηχανήματος για την Αριστοφάνης Α.Ε. ήταν 250.000€. Το 
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τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι 12.6%. Η Μελίντα Ε.Π.Ε. κατανέμει το 

χρηματοοικονομικό κόστος με την «αναλογιστική μέθοδο». Εν συνεχεία ότι η Αριστοφάνης Α.Ε. 

κατανέμει τα χρηματοοικονομικά εισοδήματα χρησιμοποιώντας τη «μέθοδο του συνολικού 

αθροίσματος των ψηφίων». Οι γνωστοποιήσεις που πρέπει να κάνει η Αριστοφάνης Α.Ε. στις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2016 είναι οι εξής: 

 

 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απόσπασμα) για το έτος που έληξε την : 

 

                                                                                     31 Δεκεμβρίου  2015           2016 

 

Χρηματοοικονομικά εισοδήματα                                                           25.000        18.750 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (απόσπασμα) κατά την 

                                                                                     31 Δεκεμβρίου  2015           2016 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Καθαρή επένδυση μίσθωση                                                                   37.500       43.750 

Δεδουλευμένα χρηματ. Έσοδα                                                               25.000       18.750 

Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 

Καθαρή επένδυση στη μίσθωση                                                           150.000     106.750 

                                                                                                               212.500     168.750 

 

 

 

Παράδειγμα 4
ο
: 

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» συνάπτει χρηματοοικονομική μίσθωση για την παραχώρηση της 

χρήσης του παγίου στοιχείου. Η μίσθωση θα αρχίσει την 1/1/15 και θα διαρκέσει 4 έτη, με  

ετήσιο εισπραττόμενο μίσθωμα 3.500€, το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους. Στο 

τέλος του τέταρτου έτους η επιχείρηση θα αγοράσει το πάγιο στην εύλογη αξία του, η οποία 

αναμένεται να είναι 6.000€. Το τεκμαρτό επιτόκιο δανεισμού είναι 4%, η λογιστική αξία του 

παγίου στοιχείου είναι 18.000€. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η επένδυση στη μίσθωση για την επιχείρηση αυτή 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

Έτος 

Καθαρή 

επένδυση στη 

μίσθωση 

Παρούσα αξία 

1
ο
 3500 3365 

2
ο
 3500 3235 

3
ο
 3500 3110 

4
ο
 3500 2990 

4
ο
 5000 4272 

4
ο
 1000 854 

Σύνολο 20000 17826 

 

 

Η λογιστική εγγραφή στα βιβλία του εκμισθωτή κατά τη σύναψη της μίσθωσης την 

01/01/2015 θα είναι η εξής: 

_______________________________  01/01/2015  ______________________________ 

Απαιτήσεις από Χρηματοδ. Μισθώσεις                                       17.826 

Ζημιές από Χρηματοδ. Μισθώσεις                                                   174 

                Πάγια στοιχεία Ενεργητικού                                                           18.000 

______________________________                     _______________________________ 

  

 

 

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να κατανέμει τα εισπραττόμενα μισθώματα μεταξύ 

απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις και τόκων. Την κατανομή αυτή βλέπουμε 

παρακάτω: 

 

Δόση Τόκοι Κεφάλαιο Υπόλοιπο 

      17.826 

3.500 716 2.784 15.042 

3.500 604 2.896 12146 

3.500 488 3.012 9133 

3.500 367 3.133 6000 

3.500 2.174 11.826   

 

 

Οι λογιστικές εγγραφές μέχρι το τέλος της μίσθωσης θα είναι οι ακόλουθες: 
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_______________________________  31/12/2015  ______________________________ 

  Χρηματικά διαθέσιμα                                                                    3.500 

              Απαιτήσεις από Χρηματο. Μισθώσεις                                           2.784 

              Τόκοι (Χρηματοοικονομικά έσοδα)                                                  716 

______________________________                     _______________________________ 

_______________________________  31/12/2016  ______________________________ 

  Χρηματικά διαθέσιμα                                                                    3.500 

              Απαιτήσεις από Χρηματο. Μισθώσεις                                           2.896 

              Τόκοι (Χρηματοοικονομικά έσοδα)                                                  604 

______________________________                     _______________________________ 

_______________________________  31/12/2017  ______________________________ 

  Χρηματικά διαθέσιμα                                                                    3.500 

              Απαιτήσεις από Χρηματο. Μισθώσεις                                           3012 

              Τόκοι (Χρηματοοικονομικά έσοδα)                                                  488 

______________________________                     _______________________________ 

_______________________________  31/12/2018  ______________________________ 

  Χρηματικά διαθέσιμα                                                                  3.500 

  Πάγια στοιχεία (επιστροφή παγίου)                                            6.000   

              Απαιτήσεις από Χρηματο. Μισθώσεις                                           9.133 

              Τόκοι (Χρηματοοικονομικά έσοδα)                                                  367 

______________________________                     _______________________________ 

(Grant Thornton, 2004) 

2.3.4 Λειτουργική Μίσθωση από την πλευρά του μισθωτή 

Στην λειτουργική μίσθωση ο μισθωτής δε θα πρέπει να αναγνωρίζει κανένα πάγιο 

στοιχείο παρά μόνο εάν έχει προκαταβάλει μισθώματα. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

αναγνωρίζεται το ετήσιο καταβαλλόμενο μίσθωμα. 

Παράδειγμα 5
ο
: 

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» συνάπτει κατά την 01/01/2015 μια λειτουργική μίσθωση 

διάρκειας 5 ετών για τη χρήση ενός μηχανήματος. Το Ετήσιο μίσθωμα ορίζεται σε 5.000€ ενώ 

κατά την έναρξή της μίσθωσης καταβάλλεται εγγύηση ποσού 3.000€ η οποία δεν είναι 

επιστρεπτέα.  

Η επιχείρηση θα πρέπει να κατανέμει το συνολικό κόστος των μισθωμάτων πλέον του 

ποσού της εγγύησης στη συνολική διάρκεια της μίσθωσης. Η ετήσια επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων θα ανέρχεται στα ποσά των 5.600€ {(5.000*5+3000)/5έτη}. 

 Οι λογιστικές εγγραφές έως το τέλος της μίσθωσης είναι οι παρακάτω: 

_______________________________  31/12/2015  ______________________________ 

Έξοδα ενοικίων                                                                      5.600 

 Προπληρωμένα ενοίκια                                                         2.400 

              Χρηματικά διαθέσιμα                                                                      8.000 

______________________________                     _______________________________ 

_______________________________  31/12/2016  ______________________________ 

Έξοδα ενοικίων                                                                      5.600 

              Χρηματικά διαθέσιμα                                                                      5.000 

              Προπληρωμένα ενοίκια                                                                      600 

______________________________                     _______________________________ 
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_______________________________  31/12/2017  ______________________________ 

Έξοδα ενοικίων                                                                      5.600 

              Χρηματικά διαθέσιμα                                                                      5.000 

              Προπληρωμένα ενοίκια                                                                      600 

______________________________                     _______________________________ 

_______________________________  31/12/2018 ______________________________ 

  Έξοδα ενοικίων                                                                     5.600 

              Χρηματικά διαθέσιμα                                                                      5.000 

              Προπληρωμένα ενοίκια                                                                      600 

______________________________                     _______________________________ 

_______________________________  31/12/2019 ______________________________ 

  Έξοδα ενοικίων                                                                     5.600 

              Χρηματικά διαθέσιμα                                                                      5.000 

              Προπληρωμένα ενοίκια                                                                      600 

______________________________                     _______________________________ 

(Grant Thornton, 2004) 

 

 

2.3.5 Λειτουργική Μίσθωση από την πλευρά του εκμισθωτή  

Στην περίπτωση αναγνώρισης λειτουργικής μίσθωσης από τον εκμισθωτή, το πάγιο 

στοιχείο παραμένει στην κυριότητά του, επομένως θα πρέπει να  το παρακολουθεί λογιστικά με 

βάση τις διατάξεις των Δ.Λ.Π. 16 & Δ.Λ.Π. 38. 

Τα ετήσια εισπραττόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης συστηματικά. Στην περίπτωση που υπάρχουν άμεσα αποδοτέες στη σύμβαση δαπάνες, 

τότε αυτές είτε αναγνωρίζονται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είτε 

αποσβένονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

(Grant Thornton, 2004) 

 

2.4 Λογιστικός χειρισμός Leasing με Ε.Λ.Π. 

Κατά τις σύγχρονες λογιστικές αρχές, τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται 

στο ενεργητικό του ισολογισμού του μισθωτή, μολονότι ο μισθωτής δεν έχει αποκτήσει τυπικά 

την κυριότητα αυτών. Ο μισθωτής επίσης και όχι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα διενέργειας 

αποσβέσεων επί των στοιχείων αυτών.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ. και η ισχύουσα εμπορική και φορολογική νομοθεσία δέχεται ακριβώς τα 

αντίθετα. Ακόμη πρέπει να επισημανθεί ότι στην μίσθωση τύπου πώλησης σύμφωνα με τις 

σύγχρονες λογιστικές αρχές αναγνωρίζεται ότι πραγματοποιείται το αποτέλεσμα από την 

πώληση κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και όχι στο τέλος αυτής. 

(Σταματόπουλος, 2015) 
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2.4.1 Χρηματοοικονομική και Λειτουργική Μίσθωση 

Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική μέθοδο δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό η καθαρή 

αξία των εκμισθωμένων παγίων (κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεως) αλλά το σύνολο των 

εισπρακτέων μισθωμάτων. Η χρηματοοικονομική μέθοδος θεωρεί τη χρηματοδοτική μίσθωση ως 

χρηματοοικονομική συναλλαγή και αναγνωρίζει ότι η επένδυση του εκμισθωτή δεν 

αντιπροσωπεύεται από το πάγιο στοιχείο αλλά από το σύνολο των εισπρακτέων μισθωμάτων τα 

οποία καλύπτουν την αρχική επένδυση του εκμισθωτή στο πάγιο στοιχείο και το κόστος του 

επενδυμένου κεφαλαίου στο πάγιο στοιχείο.  

Άρα στη χρηματοοικονομική μέθοδο τα έσοδα από μισθώματα που εμφανίζονται σε 

κάθε χρονική περίοδο δεν αντιστοιχούν στις εισπράξεις της περιόδου, αλλά ακολουθούν μια 

φθίνουσα τάση, ανάλογη με την απομείωση της αξίας του παγίου στοιχείου. Το βασικό κριτήριο 

για την επιλογή της χρηματοοικονομικής ή της λειτουργικής μεθόδου είναι όσο το δυνατό πιο 

ακριβής απεικόνιση του εισοδήματος του εκμισθωτή σε κάθε χρήση μέσα στην περίοδο που 

καλύπτει η εκμίσθωση του παγίου στοιχείου.  

 

Για την χρηματοοικονομική μέθοδο ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 Ο μισθωτής έχει αναλάβει την υποχρέωση καταβολής ενός μισθώματος, το οποίο 

είναι επαρκές να καλύψει την επένδυση του εκμισθωτή στο εκμισθωμένο στοιχείο. 

Το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να τηρήσει την υποχρέωση αυτή είναι σχετικά 

περιορισμένο.  

 Το μίσθωμα το οποίο περιλαμβάνει το περιθώριο λειτουργίας είναι επαρκές για να 

δώσει ένα λογικό κέρδος σε σχέση με το επενδυόμενο κεφάλαιο (δηλαδή τον τόκο 

επί του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στο πάγιο στοιχείο, τις δαπάνες λειτουργίας της 

εταιρείας χρηματοδοτικής μισθώσεως και το ποσό της προβλέψεως για ενδεχόμενες 

ζημιές). 

 Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει μόνο τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος πρέπει να είναι 

σχετικά περιορισμένος και τον κίνδυνο σχετικά με την υπολειμματική αξία του 

εκμισθωμένου στοιχείου. 

 Ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που μπορεί να έχουν σχέση με την 

ιδιοκτησία ενός παγίου στοιχείου (π.χ. πυρκαγιά). 

 

Στην πράξη η χρηματοοικονομική μέθοδος λειτουργεί ως εξής: 

1. Εισπρακτέα Μισθώματα: περιλαμβάνεται το σύνολο των μισθωμάτων μείον τα 

μισθώματα που ήδη εισπράχθηκαν. 

2. Καθαρή Υπολειμματική Αξία: περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη εμπορική αξία του 

παγίου στοιχείου στο τέλος της μισθώσεως. 
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3. Πρόβλεψη Κερδών: περιλαμβάνεται η διαφορά μεταξύ του συνόλου των μισθωμάτων 

και της αξίας κτήσεως των εκμισθωμένων παγίων. Η διαφορά εμφανίζεται σαν 

“έσοδα εκμισθώσεως” στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

4. Πρόβλεψη Φόρων: περιλαμβάνονται οι φόροι πληρωτέοι, όπως εμφανίζονται στον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων που καταρτίζονται σύμφωνα με τη λειτουργική μέθοδο. 

5. Προκαταβολές μισθωμάτων: αν η επέμβαση εκμισθώσεως προβλέπει την καταβολή 

ορισμένων το σχετικό ποσό εμφανίζεται σε αυτόν τον λογαριασμό. 

6. Διαφορά Φόρου: περιλαμβάνεται η κατ’ εκτίμηση φορολογική υποχρέωση που 

προκύπτει από τη διαφορά του εισοδήματος όπως υπολογίζεται με τη 

χρηματοοικονομική μέθοδο και τη λειτουργική μέθοδο. 

7. Έσοδα Εκμισθώσεως: περιλαμβάνονται τα έσοδα από την εκμίσθωση που 

αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη χρήση. Η κατανομή σε κάθε χρήση γίνεται με τη 

μέθοδο που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

8. Κέρδη (ζημιές) από Εκποίηση Εκμισθωμένων Ακινήτων: Το μέγεθος αυτό 

υπολογίζεται ως εξής:  Εισπρακτέα μισθώματα πλέον υπολειμματική αξία, μείον μη 

εισπραχθέντα μισθώματα, μείον έσοδα από πώληση πάγιων Στοιχείων. 

9. Πρόβλεψη ζημιών: αντιστοιχεί με την “πρόβλεψη για υποτίμηση στοιχειών του 

ενεργητικού” που εμφανίζεται στους λογαριασμούς των τραπεζών και υπολογίζεται 

στους λογαριασμούς ως ποσοστό επί του υπολοίπου των εισπρακτέων μισθωμάτων. 

10. Πρόβλεψη Φόρων: περιλαμβάνεται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί των 

καθαρών κερδών προς διανομή, όπως υπολογίζεται με τη χρηματοοικονομική 

μέθοδο. 

(Σταματόπουλος, 2015) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργικής μεθόδου είναι η εμφάνιση της καθαρής αξίας 

(μετά από αποσβέσεις) των εκμισθωμένων παγίων στο ενεργητικό και των πράγματι 

εισπραχθέντων ενοικίων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα ποσά κάθε περιόδου αντιστοιχούν 

με τα πράγματι εισπραττόμενα μισθώματα. Ακολουθεί τις αρχές της παραδοσιακής λογιστικής, 

εμφανίζει στο ενεργητικό την καθαρή αξία των εκμισθωμένων παγίων. 

 

 Το μισθωμένο πάγιο εμφανίζεται στον ισολογισμό του μισθωτή όταν ισχύει μια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει τη μεταφορά της κυριότητας 

στο μισθωτή στο τέλος της περιόδου εκμισθώσεως. 

 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως περιλαμβάνει ρήτρα βάσει της οποίας ο 

μισθωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το πάγιο στοιχείο στο τέλος της περιόδου 
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εκμισθώσεως, σε τιμή ουσιαστικά χαμηλότερη από την αναφερόμενη εμπορική αξία 

του παγίου τη στιγμή εκείνη. 

 Η περίοδος εκμισθώσεως καλύπτει το 75% και άνω της κατ’ εκτίμησης “οικονομικής 

διάρκειας ζωής” του παγίου στοιχείου. 

 Η παρούσα αξία στη αρχή της εκμισθώσεως, των μισθωμάτων, υπερβαίνει το 90% 

της αξίας κτήσεως του εκμισθωμένου παγίου. Το μισθωμένο πάγιο στοιχείο 

εμφανίζεται συνήθως στον ισολογισμό του μισθωτή στην εμπορική αξία (fair market 

value). 

Ως προς την εμφάνιση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων στους λογαριασμούς του 

μισθωτή, η συνηθισμένη πρακτική είναι να χρεώνονται στα αποτελέσματα κάθε χρήσεως τα 

πράγματι καταβαλλόμενα μισθώματα που αντιστοιχούν σ’ αυτή τη χρήση. Έτσι έχουμε να 

χρεώνεται κάθε χρόνο στα αποτελέσματα το ίδιο ποσό.  

Η εναλλακτική πρακτική είναι να ακολουθούν τα μισθώματα που καταβάλλονται σε 

κάθε χρήση, μέσα στη συνολική περίοδο που καλύπτει η μίσθωση, φθίνουσα τάση, ανάλογη 

προς τη μείωση της αξίας του μισθωμένου παγίου στοιχείου.  

(Καραγγιάννης Δημήτριος, 2016) 

 

Λογιστική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή 

Παράδειγμα 6
ο
: 

Ας υποθέσουμε ότι την 01/01/2015 ο μισθωτής υπέγραψε μίσθωση που έχει τα 

χαρακτηριστικά της κεφαλαιοποιούμενης μίσθωσης και επιτόκιο δανεισμού 20%. Η σύμβαση 

προβλέπει τέσσερις ετήσιες δόσεις των 6.000€ καθεμιά, καταβλητέας στο τέλος κάθε έτους στη 

διάρκεια της μίσθωσης. Η καθαρή αξία του μηχανήματος ανέρχεται στα 15.500€. Λόγω 

απαξίωσης τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία δεν θα έχουν υπολειμματική αξία κατά το τέλος 

της μίσθωσης.  

 

Ημερομηνία  

Ετήσιες 
δόσεις 

ενοικίων 
  

Ετήσιος  
Τόκος  
20% 

Ποσό 
Απόσβεσης της 

Υποχρέωσης  

Υπόλοιπο  
Υποχρέωσης 

Προς Απόσβεση  

1/1/2002 Αρχική Αξία        15.500 

31/12/2002 6.000 3.100,00 2.900,00 12.600,00 

31/12/2003 6.000 2.520,00 3.480,00 9.120,00 

31/12/2004 6.000 1.824,00 4.176,00 4.944,00 

31/12/2005 6.000 1.056,00 4.944,00 0 

ΣΥΝΟΛΑ  24.000 8.500,00 15.500,00    
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Κατά την έναρξη της μίσθωσης:  

 

______________________________01/01/2015______________________________  

18.90       Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις                             24.000  

18.90.00  Μίσθωση μηχανημάτων  

12.00.90  Μισθωμένα μηχανήματα (αντίθετος λογαριασμός)                                       15.500  

56.00       Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                             8.500  

56.00.90   Μη δουλευμένα μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων  

_________________________________31/12/2015_________________________________  

38.00 Ταμείο                                                                                               6.000  

18.90        Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις                                                 6.000  

18.90.00 Μίσθωση μηχανημάτων  

_________________________________31/12/2015______________________________      __   

56.00  Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                  3.100  

56.00.00   Μη δουλευμένα μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων  

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών                                                                        3.100  

75.06 Ενοίκια μηχανημάτων  

75.06.90  Ενοίκια από χρηματοδοτικές μισθώσεις  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα στην χώρα μας νομοθεσία ο εκμισθωτής δικαιούται να 

διενεργεί αποσβέσεις επί των εκμισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεούται να 

εμφανίσει στα αποτελέσματά του ολόκληρο το ποσό των εισπραττόμενων μισθωμάτων ως έσοδα 

της χρήσης. Έτσι ο εκμισθωτής, προκειμένου να προσαρμόσει τις ανωτέρω εγγραφές προς την 

ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να προβεί σε φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών κερδών της 

χρήσης 2015 ως εξής:  

 

Λογιστικά κέρδη έστω                                                                                  90.000  

μείον: αποσβέσεις επί των μισθωμένων μηχανημάτων  

           (κόστος κτήσης έστω 18.000€×20% ετήσιος συντελεστής π.δ.) ____3.600__  

                                                                                                                       86.400  
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πλέον: ενοίκια χρηματοδοτικών μισθώσεων                                                   2.900  

(6.000-3.100)                                                                                          ___________  

                                                                                                                 89.300                        

  

Οι απαιτήσεις από την χρηματοδοτική μίσθωση και τα μη δουλευμένα μισθώματα πρέπει 

να εμφανίζονται στον ισολογισμό 31/12/2015 του εκμισθωτή ως εξής:  

  

Στο ενεργητικό  

-μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις              12.000  

-βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις                6.000  

-μηχανήματα                                      xx.xxx  

 μείον: μισθωμένα μηχανήματα    ___ 15.500___                                       

xx.xxx  

 

Στο παθητικό  

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού  

-έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                       2.880  

 (1.824+1.056)  

 

Στο τέλος της μίσθωσης πρέπει με χρέωση του αντίθετου λογαριασμού 12.00.90 

μισθωμένα μηχανήματα, να πιστωθεί ο λογαριασμός των αποσβεσμένων μηχανημάτων με το 

ποσό των αποσβέσεων ολόκληρης της περιόδου της μίσθωσης με τις οποίες αναμορφώθηκαν τα 

λογιστικά κέρδη των πέντε χρήσεων και τυχόν διαφορά θα καταχωρηθεί σε κατάλληλο 

υπολογαριασμό του 82 έξοδα-έσοδα προηγούμενων χρήσεων. Δηλαδή θα γίνει η εγγραφή:  

 

____________________________                           ___________________________   

12.00.90   Μισθωμένα μηχανήματα                                                           15.500  

85.02        Αποσβέσεις μηχανημάτων                                                          2.500  
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85.02.90   Διαφορά αποσβέσεων μισθωμένων μηχανημάτων 

12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές  εγκαταστάσεις-

λοιπός μηχανολογικό  εξοπλισμός    

12.99.90  Αποσβεσμένα μηχανήματα                                                                              18.000    

(κόστος κτήσης έστω 18.000×20%×5 χρήσεις=18.000)  

________________________________                       _____________________________  

  

   Εάν ο μισθωτής στο τέλος της μίσθωσης αγοράσει τα μισθωμένα μηχανήματα 

καταβάλλοντας το συμφωνημένο ποσό, κατά την χρέωση του λογαριασμού 38.00 ταμείο ή άλλου 

αρμόδιου λογαριασμού πιστώνεται η τυχόν αναπόσβεστη αξία κτήσης των στοιχείων αυτών και 

η διαφορά αποτελεί έκτακτο αποτέλεσμα καταχωρούμενο, κατά περίπτωση, στους 

υπολογαριασμούς του 81.02 έκτακτες ζημιές, ή του 81.03 έκτακτα κέρδη. 

(Καραγγιάννης Δημήτριος, 2016) 

 

Λογιστική απεικόνιση από την πλευρά του μισθωτή 

Η χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει να απεικονίζεται στα βιβλία και τον ισολογισμό του 

μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης με την καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού και μιας 

υποχρέωσης:  

-είτε με ποσά που κατά την έναρξη της μίσθωσης είναι ίσα με την πραγματική αξία του 

μισθωμένου στοιχείου, μειωμένη με τις επιχορηγήσεις και τους πιστωτικούς φόρους που 

δικαιούται ο εκμισθωτής  

-είτε με την παρούσα αξία του ελάχιστου συνόλου μισθωμάτων, αν η τελευταία είναι 

μικρότερη.  

 

  Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα 1 η λογιστική παρακολούθηση της μίσθωσης είναι 

δυνατόν να γίνει ως εξής:  

 

______________________________ 01/01/2012 _____________________________  

12.90      Μισθωμένα μηχανήματα                                                       15.500  

45.90        Υποχρεώσεις από μισθωμένα μηχανήματα  

45.90.00    ΕΤΒΑ Leasing                                                                                           15.500  

_________________________________ 31/12/2012________________________________  

65.01Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων            3.100  

65.01.90 Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων  
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45.90      Υποχρεώσεις από μισθωμένα μηχανήματα   

45.90.00 ΕΤΒΑ Leasing                                                                         2.900  

38.00Ταμείο                                                                                                                6.000  

_________________________________ 31/12/2012 ________________________________  

66.02Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-  

               λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού                                         3.875  

66.02.90 Αποσβέσεις μηχανημάτων Leasing(15.500×1/4)  

12.99Αποσβεσμένα μηχανή. εγκαταστάσεις-λοιπ. Μηχαν. Εξο.                                             3.875  

12.99.90 Αποσβεσμένα μηχανήματα Leasing  

_________________________________                          _____________________________  

  

Αποσβέσεις επί των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων δικαιούται να διενεργεί ο 

εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) και όχι ο μισθωτής, στην φορολογική δήλωση του μισθωτή της χρήσης 

2012, τα λογιστικά κέρδη της χρήσης αυτής πρέπει να αναμορφωθούν ως εξής:  

 

Λογιστικά κέρδη έστω                                                                                         90.000  

Πλέον: αποσβέσεις που διενεργήθηκαν επί των μισθωμένων μηχανημάτων       

3.875_  

                                                                                                                              93.875  

Μείον: ενοίκια χρηματοδοτικών μισθώσεων                                                     2.900          

(6.000-3.100)                                                                                         _________ 

Φορολογητέα Κέρδη                                                                                              

90.975  

 

  Τα μισθωμένα μηχανήματα και η αντίστοιχη υποχρέωση πρέπει να απεικονίζεται 

στον ισολογισμό του μισθωτή 31/12/2012 ως εξής: Στο ενεργητικό μισθωμένα 

μηχανήματα με χρηματοδοτική μίσθωση                                                     15.500  

μείον: αποσβέσεις                                                                                

______3.875____  

                                                                                                                      11.625  

Στις υποχρεώσεις  

-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση                       5.640  
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-βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση              ___ _3.480___  

                                                                                                                         9.120   

Ευνόητο είναι ότι και στις επόμενες χρήσεις 2013, 2014 κ.λπ. πρέπει να γίνονται οι ίδιες 

λογιστικές εγγραφές με τα αντίστοιχα ποσά, η αντίστοιχη εμφάνιση της μίσθωσης στον 

ισολογισμό, καθώς και οι ανάλογες αναμορφώσεις των λογιστικών κερδών. Εάν ο μισθωτής, στο 

τέλος της μίσθωσης, αγοράσει τα μισθωμένα μηχανήματα καταβάλλοντας το συμφωνημένο 

ποσό, τότε με χρέωση του λογαριασμού 12.00 μηχανήματα, πιστώνεται ο λογαριασμός 38.00 

ταμείο ή άλλος αρμόδιος λογαριασμός.  

(Καραγγιάννης Δημήτριος, 2016) 

 

2.5 Σύγκριση των λογιστικών χειρισμών Leasing σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α  

 

   Έχοντας εξετάσει μέχρι τώρα τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τις μισθώσεις και τι 

αντίστοιχα το Δ.Π.Χ.Α 16, μπορούμε να αναφέρουμε τα σημεία εκείνα που εντοπίζονται οι 

διαφορές ανάμεσά τους.  

   Παρατηρώντας το ελληνικό δίκαιο σε σύγκριση με το Δ.Π.Χ.Α 16, παρατηρούμε ότι 

γίνεται λόγος μόνο για χρηματοδοτική μίσθωση και δεν υπάρχει διάκριση των μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Ενώ όμως ο νομοθέτης αναφέρεται σε χρηματοδοτική 

μίσθωση, επί της ουσίας, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί ο θεσμός στην χώρα μας, έχουμε 

μόνο λειτουργικές μισθώσεις. Η μόνη περίπτωση όπου μία μίσθωση έχει ομοιότητες, σύμφωνα 

τόσο με το Δ.Π.Χ.Α 16, όσο και με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι μόνο όταν σύμφωνα με 

το Δ.Π.Χ.Α 16 είναι λειτουργική.  

Το αρχικό κόστος της μίσθωσης για την εκμισθώτρια εταιρεία, στην περίπτωση του 

Δ.Π.Χ.Α 16, περιλαμβάνεται στο ποσό της απαίτηση όπου θα καλυφθεί από μελλοντικά 

μισθώματα. Στην περίπτωση των ελληνικών λογιστικών προτύπων το κόστος αυτό μεταφέρεται, 

είτε άμεσα στα αποτελέσματα, είτε σε μεταβατικό λογαριασμό ενεργητικού και αποσβένεται 

κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 Επίσης τα αρχικά έξοδα τα οποία πραγματοποιεί ο μισθωτής για την απόκτηση παγίου 

με χρηματοδοτική μίσθωση, αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται στην συνολική αξία που θα λογιστεί για το 

πάγιο, ενώ στην δεύτερη επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία αποκτάται το 

πάγιο.  
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Βάσει του Δ.Π.Χ.Α 16, τα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

εμφανίζονται στον ισολογισμό με την προ εξοφλημένη αξία των μισθωμάτων τους με το 

τεκμαρτό επιτόκιο. Στο αντίστοιχο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, επειδή δεν υπάρχει νομική 

μεταβίβαση του παγίου από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν εμφανίζεται η αξία των 

παγίων, αλλά τα έξοδα επιβαρύνονται με τα ετήσια μισθώματα. Το Δ.Π.Χ.Α 16 ακόμη ορίζει ότι 

ο μισθωτής εμφανίζει τα πάγια στους λογαριασμούς του ενεργητικού και αντίστοιχα εμφανίζει 

την υποχρέωση προς τον εκμισθωτή στο παθητικό. Τα καταβεβλημένα μισθώματα διαχωρίζονται 

σε κεφάλαιο και τόκους. Με το ποσό του κεφαλαίου μειώνεται η υποχρέωση και αντίστοιχα με 

το ποσό του τόκου επιβαρύνονται οι δαπάνες της χρήσης. Το ελληνικό λογιστικό σχέδιο δεν 

προβλέπει τον συγκεκριμένο χειρισμό και απλά ο μισθωτής επιβαρύνει τα έξοδα της χρήσης με 

τα καταβεβλημένα μισθώματα.    

   Ο μισθωτής με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα διενεργεί τις αποσβέσεις των 

μισθωμένων παγίων. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, τις αποσβέσεις δεν τις πραγματοποιεί ο 

μισθωτής, καθώς δεν εμφανίζει τα μισθωμένα πάγια στον ισολογισμό του. Απλά επιβαρύνει τα 

αποτελέσματα χρήσης με το ετήσιο μίσθωμα. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζει 

στις λογιστικές της καταστάσεις ως απαιτήσεις, το προεξοφλημένο με το τεκμαρτό επιτόκιο 

ποσό, της ακαθάριστης επένδυσης στην μίσθωση. Στο τέλος κάθε χρήσης το ποσό της απαίτησης 

μειώνεται κατά το ποσό του μισθώματος που αφορά καταβολή κεφαλαίου.  

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο, αφού τα πάγια, νομικά 

ανήκουν στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έτσι αυτά εμφανίζονται στις λογιστικές 

καταστάσεις της εκμισθώτριας εταιρείας. Όταν πρόκειται για πώληση και επανεκμίσθωση 

ακινήτου τυχόν κέρδος από την πώληση, αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το Δ.Π.Χ.Α 16 όπου 

το κέρδος κατανέμεται στα αποτελέσματα ανάλογα με την διάρκεια της επαναμίσθωσης μέσω 

μεταβατικών λογαριασμών παθητικού. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα το κέρδος εμφανίζεται, 

στο σύνολό του, στα ανόργανα αποτελέσματα. Διαφορετική είναι και η αντιμετώπιση των 

εσόδων μιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης όταν αυτά προέρχονται από χρηματοδοτικές 

μισθώσεις.  

Το Δ.Π.Χ.Α 16 διαχωρίζει το μίσθωμα σε μέρος που αφορά την μείωση της απαίτησης 

και σε χρηματοοικονομικό έσοδο. Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν περιέχουν αυτό τον 

διαχωρισμό και τα μισθώματα θεωρούνται έσοδα στο σύνολό τους. 

Τέλος το Δ.Π.Χ.Α 16 προβλέπει μεγάλο αριθμό γνωστοποιήσεων, τόσο από τον 

μισθωτή, όσο και από τον εκμισθωτή. Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η πληροφόρηση που 

προβλέπουν είναι από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Οι διαφορές ανάμεσα στο Δ.Π.Χ.Α 16 και τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
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   ΔΠΧΑ 16  ΕΛΠ  

Διάκριση των 

μισθώσεων  

Διάκριση των μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

οι οποίες έχουν ουσιαστικές  
διαφορές  

Ο όρος χρηματοδοτική 

μίσθωση χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει  
λειτουργικές μισθώσεις.  
Υπάρχει ταύτιση των δύο 

διαφορετικών κατηγοριών 

μισθώσεων  

Αρχικό κόστος 

μίσθωσης  

Περιλαμβάνεται στο σύνολο της 

απαίτησης  
Μεταφέρεται άμεσα στα 

αποτελέσματα ή σε  
μεταβατικό λογαριασμό 

ενεργητικού και  
αποσβένεται κατά την 

διάρκεια της μίσθωσης  

Αρχικά έξοδα  Περιλαμβάνονται στην συνολική 

αξία του μισθωμένου 

περιουσιακού στοιχείου  

Μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα της χρήσης  

Ελάχιστες 

καταβολές 

μισθωμάτων  

Τα μισθωμένα πάγια 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

του μισθωτή με την παρούσα  
αξία των μισθωμάτων με το 

τεκμαρτό επιτόκιο  

Τα μισθωμένα πάγια δεν 

εμφανίζονται στις  
λογιστικές καταστάσεις 

του  
μισθωτή  

Διαχωρισμός 

μισθώματος σε  

κεφάλαιο και 

τόκους  

Όταν υπάρχει χρηματοδοτική 

μίσθωση το καταβεβλημένο  
μίσθωμα χωρίζεται σε κεφάλαιο  
και τόκους. Το κεφάλαιο για τον 

μισθωτή είναι μείωση  
υποχρέωσης, ενώ για τον  

εκμισθωτή μείωση απαίτησης. Ο 

τόκος είναι για τον μισθωτή 

έξοδο, ενώ για τον εκμισθωτή  
έσοδο  

Το σύνολο του μισθώματος 

μεταφέρεται στα  
αποτελέσματα και  

επιβαρύνει τα λειτουργικά 

έξοδα της χρήσης  

Αποσβέσεις 

παγίων  

Στην χρηματοδοτική μίσθωση 

τις αποσβέσεις του μισθωμένου 

στοιχείου διενεργεί ο μισθωτής  

Σε όλες τις μισθώσεις τις 

αποσβέσεις τις διενεργεί ο  
εκμισθωτής  

Κέρδος από 

πώληση και 

επανεκμίσθωση  

Το κέρδος κατανέμεται στα 

αποτελέσματα κατά την διάρκεια  
της μίσθωσης  

Το κέρδος μεταφέρεται στο 

σύνολό του στα ανόργανα 

αποτελέσματα της χρήσης  

Γνωστοποιήσεις  Απαιτεί σημαντικό αριθμό 

γνωστοποιήσεων από τα  
συμβαλλόμενα σε μίσθωση μέρη  

Προβλέπεται ελάχιστη 

πληροφόρηση  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 16 & ΕΛΠ 

   Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όταν δημοσιεύτηκε το 1980, αγνοούσε την 

ύπαρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, λαμβάνονται ως 

λειτουργικές και τα μισθώματα καταχωρούνται από τον μισθωτή στα έξοδα και από τον 

εκμισθωτή στα έσοδα, όταν αυτά πραγματοποιούνται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. 

Αντίθετα, το Δ.Π.Χ.Α 16, αναγνωρίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ξεχωριστά από τις 

λειτουργικές και αυτό αποτελεί την κυριότερη διαφορά μεταξύ ΔΠΧΑ και ΕΛΠ.  
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   Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είχε σαν 

αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος που μέχρι τότε οι εταιρείες παρουσίαζαν και κατάρτιζαν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Κατά την εφαρμογή τους στις Ελληνικές επιχειρήσεις 

εξασφαλίζεται ομοιομορφία στις οικονομικές καταστάσεις και δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης 

μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων και ομοειδών εταιριών του εξωτερικού.  

Η ουσιαστική συμβολή τους είναι η ενίσχυση της πληροφόρησης και της αξιοπιστίας 

των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η πληροφόρηση που παρέχουν οι 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τις διοικήσεις, τους 

οικονομικούς αναλυτές, τις εποπτικές αρχές, τους θεσμικούς επενδυτές. Ανάμεσα στα υπόλοιπα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, το ΔΠΧΑ 16, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις 

οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών εφόσον αυτές χρησιμοποιούν χρηματοδοτικές 

μισθώσεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι το γεγονός ότι το ΔΠΧΑ 16 διαχωρίζει τις 

μισθώσεις σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές.  

Με το νέο πρότυπο η λογιστική αντιμετώπιση έχει αλλάξει. Συνεπώς, οι εταιρείες που 

χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό Leasing θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτή την 

αλλαγή. Το ζήτημα είναι να καταφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να εναρμονιστούν πλήρως με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προκειμένου να εξασφαλίζονται κατά το δυνατό μεγαλύτερο 

βαθμό οι ωφέλειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.  

2.6 Αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 

 Οι στόχοι των επιχειρήσεων  

Κάθε επιχείρηση έχει στόχους οι οποίοι δικαιολογούν και την ύπαρξη της. Στόχος της 

επιχείρησης είναι μια επιθυμητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να φτάσει, ή ένα αποτέλεσμα 

προς επίτευξη. Οι στόχοι μπορούν να διακριθούν σε θεσμικούς και λειτουργικούς. 

Θεσμικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσημα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό, με 

βάση το οποίο νομιμοποιείται η ύπαρξη και λειτουργία της. Πρόκειται ουσιαστικά για γενικούς 

και μη συγκεκριμένους στόχους ή επιδιώξεις που συνθέτουν την αποστολή της επιχείρησης στο 

πλαίσιο του περιβάλλοντος της ή της κοινωνίας. Αυτοί οι στόχοι ή η αποστολή εκφράζουν το 

βασικό καθήκον της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία, πράγμα που δικαιολογεί το δικαίωμα 

της δημιουργίας της.  

Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα 

οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Αυτοί οι στόχοι αναφέρονται: 

 Στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι τα κέρδη, το εισόδημα ή ο κύκλος 

εργασιών, οι ρυθμοί αύξησης ή ανάπτυξης της, η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων, η 

φήμη, δύναμη κτλ. 
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 Στην αγορά, όπως είναι η κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς, η δημιουργία 

δικτύου πωλήσεων ή διανομής, η δημιουργία εμποδίων εισόδου ανταγωνιστών, κτλ. 

 Στην παραγωγή, όπως είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, η ποιότητα των προϊόντων, 

τα κόστη, κτλ. 

 Στους ανθρώπους, όπως είναι η ικανοποίηση των εργαζομένων, η απασχόληση, η 

εκπαίδευση, η ανάπτυξη κτλ. 

 Στις καινοτομίες, που αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων μεθόδων και 

τεχνικών παραγωγής και διανομής, νέων διοικητικών συστημάτων, κτλ., με σκοπό την ανάπτυξη 

και την προσαρμογή της επιχείρησης στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. 

Οι καθηγητές R. Cyert και S. March έχουν υποστηρίξει ότι μόνον τα άτομα ή οι ομάδες 

ατόμων έχουν στόχους και όχι οι επιχειρήσεις. Έτσι, οι γενικοί στόχοι της επιχείρησης 

προσδιορίζονται από επιμέρους στόχους, συμφέροντα και αξίες των ομάδων που λειτουργούν 

μέσα σ' αυτή, αλλά και ομάδων που λειτουργούν στο περιβάλλον της και επιδρούν σ' αυτή. 

Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν περισσότεροι στόχοι που συχνά μπορεί 

να είναι και αλληλοσυγκρουόμενοι, με την έννοια ότι η επίτευξη του ενός στόχου επιδρά 

αρνητικά στην επίτευξη ενός άλλου. Τέτοιοι στόχοι, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν μεταξύ 

των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. Η εναρμόνιση και η σύνθεσή τους, που επιδιώκει 

να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, εκφράζει το συσχετισμό δύναμης των διάφορων ομάδων και 

επιτυγχάνεται με διαδικασίες διαπραγματεύσεων, συναίνεσης, συμβιβασμού και άσκησης 

εξουσίας. 

Έτσι, τελικά, για κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται μια ιεράρχηση στόχων, ανάλογα με το 

συσχετισμό δύναμης των ομάδων που ασκούν επίδραση σ' αυτήν. Αναμφισβήτητα κατά τη 

διαδικασία διαμόρφωσης της εν λόγω ιεραρχίας λαμβάνονται υπόψη οι πιέσεις του 

περιβάλλοντος, οι περιορισμοί, οι ευκαιρίες και οι απειλές. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, 

καταλήγουμε στα εξής: 

Πρώτο, η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει 

από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Δεύτερο, σε ότι αφορά τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, τα κέρδη ή καλύτερα η 

αποδοτικότητα των κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμη βάση αποτελεί, αν όχι τον σπουδαιότερο, 

έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους, που όμως δεν είναι ο μοναδικός. 

(Μπουραντάς, Βάθης, Κωνσταντίνου, & Ρεκλείτης, 1999) 

 

2.6.2 Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα  

Οι στόχοι της επιχείρησης αποτελούν τους λόγους για τη δημιουργία της, η επίτευξη 

όμως αυτών αποτελεί παράλληλα τον όρο για την επιβίωσή της. 
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Συνεπώς, τίθεται το ζήτημα της μέτρησης του βαθμού της επίτευξης αυτών των στόχων. 

Σχετικά με αυτό το ζήτημα έχουν αναπτυχθεί δυο έννοες: α) η έννοια της αποτελεσματικότητας 

και β) η έννοια της αποδοτικότητας. 

Η αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους 

της. Η αποδοτικότητα αφορά κυρίως την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και εκφράζει τις 

θυσίες (κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. 

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η αποδοτικότητα μετράται με δείκτες οι οποίοι έχουν ως 

αριθμητή το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα  και ως παρονομαστή τα κόστη ή τις θυσίες που 

έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος. Ασφαλώς η αποδοτικότητα οδηγεί συνήθως 

στην αποτελεσματικότητα, αυτό όμως δε συμβαίνει οπωσδήποτε.  

Οικονομική Αποδοτικότητα είναι η σχέση του οικονομικού αποτελέσματος προς το 

χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο και εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο: 

      Καθαρό κέρδος ή ζημία 

              Οικονομική Αποδοτικότητα =  

   Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια                                      

Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια  
Ο όρος αποδοτικότητα χρησιμοποιείται συνήθως με την έννοια της οικονομικής 

αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη, ενώ η παραγωγικότητα 

μετρά ποσότητες. Η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι ευρύτερη, γιατί εμπεριέχει την έννοια 

της παραγωγικότητας. Η αποτελεσματικότητα εκφράζει τον παλμό επίτευξης των στόχων, μια 

επιχείρηση είναι αποτελεσματική όταν πετυχαίνει τους στόχους της. 

2.6.3 Παραγωγικότητα - Ανταγωνιστικότητα 

Μια επιχείρηση, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, πρέπει ασφαλώς να είναι 

ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα προϊόντα η οι υπηρεσίες της να προτιμώνται από 

τους καταναλωτές έναντι άλλων ανταγωνιστικών. 

Για να συμβεί αυτό, πρέπει η επιχείρηση να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των 

οποίων ο συνδυασμός ποιότητας και τιμής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές της ή να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας κτλ.  

Συνεπώς, η έννοια της ανταγωνιστικότητας εκφράζει αυτήν τη δυνατότητα της 

επιχείρησης, δηλαδή να προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιμή από τους ανταγωνιστές της. Οι 

επιχειρήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον διαμορφώνονται συνεχώς για να 

ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που σχετίζεται με την πληροφόρηση. Η ικανότητα τους να 

εκμεταλλεύονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι πλέον ισχυρότερη από την ικανότητα να 

επενδύουν και να διευθύνουν τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία.  Παραγωγικότητα, είναι η σχέση 

μεταξύ παραχθέντων αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) και χρησιμοποιηθέντων παραγωγικών 

μέσων (φύση, εργασία, κεφαλαίο). 
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 Παραχθέντα αγαθά (υπηρεσίες η προιόντα  

                             Παραγωγικότητα  =  

  Παραγωγικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

  

Η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με ένα συντελεστή π.χ. πρώτες ύλες ή 

με περισσότερους (εργασία, πρώτες ύλες, χρηματικοί πόροι). Επίσης μπορεί να μετρηθεί για το 

σύνολο ενός παραγωγικού κλάδου ή μιας χώρας. Στο πλαίσιο μιας χώρας, παραγωγικότητα της 

εργασίας είναι η σχέση μεταξύ του συνόλου των παραχθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια 

δεδομένη χρονική περίοδο και του συνόλου των ανθρωποωρών εργασίας που δαπανήθηκαν για 

την παραγωγή τους. Σήμερα σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο αναφερόμαστε πολύ συχνά 

στην παραγωγικότητα και δε θα ήταν υπερβολή ο ισχυρισμός ότι όλα τα προβλήματα της 

οικονομίας οφείλονται στη χαμηλή παραγωγικότητα, ιδιαίτερα της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι 

ο συντελεστής "εργασία" έχει περισσότερα περιθώρια αύξησης της απόδοσης του κάτω από την 

επίδραση των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών. 

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται: 

 με την καλύτερη οργάνωση της,  

 με τη βελτίωση του επιπέδου των εργαζομένων και βέβαια με τα κατάλληλα 

κίνητρα προς τους εργαζομένους, 

  με καλύτερη αμοιβή,  

 με το κλίμα σιγουριάς για την εργασία του,  

 με καλές συνθήκες εργασίας και ό,τι άλλο ενισχύει την ύπαρξη αξιοκρατικών 

και συμμετοχικών διαδικασιών, στη βάση της φιλοσοφίας ότι η παραγωγή είναι 

συλλογική διαδικασία. 

(Μπουραντάς, Βάθης, Κωνσταντίνου, & Ρεκλείτης, 1999) 

2.6.4 Τρόποι βελτίωσης αποτελεσματικότητας 

Οι επιχειρήσεις  στην καθημερινότητα τους αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προκλήσεις, 

ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο που καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό την ύφεση. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν περιθώρια 

βελτίωσης κυρίως στους τομείς της οργάνωσης, της διαχείρισης και της τεχνολογίας, αρκεί να 

κατορθώσουν να συντονίσουν κατάλληλα την προσφορά και την ζήτηση, σε συνεργασία με τους 

σημαντικούς πελάτες και προμηθευτές και αξιοποιώντας στο μέγιστο το ανθρώπινο δυναμικό και 

τους συνεργάτες τους. 

Εστιάζοντας τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα, όσο και στις διαδικασίες, τι δομές και την 

τεχνολογία εξασφαλίζεται η διαχείριση της απόδοσης και τα σημαντικά οφέλη για την βελτίωση 

της κερδοφορίας και την προοπτική ανάπτυξης. Τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας:  
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 Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)  

Η συγκριτική αξιολόγηση επιτρέπει στον επιχειρηματία να μετράει συστηματικά την 

απόδοση της επιχείρησης του σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές, ανακαλύπτοντας τις 

αδυναμίες του και τους πιθανούς κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα δυνατά του 

σημεία. 

Η  αποτελεσματική σύγκριση των λειτουργιών επιταχύνει την διαδικασία βελτίωσης και 

βοηθάει την επιχείρηση : 

 να καταγράφει και να αξιολογεί την παρούσα κατάσταση 

 να προσδιορίζει τους στόχους μιας μελλοντικής κατάστασης 

 να επιλέγει προσωρινές λύσεις και 

 να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα αναπτυξιακές ευκαιρίες 

Αποτελέσματα του Benchmarking είναι αφενός η κατανόηση των αδυναμιών κάθε 

επιχείρησης ή του οργανισμού και αφετέρου η ακριβής ποσοτική επισήμανση των ορίων 

βελτίωσής της. 

 

 Διαχείριση Λειτουργιών (Operating management)  

Η αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην 

απόδοση μιας επιχείρησης. 

Στόχος είναι ο εντοπισμός της αιτίας κάθε δυσλειτουργίας και  η αναζήτηση λύσεων για 

την αποκατάσταση της, ώστε η επιχείρηση να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως: 

 τον έλεγχο του κόστους 

 την αποδοτική διαχείριση κεφαλαίων 

 τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών 

 τη βελτίωση της ποιότητας και συνεπώς της ικανοποίησης των πελατών 

 την αύξηση των εσόδων 

 την ορθή διαχείριση χρόνου 

 την προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού 

 τη μείωση του όγκου και του κόστους των συναλλαγών 

 τη μείωση του χρόνου παραγωγής 

 την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων 

 την ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου 

 την αξιοπιστία των προμηθειών 

 τη μείωση του κινδύνου επιλογής προμηθευτών 

 την ευελιξία και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού 

 την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας 
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 την αποτελεσματική εξωτερίκευση λειτουργιών (Outsourcing Services) 

 Διαχείριση Κόστους (Cost Management)  

Η διαχείριση του κόστους είναι μια διαδικασία που εστιάζει στον εντοπισμό των 

σημείων που επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία της επιχείρησης και με τα κατάλληλα 

εργαλεία επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση τους και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της 

επιχείρησης. 

Με την διαρκής επισκόπηση της οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης της 

επιχείρησης, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

λειτουργικών διαδικασιών και των υφιστάμενων τεχνολογικών μέσων, η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να γνωρίζει  ξεκάθαρα από ποιες δραστηριότητες κερδίζει χρήματα και από 

ποιες  χάνει, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσει ή να αναθεωρήσει τους στόχους, την 

στρατηγική και την επιχειρησιακή της δράση, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και συγκεκριμένα: 

 τη μείωση του λειτουργικού κόστους στο ελάχιστο 

 την καθιέρωση κουλτούρας περιορισμού του κόστους 

 την επιτάχυνση της βελτίωσης των λειτουργικών διαδικασιών 

 την καλύτερη κοστολόγηση 

 τη βελτίωση της κερδοφορίας 

 τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο συντομότερο χρονικό διάστημα 

 τη βελτίωση των ταμειακών ροών 

 την μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών 

 

 Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (Business Process Reengineering)  

Με την κατάλληλη μεθοδολογία κατευθύνουμε κάθε αλλαγή στην  λειτουργία, την 

πολιτική, τη τεχνολογία  και την οργάνωση της επιχείρησης, διευκρινίζοντας ξεκάθαρα τι πρέπει 

να αλλάξει ώστε να βελτιωθεί η απόδοση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και τα λοιπά εμπλεκόμενα 

μέρη. 

Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης σε κάθε επίπεδο (επιχείρησης, δραστηριότητας, 

διαδικασίας) στοχεύει στο να κάνει μια επιχείρηση περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική 

σε σχέση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται και να διασφαλίσει την 

βιωσιμότητα της. 

Λαμβάνοντας υπόψη κάθε ιδιαιτερότητα στο περιβάλλον της επιχείρησης, 

δημιουργούνται μια σειρά από λύσεις αναδιοργάνωσης, εστιάζοντας: 
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 στην βελτίωση της αποδοτικότητας 

 στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 

 στην διασφάλιση της ρευστότητας 

 στην βιώσιμη διαχείριση των χρεών 

 στην αποδοτική διαχείριση απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

 στην δημιουργία αξίας και προοπτικής εξαγορών και συγχωνεύσεων 

 στο ανθρώπινο δυναμικό και τις λειτουργικές διαδικασίες 

 στα συστήματα ελέγχου 

 

 Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) 

Το δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη σε έναν οργανισμό 

να παρακολουθεί συνεχώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον 

του στην αγορά και να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους κρίση που ενδέχεται να προκληθεί. 

Η κρίση είναι ένα σημαντικό και απρόβλεπτο γεγονός, που μπορεί να συμβεί σε έναν 

οργανισμό χωρίς προειδοποίηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Μπορεί να συμβεί σε κάθε 

οργανισμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιο ή ιδιωτικό. 

Μια κατάσταση κρίσης αποτελείται πάντα από τα ίδια δομικά στοιχεία, δηλαδή την 

απειλή, την απώλεια ελέγχου και τις έμμεσες και άμεσες συνέπειες, το μέγεθος και η διάρκεια 

των οποίων συνθέτουν και προσδιορίζουν τη σοβαρότητα και τα αποτελέσματά της. 

Η Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) αποτελεί μια διεργασία, στην οποία 

ενσωματώνονται το σύνολο των προληπτικών, παρεμβατικών και συντονιστικών ενεργειών, οι 

οποίες πραγματοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ανεπιθύμητη κατάσταση, 

από μεμονωμένα άτομα ή συγκροτημένες ομάδες, και έχουν στόχο τη προσπάθεια άμβλυνσης 

των δυσμενών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της στον οργανισμό και το ευρύτερο 

περιβάλλον του. 

Αποτελέι δηλαδή μια δυναμική και συνεχής διεργασία, η οποία αρχίζει πριν την 

εμφάνιση του ανεπιθύμητου γεγονότος και «τελειώνει» με εκ νέου προετοιμασία και 

αναθεώρηση των σχεδίων ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή του, ή να επιτευχθεί με τον σωστό 

σχεδιασμό η ανάδειξη ενδεχομένως της θετικής πλευράς του. 

Η πρόβλεψη και αξιοποίηση μιας κρίσης είναι ευθύνη και προνόμιο όλων των 

εμπλεκομένων στη λειτουργία ενός οργανισμού. Η πρόβλεψη και οι ενέργειες που απαιτούνται 

για την αποσόβηση μιας κρίσης, είναι ισοδύναμες με τον τρόπο που αποφεύγουμε άλλα γεγονότα 

στη καθημερινή μας ζωή. Η γνώση μας δίνει το αποτέλεσμα της σωστής αντίδρασης και 

αντιμετώπισης των δυσκολιών. 
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Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση κάθε επιχείρηση θα πρέπει να κατευθυνθεί, 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, προς ολοκληρωμένες λύσεις όπως: 

 τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των σημαντικών σημείων οικονομικής 

και λειτουργικής απόδοσής, με στόχο την αξιολόγηση τους και την πρόταση 

συγκεκριμένων τρόπων βελτίωσης τους 

 την δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων μέτρησης της αποδοτικότητας με 

στόχο την βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας  

 την διασύνδεση των στόχων του οργανισμού με την αξιολόγηση των εργαζομένων 

και το σύστημα αμοιβών ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση 

 τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και 

διαχείρισης γνώσης και την καθιέρωση τακτικής διαδικασίας σύνταξης και 

υποβολής αξιόπιστων εκθέσεων πληροφόρησης, με στόχο την αξιολόγηση της 

απόδοσης και την εφαρμογή των προτεινόμενων βελτιώσεων 

 

Η αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας αντανακλά στην ικανότητα της τελευταίας 

να πραγματοποιεί κέρδη. Προκειμένου να υπολογιστεί η αποδοτικότητα χρησιμοποιούνται 

διάφορα κριτήρια όπως προκύπτουν από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Ωστόσο για να 

αποκτήσουν τα κριτήρια αυτά ουσιαστική σημασία θα πρέπει να συσχετιστούν με άλλα μεγέθη 

τα οποία έχουν, άμεση ή έμμεση σχέση με την οικονομική μονάδα.  

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

 2.6.5 Δείκτες Αποδοτικότητας 

Οι δείκτες αποδοτικότητας αποτελούν σημαντικά κριτήρια, βάσει των οποίων εξάγουμε 

συνολικά συμπεράσματα για την αποτελεσματική ή όχι άσκηση της διοίκησης, όπως αυτή 

κρίνεται εκ του αποτελέσματος με βάση το επίπεδο των κερδών της, την αποτελεσματική 

αξιολόγηση των κεφαλαίων της και την απόδοση των βασικών δραστηριοτήτων της. 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

Δείκτες αποδοτικότητας σε σχέση με τις πωλήσεις 

 Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους = Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις *100 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό του μικτού κέρδους της επιχείρησης πάνω στο 

κύκλο εργασιών της. Το μικτό κέρδος αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της γενικής 

εκμετάλλευσης, διότι είναι το οικονομικό περιθώριο με το οποίο η επιχείρηση καλύπτει έξοδα 

λειτουργίας, τόκους, προμήθειες, πληρωμές φόρων κ.α. .  
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 Δείκτης Μικτού Κέρδους Επί του Κόστους Πωληθέντων =  Μικτά 

Κέρδη / Κόστος Πωληθέντων * 100 

Ο εν λόγω δείκτης μας δείχνει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας της επιχείρησης ως 

προς το κόστος παραγωγής και την πολιτική των τιμών ως προς τις πωλήσεις. Μας βοηθάει να 

διακρίνουμε την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει ευχερώς την αύξηση του κόστους 

παραγωγής της από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.  

 

 Κόστος Πωληθέντων προς Συνολικά Έσοδα = Κόστος Πωληθέντων / 

Πωλήσεις * 100 

Ο δείκτης μας δείχνει το ποσοστό του κόστους πωληθέντων της επιχείρησης πάνω στον 

κύκλο εργασιών της, δηλαδή μας φανερώνει την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης σε σχέση 

με το άμεσο κόστος παραγωγής της.   

 

 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρών Κερδών προ Φόρων = Καθαρά Κέρδη 

προ Φόρων / Πωλήσεις * 100 

Μέσω του δείκτη αυτού αντιλαμβανόμαστε το καθαρό περιθώριο κέρδους από την 

συνολική λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης πριν την αφαίρεση των φόρων.  

 

 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρών Κερδών μετά φόρων = Καθαρά Κέρδη 

μετά Φόρων / Πωλήσεις * 100 

Ο αριθμοδείκτης καθαρών κερδών μετά από φόρους είναι χρήσιμος τόσο για την 

διοίκηση της επιχείρησης όσο και για τους εξωτερικούς αναλυτές, οι οποίοι στηρίζουν τις 

προβλέψεις τους στα μελλοντικά καθαρά αποτελέσματα της επιχείρησης σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών της. 

(Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

Δείκτες αποδοτικότητας σε σχέση με την καθαρή θέση 

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ( ROE) = Καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους / Ιδία κεφάλαια ( καθαρή θέση )  

Αυτός ο δείκτης αφορά άμεσα τον επιχειρηματία και τους μετόχους αφού παρέχει 

πληροφορίες για την επιτυχή ή όχι τοποθέτηση και απόδοση των κεφαλαίων τους.  
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Δείκτης απόδοσης σε σχέση με το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων  

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Ενεργητικού = Περιθώριο 

καθαρών κερδών μετά από φόρους * Κυκλ/κή ταχύτητα συνολικού 

ενεργητικού  

 

Η σημαντικότητα του δείκτη έγκειται στο ότι βοηθάει στη διερεύνηση όλων των 

σημαντικών παραγόντων που συμβάλλουν στην αύξηση των καθαρών κερδών σε σχέση με το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης , ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της.  

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Εκμετάλλευσης = ( καθαρά κέρδη προ φόρων 

+ χρηματοοικονομικά έξοδα) / Σύνολο παθητικού ή ενεργητικού * 100 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη, 

ανεξάρτητα εάν μέρος αυτών διατίθενται για καταβολή τόκων. Διαπιστώνεται δηλαδή, η 

ικανότητα κερδοφορίας της επιχείρησης ωσάν το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων να 

ανήκει εξολοκλήρου στους μετόχους.  

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων = Καθαρά 

Λειτουργικά Κέρδη / Σύνολο απασχολούμενων Κεφαλαίων 

Με αυτό τον αριθμοδείκτη διαπιστώνουμε  την αποδοτικότητα μίας οικονομικής 

μονάδας, ανεξάρτητα από τις πηγές προελεύσεως των κεφαλαίων. Παράλληλα μας δείχνει την 

ικανότητα της μονάδας για πραγματοποίηση κερδών και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα ίδια 

και τα ξένα κεφάλαια από αυτή.  

 (Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

 

 Δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης  

 

Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης μετρά την επίδραση που έχουν τα ξένα κεφάλαια στα 

κέρδη μιας επιχείρησης. Προκύπτει από την σχέση:  

 Δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης =  Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων / 

αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων 

Όταν ο συγκεκριμένος δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η χρησιμοποίηση 

ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για την οικονομική μονάδα. Όταν ισχύει το αντίστροφο η 
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επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι αρνητική και σημαίνει ότι η μονάδα δανείζεται με επαχθείς 

όρους.  

  

 Δείκτης αποσβέσεως παγίων  

 

Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου δείκτη, μπορούμε να γνωρίζουμε αν η 

πραγματοποιούμενη ετήσια απόσβεση είναι επαρκής ή όχι, καθώς επίσης και αν η οικονομική 

μονάδα ακολουθεί παρόμοια πολιτική αποσβέσεων διαχρονικά ή επηρεάζεται από το ύψος των 

πραγματοποιούμενων κερδών.   

 Δείκτης αποσβέσεως παγίων = Αποσβέσεις χρήσης / πάγια προ 

αποσβέσεων 

 (Θάνος , Κιόχος , & Παπανικολάου , 2002) 

2.7 Κλάδος Έρευνας 

Ο κλάδος τροφίμων-ποτών στη χώρα μας καλύπτει πρωτεύουσες και ζωτικές ανάγκες 

των καταναλωτών, ενώ παράλληλα στηρίζει άμεσα τους παραδοσιακούς ελληνικούς 

παραγωγικούς τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού και του εμπορίου.  

Για την Ελλάδα η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό 

πυλώνα της οικονομίας και της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. Η εγχώρια Βιομηχανία 

τροφίμων καλύπτει το 25% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός 

που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης. Επιπλέον, ο κλάδος των 

τροφίμων & των ποτών, μείωσε το εμπορικό έλλειμμα κατά 35% λόγω των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων του, κάτι που συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάκαμψη και θετική πορεία της 

οικονομίας της χώρας. 

Ακόμα, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος της Βιομηχανίας Τροφίμων 

στην Ελλάδα καταλαμβάνει υψηλότερα ποσοστά στον χώρο της μεταποίησης όσο αφορά τον 

αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των απασχολούμενων. Η δυναμική του κλάδου φαίνεται και 

από την αύξηση που σημειώνεται στα Τρόφιμα (0,4%) και στα Ποτά (0,2%) σε όρους 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. 

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ενώ το 2011, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον 

τομέα των Τροφίμων & Ποτών στο σύνολο της απασχόλησης στη μεταποίηση άγγιζε το 28%, το 

οποίο αυξήθηκε σταδιακά μέχρι το 2016, όπου και έφθασε στο 36%. 

(Θωμαΐδου & Σταυράκη, 2016) 
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ΕΙΚΟΝΑ 1: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΤΑ 

Κλάδος 
Αριθμός εργαζομένων 

2015 
Αριθμός εργαζομένων 

2016  
% μεταβολή 

2016/2015 

Τρόφιμα 110.899 115.626  4,3% 

Ζωοτροφές 1.616 2.586  60,0% 

Φρούτα και λαχανικά 12.561 15.114  20,3% 

Προϊόντα αλευρόμυλων 2.887 3.312  14,7% 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 10.041 11.227  11,8% 

Αρτοποιία και αλευρώδη  54.923 56.875  3,6% 

Ποτοποιία 8.530 8.595  0,8% 

Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη 4.123 4.079  -1,1% 

Κρέας 7.271 7.163  -1,5% 

Ψάρια 4.962 4.761  -4,1% 

Άλλα είδη διατροφής 12.514 10.509  -16,0% 

(ΕΕΔ – ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΙΟΒΕ)  

Σε όρους εξωτερικού εμπορίου, ο κλάδος τροφίμων και ποτών μείωσε το εμπορικό του 

έλλειμμα, από τα €2,1 δισ. περίπου το 2014, στα €1,4 δισ. το 2015 (ΕΙΚΟΝΑ 2), δηλ. κατά 35%. 

Η μείωση αυτή στο εμπορικό έλλειμμα του κλάδου προήλθε από την άνοδο των εξαγωγών το 

2015 στα σχεδόν €3 δισ. (από €2,4 δισ. το 2014), αλλά και από την μείωση των εισαγωγών 

τροφίμων και ποτών στα €4,3 δισ. (από €4,5 δισ. το 2014). Ως αποτέλεσμα, για την εξεταζόμενη 

περίοδο 2010-2015, το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα και ποτά κινείται κατά το 2015 στο 

χαμηλότερο επίπεδό του.   

(Θωμαΐδου & Σταυράκη, 2016) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (εκατ.€) 

( Eurostat, Prodcom,-exports-imports. Επεξεργασία ΙΟΒΕ) 
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Σε όρους του λόγου εξαγωγών –εισαγωγών στη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, 

δηλαδή ως προς το μερίδιο των εγχώριων εξαγωγών προς τις αντίστοιχες εισαγωγές, αυτό έχει 

αυξηθεί σημαντικά το 2015, φθάνοντας στο 68% (από 53% το 2014), στην καλύτερη επίδοσή 

του για την εξεταζόμενη περίοδο 2010-2015. Μάλιστα σε σχέση με το 2010, ο συγκεκριμένος 

δείκτης έχει ανέλθει κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες, υποδηλώνοντας την ενδυνάμωση των 

εξαγωγικών προσπαθειών στον τομέα των μεταποιημένων τροφίμων που πραγματοποιούνται τα 

τελευταία χρόνια.   

Στο σύνολο των τροφίμων, ποτών και καπνού, δηλαδή σε όλη την παραγωγική αλυσίδα 

αξίας τροφίμων, μαζί με την αγροτική παραγωγή, το αντίστοιχο έλλειμμα διαμορφώνεται το 

2015 στα €1,1 περίπου δισ., έχοντας μειωθεί σε σχέση με το 2014 κατά 14% (ΕΙΚΟΝΑ 3). Η 

μείωση του ελλείμματος οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο των εξαγωγών κατά 15% το 2015, 

αφού οι εισαγωγές δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά. Το έλλειμμα αυτό είναι επίσης το χαμηλότερο 

της περιόδου 2010-2016. Ο δείκτης εξαγωγών/ εισαγωγών στο σύνολο του εμπορίου τροφίμων 

αυξάνεται επίσης το 2015 στο 81% (από 77% το 2014), έχοντας ανέλθει κατά 13 ποσοστιαίες 

μονάδες σε σχέση με το 2010.   

Τέλος, στο σύνολο του διεθνούς εμπορίου της χώρας, αυτό καταγράφει έλλειμμα της 

τάξης των €17,8 δισ. (από €20,8 δισ. το 2014). Η μείωση του ελλείμματος στην περίπτωση του 

συνόλου των τροφίμων που εξάγει η χώρα, εκπορεύεται από τη μεγάλη μείωση στις εισαγωγές 

κατά 9,1%, αφού οι εξαγωγές της αλυσίδας έχουν επίσης μειωθεί, αλλά λιγότερο (-5,2%).  

(Θωμαΐδου & Σταυράκη, 2016) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΡΟΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. €)  (άξονας δεξιά) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (εκατ. €) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (εκατ. €) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

-2.408 

2.086 

4.494 

46% 

-2.294 -2.020 

2.306 2.451 

4.600 4.471 

50% 55% 

-1.921 

2.631 

4.552 

58% 

-2.153 

2.397 

4.550 

53% 

-1.404 

2.959 

4.363 

68% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. €) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (εκατ. €) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (εκατ. €) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

-1.946 

3.871 

5.817 

67% 

-1.877 -1.298 

4.068 4.246 

5.945 5.544 

68% 77% 

-1.384 

4.247 

5.631 

75% 

-1.283 

4.353 

5.636 

77% 

-1.092 

4.544 

5.636 

81% 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. €) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (εκατ. €) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (εκατ. €) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

-29.601 

21.140 

50.741 

42% 

-24.179 -21.706 

24.295 27.585 

48.474 49.291 

50% 56% 

-19.249 

27.559 

46.808 

59% 

-20.783 

27.221 

48.004 

57% 

-17.846 

25.793 

43.639 

59% 

(Eurostat, Prodcom,-exports-imports, International  trade.Επεξεργασία ΙΟΒΕ) 

 

 Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με τις εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αυτές είναι:  

 

Κωδικός Τιμή Μεταβολή P/E Ογκος Αξία Υψηλ. Χαμήλ. 

ΑΛΛΚ 
-  - % - - - - - 

ΒΙΒΑΡΤ 
-  - % - - - - - 

ΓΑΛΑΞ 
0,70  0,00 % 1.75 0 ,00 0,70 0,70 

ΓΡΗΓΟ 
-  - % - - - - - 

ΔΙΧΘ  
-  - % - - - - - 

ΕΒΖ 
0,08  0,00 % - 0 ,00 0,08 0,08 

ΕΒΡΟΦ 
0,38  0,00 % - 0 ,00 0,38 0,38 

ΕΕΕΚ 
-  - % - - - - - 

ΕΛΓΕΚ 
0,20  0,00 % 1.12 3322 661,00 0,21 0,20 

ΕΛΙΧΘ  
-  - % - - - - - 

ΕΛΜΠΙ 
-  - % - - - - - 

ΕΥΡΩΣ 
-  - % - - - - - 

ΙΝΦΙΣ  
-  - % - - - - - 

ΙΠΠΚ  
-  - % - - - - - 

ΚΑΝΑΚ 
3,19  0,03 0,95% 19.78 420 1.340,00 3,22 3,19 

ΚΑΡΔ 
-  - % - - - - - 

ΚΑΤΣΚ 
-  - % - - - - - 

ΚΕΓΟ 
-  - % - - - - - 

ΚΕΠΕΝ 
2,06  0,00 % 195.55 0 ,00 2,06 2,06 

ΚΜΟΛ 
2,10  0,00 % 51.10 0 ,00 2,10 2,10 

ΚΡΕΚΑ 
0,12  0,00 % 12.91 0 ,00 0,12 0,12 

ΚΡΕΤΑ 
0,59  0,00 % 11.10 4130 2.372,00 0,59 0,55 

ΚΡΙ 
3,01  0,01 0,33% 27.13 16075 48.233,00 3,03 2,97 

ΚΤΗΛΑ 
0,51  -0,02 -3,77% 10.24 3000 1.530,00 0,51 0,51 

ΛΟΥΛΗ 
2,53  0,12 4,98% - 2 5,00 2,64 2,41 

ΜΠΟΚΑ 
0,06  0,00 % - 0 ,00 0,06 0,06 

ΜΠΟΠΑ 
0,07  0,00 % - 0 ,00 0,07 0,07 

ΝΗΡ 
0,29  0,01 3,57% 1.29 19813 5.638,00 0,29 0,28 

ΝΙΚΑΣ 
0,27  -0,06 -18,18% - 130 34,00 0,27 0,27 

ΠΕΡΣ 
0,36  0,00 % - 0 ,00 0,36 0,36 

ΣΑΡΑΝ 
0,68  0,00 % 3.97 0 ,00 0,68 0,68 

ΣΕΛΟ 
0,24  0,01 4,35% 1.05 5200 1.231,00 0,24 0,24 

ΧΚΡΑΝ  0,11  0,00 % 56.64 0 ,00 0,11  
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http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%91
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%9D%CE%97%CE%A1
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A3
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9D
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%9F
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7b17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7d&nDBId=%7b232100A2-46F1-4EFB-9BB5-C923CB1ABF24%7d&sel=true&ase_symbol=%CE%A7%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%9D
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

3.1 Θεωρητικό Πλαίσιο Έρευνας 

Η επιστημονική έρευνα ορίζεται ως μια μεθοδική και καλώς σχεδιασμένη διαδικασία για 

την επίλυση προβλημάτων με βάση την εμπειρική πραγματικότητα που καθορίζεται από κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η εμπειρία και η κατανόηση που συνεισφέρουμε και 

αναπτύσσουμε κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι ένα σημαντικό συστατικό της. 

 (Robson, 2007) 

 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά που τη διέπουν είναι τα παρακάτω: 

 Ασχολείται με την ανακάλυψη νέων γνώσεων 

 Στηρίζεται στην αντικειμενική ανάλυση  

 Βασίζεται στην συστηματική μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας 

 Τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας δεν είναι τελεσίδικη γνώση 

 Απαιτεί υπομονή και επιμονή 

 Δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και στην διατύπωση θεωριών 

 Απολήγει σε γραπτή μελέτη 

3.2 Διάκριση και είδη ερευνών  

Διάκριση ερευνών  

Οι έρευνες διακρίνονται σε:  

Επαγωγικές: Ξεκινά από τη διερεύνηση των μεταβλητών του προβλήματος και στη 

συνέχεια επιχειρεί μέσα από υποθέσεις να διαπιστώσει τους παράγοντες που επέδρασαν 

στη δημιουργία του προβλήματος.  

Απαγωγικές: Ξεκινά από μια ήδη υπάρχουσα θεωρία και διατυπώνει συγκεκριμένες 

ερευνητικές υποθέσεις.   

Είδη ερευνών  

Τα είδη της επιστημονικής έρευνας μπορούμε να τα διακρίνουμε: 

 ως προς τον σκοπό της  (περιγραφική – ερευνητική),  

  ως προς τον αριθμό των εξεταζόμενων ατόμων (δειγματοληπτική – ατομική 

περίπτωση),  

 ως προς τον χώρο που πραγματοποιείτε η έρευνα (εργαστηριακή – βιβλιογραφική), 

 ως προς τη δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(βασική έρευνα – εφαρμοσμένη), 

 ως προς το τρόπο διεξαγωγής της έρευνας (ποιοτική, ποσοτική) και  
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 ως προς την προέλευση των στοιχείων (πρωτογενείς, δευτερογενείς) 

(Παρασκευόπουλος, 1993).  

3.3 Κατηγορίες και μέθοδοι συλλογής στοιχείων 

Η συλλογή των πληροφοριών και των στοιχείων σε μια επιστημονική έρευνα προέρχεται 

από δυο κύριες κατηγορίες πηγών πληροφόρησης, τις πρωτογενείς και τις  δευτερογενείς.   

Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης θεωρούνται τα πρωτότυπα δημοσιεύματα που 

περιγράφουν γεγονότα ή αναφέρουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Παρέχουν πρωτογενή 

πληροφόρηση που το περιεχόμενο της βασίζεται αποκλειστικά στο συγγραφέα και τα στοιχεία 

της δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή αξιολόγηση. Οι πρωτογενείς πηγές αποτελούν πρωτότυπο 

υλικό που έχει δημιουργηθεί την περίοδο που έχει εκδηλωθεί ένα γεγονός και δεν έχουν 

φιλτραριστεί μέσω της αξιολόγησης ή της ανάλυσης. Τέτοιες πηγές μπορούν να περιλαμβάνουν 

εκθέσεις δημιουργικών ιδεών, πρωτότυπα γεγονότα, δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εμπειρικών 

παρατηρήσεων και μελετών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση για περαιτέρω έρευνα και μελέτη (Βιβλία , περιοδικά, αυτοβιογραφίες απομνημονεύματα, 

επιστημονικά περιοδικά, κυβερνητικά έγγραφα, έρευνες κ.α.). 

Δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης θεωρούνται τα δημοσιεύματα που βασίζονται στα 

επεξεργασμένα αποτελέσματα πρωτογενών δημοσιευμάτων και τα οποία έχουν με κάποιο τρόπο 

έχουν δεχτεί επεξεργασία ή έχουν τροποποιηθεί. Οι δευτερογενείς πηγές αναλύουν, κάνουν 

κριτική ή επαναδιατυπώνουν πληροφορίες από τις πρωτογενείς πηγές ή άλλες δευτερογενείς 

πηγές. Ακόμα και οι πηγές που παρουσιάζουν καταστάσεις και περιγράφουν γεγονότα που δεν 

βασίζονται σε προσωπική παρατήρηση και συμμετοχή του συγγραφέα θεωρούνται δευτερογενείς 

πηγές. Οι δευτερογενείς πηγές δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να επεκτείνει την έρευνά 

του και σε άλλα ερευνητικά πεδία σχετικά με το θέμα του (εκπαιδευτικά εγχειρίδια, 

επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, άρθρα εφημερίδων, διαδίκτυο κ.α.). 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας μπορεί να διακριθεί σε ποιοτική και ποσοτική.  

 Η ποιοτική έρευνα είναι η έρευνα που πραγματοποιείται σε πραγματικές και όχι σε 

τεχνητές, πειραματικά ελεγχόμενες συνθήκες. Ο Parker (1995) ισχυρίζεται ότι οι 

ποσοτικές προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για την πραγματοποίηση ερευνών σε 

ελεγχόμενες, πειραματικές εργαστηριακές συνθήκες, ενώ οι ποιοτικές προσεγγίσεις 

ταιριάζουν για τη μελέτη των ανθρώπων στον «πραγματικό κόσμο».  

 Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με 

στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. 

Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται 
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γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα 

πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. 

(Robson, 2007) 

3.4  Μεθοδολογία έρευνας διπλωματικής εργασίας  

 

Στην μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις από το λογιστικό χειρισμό με το ΔΠΧΑ 16 

«ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Το δείγμα της 

έρευνας μας αποτελεί το σύνολο των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Αυτές είναι τριάντα τρεις και 

παρατέθηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας 

έγινε και με τους δύο τρόπους, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

 

Πρωτογενή στοιχεία  

Η συλλογή πρωτογενών στοιχείων  της έρευνας έγινε μέσω ερωτηματολογίων, στα οποία 

κλήθηκαν να απαντήσουν τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης της κάθε εταιρίας και τα 

οποία περιείχαν εικοσιμία ερωτήσεις. Οι δεκαεννέα από  αυτές ήταν κλειστού τύπου, ενώ στο 

τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχουν δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η συλλογή των 

απαντήσεων έγινε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Τέλος η επεξεργασία των στοιχείων 

έγινε  χρησιμοποιώντας  το λογισμικό SPSS και το Microsoft Excel 2013.  

  

Δευτερογενή στοιχεία  

Από το σύνολο των εταιριών του εξεταζόμενου κλάδου αντλήθηκαν στοιχεία από τις 

οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών. Η αξιολόγηση των στοιχείων έγινε με την 

χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε 

χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel 2013.  
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι εταιρίες στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα  ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο  Αθηνών. Οι εταιρίες ανταποκρίθηκαν θετικά απαντώντας στο 

ερωτηματολόγιο, το δείγμα κρίθηκε ικανό για να μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα.  

4.1 Σχολιασμός και ανάλυση ευρημάτων πρωτογενούς έρευνας  

 

Α. Γενικές ερωτήσεις  

 

1. Ποια είναι η θέση σας στην εταιρία; 
  Απαντήσεις Συχνότητα 
Γενικός Διευθυντής 12 10% 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 24 20% 
Διοικητικό Στέλεχος 12 10% 
Οικονομικός Διευθυντής  48 40% 
Άλλο 24 20% 
Σύνολα 120 100% 

 

 

 

 

 

 

  

10% 

20% 

10% 
40% 

20% 

Γενικός Διευθυντής 

Προϊστάμενος 
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2. Φύλο;  

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Άνδρας 72 60% 

Γυναίκα 48 40% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

3. Ηλικιακή Ομάδα; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

25-35 12 10% 

36-46 36 30% 

47-57 72 60% 

57+ 0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

  

 

Άνδρας  
60% 

Γυναίκα 
40% 

Άνδρας  

Γυναίκα 

10% 

30% 

60% 

25-35 36-46 47-57 57+
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4. Έτη προϋπηρεσίας συνολικά; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

0-10 12 10% 

11-20 24 20% 
21-30 60 50% 

31+ 24 20% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

5. Εκπαιδευτικό επίπεδο; 
  Απαντήσεις Συχνότητα 
Λύκειο 0 0% 
Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 72 60% 
Μεταπτυχιακό 36 30% 
Διδακτορικό  12 10% 
Σύνολα 120 100% 

 

 

 

 

10% 

20% 

50% 

20% 

0-10

11-20

21-30

31+

0% 

60% 
30% 

10% 

Λύκειο Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Μεταπτυχιακό Διδακτορικό  
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Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δυο ενότητες, (Α Γενικές Ερωτήσεις & Β Ειδικές 

ερωτήσεις), με σκοπό το πρώτο σκέλος να μας δώσει μια σαφή εικόνα του προσώπου που μας 

απάντησε, (θέση στην εταιρία, ηλικία προϋπηρεσία κ.α.).   Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να 

διαπιστώσουμε, είναι η θέση που κατέχει το πρόσωπο που συμμετείχε στην έρευνα για να 

διαπιστωθεί η βαρύτητα και η αξιοπιστία των απαντήσεων που έδωσε. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

κατά 40% έχουμε λάβει απαντήσεις από Οικονομικούς Διευθυντές, 20% αντίστοιχα μας έχουν 

απαντήσει Προϊστάμενοι λογιστηρίου & Οικονομικοί Αναλυτές ( Άλλο)  και σε μικρότερο 

ποσοστό κατά 10% συμμετείχαν Γενικοί Διευθυντές & Διοικητικά στελέχη. Επομένως κατά 80% 

οι απαντήσεις προέρχονται από το Οικονομικό τμήμα μιας εταιρίας και από υψηλόβαθμα 

στελέχη, τα οποία για να κατακτήσουν αυτή τη βαθμίδα στη διοικητική ιεραρχία εργάστηκαν 

σκληρά, ανέλαβαν ευθύνες, πέτυχαν στόχους, είναι πολύπειρα και καταξιωμένα.  

Το 60% αυτών είναι άνδρες,  επομένως διαπιστώνουμε ότι στις εταιρίες που εξετάσαμε 

οι άνδρες υπερέχουν ως Οικονομικά Στελέχη.  Σύμφωνα με την ηλικία  τους το 60% είναι μεταξύ 

47-57 ετών και αντίστοιχα τα έτη προϋπηρεσίας τους κυμαίνονται σε ποσοστό 50%, 21-30, έτη. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι απαντήσεις που ελήφθησαν σε μεγαλύτερο βαθμό προέρχονται από 

πρόσωπα  μεγάλης εμπειρίας και κύρους.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο αυτών είναι κατά 60% Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι., 20% οι συμμετέχοντες 

είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ένα 10% κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι όλα τα στελέχη που μας απάντησαν έχουν πτυχίο κατ’ ελάχιστο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το υψηλό αυτό εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην 

έρευνα καταδεικνύει και τη σοβαρότητα των απαντήσεων που εδόθησαν, και τη δυνατότητα που 

δίνεται στον ερευνητή να εξάγει αξιόπιστα και αντικειμενικά συμπεράσματα. 
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Β. Ειδικές ερωτήσεις  

 

6. Τι είδους λογιστικά πρότυπα χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των 
οικονομικών σας καταστάσεων;  

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  0 0% 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  108 90% 

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 12 10% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

  

Στο δεύτερο σκέλος του ερωτηματολογίου υπήρξαν ειδικότερες ερωτήσεις ώστε να 

εμβαθύνουμε στο θέμα της αντιμετώπισης των Δ.Π.Χ.Α από τις εταιρίες καθώς και αν αποτελεί 

η χρήση και εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. παράγοντα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων.  

Παρατηρούμε ότι κατά 90% οι εταιρίες έχουν εφαρμόσει τα  Δ.Π.Χ.Α για την σύνταξη 

των οικονομικών τους καταστάσεων, ενώ μόνο το 10% χρησιμοποιεί ακόμα  Ε.Λ.Π.  & 

Δ.Π.Χ.Α.  

Διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις τείνουν στο να χρησιμοποιούν μόνο Δ.Π.Χ.Α για την 

σύναξη των οικονομικών τους καταστάσεων, πιθανόν λόγω της  μεγαλύτερης αξιοπιστίας που 

παρέχουν, καθώς και του διεθνούς προφίλ που αναδεικνύουν.  
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7. Πως αντιμετωπίζετε την εισαγωγή των ΔΛΠ ; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Ως πρόσθετη εργασία   0 0% 

Ως υποχρέωση 48 40% 

Ως μέσο παροχής πληρέστερων και πιο ποιοτικών 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

72 60% 

Ως εργαλείο αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων 

χρηματ. πληροφοριών 
0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση στην εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α από τις εταιρίες. Το 60% 

αντιμετώπισε την εισαγωγή τους ως μέσο παροχής πληρέστερων και πιο ποιοτικών 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ενώ το υπόλοιπο 40% ως μια υποχρέωση.  

Ήταν φυσικά μια μεγάλη αλλαγή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων από Ε.Λ.Π. 

σε Δ.Π.Χ.Α, Έπρεπε να υπάρξει επαρκής εκμάθηση αυτών, υψηλό κόστος μετάβασης, 

ενσωμάτωση στην κουλτούρα των χρηστών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ακόμη και σήμερα είναι 

αρκετά μεγάλο ποσοστό  των ερωτώμενων αντιμετωπίζει τη χρήση των ΔΠΧΠ μόνο ως 

πρόσθετη υποχρέωση.  
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8. Πιστεύετε ότι η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε θετικά στη λειτουργία της εταιρίας που 
εργάζεστε; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 
Πάρα πολύ 12 10% 
Πολύ 84 70% 
Λίγο 24 20% 

Καθόλου 0 0% 
Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Τα οικονομικά στελέχη που εργάζονται στον κλάδο, θεωρούν ότι η εισαγωγή των 

Δ.Π.Χ.Α συνέβαλε πολύ θετικά στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 70%, ενώ 

λιγότερο το 20%.  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώνεται ότι το σύνολο των επιχειρήσεων θεωρεί 

θετική την εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α, κάτι που τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι κανένας 

ερωτώμενος δεν απάντησε καθόλου, αν και προσφερόταν η επιλογή αυτή.  
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9. Η διοίκηση της εταιρείας είναι ενήμερη για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των 
Δ.Λ.Π.; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Πάρα πολύ 12 10% 

Πολύ 108 90% 

Λίγο 0 0% 

Καθόλου 0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη τις θετικές επιπτώσεις στην λειτουργία των επιχειρήσεων από την 

εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α, η ερώτηση αυτή αφορά τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων του κλάδου είναι ενήμερες για τις επιπτώσεις αυτές.  

Διαπιστώνεται ότι οι διοικήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στις επιπτώσεις από την 

εφαρμογή των ΔΠΧΠ, καθώς αποδεικνύονται πολύ ενημερωμένες. Συγκεκριμένα, το 90% 

φέρεται να είναι πολύ ενημερωμένες, το 10% πάρα πολύ ενημερωμένες, ενώ καμία από τις 

διοικήσεις δε φαίνεται να αγνοεί τις επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρίας της.  
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10. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας έχει  μεταβληθεί λόγω των αλλαγών που έχουν 
επέλθει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.;   

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Πάρα πολύ 12 10% 

Πολύ 12 10% 

Λίγο 96 80% 

Καθόλου 0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων είναι ενήμερες σε μεγάλο βαθμό 

για τις θετικές επιπτώσεις της εισαγωγής των Δ.Π.Χ.Α., το επόμενο ερώτημα, το οποίο χρήζει 

απάντησης είναι το κατά πόσο έχει μεταβληθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός των εταιριών, λόγω 

των αλλαγών που έχουν επέλθει από την εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο στρατηγικός σχεδιασμός στην πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων έχει μεταβληθεί λίγο, σε ποσοστό που αγγίζει το 80%. Ο στρατηγικός σχεδιασμός 

φαίνεται να έχει μεταβληθεί μόνο στο 10% των ερωτώμενων αντίστοιχα σε πολύ και πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό. 
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11. Με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. οι Οικονομικές Καταστάσεις παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Πάρα πολύ 48 40% 

Πολύ 72 60% 

Λίγο 0 0% 

Καθόλου 0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Ένας από τους κύριους λόγους της υποχρεωτικής εισαγωγής των Δ.Π.Χ.Α στις 

εισηγμένες εταιρίες, αποτέλεσε η ανάγκη για την αποτύπωση οικονομικών καταστάσεων που θα 

χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια και αξιοπιστία των στοιχείων. 

 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων οικονομικών στελεχών επιβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία 

που χαρακτηρίζει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α, σε ποσοστό που φτάνει 

60% είναι πολύ μεγάλη, ενώ το υπόλοιπο 40% απάντησε ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

παρέχουν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα οικονομικό 

στέλεχος δεν απάντησε ότι υπάρχει μικρός έως και καθόλου βαθμός αξιοπιστίας. 
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12. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Θα δείξει αδυναμίες της επιχείρησης 24 20% 

Θα βοηθήσει στην εξεύρεση νέων πόρων 0 0% 

Θα επιδράσει θετικά στην εικόνα της επιχείρησης 96 80% 

Κάτι άλλο, παρακαλώ αναφέρετε…………………… 
0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Παρατηρείται ότι το πλήθος των ερωτώμενων θεωρεί ότι η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. θα 

επιδράσει θετικά στην εικόνα της εκάστοτε εταιρίας σε ποσοστό 80%, διότι θα παρέχει πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα καθώς και το προφίλ της εταιρίας θα αναβαθμιστεί. Βέβαια σε αντίλογο 

υπάρχουν και τα οικονομικά στελέχη σε ποσοστό 20% που θεωρούν η εφαρμογή αυτή θα δείξει 

τις αδυναμίες της εκάστοτε  εταιρίας. 
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13. Oι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τα ΔΛΠ σε σύγκριση με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα παρουσιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα 

και διευκολύνουν τους επενδυτές και τους αναλυτές να εξάγουν ασφαλή 
συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική εικόνα των εταιριών.  

  Απαντήσεις Συχνότητα 
Διαφωνώ απόλυτα 0 0% 
Διαφωνώ 0 0% 
Ούτε συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ  12 10% 
Συμφωνώ 72 60% 

Συμφωνώ απόλυτα 36 30% 
Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Εν συνεχεία της παραπάνω ερώτησης, θέλαμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, 

κατά πόσο τα οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων θεωρούν ότι μετά την εφαρμογή των 

Δ.Π.Χ.Α. οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα 

και διευκολύνουν τους επενδυτές και τους αναλυτές να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά 

με την οικονομική εικόνα των εταιριών.  

Διαπιστώνεται ενδελεχώς ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών συμφωνεί κατά 60% και 

συμφωνεί απόλυτα το 30%, υπάρχει βέβαια και ένα μικρό ποσοστό 10% που δεν φέρει άποψη 

επί του θέματος. 
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14. Πως θα αξιολογούσατε την κερδοφορία της εταιρεία που εργάζεστε ως σήμερα; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Όχι ικανοποιητική  24 20% 

Μέτρια 12 10% 

Καλή 36 30% 

Ικανοποιητική  48 40% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι προφανές ότι η κερδοφορία των εταιριών δεν θα είναι 

η καλύτερη δυνατή. Αυτή η ερώτηση θα μας διευκολύνει να δούμε την οπτική από την πλευρά 

των εταιριών. Παρατηρείται ότι μόνο το 40% των εταιριών θεωρούν ικανοποιητική την 

κερδοφορία τους, ενώ το 20% δεν τη θεωρεί καθόλου ικανοποιητική.  
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15. Χρησιμοποιεί κάποια σύμβαση μίσθωσης Leasing η εταιρία που εργάζεστε; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 
Στα κινητά πάγια στοιχεία  80 67% 
Στα ακίνητα πάγια στοιχεία 30 25% 

Στα εμπεπηγμένα στοιχεία (κυρίως μηχανήματα) 10 8% 

Καμία  0 0% 
Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο  η Χρηματοδοτική μίσθωση Leasing είναι 

μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, με βάση την οποία  οι εταιρίες μπορούν να αποκτούν 

ότι τους είναι απαραίτητο (μηχανήματα, ακίνητα, κινητά κ.α.) χωρίς να χρειάζεται να 

καταβάλλουν ένα μεγάλο ποσό αγοράς, αλλά  έναντι καταβολής ορισμένων μισθωμάτων. Με την 

ερώτηση αυτή διαπιστώνουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών 

έχουν συμβάσεις μίσθωσης Leasing, το 67% μάλιστα στα κινητά πάγια στοιχεία της επιχείρησης, 

ενώ μόνο το 8% στα μηχανήματα.  
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16. Εφόσον χρησιμοποιεί κάποια σύμβαση Leasing, ποια μορφή χρησιμοποιεί; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Χρηματοοικονομική Μίσθωση   84 70% 

Λειτουργική Μίσθωση   36 30% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, οι μισθωτές πρέπει 

να αναγνωρίζουν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους 

Ισολογισμούς τους. 

Οι μισθώσεις  διακρίνονται σε Χρηματοοικονομικές και Λειτουργικές. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που συλλέχθηκαν παρατηρούμε ότι το 70% του κλάδου χρησιμοποιεί 

Χρηματοοικονομική μίσθωση.  
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17. Οι διαφορετικοί λογιστικοί χειρισμοί που υιοθετεί το Δ.Π.Χ.Α 16 σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. 
πως έχουν επηρεάσει  την εταιρεία που εργάζεστε; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Πάρα πολύ 0 0% 

Πολύ 36 30% 

Λίγο 60 50% 

Καθόλου 24 20% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. έχει σημαντικές διαφορές στο λογιστικό χειρισμό 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αναλύοντας τις απαντήσεις που ελήφθησαν, το 50% του κλάδου 

δηλώνει πως η εταιρία έχει επηρεαστεί λίγο με τις αλλαγές αυτές, μόνο το 36% θεωρεί πως 

επηρεάστηκε πολύ.  
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18. Ποιος ο τρόπος ομαλής μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 16 ;  

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Σταδιακή εφαρμογή   84 70% 

Παράλληλη εφαρμογή 24 20% 

Άμεση κατάργηση των ΕΛΠ και Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 12 10% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Υπήρξε μια περίοδος μετάβασης για τις επιχειρήσεις από τα Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.Χ.Α. 

Έπρεπε να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση, οι κατάλληλες οδηγίες, η εκμάθηση των νέων 

πληροφοριακών συστημάτων. Οι επιχειρήσεις θεωρούν πως ο πιο ομαλός τρόπος μετάβασης 

ήταν η σταδιακή εφαρμογή  με ποσοστό 70% και όχι η άμεση κατάργηση των Ε.Λ.Π. και 

εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με ποσοστό μόλις 12%.  
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19. Θεωρείτε ότι η χρηματοδοτική μίσθωση Leasing είναι παράγοντας βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας στην εταιρία που εργάζεστε; 

  Απαντήσεις Συχνότητα 
Πάρα πολύ 24 20% 
Πολύ 36 30% 
Λίγο 60 50% 
Καθόλου 0 0% 
Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν περιθώρια βελτίωσης, ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, 

τις αποφάσεις. Στην παραπάνω ερώτηση κλήθηκαν τα στελέχη του κλάδου να απαντήσουν αν 

θεωρούν τη χρηματοδοτική μίσθωση Leasing έναν παράγοντα βελτίωσης. 

Διαπιστώθηκε ότι πάρα πολύ και πολύ σημαντικό παράγοντα τον θεωρούν αντίστοιχα το 

20% και 30% του κλάδου αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο 50% απάντησε πως τον θεωρεί λιγότερο 

σημαντικό παράγοντα. Βέβαια κανείς δεν απάντησε καθόλου σημαντικό παράγοντα βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας στην εταιρία που απασχολείται. 
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20.Μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στην Ελλάδα πιστεύετε  ότι ενισχύθηκε το διεθνές 
προφίλ της εταιρίας;  

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Ναι 120 100% 

Όχι 0 0% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Με αυτή την ερώτηση κλήθηκαν να απαντήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων αν 

θεωρούν πως ενισχύθηκε το διεθνές προφίλ της εταιρείας στην οποία εργάζονται μετά την 

εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. Παρατηρούμε ότι το 100% του κλάδου έδωσε θετική απάντηση. 

Εμβαθύνοντας στο γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις  της εκάστοτε 

εταιρίας απεικονίζονται σε πιο αποδεκτές λογιστικές αρχές σε σχέση με το παγκόσμιο 

περιβάλλον. Ξένοι επενδυτές & τράπεζες θα μπορούν να κατανοούν και να συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους ανάπτυξης.   
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21. Θεωρείτε ότι επηρεάστηκε, είτε θετικά, είτε αρνητικά η πιστοληπτική ικανότητα της 
εταιρίας;  

  Απαντήσεις Συχνότητα 

Ναι 72 60% 

Όχι 48 40% 

Σύνολα 120 100% 

 

 

 

Σκοπός τις τελευταίας ερώτησης είναι να κατανοηθεί η άποψη των οικονομικών 

στελεχών για το αν επηρεάστηκε είτε θετικά, είτε αρνητικά η πιστοληπτική ικανότητα της 

εταιρείας που εργάζονται. 

Σε ποσοστό 60% θεωρείται ότι επηρεάστηκε θετικά, λόγω της αναλυτικότερης και 

περισσότερο αποδεκτής παρουσίασης της οικονομικής θέσης της εκάστοτε εταιρίας στο διεθνές 

περιβάλλον. Αποτέλεσμα αυτής της θέσης είναι η ύπαρξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και 

συνεπώς ευνοϊκότερης πιστοληπτικής ικανότητας. 

 Αντ’ αυτού το 40% θεωρεί ότι η πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρίας δεν εξαρτάται 

τόσο από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει για τη σύνταξη των οικονομικών της 

καταστάσεων, όσο από την επίτευξη των στόχων της για κερδοφορία και την ικανότητα να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις.  
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4.2   Συσχετίσεις 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος SPSS Statistics 23, προχωρήσαμε στη 

μελέτη και ανάλυση επιλεγμένων συσχετίσεων με βάση  τις απαντήσεις που δόθηκαν στα 

ερωτηματολόγια από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.  Για την ανάλυση, υιοθετήθηκε και 

εφαρμόστηκε ο συντελεστής Pearson.  

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι ένα αριθμητικό μέτρο ή δείκτης του μεγέθους 

της συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων τιμών. Κυμαίνεται σε μέγεθος από +1.00 μέχρι -1.00 

περνώντας και από το 0.00.  

Το πρόσημο “+“ σημαίνει θετική συσχέτιση δηλαδή, οι τιμές μιας μεταβλητής 

αυξάνονται όταν αυξάνονται και της άλλης. Ένα πρόσημο “-“ σημαίνει αρνητική συσχέτιση 

δηλαδή, οι τιμές μιας μεταβλητής αυξάνονται καθώς μειώνονται της άλλης. Συντελεστής 

συσχέτισης 1.00 σημαίνει μια τέλεια συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  Με άλλα λόγια, 

ένα γράφηκα διασποράς των δύο μεταβλητών θα δείξει ότι όλα τα σημεία προσαρμόζονται 

απόλυτα σε μια ευθεία γραμμή. Τιμή 0.00 σημαίνει ότι τα σημεία του γραφήματος διασποράς 

είναι κατανεμημένα τυχαία γύρω από οποιοδήποτε ευθεία σχεδιαστεί ή είναι διατεταγμένα έτσι 

ώστε να πλησιάζουν κάποια καμπύλη. Ένας συντελεστής συσχέτισης -0.5 σημαίνει ότι υπάρχει 

μια μέτρια αρνητική γραµµική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Κατηγοριοποίηση τιμών δείκτη Pearson σε απόλυτες τιμές: 

 0,00-0,20 Μηδενική σχέση 

 0,21-0,40 Μικρή σχέση 

 0,41-0,60 Μέτρια σχέση 

 0,61-0,80 Ισχυρή σχέση 

 >0,81 Πολύ Ισχυρή σχέση 

 

     Παρακάτω περιγράφονται τα αποτελέσματα επιλεγμένων συσχετίσεων των μεταβλητών 

μεταξύ των ερωτημάτων 11 και 12, 7 και 8,  9 και 10, 15 και 17, 8 και 14.  

 

1. Στον παρακάτω πίνακα λάβαμε υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα 

οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών, όσων αφορά 

τις υποθέσεις, αν με την εφαρμογή των  Δ.Λ.Π. οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν 

αξιόπιστα στοιχεία και αν η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. θα δείξει αδυναμίες ή θα βοηθήσει 

στην εξεύρεση νέων πόρων, ή θα επιδράσει θετικά στην εικόνα της επιχείρησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ 1η   

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα 11, και συσχετίζοντας τις με τις 

απαντήσεις του ερωτήματος 12, προκύπτει ότι: 

 η συσχέτιση των μεταβλητών των 2 ερωτήσεων είναι - 0,408 

 Το ακριβές επίπεδο σημαντικότητας είναι .000 

 Οι βαθμοί ελευθερίας είναι 118 

 Έχει επισημανθεί με 2 αστερίσκους το γεγονός ότι η συσχέτιση είναι πολύ 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (1%).  

Επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ των 

ερωτήσεων 11, «Με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. οι οικονομικές καταστάσεις  παρέχουν 

αξιόπιστα στοιχεία (το πλήθος των απαντήσεων ήταν “πολύ” κατά 60%) και της ερώτησης 

12, πιστεύεται ότι η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. (το πλήθος των απαντήσεων ήταν “Θα επιδράσει 

θετικά στην εικόνα της επιχείρησης” κατά 80%)».  

Καταλήγουμε πως εμφανίζεται μια αρνητική συσχέτιση στο ενδεχόμενο ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα με τα Δ.Λ.Π. και αυτό θα 

επιδράσει θετικά στην εικόνα της επιχείρησης. (r = -0.408, df = 118, p<0.001).  

Αρνητική συσχέτιση σημαίνει ότι οι τιμές της μιας μεταβλητής αυξάνονται καθώς 

μειώνονται της άλλης, στην συγκεκριμένη συσχέτιση των ερωτήσεων 11 και 12, οι 

απαντήσεις της μιας ερώτησης επηρεάζουν σε μέτριο βαθμό τις απαντήσεις της άλλης. 

 

 

Με την εφαρμογή των 

Δ.Λ.Π. οι Οικονομικές 

Καταστάσεις παρέχουν 

αξιόπ ιστα στοιχεία και σε 

ποιο βαθμό;

Πιστεύετε ότι η 

εφαρμογή των ΔΛΠ;

Pearson Correlation 1 -,408
**

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Pearson Correlation -,408
** 1

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Correlations

Με την εφαρμογή των 

Δ.Λ.Π. οι Οικονομικές 

Καταστάσεις παρέχουν 

αξιόπ ιστα στοιχεία και σε 

ποιο βαθμό;

Πιστεύετε ότι η 

εφαρμογή των ΔΛΠ;

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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2. Στον παρακάτω πίνακα λάβαμε υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα 

οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν την 

εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α. και  αν θεωρούν ότι συνέβαλλε θετικά στην λειτουργία της 

εταιρίας που εργάζονται. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ 2η   

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα 7, και συσχετίζοντας τις με τις 

απαντήσεις του ερωτήματος 8, προκύπτει ότι: 

 η συσχέτιση των μεταβλητών των 2 ερωτήσεων είναι 0,377 

 Το ακριβές επίπεδο σημαντικότητας είναι .000 

 Οι βαθμοί ελευθερίας είναι 118 

 Έχει επισημανθεί με 2 αστερίσκους το γεγονός ότι η συσχέτιση είναι πολύ 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (1%).  

 Επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μικρή σχέση μεταξύ των ερωτήσεων 7, «Πως 

αντιμετωπίζετε την εισαγωγή των Δ.Λ.Π (το πλήθος των απαντήσεων ήταν “ως παροχή 

πληρέστερων και πιο ποιοτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών” κατά 60%) και της 

ερώτησης 8, πιστεύετε ότι η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε θετικά στη λειτουργία της εταιρίας 

που εργάζεστε (το πλήθος των απαντήσεων ήταν “πολύ ” κατά 70%)».  

 Καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει μικρή θετική συσχέτιση στην αντιμετώπιση των 

Δ.Λ.Π. ως μέσο παροχής πλησιέστερων και πιο ποιοτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

και του ότι συνέβαλε πολύ θετικά στην λειτουργία της εταιρίας η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. (r 

=0,377 df = 118, p<0.001).   

Πως αντιμετωπίζετε την 

εισαγωγή των Δ.Λ.Π. ;

Πιστεύετε ότι η εισαγωγή 

των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε 

θετικά στη λειτουργία της 

εταιρίας που εργάζεστε;

Pearson Correlation 1 ,377
**

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Pearson Correlation ,377
** 1

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Correlations

Πως αντιμετωπίζετε την 

εισαγωγή των Δ.Λ.Π. ;

Πιστεύετε ότι η εισαγωγή 

των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε 

θετικά στη λειτουργία της 

εταιρίας που εργάζεστε;

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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 Θετική συσχέτιση σημαίνει πως οι τιμές της μιας μεταβλητής αυξάνονται όταν 

αυξάνονται και της άλλης, στην συγκεκριμένη συσχέτιση των ερωτήσεων 7 και 8, παρατηρούμε 

ότι υπάρχει μια μικρή θετική συσχέτιση επομένως οι απαντήσεις της μιας ερώτησης δεν 

επηρεάζουν τις απαντήσεις της άλλης. 

 

3. Στον παρακάτω πίνακα λάβαμε υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα 

οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων σχετικά με τις ερωτήσεις, εάν η διοίκηση της 

εταιρίας είναι ενήμερη για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και εάν ο 

στρατηγικός σχεδιασμός έχει μεταβληθεί λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ 3η   

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα 9, και συσχετίζοντας τις με τις 

απαντήσεις του ερωτήματος 10, προκύπτει ότι: 

 η συσχέτιση των μεταβλητών των 2 ερωτήσεων είναι 0,885 

 Το ακριβές επίπεδο σημαντικότητας είναι .000 

 Οι βαθμοί ελευθερίας είναι 118 

 Έχει επισημανθεί με 2 αστερίσκους το γεγονός ότι η συσχέτιση είναι πολύ 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (1%).  

 Επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή σχέση μεταξύ των ερωτήσεων 9, 

«Η διοίκηση της εταιρίας είναι ενήμερη για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.  (το 

πλήθος των απαντήσεων ήταν “πολύ” κατά 90%) και της ερώτησης 10, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της εταιρίας έχει μεταβληθεί λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π.  (το πλήθος των απαντήσεων ήταν “λίγο ” κατά 80%)».  

Η διοίκηση της εταιρείας 

είναι ενήμερη για τις 

επ ιπτώσεις από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π.;

Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της εταιρίας 

έχει  μεταβληθεί λόγω 

των αλλαγών που 

έχουν επέλθει από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π.;

Pearson Correlation 1 ,885
**

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Pearson Correlation ,885
** 1

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Correlations

Η διοίκηση της εταιρείας 

είναι ενήμερη για τις 

επ ιπτώσεις από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π.;

Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της εταιρίας 

έχει  μεταβληθεί λόγω 

των αλλαγών που 

έχουν επέλθει από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π.;

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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 Καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση στο ότι η 

διοίκηση των εταιριών είναι πολύ ενήμερη για τις επιπτώσεις από τις εφαρμογές του Δ.Λ.Π. και 

στο ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός των εταιριών έχει μεταβληθεί μόνο λίγο από τις εφαρμογές 

αυτές (r = 0,885, df = 118, p<0.001).  

 Θετική συσχέτιση  όπως είπαμε και προηγουμένους σημαίνει πως οι τιμές της μιας 

μεταβλητής αυξάνονται όταν αυξάνονται και της άλλης, στην συγκεκριμένη συσχέτιση των 

ερωτήσεων 9 και 10, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση επομένως οι 

απαντήσεις της πρώτης ερώτησης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις της δεύτερης. 

 

4. Στον παρακάτω πίνακα λάβαμε υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα 

οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων σχετικά με τις ερωτήσεις, εάν οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν κάποια μίσθωση leasing και κατά πόσο επηρεάστηκαν από τους 

διάφορους λογιστικούς χειρισμούς που χρησιμοποιεί το Δ.Π.Χ.Α. 16 σε σχέση με τα 

Ε.Λ.Π. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ 4η   

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα 15, και συσχετίζοντας τις με τις 

απαντήσεις του ερωτήματος 17, προκύπτει ότι: 

 η συσχέτιση των μεταβλητών των 2 ερωτήσεων είναι – 0,515 

 Το ακριβές επίπεδο σημαντικότητας είναι .000 

 Οι βαθμοί ελευθερίας είναι 118 

 Έχει επισημανθεί με 2 αστερίσκους το γεγονός ότι η συσχέτιση είναι πολύ 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (1%). 

Χρησιμοποιεί κάποια 

σύμβαση μίσθωσης 

leasing η εταιρια που 

εργάζεστε;

Οι διαφορετικοί 

λογιστικοί χειρισμοί που 

υιοθετεί το Δ.Π.Χ.Α 16 

σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. 

πως έχουν επηρεάσει  

την εταιρεία που 

εργάζεστε ;

Pearson Correlation 1 -,515
**

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Pearson Correlation -,515
** 1

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Χρησιμοποιεί κάποια 

σύμβαση μίσθωσης 

leasing η εταιρια που 

εργάζεστε;

Οι διαφορετικοί 

λογιστικοί χειρισμοί που 

υιοθετεί το Δ.Π.Χ.Α 16 

σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. 

πως έχουν επηρεάσει  

την εταιρεία που 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
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Επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ των 

ερωτήσεων 15, χρησιμοποιεί κάποια σύμβαση μίσθωσης Leasing η εταιρία που εργάζεστε 

(το πλήθος των απαντήσεων ήταν “στα κινητά πάγια στοιχεία” κατά 67%) και της ερώτησης 

17, οι διαφορετικοί λογιστικοί χειρισμοί που υιοθετεί το Δ.Π.Χ.Α 16 σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. 

πως έχουν επηρεάσει  την εταιρεία που εργάζεστε ; (το πλήθος των απαντήσεων ήταν “λίγο ” 

κατά 50%).  

Καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση στο ότι οι εταιρίες 

χρησιμοποιούν μισθώσεις Leasing στα κινητά πάγια τους σε συνδυασμό με την υπόθεση ότι 

οι διάφοροι λογιστικοί χειρισμοί που υιοθετεί το Δ.Π.Χ.Α. 16 σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. έχουν 

επηρεάσει τις εταιρίες  μόνο λίγο  (r = -0,515, df = 118, p<0.001). 

Προαναφέραμε πως αρνητική συσχέτιση σημαίνει ότι οι τιμές της μιας μεταβλητής 

αυξάνονται καθώς μειώνονται της άλλης, στην συγκεκριμένη συσχέτιση των ερωτήσεων 15 

και 17, οι απαντήσεις της μιας ερώτησης επηρεάζουν σε μέτριο βαθμό τις απαντήσεις της 

άλλης αρνητικά, παρατηρούμε ότι ο βαθμός συσχέτισης τείνει στο -0,5 σημαίνει δηλαδή ότι 

υπάρχει μια μέτρια αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών. 

 

5. Στον παρακάτω πίνακα λάβαμε υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα 

οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων σχετικά με τις ερωτήσεις, Πιστεύετε ότι η 

εισαγωγή των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε θετικά στη λειτουργία της εταιρίας που εργάζεστε 

και Πως θα αξιολογούσατε την κερδοφορία της εταιρεία που εργάζεστε ως σήμερα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ 5η   

Πιστεύετε ότι η εισαγωγή 

των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε 

θετικά στη λειτουργία της 

εταιρίας που εργάζεστε;

Πως θα αξιολογούσατε 

την κερδοφορία της 

εταιρεία που εργάζεστε 

ως σήμερα ;

Pearson Correlation 1 -,638
**

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Pearson Correlation -,638
** 1

Sig. (2-tailed) 0

N 120 120

Πιστεύετε ότι η εισαγωγή 

των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε 

θετικά στη λειτουργία της 

εταιρίας που εργάζεστε;

Πως θα αξιολογούσατε 

την κερδοφορία της 

εταιρεία που εργάζεστε 

ως σήμερα ;

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
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Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα 8, και συσχετίζοντας τις με τις 

απαντήσεις του ερωτήματος 14, προκύπτει ότι: 

 η συσχέτιση των μεταβλητών των 2 ερωτήσεων είναι – 0,638 

 Το ακριβές επίπεδο σημαντικότητας είναι .000 

 Οι βαθμοί ελευθερίας είναι 118 

 Έχει επισημανθεί με 2 αστερίσκους το γεγονός ότι η συσχέτιση είναι πολύ 

σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (1%). 

Επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ των 2 

ερωτήσεων 8, πιστεύετε ότι η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε θετικά στη λειτουργία της 

εταιρίας που εργάζεστε (το πλήθος των απαντήσεων απάντησε “πολύ” κατά 70%) και ερώτηση 

14, πως θα αξιολογούσατε την κερδοφορία της εταιρίας που εργάζεστε έως σήμερα (το πλήθος 

των απαντήσεων απάντησε “ικανοποιητική” 40%) 

Καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση στο ότι τα 

οικονομικά στελέχη θεωρούν ότι τα Δ.Λ.Π. έχουν συμβάλει θετικά στην εταιρία όπου 

εργάζονται και στο ότι η κερδοφορία των εταιριών θεωρείτε ικανοποιητική έως και σήμερα. (r = 

-0,638, df = 118, p<0.001). 

Όπως είδαμε και παραπάνω, αρνητική συσχέτιση σημαίνει ότι οι τιμές της μιας 

μεταβλητής αυξάνονται καθώς μειώνονται της άλλης, στην συγκεκριμένη συσχέτιση των 

ερωτήσεων 2 και 8, υπάρχει μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση, συνεπώς καθώς αυξάνονται οι τιμές 

των απαντήσεων στον 1
η
 ερώτηση θα μειώνονται οι τιμές των απαντήσεων στην δεύτερη. 

 

4.3 Σχολιασμός και ανάλυση ευρημάτων δευτερογενούς έρευνας  

 

Σε αυτή τη παράγραφο αναλύονται τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας. Τα στοιχεία 

που χρησιμοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων  

επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών, ενώ μέρος αυτών αντλήθηκαν από τα 

δημοσιευμένα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποιοι από τους βασικότερους δείκτες 

αποδοτικότητας, για τα έτη, στα οποία διενεργήθηκε η έρευνα, καθώς και ο μέσος όρος αυτών σε 

επίπεδο τριετίας ανά εταιρεία. Παρατίθενται επίσης οι σχολιασμοί των ευρημάτων της 

δευτερογενούς έρευνας. 

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους: 

Ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους αποτυπώνει το καθαρό κέρδος που προκύπτει 

από τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης πριν την αφαίρεση των φόρων, καθώς αποτελεί το 

ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της.  
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Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους: 

Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους εκφράζει το ποσοστό του μικτού κέρδους 

σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης. Αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό δείκτη, 

καθώς το ποσοστό αυτό καλύπτει το κόστος λειτουργίας, τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τους 

τόκους των ίδιων κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων, τους φόρους και τη 

διάθεση κερδών. Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν ότι είναι ένας δείκτης που μας δείχνει πόσο 

αποτελεσματικές είναι οι λειτουργίες της επιχείρησης. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων: 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες, καθώς 

δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα ίδια κεφάλαια αξιοποιούνται από την 

επιχείρηση προκειμένου να σημειώσει καθαρά κέρδη. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων: 

Ο αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων μετρά την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της 

διοίκησης. Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο καλύτερη η θέση της επιχείρησης όσο αφορά την 

απόδοση και τη δυναμικότητά της. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Όπως παρατηρούμε στον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό 

κέρδος το 2014 αποτελούσε το -48,05%  των πωλήσεων, το ποσοστό αυξήθηκε 

το 2015 και μειώθηκε το 2016 αρνητικά σε -59,68%, παραμένει σε  αρνητικές 

τιμές εξαιτίας των συνεχόμενων ζημιών που σημείωσε η εταιρεία. 

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους -9,33% το 2014, το οποίο 

μέχρι το 2016 αυξήθηκε αρνητικά 11,91% παίρνει μόνο αρνητικές τιμές, καθώς 

η εταιρεία σημειώνει συνεχώς ζημιές. 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν κατάφερε να 

αυξήσει το ποσοστό των καθαρών κερδών στα ίδια κεφάλαιά της και από το 

2014 έως το 2016 η εταιρεία σημειώνει συνεχώς ζημίες, ενώ από το 2015 τα ίδια 

κεφάλαιά της είναι αρνητικά. 

 Αναλύοντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, παίρνει μόνο 

αρνητικές τιμές, καθώς η εταιρεία σημειώνει συνεχώς ζημιές από το 2014 έως το 

2016. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει 

συνεχόμενες ζημιές, έχει αρνητική αποδοτικότητα, η οποία δε φαίνεται να μπορεί να αντιστραφεί 

στο πέρασμα του χρόνου, επομένως φανερώνεται μια μεγάλη αβεβαιότητας, σχετικά με τη 

δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.  

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -48,05 -9,33 -742,49 -25,50

2015 -72,51 -23,28 114,08 -33,03

2016 -59,68 -11,91 44,21 -30,15

Μ.Ο 3τιας -60,08 -14,84 -194,74 -29,56

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥ/ΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Αναλύοντας τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -18,38%  των πωλήσεων, το ποσοστό αυξήθηκε 

αρνητικά τα επόμενα δύο χρόνια και καταλήγει το 2016 να είναι  -65,95% , 

παραμένει σε  αρνητικές τιμές εξαιτίας των συνεχόμενων αυξανόμενων ζημιών 

που σημείωσε η εταιρεία. 

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  11,47%, το οποίο 

μειώθηκε αισθητά το 2015 σε 4,67%, μέχρι το  2016 παρουσίασε μια μεγάλη 

αύξηση σε 36,16%.  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν κατάφερε να 

αυξήσει το ποσοστό των καθαρών κερδών στα ίδια κεφάλαιά της και από το 

2014 έως το 2016 η εταιρεία σημειώνει συνεχώς αυξανόμενες ζημίες. 

 Αναλύοντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, παίρνει μόνο 

αρνητικές τιμές, καθώς η εταιρεία σημειώνει συνεχώς ζημιές από το 2014 έως το 

2016. 

Από τα παραπάνω στοιχεία  προκύπτει  ότι η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει 

συνεχόμενες ζημιές, έχει αρνητική αποδοτικότητα, οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την 

ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα 

της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -18,38 11,47 -28,60 -5,92

2015 -29,27 4,67 -56,09 -7,95

2016 -65,95 36,16 -1.061,90 -13,32

Μ.Ο 3τιας -37,87 17,44 -382,20 -9,06

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥ/ΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 1,64%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2015 σε 

0,12% και καταλήγει το 2016 να έχει μια αύξηση σε 8,02%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  43,38%, το οποίο 

μειώθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 41,79% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε να προσεγγίσει μόλις το 0,92% το 2014, ενώ τελικά το 2016 

παρουσιάζει μια αύξηση 4,03%. 

Τελικά  η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει συνεχόμενα κέρδη με κάποιες διακυμάνσεις 

το 2015 οι οποίες επανήλθαν το 2016, παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση του αριθμοδείκτη 

περιθωρίου καθαρού κέρδους σε 8,02% αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Καταλήγουμε λοιπόν στο γεγονός ότι 

υπάρχει θετική αποδοτικότητα. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

βεβαιότητας για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 1,64 43,38 2,53 0,92

2015 0,12 41,98 0,17 0,06

2016 8,02 41,79 12,55 4,03

Μ.Ο 3τιας 3,26 42,39 5,08 1,67

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10  ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 1,03%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2015 σε 

-0,39% και καταλήγει το 2016 να έχει μια μεγαλύτερη μείωση σε -4%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  44,09%, το οποίο 

μειώθηκε και αυξήθηκε διαδοχικά τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 

44,79% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν κατάφερε 

από το 2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια 

της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη, το 2014 ήταν 2,42% και το 2016 

μειώθηκε σε -9,78%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας συνεχώς μειώνεται καθώς η εταιρία παρουσιάζει ζημία τα δυο 

τελευταία έτη.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία  προκύπτει  ότι η εταιρεία ενώ την πρώτη χρονιά είχε 

κέρδη την τελευταία διετία παρουσιάζει αυξανόμενες ζημιές, έχει αρνητική αποδοτικότητα, τα 

κεφάλαια που επένδυσαν οι φορείς της επιχείρησης δεν αποδίδουν επαρκώς καθώς αυξάνεται 

συνεχώς αρνητικά ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων, οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της 

εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 1,03 44,09 2,42 0,61

2015 -0,39 42,88 -0,93 -0,22

2016 -4,00 44,79 -9,78 -2,13

Μ.Ο 3τιας -1,12 43,92 -2,76 -0,58

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους, μας δείχνει ότι το καθαρό 

κέρδος το 2014 αποτελούσε το -28,06%  των πωλήσεων, το ποσοστό τείνει να 

σταματήσει να είναι αρνητικό  το 2016 είναι μόνο -1,76% .  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  26,95%, το οποίο 

αυξήθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 32,03% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν κατάφερε 

από το 2014 έως το 2015 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια 

της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη, το 2016 τείνει προς το μηδέν σε 

ποσοστό -0,66%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, το 2014 είναι 

αρνητικός σε ποσοστό -4,90% και μειώνεται το 2016 σε -0,42%. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία  η εταιρεία  την πρώτη χρονιά  παρουσιάζει μια 

μεγάλη ζημιά, σε αντίθεση την τελευταία διετία παρουσιάζεται μια σταδιακή πτώση της. Έχει 

αρνητική αποδοτικότητα αλλά υπάρχει μια εμφανής βελτίωση της, οι παραπάνω συνθήκες 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους βελτίωσης που μπορεί να εγείρει στο μέλλον σημαντική 

σιγουριά για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της αν συνεχίσει σε 

αυτή τη πορεία.  

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -28,06 26,95 -7,69 -4,90

2015 -15,81 28,26 -5,38 -3,37

2016 -1,76 32,03 -0,66 -0,42

Μ.Ο 3τιας -15,21 29,08 -4,58 -2,90

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12  Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -2,17%  των πωλήσεων, το ποσοστό τα επόμενα δυο έτη 

είναι 0% διότι η επιχείρηση δεν πραγματοποίησε καμία πώληση.  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει δεν κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας παρουσιάζει μια αρνητική αύξηση το 2014 ήταν -0,58% και το 2016 

έφτασε -1,70% 

 έως το 2016. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία στην τριετία 

παρουσιάζει συνεχόμενες ζημιές, ο κύκλος εργασιών της είναι μηδενικός την τελευταία διετία. 

Έχει αρνητική αποδοτικότητα, η οποία δε φαίνεται να μπορεί να αντιστραφεί στο πέρασμα του 

χρόνου, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας.  

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -2,17 0,00 -8,26 -0,58

2015 0,00 0,00 -2,40 -1,49

2016 0,00 0,00 -2,81 -1,70

Μ.Ο 3τιας -0,72 0,00 -4,49 -1,26

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13  Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -43,36%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2016 

σε -12,02% παραμένει σε  αρνητικές τιμές εξαιτίας των συνεχόμενων ζημιών 

που σημείωσε η εταιρεία.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  28,94%, το οποίο 

αυξήθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 27,49% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν κατάφερε 

από το 2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια 

της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη καθώς βλέπουμε να μειώνεται από το 

2014 που ήταν 74,83% σε 9,30% το 2016. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε να μειώσει το αρνητικό ποσοστό από το 2014 που ήταν -

35,56% σε -16,13%.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει 

συνεχόμενες ζημιές, είχε αρνητική αποδοτικότητα, η οποία δε φαίνεται να μπορεί να αντιστραφεί 

στο πέρασμα του χρόνου, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα 

βιωσιμότητας της  εταιρείας.  

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -43,36 28,94 74,83 -35,56

2015 -42,09 25,99 39,08 -38,37

2016 -12,02 27,49 9,30 -16,13

Μ.Ο 3τιας -32,49 27,47 41,07 -30,02

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14  ΜΥΛΟΙ ΛΟΙΛΗ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 3,98%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2015 σε 

0,58% και καταλήγει το 2016 να έχει μια αύξηση σε 3%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  77,86%, το οποίο 

αυξήθηκε και μειώθηκε διαδοχικά, τελικά το 2016 είναι 75,33% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν κατάφερε 

από το 2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια 

της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη, παρόλα αυτά ήταν σταθερά πάνω από 

το μηδέν σε όλη την τριετία. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε να προσεγγίσει μόλις το 2,17 % το 2014, ενώ τελικά το 2016 

παρουσιάζει μια μικρή μείωση σε  1,82%. 

  Εν κατακλείδι η εταιρεία στην τριετία εμφανίζει συνεχόμενα κέρδη με κάποιες 

διακυμάνσεις, το 2015 υπήρξε μια σημαντική πτώση αυτών το 2016 επανήλθαν σε ένα 

ικανοποιητικό βαθμό. Παρουσιάζει θετική αποδοτικότητα, οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν 

την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική βασιμότητα για την 

ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 3,98 77,86 4,07 2,17

2015 0,58 81,06 0,70 0,36

2016 3,00 75,33 3,35 1,82

Μ.Ο 3τιας 2,52 78,08 2,71 1,45

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15  ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 4,05%  των πωλήσεων, καταλήγει το 2016 να έχει μια 

μείωση σε 1,21%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  17,23%, το οποίο 

μειώθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 13,96% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2015 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη από 8,63% αυξήθηκε σε 10,74%, τελικά το 

2016 ,μειώνεται σε 2,67%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας μειώθηκε από 2,84 που ήταν το 2014 σε 0,81 το 2016, παρόλα αυτά 

εξακολουθεί να είναι πάνω από το μηδέν. 

Η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει μια συνεχόμενη μείωση των κερδών της. Η 

αποδοτικότητα της  είναι αξιόλογη αλλά οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει προβλήματα στην βιωσιμότητα της εταιρίας στο 

μέλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 4,05 17,23 8,63 2,84

2015 4,10 16,14 10,74 3,12

2016 1,21 13,96 2,67 0,81

Μ.Ο 3τιας 3,12 15,78 7,35 2,26

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16  ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 0,99%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2015 σε 

0,32% και καταλήγει το 2016 να έχει μια αύξηση σε 1,92%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  0,88%, το οποίο 

μειώθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 0,54% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε να αυξηθεί από το 2014 που ήταν 0,71% σε 1,66 το 2016. 

Η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει μια συνεχόμενη αύξηση των κερδών της, υπάρχει 

μια μείωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους αλλά παρατηρούμε ότι τα ιδία κεφάλαια της 

επιχείρησης αυξήθηκαν σημαντικά, ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων του 

μετόχου. Επομένως  η αποδοτικότητα της  είναι αξιόλογη, οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν 

την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας για την καλή μελλοντική πορεία της εταιρίας.  

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 0,99 0,88 2,63 0,71

2015 0,32 0,46 0,88 0,24

2016 1,92 0,54 5,68 1,66

Μ.Ο 3τιας 1,08 0,63 3,06 0,87

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17  COCA COLA E.E.E. AE ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -2,36%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2016 

σε 0,90% και καταλήγει το 2016 να έχει μια αύξηση  θετική πλέον σε 0,58%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  25,96%, το οποίο 

μειώθηκε και αυξήθηκε διαδοχικά τα επόμενα δυο έτη. Καταλήγει το 2016 να 

είναι 28,74% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη εφόσον ήταν αρνητικός το 2014 με ποσοστό -

18,73% και το 2016 έφθασε να είναι 1,92%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε να προσεγγίσει το 2016 το 0,84% και να ξεφύγει από τις 

αρνητικές τιμές που είχε τα προηγούμενα χρόνια. 

Τελικά η εταιρία το 2016 παρουσιάζει μια  αύξηση των κερδών της, παρατηρούμε ότι ο 

αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους είναι αρκετά αυξημένος 28,74%, αυτό μας δείχνει  

πόσο  καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων 

προϊόντων της. Επομένως  η αποδοτικότητα της είναι αξιόλογη, οι παραπάνω συνθήκες 

υποδηλώνουν την ύπαρξη βεβαιότητας για την καλή μελλοντική πορεία της εταιρίας.  

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -2,36 25,96 -18,73 -3,78

2015 -0,90 23,52 -3,00 -1,32

2016 0,58 28,74 1,92 0,84

Μ.Ο 3τιας -0,89 26,07 -6,60 -1,42

COCA COLA E.E.E. AΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18  ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 4,30%  των πωλήσεων, το ποσοστό μειώθηκε το 2015 σε 

2,04% και καταλήγει το 2016 να έχει μια αύξηση σε 5,74%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  25,96%, το οποίο 

πραγματοποίησε μια αύξηση τελικά το 2016 σε 28,74% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη από 9,33% σε 10,25%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε αυξηθεί από 4,20% που ήταν το 2014 σε 5,36% το 2016. 

Η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει μια συνεχόμενη αύξηση των κερδών της, 

παρατηρούμε ότι τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσοστό 10,25%, 

επομένως υπάρχει ένα  ικανοποιητικό αποτέλεσμα από τη χρήση τους. Επίσης παρατηρούμε μια 

μεγάλη αύξηση του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων σε 5,36%, ο δείκτης αυτός 

φανερώνει την ικανότητά της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια 

που προσφέρονται για επένδυση. Επομένως  η αποδοτικότητα της είναι πολύ αξιόλογη, οι 

παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας για την πολύ καλή 

μελλοντική πορεία της εταιρίας. 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 4,30 25,96 9,33 4,20

2015 2,04 23,52 4,08 1,95

2016 5,74 28,74 10,25 5,36

Μ.Ο 3τιας 4,03 26,07 7,89 3,83

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19  ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -5,43%  των πωλήσεων, το ποσοστό καταλήγει το 2016 

να έχει μια  αύξηση σε 5,70%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  1,84%, το οποίο 

μειώθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 1,78% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2015 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη από -14,12% σε 49,05% ενώ το 2016 μειώνεται 

ξανά σε 7,45%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας το 2014 ήταν αρνητικός -2,49% , ενώ τελικά το 2016 κατάφερε να 

παρουσιάζει μια αύξηση 2,72%. 

Συνοψίζοντας η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στα κέρδη της, 

ξεκινάει με ζημία το 2014, έπειτα ένα μεγάλο κέρδος το 2015 και το 2016 εξακολουθεί να έχει 

κέρδος αλλά σε σημαντικά μικρότερο ποσό. Παρατηρούμε πως με την ίδια πορεία κινούνται και 

οι υπόλοιποι αριθμοδείκτες, Επομένως  η αποδοτικότητα της είναι ικανοποιητική, αλλά οι 

παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αμφιβολιών για την μελλοντική πορεία της 

εταιρίας.  

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -5,43 1,84 -14,12 -2,49

2015 36,74 1,79 49,05 16,65

2016 5,70 1,78 7,45 2,72

Μ.Ο 3τιας 12,34 1,80 14,13 5,62

ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας



 

100 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό 

κέρδος το 2014 αποτελούσε το 36,93%  των πωλήσεων, το ποσοστό 

μειώθηκε το 2015 σε -3,13% και καταλήγει το 2016 να έχει μια μικρή  

αύξηση σε 5,17%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  0,69%, το 

οποίο τελικά το 2016 είναι 1,23% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως δεν  

κατάφερε από το 2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά 

τα ίδια κεφάλαια της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη το 2014 ήταν 

218,15% ενώ καταλήγει στο 2016 να είναι 32,48%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης 

της εταιρείας το 2014 ήταν 21,44% και έπεσε θεαματικά το 2016 σε 

3,16%. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει κάποιες 

διακυμάνσεις στα κέρδη της, παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί αποδοτικά τα ιδία κεφάλαια 

της και υπάρχει η ικανότητά  να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει 

κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση διότι ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας 

επενδύσεων για το 2016 είναι 3,16%. Επομένως  η αποδοτικότητα της είναι αρκετά 

ικανοποιητική, υπάρχει η βεβαιότητα για την μελλοντική πορεία της εταιρίας.  

 

 

 

 

  

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 36,93 0,69 218,15 21,44

2015 -3,13 1,32 -29,16 -2,02

2016 5,17 1,23 32,48 3,16

Μ.Ο 3τιας 12,99 1,08 73,82 7,52

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21  ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -6,03%  των πωλήσεων, το ποσοστό αυξήθηκε αρνητικά 

το 2015 σε -10,53% και καταλήγει το 2016 να έχει μια αύξηση θετική 8,68%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  26,14%, το οποίο 

αυξήθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 30,37% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 όπου ο δείκτης ήταν αρνητικός -35,29% τελικά το 2016 να είναι θετικός 

35,59%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας αρχικά το 2014 ήταν αρνητικός σε ποσοστό -5,61% ενώ το 2016 

αυξήθηκε θετικά στο ποσοστό 5,83%. 

Η εταιρία το 2016 παρουσιάζει μια  αύξηση των κερδών της, παρατηρούμε ότι ο 

αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους είναι αρκετά αυξημένος 30,37%, αυτό μας δείχνει  

πόσο  καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων 

προϊόντων της. Επομένως  η αποδοτικότητα της είναι αξιόλογη, οι παραπάνω συνθήκες 

υποδηλώνουν την ύπαρξη βεβαιότητας για την καλή μελλοντική πορεία της εταιρίας.  

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -6,03 26,14 -35,29 -5,61

2015 -10,53 26,47 -74,03 -8,22

2016 8,68 30,37 35,59 5,83

Μ.Ο 3τιας -2,63 27,66 -24,58 -2,67

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22  ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -2,18%  των πωλήσεων, το ποσοστό αυξήθηκε θετικά το 

2015 σε 0,79% και καταλήγει το 2016 να έχει μια μείωση  σε 0,01%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  24,91%, το οποίο 

μειώθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 19,24% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2015 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη καθώς από αρνητικό ποσοστό το 2014 -6,69% 

κατάφερε να φτάσει 2,74% το 2015. Το 2016 όμως υπήρξε πάλι μια πτώση στο 

ποσοστό 0,05%.  

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας αρχικά το 2014 ήταν αρνητικός σε ποσοστό -1,35% ενώ τα επόμενα 

δύο έτη γίνεται θετικός αλλά και πάλι μειώνεται από 0,61% σε 0,01% 

Η εταιρία ξεκινάει την πρώτη χρονιά με ζημία και την επόμενη διετία παρουσιάζει μια 

συνεχόμενη μείωση των κερδών της, υπάρχει εμφανή μείωση όλων τον αριθμοδεικτών. Με αυτό 

διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση δεν είναι αποδοτική, διακρίνουμε μια σαφή αβεβαιότητα για την 

μελλοντική πορεία της εταιρίας.  

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -2,18 24,91 -6,69 -1,35

2015 0,79 19,21 2,74 0,61

2016 0,01 19,24 0,05 0,01

Μ.Ο 3τιας -0,46 21,12 -1,30 -0,24

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23  ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 4,63%  των πωλήσεων, παρουσιάζει μια συνεχόμενη 

αύξηση τα επόμενα δύο έτη, το 2016 σε 10,30%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  23,56%, το 

αυξήθηκε σταδιακά τα επόμενα δύο χρόνια τελικά το 2016 είναι 42,50% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε αυξηθεί σταδιακά από 5,06% που ήταν το 2014 σε 8,17% το 

2016. 

Συνοψίζοντας η εταιρεία στην τριετία εμφανίζει συνεχόμενα κέρδη, μπορεί με ευκολία 

να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της διότι ο 

δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους είναι αυξημένος σε ποσοστό 42,50%, επίσης ο δείκτης 

επενδύσεων είναι 8,17%. Παρουσιάζει λοιπόν μια πολύ θετική αποδοτικότητα, οι παραπάνω 

συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας για την ικανότητα της εταιρείας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της αλλά και να αυξήσει τα κέρδη της. 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 4,63 23,56 9,14 5,06

2015 5,74 33,41 9,39 5,51

2016 10,30 42,50 13,80 8,17

Μ.Ο 3τιας 6,89 33,16 10,78 6,25

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24  ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -3,44%  των πωλήσεων, μειώνεται σταδιακά και τείνει 

να φτάσει το μηδέν  καταλήγει το 2016 να είναι -0,95%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  9,35%, το 

αυξήθηκε τα δύο επόμενα χρόνια και τελικά  το 2016 είναι 16,70% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως  δεν κατάφερε 

από το 2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια 

της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη, βέβαια το 2016 φαίνεται μια καλύτερη 

εικόνα καθώς έχει πέσει το αρνητικό ποσοστό και οδεύει προς το μηδέν. 

 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επενδύσεων, της εταιρείας κατάφερε να 

μειωθεί από -3,21% που ήταν το 2014 σε -0,76% το 2016. 

Τελικά η εταιρία στην τριετία παρουσιάζει μια μείωση της ζημιάς της, αλλά βλέπουμε 

ότι δεν χρησιμοποιεί ικανοποιητικά τα ιδία κεφάλαια και  δεν υπάρχουν θετικές ενδείξεις για 

επενδύσεις. Επομένως η αποδοτικότητα της δεν είναι ικανοποιητική, οι παραπάνω συνθήκες 

υποδηλώνουν την ύπαρξη σαφούς αβεβαιότητας για την μελλοντική πορεία της εταιρίας.  

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -3,44 9,35 -11,96 -3,21

2015 -4,68 11,54 -15,89 -3,72

2016 -0,95 16,70 -3,47 -0,76

Μ.Ο 3τιας -3,02 12,53 -10,44 -2,56

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25  ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το -11,8%  των πωλήσεων, το ποσοστό  καταλήγει το 2016 

να έχει μια αύξηση σε -20,92%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  8,50%, το οποίο 

μειώθηκε και αυξήθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 8,69% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη καθώς παρατηρούμε ότι το 2014 ήταν -

43,384% ενώ το 2016 είναι 584,17%. 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρίας είναι συνεχώς αυξανόμενος αρνητικός. 

Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία στην τριετία παρουσιάζει συνεχόμενες 

ζημιές, είχε αρνητική αποδοτικότητα, η οποία δε φαίνεται να μπορεί να αντιστραφεί στο 

πέρασμα του χρόνου, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα 

βιωσιμότητας της  εταιρείας.  

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 -11,86 8,50 -43,84 -10,48

2015 -13,62 7,81 -81,66 -11,30

2016 -20,92 8,69 584,17 -17,80

Μ.Ο 3τιας -15,47 8,33 152,89 -13,20

ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, το καθαρό κέρδος 

το 2014 αποτελούσε το 9,29%  των πωλήσεων, το ποσοστό αυξήθηκε τα 

επόμενα δύο έτη, καταλήγει το 2016 να είναι 11,26%.  

 Η επιχείρηση ξεκίνησε με περιθώριο μικτού κέρδους το 2014  34,67%, το οποίο 

αυξήθηκε τα επόμενα δύο έτη, τελικά το 2016 είναι 35,61% .  

 Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προκύπτει πως κατάφερε από το 

2014 έως το 2016 να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της και 

να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη από 9,35% αυξήθηκε σε 10,99% . 

 Παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων, ο δείκτης της 

εταιρείας κατάφερε να προσεγγίσει να αυξηθεί από 7,61 το 2014 σε 8,80 το 

2016. 

Τελικά η εταιρεία στην τριετία έχει συνεχόμενα κέρδη, μπορεί με ευκολία να 

αντιμετωπίσει μια αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της διότι ο δείκτης 

περιθωρίου μικτού κέρδους είναι 35,61%, επίσης ο δείκτης επενδύσεων είναι 8,80%, 

παρατηρούμε μια μεγάλη ικανότητά να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει 

κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση.  Εμφανίζει μια πολύ θετική αποδοτικότητα, οι 

παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας για την ικανότητα της 

εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της αλλά και να αυξήσει τα κέρδη της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

2014 9,29 34,67 9,35 7,61

2015 9,71 35,70 9,88 7,82

2016 11,26 35,61 10,99 8,80

Μ.Ο 3τιας 10,08 35,33 10,08 8,08

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

Χρήση

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού 

Κέρδους 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού 

Κέρδους 

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων 

Μ.Ο. 

 

Τελική 

Κατάταξη 

ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 
3 4 6 1 3,50 

 
1 

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 4 5 5 3 4,25 

 
2 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 
1 17 2 2 5,50 

 
3 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ 

ΑΕ 

6 3 9 7 6,25 

 
4 

ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ 2 16 4 4 6,50 

 
5 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ 

ΑΒΕΕ 
5 10 7 5 6,75 

 
6 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ 8 1 11 8 7,00 

 
7 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 7 13 8 6 8,50 

 
8 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 

ΑΒΕΕ 
13 2 13 11 9,75 

 
9 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 10 11 12 10 10,75 

 
10 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΕ 

9 18 10 9 11,50 

 
11 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού 

Κέρδους 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού 

Κέρδους 

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων 

Μ.Ο. 

 

Τελική  

Κατάταξη 

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 18 8 3 20 12,25 

 
12 

COCA COLA E.E.E. 

AΕ 
12 9 16 13 12,50 

 
13 

ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ 17 15 1 18 12,75 

 
14 

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ 
16 6 15 16 13,25 

 
15 

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 14 7 18 15 13,50 

 
16 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 

ΥΙΟΣ HOLDING 

Α.Ε. 

11 19 14 12 14,00 

 
17 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 

Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΕ 

15 14 17 14 15,00 

 
18 

ΥΙΟΙ Ε. 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ 

- ΑΛΕΥ/ΝΙΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ 

19 12 20 17 17,00 

 
19 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 

20 20 19 19 19,50 

 
20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  Μ.Ο. ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα διακρίνουμε ότι η πιο αποδοτική εταιρία 

είναι η  «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»,  βάση του τελικού πίνακα συγκεντρώνει το 
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χαμηλότερο μέσο όρο «3,50», με αυτό διαπιστώνουμε ότι είχε τα καλύτερα ποσοστά στους 

αριθμοδείκτες βάση κατάταξης. 

Η εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» στην τριετία έχει συνεχόμενα αυξανόμενα 

κέρδη, μπορεί με ευκολία να αντιμετωπίσει μια αύξηση του κόστους των πωλούμενων 

προϊόντων της διότι ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους είναι 35,61%, επίσης ο δείκτης 

επενδύσεων είναι 8,80%, παρατηρούμε μια μεγάλη ικανότητά να μπορεί να επιζήσει οικονομικά 

και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση.  

Δεύτερη σε σειρά κατάταξης έρχεται η εταιρία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» η οποία συγκεντρώνει 

μέσο όρο «4,25», όπως προ ειπώθηκε η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» στην τριετία εμφανίζει 

συνεχόμενα αυξανόμενα κέρδη, μπορεί με ευκολία να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη αύξηση του 

κόστους των πωλούμενων προϊόντων της διότι ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους είναι 

αυξημένος σε ποσοστό 42,50%, επίσης ο δείκτης επενδύσεων είναι 8,17%  έχει μια μεγάλη  

ικανότητά να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται 

για επένδυση.  

Εμφανίζουν λοιπόν και οι δύο εταιρίες την καλύτερη αποδοτικότητα, οι παραπάνω 

συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους βεβαιότητας για την ικανότητα των εταιρειών να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους αλλά και να αυξήσουν τα κέρδη τους. 

Επιπρόσθετα παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως σε σειρά κατάταξης, 

εικοστή είναι η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» δέκατη ένατη η 

εταιρία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥ/ΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ» συγκεντρώνουν τον 

υψηλότερο Μ.Ο. «19,50» και «17» αντίστοιχα, αυτό υποδηλώνει ότι είχαν τα χαμηλότερα 

ποσοστά στους αριθμοδείκτες βάση κατάταξης.  

Οι συγκεκριμένες εταιρείες στην τριετία παρουσιάζουν συνεχόμενες ζημιές, έχουν την 

χειρότερη αποδοτικότητα, η οποία δε φαίνεται να μπορεί να αντιστραφεί στο πέρασμα του 

χρόνου, επομένως φανερώνουν μια μεγάλη αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης 

της δραστηριότητας τους.  
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5 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1 Συμπεράσματα 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις από την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. και πιο συγκεκριμένα από το Δ.Π.Χ.Α. 

16. Επιχειρήθηκε η παρουσίαση των διατάξεων του προτύπου, που πραγματεύεται τις 

μισθώσεις που διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστίασε στην 

ανάδειξη των επιπτώσεων από την εφαρμογή του συγκεκριμένου λογιστικού προτύπου 

στην Καθαρή Θέση, αλλά και στα Αποτελέσματα Χρήσης των επιχειρήσεων. Η έρευνα 

διενεργήθηκε στις εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα προχωρήσουμε στην παράθεση μιας 

σειράς συμπερασμάτων, τα οποία έχουμε εξάγει στο πλαίσιο της μελέτης.   

Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στις ελληνικές επιχειρήσεις, επήλθε μια σειρά 

σημαντικών αλλαγών όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό, αλλά και το στρατηγικό 

σχεδιασμό των επιχειρήσεων. 

Στο πεδίο της εφαρμογής, η εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α φαίνεται ότι κατάφερε να 

πετύχει τον πρωταρχικό τους στόχο, ο οποίος είναι η ικανοποίηση των κριτηρίων 

σαφήνειας, συγκρισιμότητας, συνάφειας και της αξιοπιστίας. Από την έρευνα προκύπτει 

ότι ενισχύθηκε σημαντικά το διεθνές προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικά στη 

σημερινή αγορά, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας τα παραπάνω κριτήρια αντλούν 

πλεονεκτήματα που αφορούν τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές, τη συνεργασία και 

σύμπραξη με εταιρίες ξένων αγορών, καθώς επίσης, αποκτούν πρόσβαση σε νέες πηγές 

χρηματοδότησης, όπως δανειοδοτήσεις από τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, χρειάστηκε η σταδιακή προσαρμογή των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές που επέφεραν τα Δ.Π.Χ.Α. Σαφώς υπήρξαν πολλά εμπόδια 

και δυσκολίες κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά όλα αυτά αποτέλεσαν προαπαιτούμενα 

της ορθής εφαρμογής των νέων προτύπων. Από την έρευνα προκύπτει πως τα στελέχη 

των επιχειρήσεων δε θεώρησαν αυτές τις αλλαγές ως πρόσθετη εργασία, αλλά τις 

αποδέχθηκαν ως μέσο παροχής πληρέστερων και πιο ποιοτικών χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. Σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα προβλήματα 

της πρώτης εφαρμογής, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ότι σε απόλυτο βαθμό έχουν 
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επωφεληθεί των δυνητικών αλλαγών που προέκυψαν, βελτιώνοντας τη λειτουργία της 

επιχείρησης. Σε αυτό φαίνεται να συμβάλει και το έντονο ενδιαφέρον των διοικήσεων 

για τις επιπτώσεις των Δ.Π.Χ.Α. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις επωφελούνται των 

αλλαγών αυτών κυρίως στο επίπεδο του οργανωτικού σχεδιασμού, αφού μόνο οι 

διοικήσεις των εταιρειών που είναι πάρα πολύ ενημερωμένες έχουν προχωρήσει σε 

διαφοροποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής τους.  

Εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι προφανές ότι η κερδοφορία των εταιριών δεν 

θα ήταν η καλύτερη δυνατή. Από τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν προκύπτει πως σε 

πολύ μικρό βαθμό οι επιχειρήσεις θεωρούν ικανοποιητική την κερδοφορία τους, ενώ οι 

υπόλοιπες τη θεωρούν μη ικανοποιητική. Το μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων 

σήμερα είναι η έλλειψη ρευστότητας το οποίο συνδράμει στο γεγονός πως οι 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, τα πάγια έξοδά τους, αλλά και 

να αναπτυχθούν, να κάνουν νέες επενδύσεις, να μπουν σε νέες αγορές, δίχως κάποια 

χρηματοδότηση.  

Η χρηματοδοτική μίσθωση Leasing αποτελεί ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο 

οποίος επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανανεώνουν, εκσυγχρονίζουν και επεκτείνουν τις 

παραγωγικές εγκαταστάσεις τους. Είναι μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, βάσει 

της οποίας η εταιρεία Leasing αγοράζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που επιθυμεί η 

επιχείρηση και μετέπειτα τον μισθώνει σ ’αυτήν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

έναντι προσυμφωνημένων μισθωμάτων. Με αυτό τον τρόπο η εκάστοτε επιχείρηση 

καταφέρνει να εκσυγχρονίσει τον παραγωγικό της, κυρίως, εξοπλισμό χωρίς να 

χρησιμοποιήσει Ίδια Κεφάλαια. 

Όσον αφορά τη μέθοδο μίσθωσης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις του κλάδου 

τροφίμων και ποτών, αυτή είναι κατά κύριο λόγο η χρηματοοικονομική μίσθωση, ενώ σε 

μικρότερο βαθμό είναι η μέθοδος της λειτουργικής μίσθωσης. Ο τρόπος επιλογής 

εξαρτάται από τη φύση του (κινητά πάγια, ακίνητα και εμπεπηγμένα στοιχεία).  

Οι διαφορετικοί λογιστικοί χειρισμοί που χρησιμοποιεί το Δ.Π.Χ.Α. 16,  αν και 

έχει μεγάλες διαφορές με τους προγενέστερους λογιστικούς χειρισμούς των Ε.Λ.Π., δεν 

έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις. Υπήρξε μια περίοδος μετάβασης για 

τις επιχειρήσεις κατά την οποία έπρεπε να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση, οι 

κατάλληλες οδηγίες, η εκμάθηση των νέων πληροφοριακών συστημάτων. Ο πιο ομαλός 

τρόπος μετάβασης ήταν η σταδιακή εφαρμογή  και όχι η άμεση κατάργηση των Ε.Λ.Π. 

και εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.  
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι εταιρίες ανταποκρίθηκαν στις 

απαιτήσεις που επέβαλε η εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α. με επιτυχία και ήδη έχει καταγραφεί 

βελτίωση της λειτουργίας αυτών. Επίσης, παρατηρήθηκε ενίσχυση του διεθνούς προφίλ 

αυτών, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις χαρακτηρίζονται πλέον από αξιοπιστία, 

δημιουργώντας νέες συνθήκες ανταγωνισμού, συνεργασιών και τρόπων 

χρηματοδότησης. Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων, οι επιχειρήσεις 

του κλάδου φαίνεται ότι αξιοποιούν τις δυνατότητες των διοικητικών στελεχών 

προκειμένου να προσαρμόσουν τις Οικονομικές Καταστάσεις στα πραγματικά επίπεδα, 

παρέχοντας επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση στους εξωτερικούς χρήστες των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
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5.2 Προτάσεις 

Η πρόοδος της οικονομίας της εκάστοτε χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και 

από την εμπιστοσύνη που έχει η Κεφαλαιαγορά της στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Η 

δημιουργία  και εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή 

αξιόπιστης και διεθνώς συγκρίσιμης λογιστικής πληροφόρησης. Με την εφαρμογή τους  

σε όλες τις επιχειρήσεις θα επιτευχθούν τα παρακάτω: 

 Διαφάνεια και αξιοπιστία στην αποτύπωση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Παροχή έγκυρης και υψηλής ποιότητας λογιστική πληροφόρηση. 

 Συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα. 

 Δανειοδοτήσεις από τράπεζες της Ε.Ε. και επενδύσεις ξένων εταιριών. 

  Διαρκής ενημέρωση για τις αλλαγές και τις επικαιροποιήσεις των 

διερμηνειών των προτύπων. 

 Αναβάθμιση μηχανογραφικών συστημάτων, όπου απαιτείται, για την 

καλύτερη ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις. 

 

Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. επήλθε πληθώρα αλλαγών ως προς το λογιστικό 

χειρισμό και την λογιστική απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Υπάρχει μια σαφής και συνεχής βελτίωση και αξιοπιστία στα οικονομικά 

στοιχεία που παρουσιάζουν και δημοσιεύουν. Οφείλουμε αρχικά να πούμε ότι πρέπει να 

θεσμοθετηθεί η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή όχι, ώστε να υπάρχει αξιοπιστία στα οικονομικά 

αποτελέσματα τους, συγκρισιμότητα με άλλες εταιρίες, αλλά και περιθώρια δανεισμού 

από τράπεζες του εξωτερικού, επενδύσεις ξένων εταιριών κ.α..  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, διακρίναμε ότι οι καλά ενημερωμένες 

διοικήσεις διαφοροποίησαν στοιχεία της επιχειρησιακής στρατηγικής τους, ενώ η 

πλειοψηφία των εταιριών δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές. Η συμπεριφορά  αυτή 

σχετίζεται άμεσα με την ενημέρωση που υπάρχει για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή 

των Δ.Π.Χ.Α. Συνεπώς η περαιτέρω ενημέρωση των διοικήσεων για τις θετικές 
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επιπτώσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16, θα μπορούσε να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων που θα συνδυάζονται από στοχευμένες  επιλογές, αντλώντας 

τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α. και αξιοποιώντας αυτά προς 

όφελος τους.   

Για τη επιτυχή εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α και την άντληση των πλεονεκτημάτων 

που προσφέρουν, οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε 

αντίστοιχες δράσεις με αυτές των εισηγμένων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μελέτες που 

έχουν διενεργηθεί κατά το παρελθόν, το απαιτούμενο κόστος αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγοντα για μια τέτοια εξέλιξη, οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να ενταχθούν στα 

Δ.Π.Χ.Α. διότι δεν έχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την υιοθέτηση και εφαρμογή τους. 

Πρέπει να υπάρχει η σταδιακή εφαρμογή αυτών και η εκμάθηση τους από εξειδικευμένο 

προσωπικό.  Επομένως, πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική υιοθέτηση ή ενθάρρυνση για 

την εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Α. στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδυαστούν  

με δράσεις, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την επαρκή ανταπόκριση, ειδικότερα των μικρών 

και μικρομεσαίων οικονομικών μονάδων.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιευμένες σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α. παρέχουν 

χρήσιμα στοιχεία στα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την οικονομική θέση και 

τις επιδόσεις των εταιριών, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διαχείρισης των 

πόρων από τις διοικήσεις.  Επιπροσθέτως, ιδιαίτερης προσοχής από τους εξωτερικούς 

χρήστες χρήζουν τα παρακάτω στοιχεία:   

  

 Τα Πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων.  

 Τα έσοδα και οι δαπάνες. 

 Τα κέρδη ή οι ζημιές.   

 Το σύνολο των υποχρεώσεων.  

 Η καθαρή θέση.  

 Οι ταμειακές ροές.  

  

Ανακεφαλαιώνοντας, στο  σημερινό οικονομικό περιβάλλον, υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης των δυνατοτήτων των Δ.Π.Χ.Α. Η ένταξή τους, ως 

μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού, μπορεί να αποφέρει επιπλέον οφέλη στις 
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επιχειρήσεις, αρκεί να γίνεται ορθολογική χρήση των δυνατοτήτων τους και επιλογή των 

κατάλληλων μεθόδων για την εκάστοτε επιχείρηση. Επιπλέον, η υιοθέτηση των 

Δ.Π.Χ.Α. από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου, μπορεί να δημιουργήσει 

σημαντικά  οφέλη σε αυτές, σε σχέση με τη λειτουργία αλλά και τη διεθνή εικόνα τους. 

Θα συνδράμει στη σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ωθώντας στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την καλύτερη ανταπόκριση 

τους στον ανταγωνισμό. Η χρησιμοποίησή τους μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και 

να ενισχύσει σημαντικά το έργο των εποπτικών αρχών. Επιπρόσθετα είναι αναγκαίο τα 

Δ.Π.Χ.Α. να εξελίσσονται, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις συνεχείς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και της Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, οι 

εξωτερικοί χρήστες, έχουν στη διάθεση τους οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, που 

χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία, αξιοπιστία και σαφήνεια, παρέχοντας τους 

αντικειμενική εικόνα μεταξύ των εταιριών του  κλάδου τροφίμων και ποτών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ο

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

                                                                                         Ερωτηματολόγιο 

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..……………………………………………………………………………...……………………… 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:……………………………………………………………………………………………………. 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση 1. 

Ποια είναι η θέση σας στην εταιρία; 

Γενικός Διευθυντής  

Προϊστάμενος Λογιστηρίου   

Διοικητικό Στέλεχος   

Οικονομικός Διευθυντής  

Άλλο:   ……………………………………………………………………………  

Ερώτηση 2. 

Φύλο; 

Άνδρας    

Γυναίκα  

Ερώτηση 3. 

Ηλικιακή Ομάδα; 

25-35  

36-46  

47-57  
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57+  

 

Ερώτηση 4. 

Έτη Προυπηρεσίας συνολικά; 

0-10  

11-20  

21-30  

31+  

 

Ερώτηση 5. 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο; 

Λύκειο  

Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.  

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

 
 
 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση 6. 

Τι είδους λογιστικά πρότυπα χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των οικονομικών σας 

καταστάσεων;  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   
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Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

 

 
 

Ερώτηση 7. 

Πως αντιμετωπίζετε την εισαγωγή των ΔΛΠ ; 

Ως πρόσθετη εργασία    

Ως υποχρέωση  

Ως μέσο παροχής πληρέστερων και πιο ποιοτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών  

Ως εργαλείο αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων χρηματ. πληροφοριών  

Κάτι άλλο, παρακαλώ αναφέρετε……………………………………… 

Ερώτηση 8. 

Πιστεύετε ότι η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. συνέβαλλε θετικά στη λειτουργία της εταιρίας που 

εργάζεστε; 

Πάρα πολύ    

Πολύ  

Λίγο   

Καθόλου  

Ερώτηση 9. 

Η διοίκηση της εταιρείας είναι ενήμερη για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.; 

Πάρα πολύ   

Πολύ  

Λίγο   

Καθόλου  
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Ερώτηση 10. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας έχει  μεταβληθεί λόγω των αλλαγών που έχουν 

επέλθει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.;   

Πάρα πολύ   

Πολύ  

Λίγο   

Καθόλου  

Ερώτηση 11. 

Με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. οι Οικονομικές Καταστάσεις παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία. 

Πάρα πολύ   

Πολύ  

Λίγο   

Καθόλου  

Ερώτηση 12. 

Πιστεύετε ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ; 

Θα δείξει αδυναμίες της επιχείρησης  

Θα βοηθήσει στην εξεύρεση νέων πόρων  

Θα επιδράσει θετικά στην εικόνα της επιχείρησης  

Κάτι άλλο, παρακαλώ αναφέρετε……………………………………… 

Ερώτηση 13. 

 Oι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τα ΔΛΠ σε σύγκριση με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα παρουσιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα και 

διευκολύνουν τους επενδυτές και τους αναλυτές να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά 

με την οικονομική εικόνα των εταιριών.  

Διαφωνώ απόλυτα   

Διαφωνώ  

Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ   
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Συμφωνώ  

Συμφωνώ απόλυτα  

Ερώτηση 14. 

Πως θα αξιολογούσατε την κερδοφορία της εταιρεία που εργάζεστε ως σήμερα ; 

Όχι ικανοποιητική   

Μέτρια  

Καλή   

Ικανοποιητική  

 

Ερώτηση 15. 

Χρησιμοποιεί κάποια σύμβαση μίσθωσης leasing η εταιρια που εργάζεστε; 

Στα κινητά πάγια στοιχεία   

Στα ακίντα πάγια στοιχεία  

Στα εμπεμπηγμένα στοιχεία (κυρίως μηχανήματα)  

Καμία   

 
 

Ερώτηση 16. 

Εφόσον χρησιμοποιεί κάποια σύμβαση leasing, ποια μορφή χρησιμοποιεί; 

Χρηματοοικονομική Μίσθωση    

Λειτουργική Μίσθωση    

Ερώτηση 17. 

Οι διαφορετικοί λογιστικοί χειρισμοί που υιοθετεί το Δ.Π.Χ.Α 16 σε σχέση με τα Ε.Λ.Π. 

πως έχουν επηρεάσει  την εταιρεία που εργάζεστε : 

Πάρα πολύ   

Πολύ  
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Λίγο   

Καθόλου  

Ερώτηση 18. 

Ποιος ο τρόπος ομαλής μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 16 ;  

Σταδιακή εφαρμογή    

Παράλληλη εφαρμογή  

Άμεση κατάργηση των ΕΛΠ και Εφαρμογή των ΔΛΠ  

 

Ερώτηση 19. 

Θεωρείτε ότι η χρηματοδοτική μίσθωση leasing είναι παράγοντας βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας στην εταιρία που εργάζεστε; 

Πάρα πολύ   

Πολύ  

Λίγο   

Καθόλου  

Ερώτηση 20. 

Μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στην Ελλάδα πιστεύετε  ότι ενισχύθηκε το διεθνές 

προφίλ της εταιρίας; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 21. 

Θεωρείτε ότι επηρεάστηκε, είτε θετικά, είτε αρνητικά η πιστοληπτική ικανότητα της 

εταιρίας; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασίας σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ο

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 



 

125 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Ο

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  

 

2014 101.510 -44.490 -48.774 -9.466 191.300 6.569 184.731 4.544 180.187 -7.766 191.300 5.119 56.306

2015 80.671 -34.806 -58.495 -18.784 177.123 -51.277 228.400 3.716 224.684 -2.067 177.123 2.449 53.482

2016 68.581 -21.236 -40.931 -8.168 135.779 -92.593 228.372 4.120 224.252 -8.786 135.779 2.349 49.063

2014 4.157 -279 -764 477 12.903 2.671 10.232 1.411 8.821 492 12.903 300 7.805

2015 3.273 -350 -958 153 12.044 1.708 10.336 1.254 9.082 460 12.044 280 7.514

2016 2.367 -292 -1.561 856 11.723 147 11.576 1.829 9.747 436 11.723 233 7.253

2014 61.690 11.057 1.014 26.764 109.926 40.115 69.811 22.367 47.444 3.584 109.926 5.950 54.137

2015 59.935 11.195 70 25.163 119.829 40.179 79.650 26.215 53.435 3.698 119.830 6.441 55.600

2016 55.573 3.385 4.458 23.224 110.660 35.528 75.132 25.659 49.473 3.283 110.660 6.381 51.895

2014 104.600 10.961 1.073 46.122 174.742 44.386 130.356 60.953 69.403 7.996 174.742 3.851 82.749

2015 105.078 11.857 -407 45.059 181.834 43.882 137.952 60.645 77.307 7.002 181.834 3.872 82.629

2016 97.747 10.041 -3.906 43.783 183.359 39.955 143.404 61.707 81.697 7.769 183.359 3.665 80.999

2014 6.398 522 -1.795 1.724 36.596 23.354 13.242 10.092 3.150 426 36.596 772 27.234

2015 7.534 1.056 -1.191 2.129 35.386 22.153 13.233 10.045 3.188 850 35.386 747 23.832

2016 8.292 1.421 -146 2.656 34.831 22.025 12.806 10.186 2.620 621 34.831 932 23.008

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 

ΑΒΕΕ

Χρεωστικ

οί Τόκοι

Σύνολο 

Ενεργητικ

ού

Αποσβέ

σεις 

Παγίων

ΥΙΟΙ Ε. 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤ

Η - ΑΛΕΥ/ΝΙΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑ

ΝΙΑ 

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟ

Σ ΑΕ

Ενσώματα 

Πάγια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

Μεικτά 

Κέρδη

Συνολικ

ά 

Κεφάλαι

α 

Ίδια 

Κεφάλαια

Ξένα 

Κεφάλαια 

Μακροπρ

όθεσμες  

Υποχρεώ

σεις

Βραχυπροθ

εσμες 

Υποχρεώσε

ις

Εταιρία Χρήση
Κύκλος 

Εργασιών
EBITDA

Κέρδη 

μετα από 

Φόρους
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2014 12.468 -153 -271 0 46.575 3.281 43.294 808 42.486 0 46.575 442 12.930

2015 0 -248 -434 0 29.125 18.077 11.048 1.121 9.927 0 29.124 95 4.574

2016 0 -346 -494 0 29.004 17.587 11.417 948 10.469 0 29.004 95 4.479

2014 51.439 -14.035 -22.302 14.885 62.711 -29.802 92.513 1.215 91.298 3.935 62.710 2.204 37.408

2015 45.420 -10.617 -19.116 11.806 49.823 -48.921 98.744 1.128 97.616 5.530 49.823 2.077 22.762

2016 41.802 -860 -5.023 11.490 31.144 -54.031 85.175 723 84.452 4.922 31.144 1.704 5.009

2.014 88.006 9.589 3.503 68.520 161.303 85.977 75.326 28.476 46.850 2.114 161.303 3.882 100.645

2.015 101.372 9.055 586 82.169 161.806 84.268 77.538 26.600 50.938 2.196 161.806 3.754 97.818

2.016 96.537 11.039 2.896 72.720 159.223 86.505 72.718 20.350 52.368 2.547 159.223 3.909 96.033

2014 61.243 7.507 2.483 10.550 87.301 28.784 58.517 11.908 46.609 2.641 87.295 576 7.241

2015 57.358 6.915 2.353 9.258 75.331 21.918 53.413 871 52.542 2.319 75.331 11.486 11.486

2016 47.458 3.675 574 6.627 70.935 21.460 49.475 863 48.612 1.953 70.934 10.701 10.701

2014 42.503 2.953 419 375 59.015 15.903 43.112 5.233 37.879 1.282 59.015 1.120 8.962

2015 44.657 3.250 144 205 59.721 16.436 43.285 5.074 38.211 1.204 59.721 1.419 10.296

2016 51.443 3.902 988 280 59.364 17.405 41.959 4.012 37.947 1.161 59.364 1.553 10.970

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ 

ΑΕ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ 

ΑΕ

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 

& ΥΙΟΣ 

HOLDING Α.Ε.

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ 

ΑΒΕΕ

Χρεωστικ

οί Τόκοι

Σύνολο 

Ενεργητικ

ού

Αποσβέ

σεις 

Παγίων

Ενσώματα 

Πάγια

Μεικτά 

Κέρδη

Συνολικ

ά 

Κεφάλαι

α 

Ίδια 

Κεφάλαια

Ξένα 

Κεφάλαια 

Μακροπρ

όθεσμες  

Υποχρεώ

σεις

Βραχυπροθ

εσμες 

Υποχρεώσε

ις

Εταιρία Χρήση
Κύκλος 

Εργασιών
EBITDA

Κέρδη 

μετα από 

Φόρους
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2014 423.000 5.800 -10.000 127.000 264.400 53.400 211.000 132.400 78.600 4.000 264.400 13.600 111.300

2015 412.900 11.200 -3.700 132.300 279.400 123.200 156.200 69.800 86.400 3.000 279.400 13.600 110.000

2016 411.800 18.000 2.400 133.500 285.300 124.800 160.500 58.100 102.400 2.000 285.300 13.600 120.400

2014 35.865 3.300 1.542 9.309 36.715 16.528 20.187 9.153 11.034 519 36.715 476 12.402

2015 34.008 2.477 695 8.000 35.730 17.021 18.709 6.944 11.765 680 35.730 579 11.974

2016 33.576 3.840 1.927 9.649 35.969 18.794 17.175 12.470 4.705 540 35.969 564 11.549

2014 156.582 14.354 -8.499 2.885 340.705 60.172 280.533 48.122 232.411 13.060 340.705 6.643 70.016

2015 165.421 22.340 60.777 2.953 365.114 123.898 241.216 148.085 93.131 12.774 365.114 6.190 71.424

2016 175.044 27.309 9.981 3.112 367.105 134.018 233.087 167.748 65.339 9.498 367.105 6.146 71.499

2014 117.881 12.296 43.536 818 203.075 19.957 183.118 112.072 71.046 10.360 203.075 2.330 31.152

2015 140.397 5.805 -4.396 1.848 217.659 15.078 202.581 111.038 91.543 6.445 217.659 2.649 27.769

2016 169.957 18.818 8.787 2.089 278.466 27.057 251.409 134.558 116.851 8.052 278.466 4.541 44.939

2014 86.518 1.406 -5.217 22.615 93.000 14.784 78.216 2.750 75.466 3.534 93.000 765 7.618

2015 59.745 -417 -6.290 15.817 76.516 8.496 68.020 564 67.456 3.416 76.516 1.510 7.122

2016 54.323 352 4.714 16.499 80.916 13.247 67.669 524 67.145 3.436 80.916 -5.523 6.797

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ

COCA COLA 

E.E.E. AΕ

ΜΥΛΟΙ 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ

ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

Χρεωστικ

οί Τόκοι

Σύνολο 

Ενεργητικ

ού

Αποσβέ

σεις 

Παγίων

Ενσώματα 

Πάγια

Μεικτά 

Κέρδη

Συνολικ

ά 

Κεφάλαι

α 

Ίδια 

Κεφάλαια

Ξένα 

Κεφάλαια 

Μακροπρ

όθεσμες  

Υποχρεώ

σεις

Βραχυπροθ

εσμες 

Υποχρεώσε

ις

Εταιρία Χρήση
Κύκλος 

Εργασιών
EBITDA

Κέρδη 

μετα από 

Φόρους
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2014 24.737 2.452 -539 6.161 40.031 8.060 31.971 18.608 13.363 1.112 40.031 1.413 21.603

2015 28.625 3.145 227 5.499 37.182 8.293 28.889 17.174 11.715 1.220 37.182 1.401 20.122

2016 27.633 2.387 4 5.316 36.299 8.313 27.986 14.394 13.592 950 36.299 1.178 18.986

2014 77.150 6.192 3.571 18.173 70.514 39.057 31.457 9.632 21.825 100 70.515 2.126 37.625

2015 66.951 7.312 3.843 22.371 69.709 40.939 28.770 11.173 17.597 744 69.709 2.994 37.333

2016 60.570 10.390 6.236 25.744 76.322 45.192 31.130 18.039 13.091 593 76.321 3.080 37.814

2014 19.206 127 -661 1.796 20.612 5.526 15.086 10.999 4.087 -675 20.611 5,64 9.910

2015 16.208 349 -758 1.870 20.353 4.769 15.584 11.000 4.584 -688 20.353 5,98 9.935

2016 16.810 975 -160 2.808 21.040 4.606 16.434 2.025 14.409 -719 21.040 6,34 9.916

2014 26.726 141 -3.169 2.271 30.234 7.228 23.006 3.116 19.890 2.031 30.234 739 14.492

2015 23.840 203 -3.247 1.863 28.735 3.976 24.759 3.260 21.499 1.913 28.735 702 13.761

2016 22.926 -1.192 -4.796 1.992 26.937 -821 27.758 3.544 24.214 2.216 26.937 682 13.094

2014 17.897 866 1.662 6.205 21.829 17.771 4.058 672 3.386 14 21.829 185 7.138

2015 18.083 2.743 1.755 6.456 22.455 17.760 4.695 512 4.183 18 22.455 184 6.095

2016 18.577 3.049 2.092 6.616 23.775 19.027 4.748 506 4.242 19 23.775 153 6.035

ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛ

ΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛ

ΟΣ ΑΕ

ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 

ΑΒΕΕ

Χρεωστικ

οί Τόκοι

Σύνολο 

Ενεργητικ

ού

Αποσβέ

σεις 

Παγίων

Ενσώματα 

Πάγια

Μεικτά 

Κέρδη

Συνολικ

ά 

Κεφάλαι

α 

Ίδια 

Κεφάλαια

Ξένα 

Κεφάλαια 

Μακροπρ

όθεσμες  

Υποχρεώ

σεις

Βραχυπροθ

εσμες 

Υποχρεώσε

ις

Εταιρία Χρήση
Κύκλος 

Εργασιών
EBITDA

Κέρδη 

μετα από 

Φόρους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Ο

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  

 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού 

Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού 

Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

Μ.Ο .
ΚΑΤΑ

ΤΑΞΗ

ΣΤΕΛΙΟ Σ 

ΚΑΝΑΚΗΣ 

ΑΒΕΕ

3 4 6 1 3,50 1

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 4 5 5 3 4,25 2

ΙΧΘΥΟ ΤΡΟ ΦΕΙ

Α ΣΕΛΟ ΝΤΑ 

ΑΕΓΕ

1 17 2 2 5,50 3

ΑΡΤΟ ΒΙΟ ΜΗΧ

ΑΝΙΑ 

ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚ

Ο Σ ΑΕ

6 3 9 7 6,25 4

ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ 2 16 4 4 6,50 5

ΜΥΛΟ Ι 

ΚΕΠΕΝΟ Υ 

ΑΒΕΕ

5 10 7 5 6,75 6

ΜΥΛΟ Ι 

ΛΟ ΥΛΗ ΑΕ
8 1 11 8 7,00 7

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 7 13 8 6 8,50 8

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 

ΑΒΕΕ
13 2 13 11 9,75 9

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
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Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Καθαρού 

Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού 

Κέρδους

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας 

Επενδύσεων

Μ.Ο .
ΚΑΤΑ

ΤΑΞΗ

ΕΒΡΟ ΦΑΡΜΑ 

ΑΒΕΕ
10 11 12 10 10,75 10

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ 

ΑΕ

9 18 10 9 11,50 11

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ 

ΑΒΕΕ
18 8 3 20 12,25 12

CO CA CO LA 

E.E.E. AΕ
12 9 16 13 12,50 13

ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ 17 15 1 18 12,75 14

ΚΤΗΜΑ 

ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ

16 6 15 16 13,25 15

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 14 7 18 15 13,50 16

Ι.ΜΠΟ ΥΤΑΡΗΣ 

& ΥΙΟ Σ 

HO LDING Α.Ε.

11 19 14 12 14,00 17

ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΥ

ΛΟ Ι Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟ ΠΟ Υ

ΛΟ Σ ΑΕ

15 14 17 14 15,00 18

ΥΙΟ Ι Ε. 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩ

ΤΗ - ΑΛΕΥ/ΝΙΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟ Υ ΑΕ

19 12 20 17 17,00 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

20 20 19 19 19,50 20

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας


