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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξεύρεση της κατάλληλης διάρθρωσης
των βραχυπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και πηγών χρηματοδότησης του Ομίλου
Κυπριώτη, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς προβλήματα στις τρέχουσες
υποχρεώσεις του.
Ο Όμιλος Κυπριώτη (εφεξής «η Εταιρία») αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα υψηλότατου
βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου δανεισμού (κυρίως τραπεζικού). Ο βραχυχρόνιος
τραπεζικός δανεισμός αποτελεί σημαντικότατο επιμέρους στοιχείο του Κεφαλαίου Κίνησης,
ωστόσο, η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του τρόπου εκτίμησης των
υπολοίπων στοιχείων που συνθέτουν το Κεφάλαιο Κίνησης, όπως είναι τα Αποθέματα, οι
Απαιτήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα, οι εμπορικές υποχρεώσεις κ.λπ.
Η εργασία παρουσιάζει αρχικά κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία,
και στο κύριο μέρος ακολουθεί μια συγκριτική ανάλυση κάποιων πολύ σημαντικών
αριθμοδεικτών που αφορούν τις επιχειρήσεις του κλάδου για την περίοδο 2011 – 2015, και
την Εταιρία για το έτος 2015.
Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση των προβλέψεων των στοιχείων του Ισολογισμού, της
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
Στο τέλος, θα γίνει αναλυτική επεξήγηση του Κεφαλαίου Κίνησης και της σημασίας του στο
σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και ακριβής απεικόνιση της σταδιακής εξέλιξης του
Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρίας για την περίοδο 2016 – 2021.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Κυπριώτη “Kipriotis Resort Complex”, είναι ένας απο τους
μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους των Δωδεκανήσων και ένας απο τους
σημαντικότερους στην Ελλάδα με μόνιμη παρουσία ανάμεσα στις 20 πρώτες αλυσίδες
ξενοδοχείων της χώρας μας. Ο όμιλος διαθέτει συνολικά πέντε (5) ξενοδοχεία στο νησί της
Κω, και οι εγκαταστάσεις του μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 7.000 άτομα σε συνέδρια
και εκδηλώσεις.
Στην Κω δίπλα στην πόλη, στην περιοχή Ψαλίδι, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5* (Kipriotis
Panorama Hotel & Suites και Kipriotis Maris Suites), τρία ξενοδοχεία 4* (Kipriotis Village
Resort, Kipriotis Hippocrates Hotel και Kipriotis Aqualand Hotel). Οι εγκαταστάσεις του
Ομίλου ολοκληρώνονται με τα δύο Συνεδριακά Κέντρα. Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω
(Kos International Convention Centre – KICC) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και
πολυτελέστερα συνεδριακά κέντρα της Μεσογείου. Στεγάζεται σε ένα νεόκτιστο αυτόνομο
κτήριο που συνορεύει με το Kipriotis Village Resort, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του Ομίλου,
και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα υπόλοιπα 4 ξενοδοχεία. Αποτελούμενο από
20 αίθουσες συνεδριάσεων, με δυναμικότητα 5500 ατόμων, αποτελεί την ιδανική επιλογή
για κάθε είδους συνέδρια και εκδηλώσεις. Το Panorama Conference Centre στεγάζεται στο
5* ξενοδοχείο Panorama Hotel & Suites και έχει δυναμικότητα 10 αιθουσών και 1500
ατόμων.
Το Kipriotis Panorama Hotel & Suites αποτελείται από 253 κομψά και ευρύχωρα δωμάτια
σε 7 ορόφους με υπέροχη θέα στη θάλασσα ή το βουνό.
Το Kipriotis Maris Suites βρίσκεται πολύ κοντά στην παραλία και διαθέτει 144 ευρύχωρα,
πολυτελή και μοντέρνα δωμάτια. Οκτώ από αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με
ειδικές ανάγκες.
Το Kipriotis Village Resort αποτελείται από 709 δωμάτια, πισίνες, γήπεδα και εξαιρετικά
εστιατόρια και μπαρ.
Τα ξενοδοχεία Kipriotis Hippocrates Hotel και Kipriotis Aqualand Hotel αποτελούνται από
173 και 203 δωμάτια, αντίστοιχα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ & ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
των επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα και συγκρίσιμα αποτελέσματα
με αυτά της Εταιρίας. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η
χρηματοοικονομική εικόνα του κλάδου για την πενταετία 2011 – 2015. Ως μέτρο σύγκρισης
των στοιχείων της Εταιρίας μας έχουν χρησιμοποιηθεί τα αντίστοιχα δημοσιευμένα
στοιχεία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πολυτελείας και Α’ Κατηγορίας. Οι
συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες γεωγραφικά κατατάσσονται στην ευρύτερη
Νησιωτική Ελλάδα.

Μέσοι Όροι πενταετίας (2011-2015) - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αριθμοδείκτες
Πολυτελείας (%) Α' Κατηγορίας(%)

Αριθμοδείκτες
Ομίλου (2015)

ΜΟΔ

1)

Περιθώριο μικτού κέρδους

31,59%

34,31%

32,95%

79,72%

2)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους

-9,71%

-0,24%

-4,98%

-0,34%

3)

Περιθώριο καθαρού κέρδους

-28,56%

-5,64%

-17,10%

-19,92%

4)

Περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA

16,68%

27,23%

21,96%

24,75%

5)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

-2,25%

1,92%

-0,17%

-25,99%

6)

Αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων

-1,21%

2,16%

0,48%

-2,94%

7)

Γενική Ρευστότητα

1,59%

3,14%

2,37%

6,92%

8)

Ειδική Ρευστότητα

1,56%

2,83%

2,20%

6,58%

9)

Ταμειακή Ρευστότητα

0,82%

1,51%

1,17%

1,40%

10)

Σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια (:1)

4,59

1,36

2,98

11)

Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών
Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός προς
ίδια κεφάλαια

5,28%

19,43%

12,36%

0,47

0,31

0,39

3,51

1,21

0,73

0,97

2,53

150

119

135

45

122

115

119

453

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων
Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων
(ημέρες)

19

25

22

46

19

15

17

8

Διάρκεια εμπορικού κύκλου (ημέρες)

47

19

33

-399

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
προς πωλήσεις
Μέσος Όρος προθεσμίας είσπραξης
απαιτήσεων (ημέρες)
Μέσος Όρος προθεσμίας εξόφλησης
προμηθευτών (ημέρες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μέσοι Όροι Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών Εταιρίας και Κλάδου
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9,16
-1,73%

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι Αριθμητικοί Μέσοι Όροι (ΜΟΔ) για κάθε αριθμοδείκτη
του κλάδου και οι αντίστοιχοι δείκτες της Εταιρίας μας για το έτος 2015. Από τη σύγκριση
των δεικτών του κλάδου και της Εταιρίας προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την
αποδοτικότητα, τη ρευστότητα και γενικότερα για την χρηματοοικονομική κατάσταση της
Εταιρίας. Επιπροσθέτως, σημαντικές πληροφορίες και ενδείξεις μπορούν να εξαχθούν
σχετικά με τις μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις της Εταιρίας με σκοπό τη βελτίωση των
συγκεκριμένων αριθμοδεικτών, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των επιχειρήσεων του κλάδου, ο αριθμοδείκτης που εξετάζει το περιθώριο μικτού κέρδους
διαμορφώνεται σε 32,95% για την εξεταζόμενη περίοδο. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης
παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα μιας πωλούμενης μονάδας, αν υπολογιστεί ως
μοναδικό έξοδο το Κόστος Πωληθέντων. Το περιθώριο μικτού κέρδους για την Εταιρία
διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το κλάδο, και πιο
συγκεκριμένα σε 79,72%. Ο σύγκριση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου
αριθμοδείκτη παρέχουν μια σαφέστατη ένδειξη ότι η Εταιρία είναι πολύ πιο
αποτελεσματική από τις επιχειρήσεις του κλάδου όσον αφορά το Κόστος Πωληθέντων.
Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους για τον κλάδο διαμορφώνεται σε -4,98% και για την
Εταιρία σε -0,34%. Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα μιας
πωλούμενης μονάδας, συνυπολογίζοντας το σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Από τη
σύγκριση των στοιχείων προκύπτει πως η Εταιρία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι
των υπολοίπων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ωστόσο οφείλει να βελτιώσει τη διαχείριση
του λειτουργικού της κόστους, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης για την Εταιρία είναι
αρνητικός.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους αποτυπώνει την καθαρή αποτελεσματικότητα της
πωλούμενης μονάδας, αφού υπολογίζεται το συνολικό κόστος κάθε επιχείρησης εκτός του
φόρου εισοδήματος. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι αρνητικός τόσο για τις
επιχειρήσεις του κλάδου όσο και για την Εταιρία. Το περιθώριο καθαρού κέρδους για την
Εταιρία διαμορφώνεται σε -19,92% για το 2015 και για τον κλάδο σε -17,10%. Παρατηρείται
λοιπόν, πως το συνολικό αποτέλεσμα του κλάδου όσον αφορά τα ξενοδοχεία Πολυτελείας
και Α’ Κατηγορίας στη Νησιωτική Ελλάδα για την περίοδο 2011-2015 είναι ιδιαιτέρως
αρνητικό, ένα γεγονός που σίγουρα απασχολεί τους υπευθύνους των ξενοδοχείων, τόσο ως
προς την διαχείριση του κόστος των Εταιριών αλλά και γενικότερα ως προς τις μελλοντικές
στρατηγικές τους κινήσεις.
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Ο επόμενος αριθμοδείκτης που εξετάζεται είναι το περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA. Ως
EBITDA ορίζεται το ταμειακό λειτουργικό αποτέλεσμα ή διαφορετικά, το αποτέλεσμα που
προκύπτει προτού αφαιρεθούν από τις πωλήσεις οι αποσβέσεις, οι δεδουλευμένοι τόκοι
και ο φόρος εισοδήματος. Το καθαρό ποσό του EBITDA αλλά και το περιθώριο αποτελούν
πάρα πολύ σημαντικούς δείκτες καθώς καταδεικνύουν τη ικανότητα των επιχειρήσεων να
καλύπτουν τους χρηματοοικονομικούς τόκους που τις βαρύνουν. Η Εταιρία στη
συγκεκριμένη περίπτωση καταγράφει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τον κλάδο
καθώς το περιθώριο διαμορφώνεται σε 24,75% για το 2015 έναντι περιθωρίου 21,96% του
κλάδου.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) παρουσιάζει το ποσό του καθαρού
αποτελέσματος που επιστρέφεται στους μετόχους σαν ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων. Ο
συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δείκτη για τους ιδιοκτήτες
των επιχειρήσεων αφού μετρά την αποτελεσματικότητα των εταιριών αποκαλύπτοντας το
κέρδος ή τη ζημία που πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις με τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι
μέτοχοι. Το ROE για την Εταιρία διαμορφώνεται σε -25,99% έναντι -0,17% κατά μέσο όρο
των επιχειρήσεων του κλάδου. Η απόδοση που λαμβάνουν οι μέτοχοι για τα κεφάλαια που
έχουν επενδύσει στην Εταιρία είναι ιδιαιτέρως αρνητική εξαιτίας του αρνητικού καθαρού
αποτελέσματος που επιτυγχάνει η Εταιρία σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις. Είναι αυτονόητο πως η Εταιρία πρέπει να επιτύχει θετικά καθαρά
αποτελέσματα για να αντιστραφεί η εικόνα του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη καθώς και
του ROA που ακολουθεί στην ανάλυση.
Η αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA) παρουσιάζει πόσο αποδοτικά
χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχειρήσεις προκειμένου να
δημιουργηθούν θετικά αποτελέσματα (κέρδη). Όπως είναι λογικό, η Εταιρία παρουσιάζει
αρνητικό ROA (-2,94%).
Οι επόμενοι αριθμοδείκτες που εξετάζονται είναι αυτοί που αφορούν τη ρευστότητα των
επιχειρήσεων, ξεκινώντας την ανάλυση με το δείκτη της Γενικής Ρευστότητας. Ο δείκτης
Γενικής Ρευστότητας ορίζεται ως το πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς το
σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων και αποτυπώνει την επάρκεια των στοιχείων
του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης πρέπει να υπερβαίνει τη
μονάδα, ωστόσο παρατηρούμε ότι στο συγκεκριμένο κλάδο κινείται σε πολύ χαμηλότερα
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επίπεδα. Η Εταιρία επιτυγχάνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις επιχειρήσεις του
κλάδου αφού ο δείκτης διαμορφώνεται σε 6,92% έναντι 2,37% του κλάδου.
Ο δείκτης της Ειδικής Ρευστότητας διαφέρει του αντιστοίχου της Γενικής Ρευστότητας
μονάχα ως προς τη διαμόρφωση του αριθμητή, καθώς από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό
αφαιρούνται τα λιγότερα ρευστοποιήσιμα στοιχεία των αποθεμάτων. Η Εταιρία
παρουσιάζει ξανά καλύτερο δείκτη ρευστότητας (6,58%) έναντι του κλάδου (2,20%).
Ο δείκτης της Ταμειακής Ρευστότητας ορίζεται ως το πηλίκο των ταμειακών διαθεσίμων
προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρία επιτυγχάνει Ταμειακή Ρευστότητα
ποσοστού 1,40% για το 2015 έναντι ποσοστού 1,17% που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις του
κλάδου για το διάστημα 2011-2015. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι σύμφωνα με τους τρεις
αριθμοδείκτες ρευστότητας που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκριτική ανάλυση, η Εταιρία
εμφανίζει αρκετά υψηλότερη ρευστότητα σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις του κλάδου και
κατ’επέκταση στο συγκεκριμένο τομέα (ρευστότητα), η Εταιρία βρίσκεται σε
πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών.
Ο επόμενος αριθμοδείκτης που παρουσιάζεται στο πίνακα είναι η σχέση μεταξύ ξένων και
ιδίων κεφαλαίων. Ως Ίδια Κεφάλαια ορίζονται τόσο το καταβεβλημένο κεφάλαιο από τους
μετόχους των επιχειρήσεων, όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν την Καθαρή
Θέση (π.χ. Αποθεματικά, Αποτέλεσμα εις Νέον κ.λπ.). Τα ξένα Κεφάλαια αφορούν κεφάλαια
που έχουν διαθέσει οι δανειστές (π.χ. τράπεζες) για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των
επιχειρήσεων, αλλά και κεφάλαια που πρέπει να αποδοθούν στους λοιπούς πιστωτές των
επιχειρήσεων (π.χ. προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). Η σχέση βάσει του πίνακα
κινείται στα επίπεδα του 3 προς 1 (2,97) για τις επιχειρήσεις του κλάδου και 9 προς 1 (9,16)
για την Εταιρία. Αυτό πολύ απλά σημαίνει πως οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις κατά μέσο
όρου έχουν τριπλάσια ξένα κεφάλαια από Ίδια ενώ η Εταιρία χρησιμοποιεί περίπου 9
φορές περισσότερα ξένα κεφάλαια από Ίδια. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου
αριθμοδείκτη δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για την Εταιρία˙ κάθε άλλο ως ιδιαίτερα
ανησυχητικά μπορούν να χαρακτηριστούν αφού η υπέρμετρη χρήση ξένων κεφαλαίων
μπορεί να έχει πολύ επιβλαβείς επιδράσεις στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Το
αυξημένο κόστος δανεισμού, η μη ανανέωση της τραπεζικής χρηματοδότησης, η διακοπή
προμήθειας σημαντικών πρώτων υλών και υλικών για τη λειτουργία της επιχείρησης
αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των επιδράσεων που μπορεί να έχει η υπερβολική
και χωρίς μέτρο χρήση ξένων κεφαλαίων από μια επιχείρηση. Είναι αυτονόητο ότι η Εταιρία
πρέπει να προβεί άμεσα σε μείωση των ξένων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί και
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ταυτόχρονα ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της μέσω αύξησης του Μετοχικού της
Κεφαλαίου, είτε με κεφάλαια που θα προέλθουν από τους ήδη υπάρχοντες μετόχους της,
είτε από συμμετοχή νέων επενδυτών στη μετοχική σύνθεση της.
Στη συνέχεια εξετάζεται ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών. Ο
αριθμοδείκτης αυτός ουσιαστικά προσφέρει πληροφόρηση στους πιστωτές για τη
προστασία που έχουν έναντι της αθέτησης πληρωμών των χρηματοοικονομικών δαπανών
από πλευράς των επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του
αποτελέσματος προ τόκων και φόρων προς τις χρηματοοικονομικές δαπάνες τις περιόδου.
Λόγω του αρνητικού αποτελέσματος προ τόκων και φόρων (EBIT), ο αριθμοδείκτης για την
Εταιρία είναι αρνητικός (-1,73%) έναντι ποσοστού 12,36% των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο
αριθμοδείκτης δεν χρήζει ιδιαίτερης ερμηνείας έως ότου το EBIT περιόδου για την Εταιρία
διαμορφωθεί θετικό.
Η ανάλυση συνεχίζεται με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του αριθμοδείκτη που εξετάζει
τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό ως προς τα Ίδια Κεφάλαια. Ο κλάδος κατά μέσο
όρο χρησιμοποιεί ένα ποσό που αναλογεί στο 39% των Ιδίων Κεφαλαίων για την
βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότησή του. Η Εταιρία αντίθετα, χρησιμοποιεί πολύ
περισσότερα τραπεζικά κεφάλαια σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαιά της. Ο αριθμοδείκτης για
την Εταιρία διαμορφώνεται σε 3,51 που σημαίνει πως χρησιμοποιεί περίπου 3,5 φορές
περισσότερα κεφάλαια μέσω βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού σε σχέση με τα
κεφάλαια που προέρχονται από τους ιδιοκτήτες της . Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης
καταδεικνύει το ουσιαστικότερο πρόβλημα της Εταιρίας που είναι ο δυσβάστακτος
τραπεζικός δανεισμός της με βραχυχρόνιο ορίζοντα. Η Εταιρία οφείλει να διακανονίσει τις
οφειλές της αναζητώντας, σε συνεργασία με τις τράπεζες μια αναδιάρθρωση αυτών σε
επίπεδα που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μελλοντικά.
Το πρόβλημα των υπέρμετρων τραπεζικών υποχρεώσεων για την Εταιρία αποδεικνύεται και
από τον επόμενο αριθμοδείκτη που εξηγεί τη σχέση αυτών με τις πωλήσεις της εκάστοτε
περιόδου. Ο αριθμοδείκτης για τον κλάδο διαμορφώνεται κοντά στη μονάδα (0,97) ενώ για
την Εταιρία σε 2,53. Μια σχετικά απλοϊκή ερμηνεία του δείκτη είναι πως απαιτούνται
περίπου 2,5 χρόνια για να καλύψουν οι πωλήσεις της Εταιρίας τις βραχυπρόθεσμες
τραπεζικές της υποχρεώσεις, διάστημα που κρίνεται απαγορευτικό και από τη σύγκρισή
του με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του κλάδου.
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Με τη βοήθεια του πίνακα, προηγήθηκε συγκριτική ανάλυση με τη χρησιμοποίηση τριών
δεικτών ρευστότητας, αυτών της Γενικής, Ειδικής και Ταμειακής Ρευστότητας. Ωστόσο, οι
συγκεκριμένοι δείκτες δεν είναι οι μοναδικοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας
δώσουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη ρευστότητα μιας επιχείρησης.
Πολύ σημαντικοί δείκτες είναι και αυτοί που ακολουθούν στην ανάλυση, ξεκινώντας από
αυτόν που προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με τις ημέρες που απαιτούνται κατά μέσο όρο
για να ρευστοποιηθούν οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Ο πιο διαδεδομένος όρος του
αριθμοδείκτη είναι αυτός που χρησιμοποιείται και στην αγγλική γλώσσα και αποκαλείται
DSO (Days Sales Outstanding). Όπως αναφέρθη και προηγουμένως, ο δείκτης DSO παρέχει
πληροφόρηση σχετικά με τις ημέρες που απαιτούνται κατά μέσο όρο ώστε η Εταιρία να
εισπράξει τις απαιτήσεις που έχει από τους πελάτες της. Ο αριθμοδείκτης ορίζεται ως το
πηλίκο των απαιτήσεων που έχει η επιχείρηση κατά μέσο όρο από τους πελάτες της προς
τις συνολικές πωλήσεις, πολλαπλασιαζόμενο με 365 (ημέρες του έτους). Ωστόσο, στον
αριθμητή δεν πρέπει να υπολογιστούν κάποια στοιχεία του Ισολογισμού που εμπεριέχονται
στον συγκεκριμένο λογαριασμό (Απαιτήσεις από Πελάτες) και δεν πρόκειται να
διακανονιστούν χρηματικώς (π.χ. προπληρωμένα έξοδα). Επίσης, συναντάται συχνά στη
βιβλιογραφία η χρήση των πωλήσεων με πίστωση και όχι οι συνολικές πωλήσεις στον
παρανομαστή, όταν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα εξεύρεσης των πωλήσεων με πίστωση.
Ο αριθμοδείκτης για την Εταιρία κυμαίνεται σε αρκούντος ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση
με το κλάδο (45 ημέρες έναντι 135 ημερών αντίστοιχα). Η Εταιρία λοιπόν καταφέρνει και
διαχειρίζεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά τις απαιτήσεις που έχει έναντι των πελατών της,
κάτι που της προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της πλειοψηφίας
των ανταγωνιστών της, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα της στη συγκεκριμένη
κατηγορία όπως απεδείχθη και από τους προηγούμενους αριθμοδείκτες ρευστότητας.
Ο επόμενος αριθμοδείκτης που εξετάζεται αποκαλείται στα αγγλικά DPO (Days Payable
Outstanding) και υπολογίζει πόσες ημέρες κατά μέσο όρο χρειάζονται για να αποπληρώσει
μια επιχείρηση τους προμηθευτές της. Ορίζεται ως το πηλίκο των μέσων υποχρεώσεων
στους προμηθευτές προς το Κόστος Πωληθέντων της περιόδου, πολλαπλασιαζόμενο με
365. Το DPO της Εταιρίας για το 2015 διαμορφώνεται σε 453 ημέρες έναντι 119 ημερών των
επιχειρήσεων του κλάδου. Η πολύ υψηλή τιμή για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη δηλώνει
πως η Εταιρία αργεί χαρακτηριστικά να αποπληρώσει τους προμηθευτές της καθιστώντας
την ασυνεπή ως προς τις υποχρεώσεις της. Η αυξημένη τιμή του αριθμοδείκτη DPO είναι
ένδειξη έλλειψης μακροχρόνιων πηγών χρηματοδότησης (Ίδια Κεφάλαια, Μακροχρόνιος
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τραπεζικός δανεισμός, Ομολογίες) ή κακής διαχείρισης των στοιχείων του Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού, που έχει ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση πίστωσης από τους
προμηθευτές και την αύξηση των ορίων υπερανάληψης από τους τρεχούμενος
αλληλόχρεους λογαριασμούς που τηρούν οι επιχειρήσεις στα πιστωτικά Ιδρύματα. Η
επιχείρηση οφείλει να μειώσει τις μέσο διάστημα που αποπληρώνει τους προμηθευτές της
για να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της μαζί τους, ωστόσο ο υψηλός βραχυχρόνιος τραπεζικός
δανεισμός καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την στρατηγική επιλογή.
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων αποτελεί ουσιαστικά την αντίστροφη σχέση
του δείκτη της μέσης διάρκειας παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση, και παρέχει
πληροφόρηση σχετικά με το πόσες φορές ανανεώνονται τα αποθέματα της επιχείρησης
κατά τη διάρκεια μιας χρήσης. Για τον αριθμοδείκτη της μέσης διάρκειας παραμονής των
αποθεμάτων στην επιχείρηση χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος DIO (Days Inventory
Outstanding). Ο αριθμοδείκτης αυτός ορίζεται ως ο μέσος όρος των αποθεμάτων (αρχής και
τέλους χρήσης) προς το Κόστος Πωληθέντων, πολλαπλασιαζόμενο με 365 και δηλώνει το
μέσο διάστημα που διακρατούνται τα αποθέματα στην επιχείρηση έως ότου πωληθούν ή
αναλωθούν. Το DIO της Εταιρίας για το 2015 διαμορφώνεται σε 8 ημέρες έναντι 17 ημερών
των επιχειρήσεων του κλάδου, που σε συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη DSO επιβεβαιώνει
την άριστη επίδοση της Εταιρίας σε θέματα ρευστότητας.
Ο τελευταίος αριθμοδείκτης που αναλύεται στον πίνακα είναι αυτός που παρουσιάζει τη
Διάρκεια του Εμπορικού κύκλου. Είθισται για τον συγκεκριμένο δείκτη να
χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι: cash operating cycle, working capital cycle, trading cycle
ή cash conversion cycle (CCC). Το CCC ορίζεται ως το άθροισμα των δεικτών DSO και DIO,
μείον το DPO και ουσιαστικά παρουσιάζει την περίοδο (σε ημέρες) μεταξύ του σημείου που
χρηματικά διαθέσιμα δαπανώνται για την παραγωγή προϊόντων ή για την αγορά πρώτων
υλών, και του σημείου όπου γίνεται η είσπραξη των χρημάτων από τους αγοραστές. Οι
επιχειρήσεις ιδανικά αναζητούν έναν αρνητικό δείκτη CCC, όπως ακριβώς συμβαίνει και
στην περίπτωση της Εταιρίας. Ο αρνητικός δείκτης CCC σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν
πληρώνει για την προμήθεια των πρώτων υλών και γενικότερα των αποθεμάτων της παρά
μόνο πια όταν θα έχει εισπράξει το αντίτιμο της πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της.
Με αυτό τον τρόπο, το κεφάλαιο κίνησης χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και
χρηματικά διαθέσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Ο δείκτης για το
2015 διαμορφώνεται αρνητικός (-399 ημέρες) για την εταιρία και πολύ μακριά από τους
μέσους όρους του κλάδου (33 ημέρες). Με μια ορθότερη πολιτική ως προς τις πληρωμές
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των προμηθευτών ο δείκτης θα παρουσιάσει μια αυξητική τάση, ωστόσο παραμένει στόχος
για την Εταιρία η διατήρηση αρνητικού δείκτη CCC που θα της προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα ως προς τη διαχείριση των διαθεσίμων της έναντι των υπολοίπων
επιχειρήσεων του κλάδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2021
Η πρόβλεψη των στοιχείων του Ισολογισμού βασίστηκε στα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία
της διετίας 2014 – 2015, καθώς και από πληροφορίες και επιμέρους στοιχεία που
συνθέτουν τους λογαριασμούς του Ισολογισμού. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί,
αποτυπώνεται η χρηματοοικονομική διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
αλλά και οι πηγές χρηματοδότησης αυτών, για τα έτη 2014 & 2015 όπου υπάρχουν
δημοσιευμένα στοιχεία, καθώς επίσης και η εκτίμηση όλων των στοιχείων για την περίοδο
2016 – 2021.
Προτού γίνει η παρουσίαση της ανάλυσης σχετικά με την εκτίμηση του Ισολογισμού και των
επιμέρους στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική αναφορά στα ήδη
δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία της Εταιρίας για τα έτη 2014 & 2015. Τα Μη
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώνονται σε 144.725.048,95€ το 2014 και
143.031.403,17€ το 2015, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα
μακροχρόνιων κεφαλαίων (Καθαρή Θέση & Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις) δεν επαρκούν
για την κάλυψη των Μη Κυκλοφορούντων στοιχείων, και κατ’ επέκταση για τη χρηματοδότηση αυτών απαιτείται ένα πολύ μεγάλο μερίδιο από τις βραχυχρόνιες πηγές
χρηματοδότησης (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Η συγκεκριμένη διάρθρωση των
κεφαλαίων κρίνεται προβληματική και ιδιαιτέρως επικίνδυνη για τη βιωσιμότητά της
Εταιρίας. Αφενός μεν, η χρησιμοποίηση πολλών βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων αποτελεί μια
πολύ ριψοκίνδυνη στρατηγική για κάθε επιχείρηση καθώς τα επιτόκια είναι πιο
ευμετάβλητα για μικρές περιόδους και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη ανανέωσης της
γραμμής πιστώσεως από τις τράπεζες ή της διακοπής της προμήθειας πρώτων υλών από
τις συνεργαζόμενες εμπορικές επιχειρήσεις. Αφετέρου δε, η υπέρμετρη χρήση
βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση αρνητικού Κεφαλαίου
Κίνησης. Για το 2014, το Κεφάλαιο Κίνησης διαμορφώνεται σε -54.147.698,05€ και για το
2015 σε -67.253.300,38€, εφόσον συνυπολογιστούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τα
12
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140.353,56

251.833,48

141.728,28

253.207,20

146.146,32

254.511,13

145.676,40

255.955,38

146.009,00

258.467,37

141.790,93

255.338,29

113.602,94

215.786,74

114.096,09

218.358,00

13.343.126,50

-52.753.226,02

35.274.181,51
90.522.662,51
137.646,39
0,00

137.646,39

30.247.073,47
4.228.241,98

34.475.315,45
0,00
890.000,00
2.675.164,11
0,00
115.077,14
428.698,18
63.272,30
53.382,17

4.225.593,90
38.700.909,35

129.361.218,24

-53.199.315,52

35.077.531,07
90.326.011,07
137.646,39
0,00

137.646,39

31.137.073,47
4.243.905,89

35.380.979,36
0,00
890.000,00
3.317.755,49
0,00
463.964,76
428.698,18
62.256,60
53.382,17

5.216.057,19
40.597.036,56

131.060.694,01

-53.599.208,99

34.927.076,66
90.175.556,66
137.646,39
0,00

137.646,39

32.027.073,47
4.286.717,66

36.313.791,13
0,00
890.000,00
4.252.612,24
0,00
774.972,92
428.698,18
134.542,40
53.382,17

6.534.207,91
42.847.999,04

133.161.202,09

-53.775.269,83

35.000.454,88
90.248.934,88
137.646,39
0,00

137.646,39

32.917.073,47
4.333.959,71

37.251.033,18
0,00
890.000,00
5.619.026,17
0,00
1.092.081,47
428.698,18
206.822,22
53.382,17

8.290.010,20
45.541.043,38

135.927.624,64

-54.234.173,92

34.790.989,84
90.039.469,84
137.646,39
0,00

137.646,39

33.807.073,47
4.371.350,08

38.178.423,55
0,00
890.000,00
7.626.323,91
0,00
1.417.061,86
428.698,18
280.550,50
53.382,17

10.696.016,61
48.874.440,16

139.051.556,39

-55.081.799,53

34.442.242,34
89.690.722,34
137.646,39
0,00

137.646,39

34.697.073,47
4.957.608,23

39.654.681,70
0,00
890.000,00
10.591.115,28
0,00
1.752.199,93
428.698,18
350.772,06
53.382,17

14.066.167,61
53.720.849,31

143.549.218,04

-55.697.829,78

-40.782.855,99
14.465.624,01
143.894,95
0,00

143.894,95

55.715.187,88
5.453.395,96

61.168.583,84
50.795.205,59
4.575.748,28
12.871.774,60
0,00
2.097.189,70
435.225,91
486.900,04
50.764,33

71.312.808,45
132.481.392,29

147.090.911,25

-51.339.230,77

19.073.662,08
131.397,82
3.571.963,85

3.703.361,67

64.589.847,02
3.210.480,13

67.800.327,15
41.721.673,06
3.617.822,28
11.746.872,37
0,00
1.397.414,34
422.170,45
146.193,90
56.000,00

59.108.146,40
126.908.473,55

149.685.497,30

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Λοιποί φόροι και τέλη

Φόρος εισοδήματος

Εμπορικές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

Τραπεζικά δάνεια

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Αποτελέσματα εις νέο

-36.174.817,92

1.406.026,90
86.621.380,64

1.406.026,90
86.870.819,69

1.406.026,90
87.120.258,75

1.406.026,90
87.369.697,81

1.406.026,90
87.619.136,86

1.406.026,90
88.118.014,97

1.406.026,90
13.508.946,89

1.406.026,90
13.758.385,95

55.248.481,00

55.248.481,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο

Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Κεφάλαιο

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

129.361.218,24

11.151.424,82

131.060.694,01

9.429.401,12

133.161.202,08

7.602.764,51

135.927.624,64

5.623.599,06

Σύνολο ενεργητικού

139.051.556,39

5.166.867,83

4.059.508,07

4.960.448,35

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

143.549.218,04

10.898.217,62
9.174.889,99
7.346.809,13

5.365.131,69

4.911.529,54

3.843.721,33

4.742.090,35

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών

147.090.911,25

9.597.637,52

13.091.293,02

7.400.998,85
5.669.487,55
3.843.657,90

1.846.999,38

1.416.657,59

846.830,33

984.175,39

149.685.497,30

2.417.055,27
2.414.458,54
2.416.482,20
2.408.070,98

2.410.732,04

2.405.951,71

2.540.053,79

Λοιπές απαιτήσεις

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.076.600,23
1.082.760,23
1.088.920,24

1.095.080,25

1.107.400,27

1.088.920,24

596.872,83
2.400.018,17

1.217.861,17

Εμπορικές απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Σύνολο αποθεμάτων

111.479,92
111.478,92
108.364,81

110.278,98

112.458,37

113.547,36

102.183,80

104.261,91

0,00

116.018.091,75

0,00

119.909.269,19

0,00

123.731.800,97

0,00

128.324.860,13

0,00

133.427.957,32

0,00

138.382.350,21

0,00

143.031.403,17

0,00

144.725.048,95

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

11.015.737,21

9.676.102,26

9.676.102,26

426.578,83

426.578,83

366.295,27

366.295,27

326.948,26

326.948,26

287.601,26

287.601,26

248.254,25

248.254,25

208.907,24

208.907,24

Εμπορεύματα

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Αναβαλλόμενοι φόροι

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Δάνεια και απαιτήσεις

Σύνολο άυλων παγίων στοιχείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά άυλα

Άυλα πάγια στοιχεία
179.236,34

108.527.236,71

112.389.115,50

117.021.521,67

122.163.965,87

127.157.705,76

131.836.429,62

134.918.723,72

Σύνολο ενσώματων παγίων

179.236,34

3.768.467,48

104.575.775,71

4.481.098,15

5.078.006,51

6.026.525,69

7.492.947,10

8.368.858,53

9.352.453,22

9.589.567,37

Λοιπός εξοπλισμός

130.222,97

3.109.983,78

3.548.357,12

3.913.785,77

4.586.172,53

130.222,97

97.697.324,44

100.497.781,43

103.397.323,21

106.408.823,44

Ακίνητα
5.316.508,29

31.12.2021

109.354.510,47

31.12.2020

5.926.786,00

31.12.2019

112.862.061,23

31.12.2018

6.623.334,92

31.12.2017

115.860.641,48

31.12.2016

7.255.449,60

31.12.2015

118.073.706,75

31.12.2014

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Ισολογισμός

τραπεζικά δάνεια. Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης σημαίνει πως τα περιουσιακά στοιχεία που
μπορούν να μετατραπούν άμεσα ή έμμεσα σε χρηματικά μέσα σε χρονικό διάστημα μιας
λογιστικής χρήσης ή ενός λειτουργικού κύκλου (εφόσον ο λειτουργικός κύκλος είναι
μεγαλύτερος της λειτουργικής χρήσης) δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Το αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης μπορεί να διασφαλίζει ταχεία κυκλοφορία
των στοιχείων του ενεργητικού αλλά ο κίνδυνος αδυναμίας εξυπηρέτησης των
υποχρεώσεων από οριακές μεταβολές των πωλήσεων ή των γενικότερων συνθηκών της
αγοράς, μπορεί να φέρει την επιχείρηση αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πτώχευσης λόγω
αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανειστών και των προμηθευτών.
Τέλος, είναι εμφανές ότι το μείζον ζήτημα για την Εταιρία είναι ο υψηλότατος τραπεζικός
δανεισμός και τα μακροπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει. Σίγουρα θα απαιτηθεί μια
αναδιάρθρωση των δανείων σε συνεργασία με τους πιστωτές προκειμένου να βρεθεί μια
βιώσιμη λύση για την Εταιρία και να ικανοποιηθούν οι πιστωτές λαμβάνοντας σημαντικό
μέρος των κεφαλαίων που έχουν διαθέσει. Επίσης, είναι επιβεβλημένη η αύξηση των
κεφαλαίων που προέρχονται από τους μετόχους/ιδιοκτήτες της Εταιρίας, είτε ενισχύοντας
οι ίδιοι με περαιτέρω κεφάλαια την Εταιρία, είτε με την εξεύρεση επενδυτών που θα
εισφέρουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας.

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο Πίνακας 3 που παρατίθεται πιο κάτω παρουσιάζει τις μεταβολές των ενσώματων πάγιων
στοιχείων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρίας
αποτελούνται από τα Γήπεδα – Οικόπεδα, τα Κτίρια, το Μηχανολογικό Εξοπλισμό, τα
Μεταφορικά Μέσα και τα Έπιπλα & τον λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Ο λογαριασμός
Ακίνητα που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της Εταιρίας περιλαμβάνει τα Γήπεδα –
Οικόπεδα και τα Κτίρια ενώ ο λογαριασμός Λοιπός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα
Μεταφορικά Μέσα και τα Έπιπλα & τον λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Στον Πίνακα 3 για
το 2015 εμφανίζεται υπόλοιπο στις 31/12/2015 902.520,09€ για πάγια υπό εκτέλεση. Στο
συγκεκριμένο λογαριασμό παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία διαθέτονται για την
κατασκευή νέων ενσώματων πάγιων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία
προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων. Το κατά την ημέρα κλεισίματος του
Ισολογισμού υπόλοιπο του λογαριασμού απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόστος των
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ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα & λοιπός
ξενοδοχειακός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο ενσώματων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

13.222.341,67

107.798.251,66

19.368.079,38

459.582,46

33.244.686,05

902.520,09

174.995.461,31

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00

313.784,25
0,00

468.991,69
0,00

24.754,72
-2.000,00

445.823,65
0,00

0,00
-445.128,45

1.253.354,31
-447.128,45

13.222.341,67

108.112.035,91

19.837.071,07

482.337,18

33.690.509,70

457.391,64

175.801.687,16

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016

0,00

5.898.251,66

12.850.032,41

367.928,41

24.042.819,20

0,00

43.159.031,69

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00
0,00

2.949.125,83
0,00

1.110.565,74
0,00

15.237,20
0,00

1.410.020,94
0,00

0,00
0,00

5.484.949,71
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00

8.847.377,49

13.960.598,15

383.165,62

25.452.840,14

0,00

48.643.981,40

13.222.341,67

99.264.658,42

5.876.472,92

99.171,56

457.391,64

127.157.705,76

ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

8.237.669,56
Έπιπλα & λοιπός
ξενοδοχειακός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο ενσώματων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017

13.222.341,67

107.798.251,66

19.837.071,07

482.337,18

33.690.509,70

457.391,64

175.487.902,91

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00

130.420,46
0,00

435.137,84
0,00

20.000,00
0,00

552.695,31
0,00

0,00
-457.391,64

1.138.253,61
-457.391,64

13.222.341,67

107.928.672,12

20.272.208,91

502.337,18

34.243.205,01

0,00

176.168.764,88

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017

0,00

8.847.377,49

13.960.598,15

383.165,62

25.452.840,14

0,00

48.643.981,40

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00
0,00

2.949.125,83
0,00

995.102,47
0,00

15.000,00
0,00

1.401.589,32
0,00

0,00
0,00

5.360.817,62
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00

11.796.503,32

14.955.700,62

398.165,62

26.854.429,46

0,00

54.004.799,02

13.222.341,67

96.132.168,80

5.316.508,29

104.171,56

0,00

122.163.965,87

ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

7.388.775,55
Έπιπλα & λοιπός
ξενοδοχειακός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο ενσώματων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018

13.222.341,67

107.928.672,12

20.272.208,91

502.337,18

34.243.205,01

0,00

176.168.764,88

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00

0,00
0,00

400.251,69
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400.251,69
0,00

13.222.341,67

107.928.672,12

20.672.460,60

502.337,18

34.243.205,01

0,00

176.569.016,57

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018

0,00

11.796.503,32

14.955.700,62

398.165,62

26.854.429,46

0,00

54.004.799,02

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00
0,00

2.945.687,03
0,00

1.130.587,45
0,00

16.123,05
0,00

1.450.298,36
0,00

0,00
0,00

5.542.695,89
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

0,00

14.742.190,35

16.086.288,07

414.288,67

28.304.727,82

0,00

59.547.494,91

13.222.341,67

93.186.481,77

4.586.172,53

88.048,51

0,00

117.021.521,67

ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

5.938.477,19
Έπιπλα & λοιπός
ξενοδοχειακός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο ενσώματων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019

13.222.341,67

107.928.672,12

20.672.460,60

502.337,18

34.243.205,01

0,00

176.569.016,57

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00

0,00
0,00

458.200,69
0,00

25.100,00
0,00

589.001,54
0,00

0,00
0,00

1.072.302,23
0,00

13.222.341,67

107.928.672,12

21.130.661,29

527.437,18

34.832.206,55

0,00

177.641.318,80

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019

0,00

14.742.190,35

16.086.288,07

414.288,67

28.304.727,82

0,00

59.547.494,91

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00
0,00

3.011.500,23
0,00

1.130.587,45
0,00

14.800,58
0,00

1.547.820,14
0,00

0,00
0,00

5.704.708,40
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019

0,00

17.753.690,58

17.216.875,52

429.089,25

29.852.547,96

0,00

65.252.203,31

13.222.341,67

90.174.981,54

3.913.785,77

98.347,93

4.979.658,59

0,00

112.389.115,50

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
(τρέχουσα χρήση)

Υπόλοιπο 31.12.2016

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
(τρέχουσα χρήση)

Υπόλοιπο 31.12.2017

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
(τρέχουσα χρήση)

Υπόλοιπο 31.12.2018

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
(τρέχουσα χρήση)

Υπόλοιπο 31.12.2019

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019
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ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα & λοιπός
ξενοδοχειακός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο ενσώματων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020

13.222.341,67

107.928.672,12

21.130.661,29

527.437,18

34.832.206,55

0,00

177.641.318,80

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00

0,00
0,00

630.201,58
0,00

12.000,00
0,00

854.002,01
0,00

0,00
0,00

1.496.203,59
0,00

13.222.341,67

107.928.672,12

21.760.862,87

539.437,18

35.686.208,56

0,00

179.137.522,39

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020

0,00

17.753.690,58

17.216.875,52

429.089,25

29.852.547,96

0,00

65.252.203,31

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00
0,00

2.899.541,78
0,00

995.630,23
0,00

13.058,23
0,00

1.449.852,14
0,00

0,00
0,00

5.358.082,38
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

20.653.232,36

18.212.505,75

442.147,48

31.302.400,10

0,00

70.610.285,69

13.222.341,67

87.275.439,76

3.548.357,12

97.289,70

0,00

108.527.236,71

ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

4.383.808,46
Έπιπλα & λοιπός
ξενοδοχειακός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο ενσώματων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020

13.222.341,67

107.928.672,12

21.760.862,87

539.437,18

35.686.208,56

0,00

179.137.522,39

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00

0,00
0,00

587.014,20
0,00

5.000,00
0,00

645.102,34
0,00

0,00
0,00

1.237.116,54
0,00

13.222.341,67

107.928.672,12

22.347.877,07

544.437,18

36.331.310,90

0,00

180.374.638,93

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020

0,00

20.653.232,36

18.212.505,75

442.147,48

31.302.400,10

0,00

70.610.285,69

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00
0,00

2.800.456,99
0,00

1.025.387,54
0,00

12.254,36
0,00

1.350.478,65
0,00

0,00
0,00

5.188.577,54
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

23.453.689,35

19.237.893,29

454.401,84

32.652.878,75

0,00

75.798.863,23

13.222.341,67

84.474.982,77

3.109.983,78

90.035,34

3.678.432,15

0,00

104.575.775,71

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
(τρέχουσα χρήση)

Υπόλοιπο 31.12.2020

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
(τρέχουσα χρήση)

Υπόλοιπο 31.12.2020

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μεταβολές Ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

πάγιων στοιχείων , τα οποία μέχρι την ημέρα εκείνη, δεν είχαν παραλειφθεί ή δεν είχε
συντελεστεί η αποπεράτωσή τους.
Οι προσθήκες Ακινήτων στην εξεταζόμενη περίοδο αφορούν πολύ μικρά ποσά σε σύγκριση
με τη συνολική λογιστική αξία των ήδη υπαρχόντων Ακινήτων της Εταιρίας και αφορούν
μονάχα απόκτηση κτιρίων, καθώς η Εταιρία έχει στην κατοχή της σημαντικές εκτάσεις
οικοπέδων. Επίσης, τα Κτίρια και οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας κρίνονται ως
υπερσύγχρονα και καλύπτουν επαρκέστατα τις λειτουργικές της ανάγκες.
Οι προσθήκες ανά περίοδο των υπολοίπων λογαριασμών (μηχανολογικός εξοπλισμός,
μεταφορικά μέσα και έπιπλα & λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) έχουν βασιστεί στα
αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία και στις φυσιολογικές ετήσιες ανάγκες για ανανέωση των
συγκεκριμένων στοιχείων. Οι ετήσιες αποσβέσεις των συγκεκριμένων ενσώματων πάγιων
στοιχείων όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 αλλά και όπως θα παρουσιαστούν στη
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συνέχεια στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, υπολογίζονται σχεδόν σταθερές με
βάσει ένα σταθερό συντελεστή απόσβεσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις μεταβολές των άυλων πάγιων στοιχείων της Εταιρίας για την
περίοδο 2016 – 2021. Τα άυλα πάγια στοιχεία ή ασώματες ακινητοποιήσεις είναι τα δεκτικά
χρηματικής αποτίμησης ασώματα (άυλα) οικονομικά αγαθά, τα οποία αποκτά η οικονομική
μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος και
είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε μόνα, είτε μαζί με την
επιχείρηση.
Τα άυλα αυτά οικονομικά αγαθά είναι τα δικαιώματα, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
εμποροβιομηχανικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ. καθώς και πραγματικές
καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις , οι οποίες δεν προστατεύονται από την έννομη τάξη ως
δικαιώματα, όπως π.χ. η πελατεία, η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών κ.λπ. Τα
σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία μια οικονομικής μονάδας είναι:
a) Υπεραξία (Goodwill)
b) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
c) Παραχωρήσεις δικαιωμάτων
Στον Πίνακα 4 έχουν υπολογιστεί σταθερές προσθήκες άυλων πάγιων στοιχείων για κάθε
περίοδο από το 2017 και ύστερα, και αντίστοιχα σταθερές αποσβέσεις περιόδου για τα
στοιχεία αυτά.
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
(τρέχουσα χρήση)

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου

Υπόλοιπο 31.12.2016

Λογισμικά Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
προγράμματα (τρέχουσα χρήση)
Αξία κτήσεως
215.383,64 Υπόλοιπο 1.1.2017
65.083,26 Προσθήκες περιόδου

280.466,90 Υπόλοιπο 31.12.2017

Λογισμικά
προγράμματα
280.466,90
60.283,56

340.750,46

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
36.147,30 Υπόλοιπο 1.1.2017

Αποσβέσεις περιόδου

35.412,36 Αποσβέσεις περιόδου

20.936,55

Υπόλοιπο 31.12.2016

71.559,66 Υπόλοιπο 31.12.2017

92.496,21

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

208.907,24 Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017
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71.559,66

248.254,25

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
(τρέχουσα χρήση)

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου

Υπόλοιπο 31.12.2018

Λογισμικά Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
προγράμματα (τρέχουσα χρήση)
Αξία κτήσεως
340.750,46 Υπόλοιπο 1.1.2019

Λογισμικά
προγράμματα
401.034,02

60.283,56 Προσθήκες περιόδου

60.283,56

401.034,02 Υπόλοιπο 31.12.2019

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
92.496,21 Υπόλοιπο 1.1.2019

Αποσβέσεις περιόδου

20.936,55 Αποσβέσεις περιόδου

461.317,58

113.432,76
20.936,55

Υπόλοιπο 31.12.2018

113.432,76 Υπόλοιπο 31.12.2019

134.369,32

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

287.601,26 Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

326.948,26

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
(τρέχουσα χρήση)

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου

Λογισμικά Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
προγράμματα (τρέχουσα χρήση)
Αξία κτήσεως
461.317,58 Υπόλοιπο 1.1.2020

Λογισμικά
προγράμματα
521.601,14

60.283,56 Προσθήκες περιόδου

60.283,56

Υπόλοιπο 31.12.2020

521.601,14 Υπόλοιπο 31.12.2020

581.884,70

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
134.369,32 Υπόλοιπο 1.1.2020

134.369,32

Αποσβέσεις περιόδου

20.936,55 Αποσβέσεις περιόδου

20.936,55

Υπόλοιπο 31.12.2020

155.305,87 Υπόλοιπο 31.12.2020

155.305,87

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

366.295,27 Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

426.578,83

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μεταβολές Άυλων πάγιων στοιχείων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΑΝΕΙΑ
& ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο λογαριασμός των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό του Ισολογισμού αναφέρεται στις συμμετοχές που έχει η
Εταιρία στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιριών καθώς και σε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
και δάνεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρία στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με την
προθεσμία εξόφλησης αυτών να λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης της εκάστοτε
περιόδου. Στον Πίνακα 5 αποτυπώνονται τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις της Εταιρίας από τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις Τα στοιχεία αυτά δεν αναμένεται να έχουν κάποια μεταβολή
στην εξεταζόμενη περίοδο και για αυτό το λόγο παραμένουν σταθερά.
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Δάνεια και απαιτήσεις

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Προκαταβολές για αγορά συμμετοχών στη συνδεδεμένη ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΕ (*)

7.111.873,19

8.426.392,00

8.426.392,00

8.426.392,00

8.426.392,00

8.426.392,00

8.426.392,00

8.426.392,00

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη εταιρεία - ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

2.399.327,45

2.408.412,86

2.408.412,86

2.408.412,86

2.408.412,86

2.408.412,86

2.408.412,86

2.408.412,86

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη εταιρεία - ΑΦΟΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΕ

0,00

14.723,73

14.723,73

14.723,73

14.723,73

14.723,73

14.723,73

14.723,73

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη εταιρεία - Μ&Κ HOTELS

0,00

1.307,00

1.307,00

1.307,00

1.307,00

1.307,00

1.307,00

1.307,00

56.259,12

56.259,12

56.259,12

56.259,12

56.259,12

56.259,12

56.259,12

56.259,12

3.642,50

3.642,50

3.642,50

3.642,50

3.642,50

3.642,50

3.642,50

3.642,50

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη εταιρεία - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

Δοσμένες εγγυήσεις
Εγγυητική Τρ. Δωδεκανήσου

Σύνολο

9.676.102,26 11.015.737,21 11.015.737,21 11.015.737,21 11.015.737,21 11.015.737,21 11.015.737,21 11.015.737,21

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δάνεια και Απαιτήσεις

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Τα αποθέματα ορίζονται ως τα υλικά αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα σε μια
οικονομική μονάδα και τα οποία δεν προορίζονται για πάγια εκμετάλλευση. Στον
Ισολογισμό εμφανίζονται δύο δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί για τα Αποθέματα, τα
Εμπορεύματα και οι Πρώτες Ύλες και διάφορα υλικά. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την
ανάλυση που ακολουθήθηκε προκειμένου να γίνει ακριβής και εμπεριστατωμένη
πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της Εταιρίας σε Αποθέματα. Για την πρόβλεψη των
αποθεμάτων ήταν αναγκαία πρωτίστως, η εκτίμηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας για
κάθε χρήση της περιόδου 2016 – 2021. Στη συνέχεια, διατηρώντας σταθερό για όλη την
περίοδο της εκτίμησης το Περιθώριο Μικτού Κέρδους, έγινε η πρόβλεψη του Κόστους
Πωληθέντων. Με τη χρήση των ιστορικών στοιχείων από τις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις, έγινε ο συσχετισμός των αποθεμάτων και του Κόστους Πωληθέντων
καθορίζοντας έναν συντελεστή για την σχέση τους. Διατηρώντας πλέον σταθερό αυτό το
συντελεστή για την περίοδο της πρόβλεψης, έγινε ο καθορισμός των αποθεμάτων. Με
ανάλογο τρόπο έγινε η πρόβλεψη των Αγορών Εμπορευμάτων & Υλικών, ενός λογαριασμού
που εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και μαζί με τα Αποθέματα Αρχής
και Τέλους προσδιορίζουν το Κόστος Πωληθέντων της εκάστοτε περιόδου.
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Έτος
Κύκλος Εργασιών
Ρυθμός Μεταβολής
Ρυθμός Μεταβολής Κλάδου
Μέσος Όρος Μεταβολής
Μέσος Όρος Μεταβολής Κλάδου

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
18.660.960,00 21.014.881,00 21.051.529,28 21.880.149,95 25.239.235,71 25.640.975,37 25.373.148,93 25.239.235,71 25.105.322,50 24.971.409,28
12,61%
0,17%
3,94%
5,70%
28,65%
14,29%
4,41%
5,57%
15,78%

Έτος
2014 (ACTUAL)
Κόστος Πωληθέντων
-4.464.362,88
Gross Profit
16.587.166,40
Gross Profit Margin
78,79%
Αποθέματα
218.358,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ/ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
-4,89%
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
% Κόστος Πωληθέντων

Έτος
Αγορές Εμπορευμάτων & Υλικών
% Κόστος Πωληθέντων

2015 (ACTUAL)
-4.437.741,87
17.442.408,08
79,72%
215.786,74
-4,86%
-2.571,26

2016 (BUDGET)
-5.235.738,00
20.003.497,72
79,26%
255.338,29
-4,88%
39.551,55
-0,755%

2017 (BUDGET)
-5.307.681,90
20.333.293,47
79,30%
258.467,37
-4,87%
3.129,09
-0,059%

2018 (BUDGET)
-5.252.241,83
20.120.907,10
79,30%
255.955,38
-4,87%
-2.511,99
0,048%

2019 (BUDGET)
-5.224.521,79
20.014.713,92
79,30%
254.511,13
-4,87%
-1.444,26
0,028%

2020 (BUDGET)
-5.196.801,76
19.908.520,74
79,30%
253.207,20
-4,87%
-1.303,93
0,025%

2021 (BUDGET)
-5.169.081,72
19.802.327,56
79,30%
251.833,48
-4,87%
-1.373,72
0,027%

2014 (ACTUAL) 2015 (ACTUAL) 2016 (BUDGET) 2017 (BUDGET) 2018 (BUDGET) 2019 (BUDGET) 2020 (BUDGET) 2021 (BUDGET)
-4.477.511,98 -4.440.313,13 -5.196.186,45 -5.304.552,81 -5.254.753,82 -5.225.966,05 -5.198.105,68 -5.170.455,44
99,24% 99,94% 100,05% 100,03% 100,03% 100,03%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Πρόβλεψη Αποθεμάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο λογαριασμός των εμπορικών απαιτήσεων περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που
δημιουργούνται από πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών (εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λπ.) ή
υπηρεσιών της επιχείρησης προς τους πελάτες και κατ’ εξαίρεση, για λόγους ενιαίας
παρακολούθησης, και ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ίδια αιτία
(προκαταβολές πελατών έναντι παραγγελιών τους κ.λπ.). Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται και οι δοσοληψίες της επιχειρήσεις με τους αντιπροσώπους της, εφόσον
αφορούν πωλήσεις. Επίσης, στο λογαριασμό των εμπορικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται
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τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, που αφορούν απαιτήσεις κατά τρίτων, ανεξάρτητα από την αιτία
της δημιουργίας τους, που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή
γραμματίων «εις διαταγήν».
Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει την πρόβλεψη των επιμέρους λογαριασμών των εμπορικών
απαιτήσεων της Εταιρίας για την εξεταζόμενη περίοδο. Για τη διαμόρφωση των ανοικτών
υπολοίπων των πελατών έγινε χρήση των αντίστοιχων στοιχείων των ετών 2014 και 2015.
Τα ανοικτά υπόλοιπα των πελατών έχουν συνδεθεί με τον Κύκλο Εργασιών του αντίστοιχου
έτους. Ακριβώς η ίδια λογική έχει ακολουθηθεί για την διαμόρφωση των Εισπρακτέων
Γραμματίων και Εισπρακτέων Επιταγών. Για το 2014, τα ανοικτά υπόλοιπα πελατών
αντιστοιχούσαν στο 5,6% του Κύκλου Εργασιών και στο 2,5% για το 2015, αντίστοιχα. Με
αυτό τον τρόπο, έχει υπολογιστεί ένας συντελεστής κατά μέσο όρο 4,05% του Κύκλου
Εργασιών, για να προβλεφθούν τα ανοικτά υπόλοιπα των πελατών για τα έτη 2016 – 2021.
Αντίστοιχα, τα Γραμμάτια Εισπρακτέα αποτελούν το 0,38% του Κύκλου Εργασιών για το
2014, και το 0,32% για το 2015. Έτσι, τα Γραμμάτια Εισπρακτέα θα διαμορφωθούν ως το
0,35% του Κύκλου Εργασιών της εκάστοτε χρήσης.
Τέλος, οι Επιταγές Εισπρακτέες αντιστοιχούν στο 0,14% του Κύκλου Εργασιών για το 2014,
και στο 0,26% το 2015, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Επιταγές Εισπρακτέες για
κάθε χρήση της περιόδου 2016 – 2021 θα αποτελεί το 0,20% του εκάστοτε Κύκλου
Εργασιών.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τα στοιχεία που συνθέτουν τις λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας. Η
λογική βάσει της οποίας έγινε η πρόβλεψη των στοιχείων των εμπορικών απαιτήσεων, έχει
ακολουθηθεί και για τον καθορισμό των προκαταβολών σε προμηθευτές. Ο συγκεκριμένος
λογαριασμός για το 2014 διαμορφώνεται σε 0,58% του Κύκλου Εργασιών του έτους, ενώ
για το 2015 διαμορφώνεται σε 0,56% του αντίστοιχου Κύκλου Εργασιών. Οι προκαταβολές
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ανάλυση Εμπορικών Απαιτήσεων
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81.408,60

72.084,60
88.337,32

89.743,41

88.806,02

88.337,32

87.868,63

87.399,93

1.217.861,17

596.872,83

1.088.920,24

1.107.400,27

1.095.080,25

1.088.920,24

1.082.760,23

0,00 -1.139,90
0,00 -1.139,90
0,00 -1.139,90
0,00 -1.139,90
0,00 -1.139,90

0,00 -1.139,90

0,00 -1.139,90

-1.139,90

Μείον: σχηματισθείσα πρόβλεψη για σφραγισμένες επιταγές

Σύνολο

1.139,90
1.139,90

50.210,64
1.139,90

50.478,47
1.139,90

50.746,30

1.139,90

51.281,95

1.139,90

50.478,47

1.139,90

57.326,25

1.139,90

31.318,95

1.076.600,23

0,00

49.942,82

0,00 -72.084,60 16.252,72 -72.084,60 17.658,81 -72.084,60 16.721,42 -72.084,60 16.252,72 -72.084,60 15.784,03 -72.084,60 15.315,33

Επιταγές εισπρακτέες σφραγισμένες

Επιταγές εισπρακτέες

Μείον: σχηματισθείσα πρόβλεψη για γραμμάτια σε καθυστέρηση

-72.084,60 9.324,00 -72.084,60

1.011.342,08
1.016.765,56

1.022.189,05

1.027.612,53

1.038.459,50

1.022.189,05

539.546,58

1.177.218,22

Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών

Γραμμάτια εισπρακτέα

31.12.2021
31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Εμπορικές απαιτήσεις

σε προμηθευτές για τα επόμενα έτη της εξεταζόμενης περιόδου αποτελούν το 0,57% του
Κύκλου Εργασιών της εκάστοτε χρήσης. Τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν τις λοιπές
απαιτήσεις, είτε παραμένουν σταθερά για όλα τα έτη, είτε παρουσιάζουν μικρές
διακυμάνσεις.

Λοιπές απαιτήσεις

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

2.188.805,00

1.939.365,94

2.064.085,47

2.064.085,47

2.064.085,47

2.064.085,47

2.064.085,47

2.064.085,47

0,00

140.903,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

121.512,19

122.453,50

143.863,64

146.153,56

144.626,95

143.863,64

143.100,34

142.337,03

Απαίτηση επιστροφής ΕΦΚ

98.559,65

83.218,71

90.889,18

90.889,18

90.889,18

90.889,18

90.889,18

90.889,18

ΦΠΑ προς συμψηφισμό

94.950,21

107.196,66

101.073,44

103.547,23

99.843,74

110.245,69

109.874,14

111.587,20

Απαίτηση από Δ.Ο.Υ ΚΩ

31.191,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Παρακρατημένοι φόροι από Δημόσιο προς συμψηφισμό

2.883,11

5.206,11

4.587,62

3.578,12

5.410,69

4.856,34

4.219,74

5.130,25

Προκαταβολές σε προσωπικό

2.152,25

1.673,61

1.452,36

2.478,48

3.214,95

2.541,87

2.289,67

3.025,14

2.540.053,79

2.400.018,17

2.405.951,71

2.410.732,04

2.408.070,98

2.416.482,20

2.414.458,54

2.417.055,27

Απαίτηση από οφειλόμενη επιχορήγηση ν.3299/2004
Προκαταβληθείσες αμοιβές σε μέλη ΔΣ
Προκαταβολές σε προμηθευτές

Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ανάλυση Λοιπών Απαιτήσεων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καθαρή Θέση ή Καθαρή περιουσία ή Ίδια Κεφάλαια είναι οι αξιώσεις των φορέων της
οικονομικής ομάδας επί των περιουσιακών στοιχείων της. Ίδια Κεφάλαια είναι η
υπολειμματική αξία που προκύπτει αν από το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού μιας
οικονομικής μονάδας αφαιρεθεί το σύνολο των υποχρεώσεων της προς τρίτους.
Στον Ισολογισμό της Εταιρίας, η Καθαρή Θέση αναλύεται στα καταβεβλημένα Κεφάλαια
των μετόχων, στα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού, στα αφορολόγητα αποθεματικά και
στα αποτελέσματα εις νέον. Τα καταβεβλημένα κεφάλαια περιλαμβάνουν τα χρηματικά
ποσά των εισφορών που έχουν καταβάλει ή οφείλουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Το
μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας διαιρείται σε μετοχές που δίνονται στους
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μετόχους της. Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει το συνολικό αριθμό μετοχών και την ονομαστικά
αξία κάθε μετοχής της Εταιρίας.

Κεφάλαιο

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Αριθμός μετοχών

1.905.120

1.905.120

1.905.120

1.905.120

1.905.120

1.905.120

1.905.120

1.905.120

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

29,00 €

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

55.248.480,00

Ονομαστική αξία μετοχής

Μετοχικό κεφάλαιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ανάλυση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα στοιχεία που συνθέτουν το λογαριασμό νόμων ή
καταστατικού. Στα αφορολόγητα αποθεματικά που παρουσιάζονται στο Πίνακα 11, πέρα
από τις επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων και τα έσοδα από τόκους καταθέσεων σε
τράπεζες, έχει συνυπολογιστεί το όφελος της Εταιρίας από το Haircut που πετυχαίνει σε
συμφωνία με τους πιστωτές της, και το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί με ακρίβεια στην
διπλωματική εργασία του συναδέλφου Λουμιώτη Αντώνιο – Αθανάσιο, με τίτλο:«Debt
Overhang and Restructuring in the Greek Leisure Industry» . Οι επιχορηγήσεις πάγιων
Επενδύσεων αποσβένονται με ρυθμό 249.439,06€ ετησίως από το 2017 και ύστερα.

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Τακτικό αποθεματικό

880.443,14

880.443,14

880.443,14

880.443,14

880.443,14

880.443,14

880.443,14

880.443,14

Διαφορές αναπροσαρμογής ν.2065

525.583,76

525.583,76

525.583,76

525.583,76

525.583,76

525.583,76

525.583,76

525.583,76

1.406.026,90

1.406.026,90

1.406.026,90

1.406.026,90

1.406.026,90

1.406.026,90

1.406.026,90

1.406.026,90

Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ανάλυση Αποθεματικών νόμων ή καταστατικού

24

Αφορολόγητα αποθεματικά

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

13.748.115,00

13.498.675,94

13.498.675,94

12.999.797,83

12.750.358,78

12.500.919,72

12.251.480,66

12.002.041,61

Έσοδα τόκων καταθέσεων τραπεζών

10.270,95

10.270,95

10.270,95

10.270,95

10.270,95

10.270,95

10.270,95

10.270,95

74.609.068,08

74.609.068,08

74.609.068,08

74.609.068,08

74.609.068,08

74.609.068,08

88.118.014,98

87.619.136,86

87.369.697,80

87.120.258,74

86.870.819,69

86.621.380,63

Κεφαλαιοποίηση Ωφέλους Haircut

Σύνολο

13.758.385,95

13.508.946,89

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ανάλυση Αφορολογήτων Αποθεματικών

Ο λογαριασμός Αποτελέσματα εις νέο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των
οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Το καθαρό Αποτέλεσμα κάθε χρήσης μετά την αφαίρεση των φόρων (εάν είναι υπόχρεη η
εταιρία) μεταφέρεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό και προστίθεται (εάν το αποτέλεσμα
είναι θετικό) ή αφαιρείται (εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό) στο προηγούμενο
(σωρευτικό) υπόλοιπό του από προγενέστερες χρήσεις.
Έχουν σχηματιστεί επίσης προβλέψεις που αφορούν παροχές σε εργαζομένους και
υπολογίζονται ως ο αριθμητικός μέσος όρος του αντίστοιχου λογαριασμού για τα έτη 2014
& 2015.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις μιας οικονομικής μονάδας είναι οι αξιώσεις των πιστωτών της επί των
οικονομικών πόρων ή των περιουσιακών της στοιχείων. Οι υποχρεώσεις αποτελούν οφειλές
της οικονομικής προς τους ξένους χρηματοδότες της.
Οι υποχρεώσεις μιας οικονομικής μονάδας με βάση το κριτήριο της ληκτότητας
διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
a. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
b. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης
λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. Η εξόφληση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
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της οικονομικής μονάδας εκτείνεται πέρα από το λειτουργικό κύκλο ή τη λογιστική χρήση
οποιαδήποτε έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια.
Στον Ισολογισμό της Εταιρίας, τις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνθέτουν οι
λογαριασμοί των μακροπρόθεσμων δανείων και των λοιπών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων. Ο λογαριασμός των μακροπρόθεσμων δανείων, καθώς και οι λογαριασμοί
των τραπεζικών δανείων και βραχυπρόθεσμου μέρους μακροπρόθεσμων δανείων που
ανήκουν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο της διπλωματικής
εργασίας του συναδέλφου Λουμιώτη Αντώνιο - Αθανάσιο με τίτλο:«Debt Overhang and
Restructuring in the Greek Leisure Industry».
Στον Πίνακα 12 αναλύονται οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για την περίοδο
2016 – 2021. Οι ρυθμισμένες οφειλές στο Δήμο μηδενίζονται ήδη από το 2016 καθώς
αποπληρώνονται στο ακέραιο, ενώ η ρύθμιση αυθαιρέτων του ν. 4178/2013 έχει ισχύ για 9
χρόνια όταν και αναμένεται να έχει αποπληρωθεί πλήρως. Οι προκαταβολές των πελατών
βαίνουν αύξουσες στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου.

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Προκαταβολές πελατών

2.150.000,00

2.330.000,00

2.269.576,32

2.127.850,54

2.302.007,44

2.427.257,08

2.544.864,79

2.823.658,88

0,00

2.517.495,24

2.237.773,55

1.958.051,85

1.678.330,16

1.398.608,47

1.118.886,77

839.165,08

Ρυθμισμένες οφειλές σε Δήμο

346.102,87

87.275,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ρυθμισμένες εισφορές ασφαλιστικών ταμείων

714.377,26

518.624,96

450.258,36

285.447,69

353.622,11

460.852,11

580.154,33

565.419,02

3.210.480,13

5.453.395,96

4.957.608,23

4.371.350,08

4.333.959,71

4.286.717,66

4.243.905,89

4.228.242,98

Ρύθμιση αυθαιρέτων ν.4178/2013

Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ανάλυση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι όλες εκείνες οι υποχρεώσεις προς τρίτους των οποίων
η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις
ανάλογα με την αιτία δημιουργίας τους, διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες:
a) Προμηθευτές (Εμπορικές Υποχρεώσεις): Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που
δημιουργούνται από αγορές αγαθών – παγίων και κυκλοφοριακών στοιχείων ή
υπηρεσιών, που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από τρίτους.
b) Γραμμάτια πληρωτέα: Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις προς τρίτους, ανεξάρτητα
από την αιτία της δημιουργίας τους, που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους
συναλλαγματικών και γραμματίων «εις διαταγήν».
Στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνονται συνήθως και οι
ακόλουθοι λογαριασμοί:
̶

Τράπεζες, λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
̶

Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη
̶

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
̶

Πιστωτές Διάφοροι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο «άνοιγμα» των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ύστερα από αυτό του τραπεζικού δανεισμού. Πολιτική
της επιχείρησης είναι να μειώσει όσο δυνατόν περισσότερο το υπόλοιπο του
συγκεκριμένου λογαριασμού, ώστε να μην αντιμετωπίσει δυσκολίες και ξαφνικές διακοπές
των συνεργασιών της με τους προμηθευτές, ειδικά σε περιόδους ιδιαίτερα σημαντικές για
την Εταιρία, όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες και γενικότερα το διάστημα της τουριστικής
περιόδου. Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενο κομμάτι της ανάλυσης, η
Εταιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί την καθυστερημένη αποπληρωμή των προμηθευτών της,
χρησιμοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμά της για σκοπούς που κρίνει πιο σημαντικούς και
χαρακτηρίζονται ως πηγές πιο άμεσου κινδύνου για την ίδια. Η διαπραγματευτική ισχύ των
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προμηθευτών στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μειωμένη, καθώς επίσης έχουν συμφέρον
να συνεχίσει απρόσκοπτα η Εταιρία την λειτουργία της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η
Εταιρία βραχυπρόθεσμα να έχει μικρό κίνητρο να μειώσει σημαντικά το υπόλοιπο των
εμπορικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η Εταιρία οφείλει μακροπρόθεσμα να διασφαλίσει την
υγιή συνεργασία με τους προμηθευτές της, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεχή
ροή απαραίτητων στοιχείων και προϊόντων για τη λειτουργία της.
Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει την εξέλιξη των υπολοίπων των λογαριασμών που συνθέτουν τις
εμπορικές υποχρεώσεις, για το διάστημα 2016 – 2021.

Εμπορικές υποχρεώσεις

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Προκαταβολές πελατών

5.949.093,88

6.226.610,24

5.845.200,15

4.091.640,11

2.864.148,07

2.004.903,65

1.403.432,56

982.402,79

Επίδικες υποχρεώσεις

1.206.964,65

1.206.964,65

1.206.964,65

1.206.964,65

1.206.964,65

1.206.964,65

1.206.964,65

1.206.965,65

Ανοιχτά υπόλοιπα προμηθευτών

1.555.979,84

1.967.260,59

1.456.387,01

1.078.181,07

798.190,60

590.910,23

437.458,05

323.855,53

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

3.034.834,00

3.470.939,12

2.082.563,47

1.249.538,08

749.722,85

449.833,71

269.900,23

161.940,14

11.746.872,37 12.871.774,60 10.591.115,28

7.626.323,91

5.619.026,17

4.252.612,24

3.317.755,49

2.675.164,11

Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ανάλυση Εμπορικών Υποχρεώσεων

Είναι εμφανής η τάση μείωσης των εμπορικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, αφού το
υπόλοιπο του λογαριασμού για τα έτη 2014 & 2015 κινείται στα επίπεδα των
11.746.872,37€ και 12.871.774,60€, αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία χρήση που εξετάζουμε
και λήγει στις 31/12/2021, το υπόλοιπο των εμπορικών υποχρεώσεων διαμορφώνεται σε
2.675.164,11€. Προβλέπεται ότι τα ανοικτά υπόλοιπα των προμηθευτών και οι
μεταχρονολογημένες επιταγές θα μειωθούν με σημαντικό ρυθμό, ενώ οι προκαταβολές
που απαιτούνται από τους πελάτες και τους tour operators θα μειωθούν σημαντικά, έτσι
ώστε να ενισχυθεί ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει την εξέλιξη των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την
εξεταζόμενη περίοδο. Όπως ακριβώς προβλέπεται για τις εμπορικές υποχρεώσεις,
ακολουθείται μια πολιτική μείωσης των λοιπών υποχρεώσεων, όπου και όταν καθίσταται
δυνατό.

Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

0,00

361.320,05

289.056,04

216.792,03

144.528,02

72.264,01

0,00

0,00

Οφειλόμενες αποδοχές

90.455,35

110.119,90

45.258,00

45.258,00

45.258,00

45.258,00

45.258,00

45.258,00

Λοιποί πιστωτές

55.738,55

15.460,09

16.458,02

18.500,47

17.036,20

17.020,39

16.998,60

18.014,30

146.193,90

486.900,04

350.772,06

280.550,50

206.822,22

134.542,40

62.256,60

63.272,30

Οφειλόμενες δόσεις για αγορά συμμετοχής στην ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ανάλυση Λοιπών Υποχρεώσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Ο λογαριασμός λοιποί φόροι και τέλη εμφανίζεται με ένα σημαντικό υπόλοιπο στους
Ισολογισμούς της Εταιρίας κατά τα έτη 2014 & 2015. Όπως αναλύεται στον Πίνακα 15, τα
στοιχεία που συνθέτουν το λογαριασμό των λοιπών φόρων και τελών, είτε ακολουθούν
σταθερή μειούμενη τάση, είτε παραμένουν σταθερά έως το τέλος της εξεταζόμενης
περιόδου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το υπόλοιπο του λογαριασμού από 2.097.189,70€ που έχει
διαμορφωθεί στις 31/12/2015, αναμένεται να έχει μειωθεί στις 115.077,14€ στο τέλος του
2021.
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Λοιποί φόροι και τέλη

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

0,00

743.031,59

623.031,59

503.031,59

383.031,59

263.031,59

143.031,59

0,00

Τέλη παρεπιδημούντων

824.679,22

929.918,46

779.918,46

629.918,46

479.918,46

329.918,46

179.918,46

0,00

Ρυθμισμένες οφειλές σε Δήμο

333.985,88

258.827,11

200.581,75

155.443,68

120.463,29

93.354,74

72.346,59

56.066,02

Φόροι μισθωτών (ΦΜΥ-ΕΕΑ)

49.183,58

109.657,00

89.657,00

69.657,00

49.657,00

29.657,00

9.657,00

0,00

Φόροι επί ακινήτων

38.213,45

39.808,80

39.011,13

39.011,13

39.011,13

39.011,13

39.011,13

39.011,13

Ρύθμιση αυθαιρέτων ν.4178/2013

Παρακρατούμενοι και λοιποί φόροι

Σύνολο

151.352,21

15.946,74

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.397.414,34

2.097.189,70

1.752.199,93

1.417.061,86

1.092.081,47

774.972,92

463.964,76

115.077,14

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Ανάλυση Λοιπών Φόρων και Τελών

Η Εταιρία κατά την περίοδο 2016 – 2021 δεν οφείλει φόρο εισοδήματος. Για την πρόβλεψη
των υπολοίπων των λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Δεδουλευμένων
Εξόδων Χρήσεως, έγινε προσέγγιση βάση ενός αριθμητικού μέσου των αντίστοιχων
υπολοίπων των ετών 2014 & 2015. Τα ποσά αυτά διατηρήθηκαν σταθερά μέχρι το τέλος της
εξεταζόμενης περιόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2021
Η Εταιρία παρουσιάζει ζημιογόνες χρήσεις για τα έτη 2014 & 2015. Το καθαρό αποτέλεσμα
μετά από φόρους για το 2014 διαμορφώνεται σε -5.292.099,68€ και σε -4.358.599,01 για το
2015, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα υπέρογκα ποσά για
τόκους που είναι αναγκασμένη να αναγνωρίσει για κάθε χρήση. Ωστόσο, η Εταιρία
παρουσιάζει και αρνητικό αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων (EBIT), αποδεικνύοντας πως η
διάρθρωση των λειτουργικών εσόδων και εξόδων δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη.
Λόγω του haircut στα τραπεζικά δάνεια της Εταιρίας, το κόστος δανεισμού για τα επόμενα
έτη προβλέπεται σημαντικά μικρότερο από τα υφιστάμενα επίπεδα. Αυτό αποτυπώνεται
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς για την περίοδο 2016 – 2021 οι χρεωστικοί
30

τόκοι είναι σημαντικά μειωμένοι, οδηγώντας σε μικρά αλλά σταθερά θετικά αποτελέσματα
χρήσης. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, έχει ακολουθηθεί εξορθολογισμός των λειτουργικών
εξόδων της Εταιρίας, καθώς επίσης έχει προβλεφθεί σημαντική ενίσχυση του Κύκλου
Εργασιών της Εταιρίας, ύστερα από μελετημένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει συνοπτικά πως διαμορφώνονται τα αποτελέσματα της Εταιρίας
για κάθε χρήση, ενώ ο Πίνακας 17 παρουσιάζει αναλυτικά την Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσης κατ’ είδος της Εταιρίας για την εξεταζόμενη περίοδο.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

5.379.447,03

5.416.170,99

7.380.370,87

7.458.602,87

7.236.488,20

7.099.852,02

6.960.700,45

6.820.461,46

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)

-127.545,88

-74.132,81

1.860.008,80

2.076.848,70

1.672.855,76

1.374.207,06

1.581.681,52

1.610.947,37

Αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων (EBTDA)

214.893,23

1.131.704,79

6.136.392,32

6.229.379,78

6.022.536,53

5.901.705,80

5.778.912,39

5.655.603,59

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-5.292.099,68

-4.358.599,01

616.030,25

847.625,61

458.904,09

176.060,84

399.893,46

446.089,50

Κόστος Πωληθέντων

4.464.362,88

4.437.741,87

5.235.738,00

5.307.681,90

5.252.241,83

5.224.521,79

5.196.801,76

5.169.081,72

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Σύνοψη Αποτελεσμάτων
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Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

21.051.529,28

21.880.149,95

25.239.235,71

25.640.975,37

25.373.148,93

25.239.235,71

25.105.322,50

24.971.409,28

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

-13.149,10

-2.571,26

39.551,55

3.129,09

-2.511,99

-1.444,26

-1.303,93

-1.373,72

Λοιπά συνήθη έσοδα

83.062,57

62.662,74

72.862,66

73.591,28

74.327,19

75.070,47

75.821,17

76.579,38

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

-4.477.511,98

-4.440.313,13

-5.196.186,45

-5.304.552,81

-5.254.753,82

-5.225.966,05

-5.198.105,68

-5.170.455,44

Παροχές σε εργαζόμενους

-5.989.475,18

-6.792.071,58

-6.548.382,82

-6.613.866,65

-6.680.005,32

-6.746.805,37

-6.814.273,42

-6.882.416,15

Αποσβέσεις

-5.506.992,91

-5.490.303,81

-5.520.362,07

-5.381.754,17

-5.563.632,44

-5.725.644,95

-5.379.018,93

-5.209.514,09

Λοιπά έξοδα και ζημίες

-5.355.060,46

-5.350.774,70

-6.296.280,21

-6.410.243,84

-6.343.287,23

-6.309.808,93

-6.276.330,62

-6.242.852,32

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

-1.742,48

-871,24

-871,24

-871,24

-871,24

-871,24

-871,24

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

80.051,90

60.831,45

70.441,68

70.441,68

70.441,68

70.441,68

70.441,68

70.441,68

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-127.545,88

-74.132,81

1.860.008,80

2.076.848,70

1.672.855,76

1.374.207,06

1.581.681,52

1.610.947,37

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

1.522,06

1.545,36

1.569,02

1.593,04

1.617,42

1.642,18

1.667,32

1.692,84

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-5.166.075,86

-4.286.011,56

-1.245.547,57

-1.230.816,13

-1.215.569,09

-1.199.788,40

-1.183.455,38

-1.166.550,71

Αποτέλεσμα προ φόρων

-5.292.099,68

-4.358.599,01

616.030,25

847.625,61

458.904,09

176.060,84

399.893,46

446.089,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.292.099,68

-4.358.599,01

616.030,25

847.625,61

458.904,09

176.060,84

399.893,46

446.089,50

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Εκτίμηση στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης περιόδου
2016 -2021

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2021
Οι ταμειακές εισροές και εκροές αποτελούν γεγονότα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση
των οικονομικών μονάδων. Ο πρωταρχικός σκοπός λοιπόν της κατάστασης ταμειακών
ροών, είναι η παροχή στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφοριών για τις
ταμειακές εισροές και εκροές μιας οικονομικής μονάδας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου,
αλλά και για τη δυνατότητα της οικονομικής μονάδας να δημιουργεί μελλοντικά ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.
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Η κατάσταση ταμειακών ροών αποτελείται από 3 κατηγορίες:
1. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές (ή συνήθεις) δραστηριότητες
2. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
3. Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Λειτουργικές δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων της
επιχείρησης καθώς και όλες οι λοιπές δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικές ή
χρηματοοικονομικές.
Επενδυτικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες της απόκτησης και της διάθεσης
μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων επενδύσεων οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα.
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που προκαλούν μεταβολές
στο μέγεθος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού της επιχείρησης.
Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει την εκτίμηση των στοιχείων που διαμορφώνουν την Κατάσταση
Ταμειακών Ροών για την εξεταζόμενη περίοδο, καθώς και το υπόλοιπο των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων στη λήξη της εκάστοτε περιόδου.
Η ανάλυση της κατάστασης ταμειακών ροών ξεκινά με την εξέταση των χρηματοροών από
λειτουργική δραστηριότητα. Αρχικά αποτυπώνεται το αποτέλεσμα προ φόρων της
περιόδου και ύστερα γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές για τα στοιχεία που επηρέασαν
το αποτέλεσμα χωρίς όμως να επηρεάσουν τα διαθέσιμα της επιχείρησης. Στη συνέχεια
γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λόγω μεταβολών των λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης, όπως επίσης και η εγγραφή των καθαρών πληρωμών / εισπράξεων από τόκους
προκειμένου να διαμορφωθεί το σύνολο των εισροών / εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες.
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Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος)
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μεταβολή προβλέψεων
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-5.292.099,68

-4.358.599,01

616.030,25

847.625,61

458.904,09

176.060,84

399.893,46

446.089,50

5.506.992,91
0,00
0,00
0,00
5.164.553,80
5.379.447,03

5.490.303,81
0,00
1.742,48
0,00
4.286.011,56
5.419.458,83

5.520.362,07
0,00
871,24
0,00
1.243.978,55
7.381.242,11

5.381.754,17
0,00
871,24
0,00
1.229.223,09
7.459.474,11

5.563.632,44
0,00
871,24
0,00
1.213.951,67
7.237.359,44

5.725.644,95
0,00
871,24
0,00
1.198.146,22
7.100.723,26

5.379.018,93
0,00
871,24
0,00
1.181.788,06
6.961.571,69

5.209.514,09
0,00
871,24
0,00
1.164.857,87
6.821.332,70

13.149,10
470.673,09
-49.502,03
11.185,95

2.571,26
511.584,90
844.155,50
12.497,13

-39.551,55
-497.980,95
-2.765.686,97
-6.248,56

-3.129,09
-23.260,36
-3.370.151,01
0,00

2.511,99
14.981,08
-2.406.006,41
0,00

1.444,26
-2.251,21
-1.755.802,29
0,00

1.303,93
8.183,66
-1.318.150,72
0,00

1.373,72
3.563,27
-990.463,30
0,00

-3.610.320,59
0,00
2.214.632,55

-3.130.757,78
0,00
3.659.509,84

-1.245.547,57
0,00
2.826.226,52

-1.230.816,13
0,00
2.832.117,53

-1.215.569,09
0,00
3.633.277,01

-1.199.788,40
0,00
4.144.325,61

-1.183.455,38
0,00
4.469.453,19

-1.166.550,71
0,00
4.669.255,69

-900.169,07
-175.309,10
-1.869,70
1.522,06
0,00
-1.075.825,81

-2.458.765,56
-1.314.518,81
0,00
1.545,61
0,00
-3.771.738,76

-1.302.885,02
-65.083,26
0,00
1.569,02
0,00
-1.366.399,26

-1.453.085,22
-60.283,56
0,00
1.593,04
0,00
-1.511.775,74

-687.952,36
-60.283,56
0,00
1.617,42
0,00
-746.618,50

-1.369.854,58
-60.283,56
0,00
1.642,18
0,00
-1.428.495,96

-1.789.325,65
-60.283,56
0,00
1.667,32
0,00
-1.847.941,89

-1.524.026,30
-60.283,56
0,00
1.692,84
0,00
-1.582.617,02

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από (σε) δάνεια
Εισπράξεις (πληρωμές) από (σε)δάνεια (μη τραπεζικά)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0,00
94.456,00
-630.398,28
0,00
-535.942,28

0,00
0,00
-25.116,14
0,00
-25.116,14

0,00
-890.000,00
0,00
0,00
-890.000,00

0,00
-890.000,00
0,00
0,00
-890.000,00

0,00
-890.000,00
0,00
0,00
-890.000,00

0,00
-890.000,00
0,00
0,00
-890.000,00

0,00
-890.000,00
0,00
0,00
-890.000,00

0,00
-890.000,00
0,00
0,00
-890.000,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

602.864,46

-137.345,06

569.827,26

430.341,79

1.996.658,51

1.825.829,65

1.731.511,30

2.196.638,67

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

381.310,93
984.175,39

984.175,39
846.830,33

846.830,33
1.416.657,59

1.416.657,59
1.846.999,38

1.846.999,38
3.843.657,90

3.843.657,90
5.669.487,55

5.669.487,55
7.400.998,85

7.400.998,85
9.597.637,52

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών
Μεταβολή δοσμένων εγγυήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Εκτίμηση στοιχείων Κατάστασης Ταμειακών Ροών για την περίοδο
2016 – 2021

Οι χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώνονται αρνητικές για κάθε
χρήση της περιόδου 2016 – 2021, καθώς η Εταιρία προβαίνει σε πληρωμές για την
απόκτηση πάγιων στοιχείων και συμμετοχών, ενώ η αποεπένδυση στοιχείων είναι
σημαντικά μικρότερη.
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Οι χρηματοροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες για την περίοδο 2016 – 2021
αποτελούνται μόνο από τις πληρωμές σε δάνεια, και αφορούν τις δόσεις για αποπληρωμή
κεφαλαίου που έχει συμφωνήσει η Εταιρία με τους πιστωτές της μετά την αναδιάρθρωση
των δανείων της. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ταμειακή εκροή 890.000€ κάθε έτος, και
κατ’ επέκταση οι χρηματοροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες καθίστανται
επίσης αρνητικές. Η Εταιρία προβλέπεται να μην πληρώσει μέρισμα στους μετόχους της,
παρά τις εκτιμώμενες κερδοφόρες χρήσεις.
Το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στο τέλος της χρήσης για το 2015
είναι 846.830,33€. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από το 2016 και ύστερα θα καταγράφεται
καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε κάθε χρήση, αγγίζοντας το 2021
τα 9.597.637,52€. Η διαμόρφωση υψηλών ταμειακών διαθεσίμων ισχυροποιεί τη θέση της
Εταιρίας τόσο έναντι των ανταγωνιστών της, όσο και απέναντι στους πιστωτές της. Η
ύπαρξη σημαντικών ποσών χρηματικών διαθεσίμων επιτρέπει στην Εταιρία την έγκαιρη
εκμετάλλευση ευκαιριών που μπορεί να παρουσιαστούν (π.χ. απόκτηση παγίων σε
προνομιακές τιμές), σε συνδυασμό με πρόσβαση σε «φθηνότερα» κεφάλαια, αφού πλέον η
Εταιρία θα βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση να διαπραγματευτεί το κόστος των κεφαλαίων
που θα απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης.
Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η κατάσταση Ταμειακών Ροών αποτελεί τη σημαντικότερη
από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις, καθώς δεν αρκεί μια
επιχείρηση να μπορεί να παρουσιάζει κέρδη, αλλά να μπορεί να μετουσιώσει τα
συγκεκριμένα κέρδη σε ρευστά διαθέσιμα. Άλλωστε, στην ιστορία υπάρχουν πολλά και
τρανταχτά παραδείγματα επιχειρήσεων που παρουσίαζαν για χρόνια σημαντικά κέρδη
αλλά δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της
χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση. Το Κεφάλαιο Κίνησης της
Εταιρίας, είναι η διαφορά ανάμεσα στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό και τις Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις. Η ορθολογική διοίκηση του Κεφαλαίου Κίνησης το οποίο αφορά στη
ρευστότητα της επιχείρησης είναι μείζονος σημασίας, αφού ουσιαστικά διασφαλίζει την
εύρυθμη λειτουργία της. Η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, διασφαλίζεται μέσα από
τη διατήρηση ισορροπίας / σωστής αναλογίας ανάμεσα στα άμεσα ρευστοποιήσιμα
περιουσιακά της στοιχεία (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) και τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
Η βασική αρχή στη διοίκηση του Κεφαλαίου Κίνησης είναι ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό
να διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα από τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (θετικό
Κεφάλαιο Κίνησης). Στη λογική αυτή, ο έλεγχος του επιπέδου των Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων, είναι βασικό μέλημα της Διοίκησης. Το αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης
(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις μεγαλύτερες από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό) μπορεί να
διασφαλίζει ταχεία κυκλοφορία των στοιχείων του ενεργητικού αλλά ο κίνδυνος αδυναμίας
εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων από οριακές μεταβολές των πωλήσεων ή των γενικότερων
συνθηκών της αγοράς, μπορεί να φέρει την επιχείρηση αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο
πτώχευσης (αδυναμία εξυπηρέτησης των πιστωτών και των προμηθευτών).
Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το Κεφάλαιο Κίνησης είναι οι εξής:


Το είδος και η φύση των εργασιών της Εταιρίας.



Η παραγωγική διαδικασία.



Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων.



Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων.



Ο βαθμός εποχικότητας.



Οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.



Η μερισματική πολιτική

Η δυναμική που υπάρχει στη σχέση των στοιχείων του Κεφαλαίου Κίνησης, έχει οδηγήσει
στην πρόταση του «Μηδενικού Κεφαλαίου Κίνησης». Σύμφωνα με τη πρόταση αυτή, η
επιχείρηση θα πρέπει να έχει ως στόχο τη μηδενική διακράτηση μετρητών, φροντίζοντας τη
χρηματοδότηση των εισπρακτέων λογαριασμών και των αποθεμάτων από τους
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προμηθευτές της. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο αν η επιχείρηση μετατρέπει ταχύτατα τις
πρώτες ύλες και τα αποθέματα σε τελικά προϊόντα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι δύο κύριοι αντικειμενικοί στόχοι της διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης είναι να
εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει επαρκή ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για να
συνεχίσει τις δραστηριότητές της, και η αύξηση της αποδοτικότητάς της.
Κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη επαρκών ρευστοποιήσιμων στοιχείων για να διατηρήσει την
ημερήσια ροή των συναλλαγών της, καθώς πρέπει να είναι συνεπής στις πληρωμές μισθών
των υπαλλήλων της, αλλά και στις έγκαιρες πληρωμές των προμηθευτών της ώστε να μην
αντιμετωπίζει προβλήματα με την εισροή των απαραίτητων αγαθών και στοιχείων για την
εύρυθμη λειτουργία της.
Η διατήρηση επαρκών Κεφαλαίων Κίνησης δεν είναι σημαντική μόνο για τη σωστή
λειτουργία της επιχείρησης στο βραχυχρόνιο ορίζοντα. Επαρκής ρευστότητα απαιτείται για
να εξασφαλιστεί η επιβίωση της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί,
ακόμα και μια κερδοφόρα επιχείρηση μπορεί να χρεοκοπήσει χωρίς ικανοποιητική ροή
χρημάτων για να αντιμετωπίσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις της.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλεφθεί πως μια υπερβολικά συντηρητική προσέγγιση
διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης που οδηγεί σε συγκέντρωση υψηλού επιπέδου
ρευστών διαθεσίμων, μπορεί να βλάψει τα κέρδη καθώς η αποδοτικότητα των ρευστών
διαθεσίμων είναι σχεδόν μηδενική, εφόσον δεν τοποθετηθούν τα κεφάλαια αυτά σε
αποδοτικές επενδύσεις. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι δύο αυτοί στόχοι της
διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης, έρχονται συχνά σε σύγκρουση.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης όταν κατέχει επαρκή κεφάλαια κίνησης είναι τα εξής:


Δυνατότητα εφοδιασμού πρώτων υλών και άλλων προμηθειών με ευνοϊκότερους
όρους και χωρίς καθυστέρηση.



Διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου αποθέματος ασφαλείας.



Δυνατότητα άσκησης χαλαρότερης πιστωτικής πολιτικής στην πελατεία της.



Αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και διατήρηση της καλής
συνεργασίας με τράπεζες και προμηθευτές.



Προστασία από ενδεχόμενη μείωση των κυκλοφορούντων της στοιχείων από
επισφαλείς απαιτήσεις, διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, απαξίωση προϊόντων
κ.λπ.



Δυνατότητα να ξεπερνάει η επιχείρηση δύσκολες καταστάσεις, σε περιόδους
οικονομικής ύφεσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό κάθε επιχείρησης διακρίνεται στο μόνιμο και στο προσωρινό
τμήμα του. Το μόνιμο τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι αυτό το οποίο δεν
ανακυκλώνει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους, ή εναλλακτικά το τμήμα του
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο η επιχείρηση διατηρεί στο χαμηλότερο σημείο της
λειτουργικής της δραστηριότητας (εάν υποτεθεί ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί η λογική
μηδενικού κεφαλαίου κίνησης). Το προσωρινό τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
από την άλλη, είναι το τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο η επιχείρηση,
χρησιμοποιεί στο ανώτερο σημείο της λειτουργικής της δραστηριότητας για να υποστηρίξει
τις αυξημένες ανάγκες παραγωγής – πωλήσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι, όσο μεγαλύτερος
είναι ο βαθμός εποχικότητας στις πωλήσεις ή στην παραγωγή μιας επιχείρησης, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η διαφορά ανάμεσα στο προσωρινό και μόνιμο τμήμα του
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητές οι αποφάσεις χρηματοδότησης του Κεφαλαίου
Κίνησης, τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων μπορούν να διακριθούν στις εξής τρεις
κατηγορίες:
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a. Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι μακροχρόνια περιουσιακά
στοιχεία από τα οποία μια επιχείρηση προσδοκά να δημιουργήσει κέρδος για έναν
αριθμό περιόδων. Τέτοια στοιχεία είναι η γη, τα κτίρια, τα μηχανήματα κ.α.
b. Μόνιμο τμήμα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού όπως είναι τα αποθέματα και το
μέσο επίπεδο απαιτήσεων από πελάτες.
c. Προσωρινό τμήμα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, το οποίο όπως προαναφέρθηκε,
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Το προσωρινό τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μαζί με το μόνιμο τμήμα
συνθέτουν μέρος του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να
χρηματοδοτηθεί είτε από μακροχρόνια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων των Ιδίων
Κεφαλαίων), είτε από βραχυχρόνια κεφάλαια (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποφασίσουν ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που
σχετίζονται με το Κεφάλαιο Κίνησης, και κατ’ επέκταση να αποφασίσουν αν θα
υιοθετήσουν μια συντηρητική, επιθετική ή πιο ενδιάμεσες προσεγγίσεις.

Πολιτική Α: Συντηρητική Προσέγγιση
Σύμφωνα με τη πολιτική αυτή, η Διοίκηση της επιχείρησης επιλέγει ένα αρκετά ασφαλές
μείγμα ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, διατηρώντας
πάντα ένα σημαντικό ποσό ρευστότητας, αφού μόνο ένα τμήμα του προσωρινού
κυκλοφορούντος ενεργητικού χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμες πηγές στις περιόδους
έξαρσης της παραγωγής – πωλήσεων. Μπορεί ο κίνδυνος ρευστότητας να ελαχιστοποιείται
αλλά η δέσμευση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων (δανειακών ή Ιδίων), για τη
χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης μειώνει την απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων.

Πολιτική Β: Ενδιάμεση Προσέγγιση
Το μόνιμο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, χρηματοδοτείται τόσο από μακροπρόθεσμα κεφάλαια
όσο και από βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης, ενώ το προσωρινό Κυκλοφορούν
Ενεργητικό χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από βραχυπρόθεσμες πηγές. Στην περίπτωση
αυτή ο συγχρονισμός των εισπράξεων (ή δημιουργίας ρευστότητας) και της εξυπηρέτησης
των υποχρεώσεων, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
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Πολιτική Γ: Επιθετική Προσέγγιση
Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση χρησιμοποιεί βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης,
ακόμα και για το τμήμα του Πάγιου Ενεργητικού. Ίσως η χρήση των Βραχυπρόθεσμων
πηγών χρηματοδότησης (δάνεια, υποχρεώσεις προς προμηθευτές), να είναι αποδοτικότερη
αφού η επιχείρηση δεσμεύει λιγότερα κεφάλαια, αλλά ο κίνδυνος ρευστότητας είναι πολύ
μεγαλύτερος αφού μια μικρής έκτασης αρρυθμία στον εμπορικό κύκλο, θα δημιουργήσει
κενό χρηματοδότησης.

Πολιτική Δ: Προσέγγιση Αντιστάθμισης Κινδύνου ή αυτόματης
εξυπηρέτησης του χρέους
Θεωρείται μετά την συντηρητική η πιο ασφαλής πολιτική, αφού το προσωρινό τμήμα του
Ενεργητικού χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από βραχυπρόθεσμες πηγές. Η διοίκηση της
επιχείρησης πολύ απλά συγχρονίζει τη χρονική στιγμή λήξης των εισπρακτέων απαιτήσεων
με τη λήξη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτό μπορεί να γίνει όταν ο Εμπορικός
Κύκλος είναι μηδέν (ιδανικό σενάριο) ή όταν η εξυπηρέτηση του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού συμπίπτει χρονικά με την λήξη των απαιτήσεων.
Στο Διάγραμμα 1 αποτυπώνονται οι 4 εναλλακτικές πολιτικές χρηματοδότησης του
Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Εναλλακτικές προσεγγίσεις χρηματοδότησης Κεφαλαίου Κίνησης
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2021
Η Εταιρία λόγω των υπέρογκων υποχρεώσεων της σε βραχυχρόνιο δανεισμό και στους
προμηθευτές της, διαμορφώνει αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης (-54.147.698,05€) τόσο για το
2014 όσο και για το 2015 (-67.253.300,38€). Το μέγεθος του αρνητικού Κεφαλαίου Κίνησης
κρίνεται ιδιαιτέρως ανησυχητικό και επικίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στον τρόπο
λειτουργίας της ώστε σταδιακά, να μετατρέψει το Κεφάλαιο Κίνησης από τα αρνητικά
επίπεδα που βρίσκεται σήμερα σε ένα επίπεδο (θετικό) που θα της προσφέρει την
απαραίτητη ασφάλεια για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της.
Προκειμένου να επιτύχει η Εταιρία το αποτέλεσμα που επιδιώκει, όσον αφορά το Κεφάλαιο
Κίνησης, οφείλει να επικεντρωθεί ουσιαστικά στη διαχείριση των στοιχείων που αποτελούν
τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της. Η πρόβλεψη των στοιχείων του Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού έχει στηριχτεί στη σχέση αυτών των στοιχείων με τον εκτιμημένο Κύκλο
Εργασιών της Εταιρίας, οπότε δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες βελτίωσης της εικόνας
του Κεφαλαίου Κίνησης μονάχα από τη διαχείριση των στοιχείων του Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού. Όπως άλλωστε έχει αναφερθεί πολλάκις, το κύριο πρόβλημα της Εταιρίας
είναι ο υπέρογκος βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός.
Στην διπλωματική εργασία του συναδέλφου Λουμιώτη Αντώνιο - Αθανάσιο με τίτλο:«Debt
Overhang and Restructuring in the Greek Leisure Industry», έγινε υπολογισμός των
δανειακών υποχρεώσεων που μπορεί να εξυπηρετήσει η Εταιρία, έτσι ώστε να μην
καθίσταται ασυνεπής στις πληρωμές του συγκεκριμένου επιπέδου δόσεων κεφαλαίου και
τόκων. Στην εργασία αυτή έχει υπολογιστεί πως η Εταιρία μπορεί να εξυπηρετήσει ετήσιες
δόσεις αποπληρωμής κεφαλαίου, που αφορούν το νέο αναδιαρθρωμένο χαρτοφυλάκιο
δανείων της, αξίας 890.000€ έκαστη. Το σύνολο των δανείων της Εταιρίας έχει συμφωνηθεί
να επεκτείνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, απελευθερώνοντας με αυτό τον τρόπο
σημαντικά κεφάλαια για την Εταιρία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.
Το επίπεδο της μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει άμεση
εξάρτηση από τις ετήσιες χρηματοροές της, και από το επίπεδο που οι ροές αυτές
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«επιτρέπουν» στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να μειωθούν. Ύστερα λοιπόν από την
αναγκαία αναδιάρθρωση των δανείων της Εταιρίας, και την ανάλυση και εκτίμηση των
στοιχείων που συνθέτουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, αναλόγως υπολογίστηκε η
ικανότητα αποπληρωμής μέρους των υποχρεώσεων σε ετήσια βάση.
Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρίας για την περίοδο
2016 – 2021 διαμορφώνεται ως εξής:
̶

2016: -8.899.299,79€
̶

2017: -5.072.417,54€
̶

2018: -687.245,69€
̶

2019: 2.895.193,21€
̶

2020: 5.935.367,63€
̶

2021: 9.117.532,60€

Το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρίας, από τα επίπεδα των -54.147.698,05€ για το 2014 και
-67.253.300,38€ για το 2015, σταδιακά αυξάνεται και διαμορφώνεται εν τέλει στα
9.117.532,60€ στο τέλος της χρήσης του 2021. Το συγκεκριμένο επίπεδο Κεφαλαίου
Κίνησης, εξασφαλίζει πως η Εταιρία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες
υποχρεώσεις της και κατ’ επέκταση διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
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