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Πρόλογος 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύουμε τους οικονομικούς δείκτες της ρευστότητας, της 
αποδοτικότητας, της γενικής ρευστότητας τριών εταιρειών τροφίμων εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο αξιών Αθηνών για τα έτη 2007-2011. 

Σκοπός της εκπόνησης αυτής είναι η παρακολούθηση της πορείας των εταιρειών ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε και CRETA  FARM A.B.E.E όσον αφορά την οικονομική 
τους ευημερία και πορεία στον κλάδο των τροφίμων για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

Αποτέλεσμα της παρακάτω μελέτης είναι ότι η εταιρεία ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε παρουσιάζει 
σταθερή πορεία και τα πέντε έτη παρακολούθησης. Αντίστοιχη πορεία ακλουθεί και η 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε .Σε αντίθεση η CRETA FARM είχε μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα 
στα έτη. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχτηκαν με μεγάλη προσοχή ώστε να καθρεφτίζουν 
ορθά την οικονομική πορεία των εταιρειών. 

Αναλυτικότερα, η  Ρευστότητα, είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 
πληρωμές της. Οι δείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο ύψος και τις σχέσεις των 
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων που επίκειται η λήξη τους, και στα κυκλοφοριακά στοιχεία 
του ενεργητικού , τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούν την πηγή από την οποία θα 
ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Ο προσδιορισμός της ρευστότητας συνδέεται με την μελέτη 
του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.  

Η Αποδοτικότητα, μετράει το πόσο οικονομικός ήταν ο τρόπος, με τον οποίο οι πόροι που 
χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές (κεφάλαια, τεχνογνωσία, χρόνος κ.τ.λ.) οδήγησαν στα 
επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή το πόσο λογικό ήταν το κόστος για την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων. 

Την τελευταία πενταετία, ο όγκος παραγωγής και οι πωλήσεις του κλάδου στην ΕΕ-25 
παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της απασχόλησης δεν 
είναι τόσο ενθαρρυντικά, πέρα από μικρές εποχικές επιδράσεις, η γενικότερη τάση την 
τελευταία πενταετίας διαμορφώνεται ελαφρά αρνητική.  

Στο  σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Γεωργίου Ευριπίδη για την 
αμέριστη βοήθεια του και τις χρήσιμες πληροφορίες που μου παρείχε καθώς και για την 
στήριξη του στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εταιρείες ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε και 
CRETA  FARM A.B.E.E για την παραχώρηση των ισολογισμών των ετών 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011.  
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Κεφάλαιο 1ο 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελεί το μεγαλύτερο κλάδο της ευρωπαϊκής μεταποίησης, 

από άποψη πωλήσεων αλλά και απασχόλησης. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

του κλάδου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή με προσωπικό μέχρι 250 άτομα. 

Παράλληλα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις με 

καθετοποιημένη οργάνωση της παραγωγής και ευρεία γκάμα προϊόντων, οι οποίες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επίδοση του κλάδου διεθνώς. 

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών διακρίνεται σε εννέα βασικούς υποκλάδους προϊόντων. 

Τέσσερις από αυτούς ξεχωρίζουν από άποψη οικονομικής σημαντικότητας: τα 

«αρτοσκευάσματα, σνακ, ζαχαρώδη, ζυμαρικά», το «κρέας και προϊόντα κρέατος», τα 

«ποτά» και τα «γαλακτοκομικά προϊόντα». Οι υποκλάδοι αυτοί αντιπροσωπεύουν συνολικά 

περίπου το 77% των συνολικών πωλήσεων και το 84% του συνολικού αριθμού των 

απασχολουμένων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων-ποτών. 

Την τελευταία τριετία, ο όγκος παραγωγής και οι πωλήσεις του κλάδου στην ΕΕ-25 

παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της απασχόλησης δεν 

είναι τόσο ενθαρρυντικά: πέρα από μικρές εποχικές επιδράσεις, η γενικότερη τάση την 

τελευταία τριετία διαμορφώνεται ελαφρά αρνητική.  

Σε ό, τι αφορά το εξωτερικό εμπόριο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών, η ΕΕ-25 

αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα τροφίμων παγκοσμίως και το δεύτερο μεγαλύτερο 

εξαγωγέα, αμέσως μετά τις ΗΠΑ. Το εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων-ποτών διαμορφώνεται 

αρκετά θετικό, αν και παρουσιάζει πτώση την τελευταία πενταετία (με εξαίρεση το 2002), 

κάτι που φανερώνει την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού και τη σταδιακή απώλεια 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων-ποτών. 

Όσον αφορά στις καταναλωτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρείται μείωση της 

συμβολής της δαπάνης για τρόφιμα και ποτά στο σύνολο των δαπανών των νοικοκυριών 

διαχρονικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 

Έτσι, καθώς το εισόδημα αυξάνει, η δαπάνη για είδη διατροφής αυξάνεται αναλογικά 

λιγότερο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συμμετοχή της τελευταίας, ως ποσοστό, στις 
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συνολικές δαπάνες. Το 2002, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά διέθεσαν κατά μέσο όρο το 13% των 

δαπανών τους σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά.  

Τέλος, σε ό, τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος τροφίμων-ποτών, 

σημειώνονται τα εξής:  

 Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια συνεχώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των 

πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και στροφή προς πιο υγιεινές μορφές 

διατροφής. Έτσι, οι προτιμήσεις και οι συνακόλουθες απαιτήσεις των καταναλωτών για 

ποιότητα, ευκολία, ποικιλία, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα με σταθερή παραγωγή – και 

παράλληλα σε προσιτή τιμή- υπογραμμίζουν τις κατευθύνσεις της έρευνας και τις 

ευκαιρίες για καινοτομία και διαφοροποίηση από μέρους των επιχειρήσεων. Επιπλέον, 

 ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής εκτός ΕΕ κάνει 

επιτακτική την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία 

τροφίμων-ποτών να διατηρήσει και να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς της.   

 Για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων προς αυτή την κατεύθυνση 

απαιτούνται στρατηγικές κινήσεις που θα ενισχύσουν την καινοτομική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων αλλά 

και με τους προμηθευτές πρώτων υλών και τα δίκτυα διανομής. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι μεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου των αλλαντικών κερδίζουν συνεχώς μερίδια αγοράς. Η ελληνική 

αγορά αλλαντικών είναι της τάξεως των 320 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο των κρεάτων, οι 

απαιτήσεις για ολοένα και μεγαλύτερη υγιεινή καθώς και η όξυνση του ανταγωνισμού 

οδηγούν σε σταδιακή συγκέντρωση, μέσω της δημιουργίας μεγαλύτερου μεγέθους 

καθετοποιημένων εταιρειών. 

Σε αντίθεση η Κύπρος είναι της τάξεως των 35 εκατ., η Βουλγαρία 140 εκατ. , η FYROM 

35εκατ , η Ρουμανία 320 εκατ.  και η Σερβία 230 εκατ. ευρώ. 

Στη βαλκανική αυτή αγορά του 1,15 δισ. ευρώ, η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση 

κυμαίνεται από 8 έως 11 κιλά ετησίως, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στη δυτική Ευρώπη 

προσεγγίζει τα 18 κιλά. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στα Βαλκάνια, οι μικρές, οικογενειακές 

επιχειρήσεις ελέγχουν σημαντικά μερίδια αγοράς (από 30% έως 60%). 
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Κεφάλαιο 2ο  

ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε 

2.1 Ιστορική Αναδρομή 

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η NIKAS έχει επιτύχει και συνεχίζει να καταγράφει 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνεχίζοντας να είναι η πρώτη εταιρία της οποίας το όνομα 

είναι συνώνυμο με την κατηγορία των αλλαντικών, στην προτίμηση των καταναλωτών. Με 

συνέπεια και σταθερότητα για περισσότερα από σαράντα χρόνια, η εταιρεία διευρύνει 

διαρκώς την γκάμα των προϊόντων της και επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε νέους τομείς 

και νέες αγορές, καλλιεργώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και ενισχύοντας τις 

υποδομές που θα της επιτρέψουν να εξελιχθεί αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του εγχώριου αλλά 

και του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 1971 Ιδρύεται η Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε με κυρία δραστηριότητα την παραγωγή και 

διανομή αλλαντικών προϊόντων στην Ελλάδα.  

 1991 Η Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 2003 Το Δεκέμβριο του 2003, ο κ. Παναγιώτης Νίκας, ιδρυτής της εταιρείας 

μεταβιβάζει το 49,92% των μετοχών της NIKAS στην GCI FOOD 

ENTERPRISES LTD. 

  2004 Η Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε. αναδιοργανώνει ριζικά τη δομή της στην Ελλάδα, 

απεμπλεκόμενη σταδιακά από περιφερειακές, μη κερδοφόρες δραστηριότητες και 

επικεντρωνόμενη στις βασικές κατηγορίες προϊόντων της. 

  2005 Με όχημα το λειτουργικά ευέλικτο σχήμα της, η εταιρεία περνάει σε μια 

νέα εποχή, εξελίσσοντας το προφίλ της παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης 

σε δυναμική εταιρική παρουσία με επαγγελματική διοίκηση. 

  2006 Με γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση των διαδικασιών 

παραγωγής και των εγκαταστάσεών της, η NIKAS λαμβάνει μια σειρά 

πιστοποιήσεων, όπως κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για το εργοστάσιο στη 

Θεσσαλονίκη και κατά AGRO 3 - 4:2002 για το εργοστάσιο του Αγ. Στεφάνου, 

καθώς και κατά ΕΛΟΤ 1416:2000 για την εγκατάσταση και την εφαρμογή του 

συστήματος HACCP από τη ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε, ενώ από τον Ιούνιο του 2006 

υιοθετεί τη χρήση φυσικού αερίου για τη λειτουργία του εργοστασίου στον Αγ. 
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Στέφανο. 

Επεκτείνοντας την κατηγορία προϊόντων ζύμης, η ΝΙΚΑS προχωρά στην 

ανάπτυξη και λειτουργία μιας νέας υπερσύγχρονης γραμμής πίτσας στο 

εργοστάσιο του Αγ. Στεφάνου. 

  2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η 

ΝΙΚΑS υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των μονάδων και την 

αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς και τον εξορθολογισμό του κόστους. 

Πραγματοποιείται επίσης στροφή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας με επικέντρωση 

σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με συσκευασίες σύγχρονης αντίληψης, που 

ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των σημερινών καταναλωτών για υγιεινή και    

ισορροπημένη διατροφή. 

Ολοκληρώνεται η επέκταση του εργοστασίου στην Βουλγαρία, μια σημαντική επένδυση 

που δίνει μια νέα δυναμική για επέκταση στην ΝΑ Ευρώπη. 

 

 2008 Συνεργασία με την Νο 1 γαλακτοπαραγωγό εταιρεία για διανομή προϊόντων στη 

Ρουμανική αγορά. 

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, παραμένει πρωτοπόρος διατηρώντας ηγετική θέση στη 

βιομηχανική παραγωγή αλλαντικών. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παραγωγή 

κρεατοσκευασμάτων, τυροκομικών προϊόντων και προϊόντων ζύμης, ενώ διαρκώς εισάγει 

στην αγορά νέες κατηγορίες προϊόντων με μελετημένη συσκευασία, αναπτύσσοντας 

πρωτότυπες γεύσεις και διατροφικούς συνδυασμούς που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για υγιεινή διατροφή, εκλεκτή ποιότητα και εύκολη 

προετοιμασία, γεγονός που αποτελεί και το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

NIKAS. 

Διαθέτοντας ισχυρό εμπορικό σήμα που υποστηρίζεται από ένα άρρηκτο συνδυασμό 

ανώτερης ποιότητας, γεύσης και ποικιλίας, τα προϊόντα της παραμένουν σταθερά στις πρώτες 

θέσεις της προτίμησης των καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της σαραντάχρονης ιστορίας 

της. 

Τα προϊόντα NIKAS, διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία κωδικών, παράγονται σε εγκαταστάσεις 

πρότυπα υψηλής τεχνολογίας και κατασκευής. Με την καθημερινή εφαρμογή αυστηρών 

ποιοτικών ελέγχων σε 80 σημεία, τα προϊόντα NIKAS φτάνουν στον καταναλωτή μέσα από 

ένα ευρύ δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί τις σημαντικότερες αλυσίδες super market αλλά 

και τις μεγαλύτερες εταιρείες μαζικής εστίασης σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 
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2.2 Αντικείμενο Εταιρείας 

 

Η NIKAS, η πρώτη εταιρία της οποίας το όνομα είναι συνώνυμο με την κατηγορία των 

αλλαντικών στην ελληνική αγορά, παρακολουθεί τις διατροφικές τάσεις που διαμορφώνονται 

σε διεθνές επίπεδο και ανταποκρίνεται με ευελιξία στις διαφοροποιημένες ανάγκες και 

προτιμήσεις του σύγχρονου καταναλωτή. Μέσα από μεθοδικό στρατηγικό σχεδιασμό η 

εταιρεία μας υλοποιεί το αναπτυξιακό της πρόγραμμα τόσο επεκτείνοντας περαιτέρω τις 

δραστηριότητες της στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και οριοθετώντας, 

ελέγχοντας και κεφαλαιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, προς όφελος των 

πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της. 

Παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην εκπλήρωση των υψηλών προσδοκιών που 

έχει δημιουργήσει η πολυετής ποιοτική παρουσία των προϊόντων της στους καταναλωτές, η 

NIKAS επενδύει σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη. Μέσα από έρευνες για τον 

προσδιορισμό των διατροφικών τάσεων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αφουγκράζεται τις 

ανάγκες που προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής και προσφέρει διαρκώς νέα, 

πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα που της εξασφαλίζουν ξεχωριστή θέση στην 

προτίμηση των καταναλωτών, διαφοροποιώντας την από τον ανταγωνισμό. 

Παράλληλα με τον μεθοδικό σχεδιασμό και τη σταθερή κλιμάκωση του επιχειρησιακού 

προσανατολισμού, η NIKAS θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας 

των εργαζομένων της. Αναγνωρίζοντας ότι η συνεισφορά του ανθρώπινου 

δυναμικού αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχή παραγωγική λειτουργία της 

εταιρείας και την ευόδωση του αναπτυξιακού της προγράμματος NIKAS επενδύει με 

συνέπεια και σταθερότητα στην καλλιέργεια κλίματος κοινού μέλλοντος και κοινής 

προοπτικής, αρμονικής συνεργασίας και συμμετοχής, με στόχο την αποτελεσματική 

υλοποίηση του οράματός της. 
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2.3 Δομή Ομίλου 
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2.4 Εγκαταστάσεις 

2.4.1 Ελλάδα 

Η NIKAS, στη σαραντάχρονη πορεία της, ακολουθεί σταθερά μια μακροπρόθεσμη 

στρατηγική διαρκούς εξέλιξης σε ότι αφορά την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και τις 

υποδομές της. Με επενδύσεις που ξεπερνούν ετησίως τα 2-3 εκ. ευρώ, η εταιρεία βελτιώνει 

σημαντικά την παραγωγικότητά της και δρομολογεί διαδικασίες αυτοματισμού και μείωσης 

κόστους που εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της ενώ ταυτόχρονα 

υποστηρίζουν την υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξιακών της στόχων.  

Το εργοστάσιο στον Άγιο Στέφανο αποτελεί την κύρια μονάδα παραγωγής προϊόντων 

επεξεργασίας κρέατος της NIKAS, που εκτείνεται σε ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις 

20.000 τ.μ. , ενώ παράλληλα στεγάζει το νευραλγικό κέντρο όπου σχεδιάζεται, υλοποιείται 

και παρακολουθείται το στρατηγικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου. Κάνοντας πράξη 

μια ευρεία φιλοσοφία ολικής ποιότητας, πέρα από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες 

που παρέχονται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου, έρευνας και 

ανάπτυξης, marketing και προμηθειών που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Αγίου 

Στεφάνου εξασφαλίζουν την ενιαία τήρηση και τη διασφάλιση των αυστηρών σταθερά 

ποιοτικών προδιαγραφών που θέτει η NIKAS ως προτεραιότητα και προϋπόθεση επιτυχίας σε 

κάθε της δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο της επέκτασης της κατηγορίας προϊόντων ζύμης, η ΝΙΚΑS έχει αναπτύξει και 

λειτουργεί στο εργοστάσιο του Αγ. Στεφάνου από το Σεπτέμβριο του 2006, μια νέα γραμμή 

πίτσας η οποία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 25.000 τεμάχια ανά βάρδια, με πλήρως 

αυτοματοποιημένη καθαρότητα κλάσης 100.000, αποτελώντας μια ιδιαίτερα σημαντική 

επένδυση για τον Όμιλο, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000€. 

Συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των 

φυσικών πόρων, το εργοστάσιο λειτουργεί με φυσικό αέριο από τον Ιούνιο του 2006, ενώ τον 

Μάιο του 2007 ολοκληρώθηκε το έργο εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.     
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2.4.2 Εξωτερικό 

Το εργοστάσιο της NIKAS στη Βουλγαρία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες  επενδύσεις 

του Ομίλου για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Αντιμετωπίζοντας την παραγωγική μονάδα της Βουλγαρίας ως κρίσιμης σημασίας παράγοντα 

στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, η εταιρεία ολοκλήρωσε μέσα στο 2007 το πρόγραμμα 

επέκτασης των εγκαταστάσεων που θα αυξήσει σχεδόν στο διπλάσιο την παραγωγική 

δυνατότητα του εργοστασίου. 
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2.5 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό ποιοτικό κεφάλαιο, τον θεμέλιο λίθο της 

εταιρείας μας. Το πάθος για αρίστευση και η προσήλωση των ανθρώπων μας στην επίτευξη 

των εταιρικών στόχων είναι αυτό που αντικατοπτρίζει απόλυτα το σύγχρονο πρόσωπο της 

NIKAS. Χάρη στη σκληρή δουλειά, τη μεθοδικότητα, το ζήλο και τις δεξιότητες του 

εργατικού της δυναμικού, η NIKAS παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις στη μακρόχρονη 

επιτυχημένη πορεία της, εξελίσσοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα της αλλά και 

διατηρώντας την παράδοση της στην πρωτοπορία. 

Η συνεχής ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των 602 εργαζομένων που απασχολεί σήμερα η 

NIKAS, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται ως η σημαντικότερη 

επένδυση για το μέλλον. Πάγιο μέλημα και διαρκής επιδίωξή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι 

οι εργαζόμενοι μας, σε όλα τα επίπεδα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις ικανότητές 

τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό εξελισσόμενοι παραγωγικά στον Όμιλό μας. Στο πλαίσιο της 

φιλοσοφίας αυτής, ενισχύουμε τη διαρκή και συστηματική ενημέρωση του προσωπικού μας 

με εσωτερικά και εξωτερικά σεμινάρια και τακτικές επανεκπαιδεύσεις σε θέματα που 

άπτονται του τομέα δραστηριότητάς τους, όπως τεχνικές πωλήσεων, marketing, οικονομικά 

και θέματα τεχνολογίας τροφίμων. 

Η κύρια έμφαση της επιμόρφωσης των εργαζομένων μας εστιάζεται σταθερά στη συνεχή 

τους εκπαίδευση σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας και υγιεινής. Το 2006, όλο το προσωπικό 

μας εκπαιδεύτηκε ενδοεπιχειρησιακά με σεμινάρια σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων καθώς 

και θέματα υγιεινής και ασφάλειας με βάση το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΦΕΤ, 

για τις εταιρείες τροφίμων, ώστε καθημερινά να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες που 

εγγυώνται την ποιοτική υπεροχή της NIKAS, εξασφαλίζοντας ότι το τελικό προϊόν που ο 

καταναλωτής θα απολαύσει, προέρχεται από την πιο άψογη και αυστηρή παραγωγική 

διαδικασία. Το 2008 ολοκληρώνεται η στρατηγικής σημασίας υλοποίηση του προγράμματος 

coaching στις πωλήσεις. Εισάγοντας την φιλοσοφία του coaching στην αιχμή του δόρατος της 

εταιρείας, τις πωλήσεις, η NIKAS ανοίγει νέους ορίζοντες στην ενδυνάμωση των ανθρώπων 

της και συνάμα προσθέτει νέες αξίες στην εταιρική κουλτούρα. 

Χάρη στη συνδρομή, την εμπειρία και τη διορατικότητα των στελεχών της, η NIKAS 
παραμένει πρωτοπόρος στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη 
ελκυστικότερων και χρηστικότερων συσκευασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 
εκπληρώνουν τις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν το 
όνομα και την εικόνα της εταιρείας μας. 
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Κατανομή προσωπικού σύμφωνα με τη δραστηριότητα: 

 

Διοίκηση: 47 

Πωλήσεις & Marketing : 88 

Παραγωγή: 347 

Σύνολο: 482 

 

Γεωγραφική κατανομή προσωπικού: 

 

Ελλάδα: 366 

Λοιπές Χώρες: 116 

Σύνολο: 482 

 

 

Κατανομή προσωπικού σύμφωνα με την κατάρτιση: 

 

Βασική Εκπαίδευση: 380 

Ανώτερη/ Ανώτατη Εκπαίδευση: 102 

Σύνολο: 482 
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Κεφάλαιο 30 

Creta Farm A.B.E.E 

3.1 Ιστορική Αναδρομή 

Η Creta Farm είναι μια εταιρία που ξεκίνησε και έχει την έδρα της στην καρδιά της Κρητικής 

γης, στο Ρέθυμνο, σ’ ένα τόπο που έχει το χάρισμα ανά τους αιώνες να παράγει προϊόντα 

υψηλής διατροφικής αξίας. Η προσπάθεια να εφαρμόσει αυτές τις αρχές στον τομέα του 

κρέατος και η έμφαση που δίνει η εταιρία στην καινοτομία και στην έρευνα, δημιούργησαν 

το 2000 μια καινοτομική σειρά προϊόντων στο χώρο του αλλαντικού όπου το ζωικό λίπος έχει 

αντικατασταθεί στο μέγιστο από έξτρα παρθένο Κρητικό ελαιόλαδο.  

 

Ο πρώτος σταθμός  ορόσημο εκτός Ελλάδος είναι οι ΗΠΑ, όπου και ξεκίνησε τη 

δραστηριοποίησή της το 2007. Επέλεξε να συνεργαστεί με μία από τις μεγαλύτερες και πλέον 

αναγνωρισμένες εταιρείες παραγωγής αλλαντικών, προσφέροντας την τεχνογνωσία μας και 

εκμηδενίζοντας το κόστος για υποδομές.  

Κεντρικός άξονας της διεθνούς της ανάπτυξης είναι και θα είναι η αφοσίωση στην υγιεινή 

διατροφή. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια φιλοδοξεί να κατακτήσει  νέες αγορές δημιουργώντας 

όλες εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να υλοποιήσει το όραμα της για αλλαγή 

των διατροφικών συνηθειών στα αλλαντικά. 

 

Το 1970 η οικογένεια Δομαζάκη ιδρύει την πρώτη οργανωμένη μονάδα παραγωγής χοιρινού 

κρέατος στην Κρήτη. Σε μια έκταση 100 στρεμμάτων στη θέση Λατζιμάς, της πρώην 

κοινότητας Πρίνου του Δήμου Αρκαδίου στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με δομημένο χώρο 5.000 

τ.μ. και κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία της 

μεγάλης σημερινής επιχείρησης. Τον Οκτώβριο του 1979 συστήνεται ως ανώνυμη εταιρία η 

Creta Farm (τότε με την επωνυμία «Ζωή Εμμ. Δομαζάκης Α.Β.Ε.Ε.») με την ενοποίηση των 

ατομικών επιχειρήσεων της οικογένειας Δομαζάκη και μετοχικό κεφάλαιο 308 χιλ. ευρώ. Το 

1982 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 130 χιλ. ευρώ, το 1985 

δημιουργείται το σφαγείο, ενώ το 1987 το τμήμα παραγωγής αλλαντικών.  

Καθώς η τροφοδοσία γίνεται από τις δικές της ποικιλίες χοιρινών, όλα τα προϊόντα της 

υπόκεινται σε εκτεταμένους επιστημονικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής, 

ελέγχοντας από την ζωοτροφή μέχρι το προϊόν να φτάσει στο πιάτο του καταναλωτή. Αυτή η 

καθετοποίηση της παραγωγής είναι η εγγύηση της Creta Farm για φρέσκα, ελεγμένα, 



 
 

16 
 

ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα, μεταξύ των ετών 1985 – 1990 το μετοχικό κεφάλαιο της 

Creta Farm τριπλασιάζεται και αυξάνεται συνολικά κατά 1,03 εκ. ευρώ. 

 Το 1990, όταν αναλαμβάνει η σημερινή Διοίκηση, ξεκινάει η επέκταση της μονάδας στη 

θέση Λατζιμάς, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, που ολοκληρώνεται το 1992. Στα χρόνια που 

ακολουθούν, 1993 – 2000, η Creta Farm εξελίσσεται και εξαπλώνεται συνεχώς: διπλασιάζει 

τις εγκαταστάσεις της στη θέση Λατζιμάς, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με αποτέλεσμα αυτές 

σήμερα να εκτείνονται σε μια έκταση 210 στρεμμάτων με δομημένο χώρο 35.000 τ.μ. το 

μετοχικό κεφάλαιο της Creta Farm εξαπλασιάζεται και αυξάνεται συνολικά κατά 8,36 εκ. 

ευρώ και οργανώνει το δίκτυο πωλήσεών της σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. 

Αγοράζοντας ακίνητα και επενδύοντας 6,00 εκ. ευρώ δημιουργεί τα 5 υποκαταστήματά της 

με την ακόλουθη σειρά: Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα.  

Επιτυγχάνει την αύξηση της παραγωγικότητάς της, εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της και 

επενδύει σε επιστημονικές έρευνες. Τουλάχιστον 200 διαφορετικά προϊόντα της Creta Farm 

βρίσκονται σήμερα στα ράφια και τους πάγκους των super market. 

 Το 2000 θεωρείται χρονιά ορόσημο για την πορεία και την εξέλιξη της Creta Farm. Τον 

Απρίλιο του 2000 η Creta Farm εισάγει τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών αντλώντας από τη δημόσια εγγραφή περίπου 16,35 εκ. ευρώ, τα 

οποία και επενδύει στην υλοποίηση του επεκτατικού της προγράμματος. Το ίδιο έτος ιδρύεται 

η θυγατρική της «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εξαγοράζει τις εγκαταστάσεις, 

που εκτείνονται σε μια έκταση 820 στρεμμάτων, και το σχετικό εξοπλισμό της μονάδας 

παραγωγής της «ΕΛΒΙΚ Α.Β.Ε.Ε.» στα Μεγάλα Καλύβια του Ν. Τρικάλων έναντι 3,32 εκ. 

ευρώ. Μεταξύ των ετών 2000 – 2006, επίσης, πραγματοποιείται και η εξαγορά έναντι 5,77 

εκ. ευρώ του 95% της «ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία διαθέτει μονάδα παραγωγής και 

εγκαταστάσεις, που εκτείνονται σε μια έκταση 260 στρεμμάτων, στη θέση Συντοβίστρα 

Πραστού Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας. 

Το 2001 η Creta Farm, μετά από συνεχείς προσπάθειες και επιστημονικές έρευνες εξέλιξης 

καινοτόμων προϊόντων, κατοχυρώνει στην Ελλάδα και σε άλλες 38 χώρες του κόσμου, 

καλύπτοντας την Ευρώπη, την Β. Αμερική και την Ασία, την πατέντα των προϊόντων που 

αποτελεί τη μοναδική παγκοσμίως μέθοδο παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, με την 

οποία γίνεται άμεση ενσωμάτωση του αγνού παρθένου ελαιολάδου και υποκατάσταση του 

ζωικού λίπους, και μέχρι το 2005 κατοχυρώνει άλλες έξι σχετικές πατέντες. Το 2002 η Creta 

Farm πραγματοποιεί ακόμα μια εξαγορά στρατηγικής σημασίας αποκτώντας τις 

εγκαταστάσεις, που εκτείνονται σε μια έκταση 14,5 στρεμμάτων, και τον εξοπλισμό της 

«ΚΑΡΝΑ Α.Β.Ε.Ε.» στο Κρυονέρι του Ν. Αττικής, συνολικής επένδυσης 26 εκ. ευρώ όπου 
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σήμερα λειτουργούν σύγχρονο κέντρο Logistics και υπερσύγχρονο κέντρο κοπής και 

συσκευασίας προϊόντων.Το 2004 η Creta Farm, μετά από ενδελεχείς έρευνες αγοράς, ξεκινά 

τη διεθνή της ανάπτυξη με τη σύσταση αρχικά της θυγατρικής της στην Κύπρο «CRETA 

FARM (CYPRUS) LTD.» για την προώθηση εκεί των προϊόντων της.  

Ακολούθως, το Μάιο του 2007, μετά από μία μακρά, συστηματική και συντονισμένη 

προσπάθεια που διήρκεσε 18 μήνες, η Creta Farm εισέρχεται στην απαιτητική αγορά των 

Η.Π.Α., συστήνοντας από κοινού με τον Όμιλο Clemens Family Corporation, τον 6ο 

μεγαλύτερο παραγωγό χοιρινού κρέατος στις Η.Π.Α., και με ίσο ποσοστό συμμετοχής την 

«CRETA FARMS USA, LLC», για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της Creta 

Farm στην αμερικάνικη αγορά αλλαντικών των 280 εκ. καταναλωτών. Παράλληλα με τη 

διεθνή της ανάπτυξη, το 2007 και 2008 η Creta Farm αναπτύσσει και επενδύει στις 

εγκαταστάσεις της στη θέση Λατζιμάς, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, δημιουργώντας κατ’ αρχήν 

νέα υπερσύγχρονη μονάδα θερμικής αδρανοποίησης αποβλήτων (στερεών και υγρών) και 

παραγωγής οργανικού λιπάσματος, και επεκτείνοντας και εκσυγχρονίζοντας τις υφιστάμενες 

γραμμές παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας της μονάδας 

αλλαντικών της.  

Το 2008, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου της, η 

Creta Farm συστήνει τη θυγατρική της αποκλειστικού σκοπού (holding)«CRETA FARM 

INTERNATIONAL ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 790 χιλ. ευρώ, που 

καλύπτεται από την εισφορά της συμμετοχής της Creta Farm στην «CRETA FARMS USA, 

LLC». Παράλληλα, έχοντας ξεκινήσει με επιτυχία το εγχείρημα διείσδυσης στην απαιτητική 

αγορά των Η.Π.Α., όπου η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία (American Heart Association) 

πιστοποιεί τα προϊόντα της Creta Farm, κατάκτηση μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, και 

έχοντας καταγράψει μοναδική εμπειρία στην προσπάθεια επέκτασής της σε άλλες επίσης 

απαιτητικές αγορές, η Creta Farm, εκμεταλλευόμενη των δυνατοτήτων που της παρέχονται 

από τις κατοχυρωμένες πατέντες των πρωτοποριακά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων 

της, συνεχίζει τη διεθνή της ανάπτυξη και σχεδιάζει την επέκτασή της σε νέες ώριμες αγορές, 

όπως αυτές της Μεγάλης Βρετανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Καναδά, Κίνας και 

Ιαπωνίας. 
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3.2 Αντικείμενο Εταιρείας 

Η Creta Farm διαθέτει μονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος, μοναδική στην Ελλάδα και από 

τις ελάχιστες στον Ευρωπαϊκό χώρο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd/s Register 

Quality Assurance με:ISO:9001 το 1999για την αναπαραγωγή, πάχυνση, σφαγή χοίρων 

ειδικής εκτροφής, δηλ. διατροφή αποκλειστικώς με τροφές φυτικής προέλευσης και πάχυνση 

χωρίς την χρησιμοποίηση αντιβιοτικών, με: 

ISO:14001 το 2000 για την διαχείριση του περιβάλλοντος, AGRO: 3.1,3.2,3.3,3.4 το 2006 για 

την διασφάλιση της ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος και αφορά την παραγωγή σύνθετων 

Ζωοτροφών, την εκτροφή Χοίρων Πάχυνσης, την σφαγή των Χοίρων και την επεξεργασία 

και τυποποίηση Χοιρινού Κρέατος. και επιπλέον η διατήρηση της ποιότητας στα υψηλότερα 

επίπεδα διασφαλίζεται με την χρήση Hazzard analysis (HACCP) και την εφαρμογή των 

σχετικών υγειονομικών διατάξεων.  

Η εναρμόνιση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με τις απαιτήσεις των παραπάνω 

προτύπων και τις εκάστοτε κανονιστικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τους συνεχείς ελέγχους 

που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής εγγυώνται την παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων νωπού κρέατος από χοιρινά μεγαλωμένα με σύγχρονες συνθήκες ενσταυλισμού 

και διαχείρισης με τροφές χωρίς τη χρησιμοποίηση ζωικών πρωτεϊνών, χωρίς τη χρήση 

αντιβιοτικών στην πάχυνση, υγιεινό, ποιοτικό και ασφαλές, στοχεύοντας στην μέγιστη 

ικανοποίηση των πελατών της.  

Το τμήμα παραγωγής χοιρινού κρέατος της Creta Farm αποτελείται από την εμπορική 

μονάδα, τη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών, το σφαγείο, το τεμαχιστήριο, τη μονάδα 

παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και τα βοηθητικά τμήματα μεταποίησης των ζωικών 

υποπροϊόντων και αποβλήτων που είναι το τμήμα επεξεργασίας των υποπροϊόντων και η 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού με την μονάδα κομποστοποίησης. 

Για να εξασφαλισθεί το υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων της μονάδας της εταιρίας, τα 

εισερχόμενα θηλυκά ζώα προέρχονται πάντα από την εταιρεία του Ομίλου Φάρμα Θεσσαλίας 

που είναι μονάδα S.P.F. (specific pathogenic free) δηλαδή ελεύθερη οποιουδήποτε 

παθογόνου νοσήματος και τα αρσενικά ζώα εισάγονται από S.P.F. μονάδες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης .Η γονιμοποίηση των χοιρομητέρων στην εμπορική μονάδα της εταιρίας γίνεται 

αποκλειστικά με τεχνητή σπερματέγχυση από έμπειρο και εκπαιδευμένο ζωοτεχνικό 

προσωπικό. Η χρησιμοποίηση της τεχνητής σπερματέγχυσης επιτρέπει τη διατήρηση 

ανωτέρου επιπέδου υγιεινής καθώς και την πλήρη αξιοποίηση υψηλού γενετικού δυναμικού 

κάπρων. Τα χοιρινά μετά τον απογαλακτισμό τους διαμένουν σε σύγχρονα 

κατασκευασμένους  
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θαλάμους κλειστού τύπου με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, ανάλογα με την 

ηλικία τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προτύπων και τις εκάστοτε 

κανονιστικές απαιτήσεις. Η ανανέωση του αέρα ελέγχεται με αυτόματα συστήματα 

εξαερισμού. Τα εξ' ολοκλήρου σχαρωτά δάπεδα στους θαλάμους διαμονής των ζώων 

επιτρέπουν την πλήρη απουσία επιφανειακών λυμάτων. Όλα τα λύματα, με υπόγειους ή 

επιφανειακούς κλειστούς αγωγούς οδηγούνται στον σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό όπου 

εκεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία προκύπτει νερό και κοπριά τα οποία και 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.  

Το επεξεργασμένο νερό αφού ελεγχθεί ότι καλύπτει τις απαιτήσεις μεταφέρεται μέσω 

δικτύου για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες του πράσινου της εταιρείας. Η κοπριά 

μεταφέρεται στο τμήμα Κομποστοποίησης για περαιτέρω επεξεργασία παράγοντας τελικά 

συσκευασμένα σακιά αφυδατωμένης άοσμης κοπριάς, έτοιμα για διάθεση στην αγορά. Η 

διατροφή των ζώων γίνεται με αυτόματα ταϊστικά με εξισορροπημένα σιτηρέσια, ειδικά για 

κάθε στάδιο των χοιρινών ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία παράγονται αποκλειστικά 

στη βιομηχανία ζωοτροφών της εταιρίας.  

Στα σιτηρέσια των ζώων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τροφές φυτικής προέλευσης και δεν 

χρησιμοποιούνται καθόλου τροφές με ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες (κρεατάλευρα, 

ιχθυάλευρα). Όλες οι εισερχόμενες πρώτες ύλες ελέγχονται στο κατάλληλα εξοπλισμένο 

τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας αλλά και σε εργαστήρια του εσωτερικού και 

εξωτερικού έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.  

Τα ζώα βρίσκονται υπό πλήρη και συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο από ειδικευμένο προσωπικό. 

Έτσι διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων σε όλα τα επίπεδα, που ταυτόχρονα 

επιτρέπει τη μη χρησιμοποίηση αντιβιοτικών κατά το στάδιο της πάχυνσης. Μετά την 

πάχυνση τους τα χοιρινά οδηγούνται στο σφαγείο σε βάρος 100-110 κιλά. Το σφαγείο της 

CRETA FARM, σύγχρονο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας 

(άδεια Ε.Ο.Κ. S27), διαθέτει εξοπλισμό και τεχνικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη 

ζωοτεχνικά σωστή σφαγή των ζώων και κυρίως την ποιότητα και την ασφάλεια του 

παραγομένου νωπού κρέατος. Αυτό διασφαλίζεται και πιστοποιείται από την εφαρμογή των 

συστημάτων ISO και HACCP σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες παραγωγής. Η συνοπτική 

διαδικασία παραγωγής νωπού χοιρινού κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών, η 

οποία αναφέρεται στην μονάδα παραγωγής κρέατος και αλλαντικών περιγράφεται παρακάτω 
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3.3 Η Creta Farm στις Η.Π.Α 

 

Η διεθνής ανάπτυξη της Creta Farm έγινε πραγματικότητα από το 2007 με την επέκταση στην 

αγορά των ΗΠΑ, μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές στο χώρο των τροφίμων σε όλο τον 

κόσμο. Η εξαιρετική και καθολική αποδοχή των προϊόντων της Creta Farm από τους 

καταναλωτές στις ΗΠΑ απετέλεσε το εφαλτήριο για τη στρατηγική συνεργασία με την 

Hatfield Quality Meats, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κρέατος και αλλαντικών 

των ΗΠΑ, θυγατρική της Clemens Family Corporation, που έχει έδρα στην ανατολική ακτή 

των ΗΠΑ.Η δραστηριοποίηση στην αγορά των ΗΠΑ γίνεται μέσω της εταιρίας CRETA 

FARMS USA LLC, με συμμετοχή της Creta Farm (50%) και της Clemens Family 

Corporation (50%).Τα υγιεινά πρωτοποριακά προϊόντα που χρησιμοποιούν το αγνό παρθένο 

ελαιόλαδο ως βασικό συστατικό έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό από τους retailers και τώρα 

διατίθενται από ένα μεγάλο αριθμό σουπερμάρκετ και καταστημάτων deli.  
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3.4 Δομή Ομίλου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν συμπεριλαμβάνονται στα 

ιεραρχικά επίπεδα. Αυτά είναι αυτονόητα ότι θα υπάρχουν και αποτελούν την ηγεσία. Τα 

ιεραρχικά επίπεδα ξεκινούν (εννοούνται) από εκεί και κάτω. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην 

Creta Farm αλλά στις περισσότερες εταιρίες. Επειδή το συγκεκριμένο οργανόγραμμα είναι 

του ομίλου των εταιριών, δεν απεικονίζονται τα ιεραρχικά επίπεδα, αλλά μόνο οργανωτικά η 

δομή τους. 

Ανάλογα με την λογική της εταιρίας εξαρτάται πως θα το δομήσει είτε με την γεωγραφική 

θέση είτε με μια συγκεκριμένη υπηρεσία / λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. Ένα 

παράδειγμα για να γίνει πιο αντιληπτό: έχουμε την Οικονομική Διεύθυνση και κάτω από 

αυτήν το Λογιστήριο του Ρεθύμνου, το Λογιστήριο του Κρυονερίου, της Πάτρας, της 

Θεσσαλονίκης, κ.τ.λ. 

Αυτό είναι ένα μοντέλο, το άλλο όμως που χρησιμοποιείται από την Creta Farm είναι: 

Οικονομική Διεύθυνση και από κάτω Λογιστήριο, Πιστωτικός Έλεγχος, Μηχανογράφηση, 

Διαθέσιμα – Πληρωμές, Πληροφορική, Επενδύσεις, Εξυπηρέτηση Μετόχων και Οικονομική 

Ανάλυση (Budget and Control). Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο 

από το άλλο. Η ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ όμως που είναι μια θυγατρική της Creta Farm, αποτελεί 

ξεχωριστή εταιρία των ίδιων συμφερόντων του ίδιου ομίλου, αλλά έχει δικό της 

οργανόγραμμα.  

Η Creta Farm λοιπόν έχει έξι ιεραρχικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι οι Διευθύνσεις π.χ. 

Διεύθυνση Πωλήσεων, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ.τ.λ. 

Οι Διευθύνσεις χωρίζονται σε Τομείς που είναι το δεύτερο κατά σειρά επίπεδο, π.χ. 

Λογιστήριο, Οικονομική Ανάλυση, κ.τ.λ. Κάθε τομέας έχει τμήματα που είναι το τρίτο 

επίπεδο, ενώ η υπηρεσία μέσα στο τμήμα αποτελεί το τέταρτο επίπεδο.  

Το πέμπτο επίπεδο είναι οι εργαζόμενοι, ενώ το έκτο και τελευταίο περιλαμβάνει 

ημερομίσθιο προσωπικό στους τομείς της παραγωγής και της αποθήκης και τους 

ανειδίκευτους εργάτες. Ανειδίκευτοι χαρακτηρίζονται αυτοί που δεν έχουν κάποια 

συγκεκριμένη ειδίκευση, συνήθως είναι αυτοί που θα κουβαλήσουν το κρέας. 
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3.5 Εγκαταστάσεις 

Οι υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής αλλαντικών της Creta Farm είναι άρτια εξοπλισμένες 

ώστε να συνδυάζουν υψηλή ποιότητα με παραγωγικότητα και να υποστηρίζουν κάθε νέα 

προοπτική και επίτευγμα στον τομέα της Τεχνολογίας Τροφίμων.  

 Η παραγωγική μονάδα έχει δυναμικότητα έως και 200 τόνων ημερησίως, ενώ λειτουργεί σε 

τρεις βάρδιες – 2 παραγωγικές και μία καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού. 

Η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας βασίζεται σε σύστημα HACCP και είναι σύμφωνη με 

τα πρότυπα ISO 9001/2000, BRC, ISO 14001 καθώς και πιστοποίηση από την ΔΗΩ για την 

παραγωγή βιολογικών προϊόντων.  

Τα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως και οι συνθήκες θερμοκρασίας στους 

χώρους παραγωγής παρακολουθούνται on line με τη βοήθεια σύγχρονων συστημάτων, ενώ 

ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας επιτρέπει τη συσχέτιση του τελικού 

προϊόντος ακόμα και με τον αριθμό του θαλάμου απογαλακτισμού του χοιρινού που 

αποτέλεσε την Α’ ύλη του αλλαντικού. 

Θεμέλιο λίθο όμως για τη διασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας κάθε ποιοτικού 

προϊόντος που φέρει το όνομα της Creta Farm, αποτελεί το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, 

όχι μόνο σε επίπεδο διαδικασιών παραγωγής, αλλά και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.  
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Κεφάλαιο 4ο 

 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε 

4.1  Ιστορική Αναδρομή 

Η Εβροφάρμα είναι μια σύγχρονη, δυναμική γαλακτοβιομηχανία που δραστηριοποιείται από 

το 1994 στην Βόρειο Ελλάδα. Καθημερινά συλλέγει το γάλα από επιλεγμένες φάρμες της 

Θράκης και Μακεδονίας, το επεξεργάζεται άμεσα και παράγει φρέσκο γάλα, γιαούρτι, 

παραδοσιακά τυριά και Αριάνι. Η Εβροφάρμα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

οικονομίας της περιοχής, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το γάλα των 600 μόνιμα 

συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων. Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σε σύγχρονες 

εγκαταστάσεις εφαρμόζοντας τεχνολογία αιχμής ώστε να παράγει προϊόντα με ασφαλή 

τρόπο, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Με πιστοποιήσεις Διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και HACCP, με καθετοποιημένη 

παραγωγική διαδικασία απόλυτης ιχνηλασιμότητας και με βαθιά γνώση των διατροφικών 

συνηθειών και σεβασμό στον Έλληνα καταναλωτή παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, 

συμβάλλοντας έτσι καθημερινά στην σωστή διατροφή της Ελληνικής οικογένειας. Η εξέλιξη 

της εταιρίας είναι ραγδαία με ισχυρές ανοδικές τάσεις στον τζίρο της. Εισήχθη στην 

παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α τον Ιούνιο του 2000.  

 1991 Η ίδρυση της εταιρίας και έναρξη της δραστηριότητάς της με την 

εκμετάλλευση{παραγωγή & εμπορία κρέατος} ενός βουστασίου στην περιοχή του 

Διδυμότειχου. 

  1992  δημιουργεί την πρώτη οργανωμένη φάρμα με 100 αγελάδες. 

 1994 Τον Μάρτιο ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας 

γάλακτος στο Διδυμότειχο. 

 1995 Υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους περίπου 800 εκ. δρχ. που στόχο είχαν τον 

διπλασιασμό των  παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρίας. Η εταιρία πιστοποιείται 

από τον ΕΛΟΤ στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002 και έτσι γίνεται η 

πρώτη γαλακτοβιομηχανία που εφαρμόζει το πιο πάνω σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας. 



 
 

24 
 

 1996 Διακόπτεται η δραστηριότητα της εμπορίας κρέατος και παράλληλα 

επεκτείνεται το δίκτυο πωλήσεων των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

και εκτός Ν. Έβρου και συγκεκριμένα στο Ν .Ροδόπης. 

 1997 Άρχισε συστηματικά η εισαγωγή βελτιωμένων ζώων αναπαραγωγής και 

πώλησης προς τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους (καθώς και για ίδιες ανάγκες) με 

σκοπό την επιλογή των ζώων, σε συνεργασία με κτηνιάτρους, για τον έλεγχο του 

παραγόμενου γάλακτος, που αποτελεί την πρώτη ύλη για την εταιρία. 

 1998 Ίδρυση πιλοτικής προβατοτροφικής μονάδας στην περιοχή Ασημένιο 

Διδυμοτείχου, σήμερα ο αριθμός των αρμεγμένων επιλεγμένων προβάτων ανέρχεται 

στα 750. Με επένδυση ύψους 700 εκ. δρχ.  γίνεται επέκταση και εκσυγχρονισμός του 

υφιστάμενου εργοστασίου της εταιρίας. Συγκεκριμένα δημιουργείται μονάδα 

στραγγιστής γιαούρτης, και γίνεται επέκταση στις εγκαταστάσεις ατμού, στους 

ψυκτικούς χώρους και στον αυτοματισμό παραγωγής.  

 1999 Επέκταση της γραμμής τυροκόμησης και προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού 

ελέγχου με επένδυση ύψους 800 εκ. Τον Απρίλιο η εταιρία εισέρχεται στην αγορά του 

Ν. Ξάνθης με δικό της δίκτυο πωλήσεων. 

 2000 Τον Ιούνιο η εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

  2005 ολοκλήρωση εκτεταμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού ύψους 8 εκ. ευρώ. 
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4.2 Αντικείμενο Εταιρείας 

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι: 

 Η παραγωγή και η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 Η πώληση γαλακτοκομικών εμπορευμάτων. 

 Η εκμετάλλευση  γαλακτοπαραγωγικών ζώων. 

Σκοπός της εταιρείας: 

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Εταιρίας είναι: Παραγωγή κρέατος και γάλακτος  

Αγορά επεξεργασία εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και ίδρυση βιομηχανικών 

συγκροτημάτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  Εμπορία κρέατος ζώντων ζώων και εν 

γένει όλων τω γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  Αντιπροσώπευση Ελληνικών και 

αλλοδαπών παραγωγικών και εμποροβιομηχανικών οίκων γεωργικών κτηνοτροφικών 

προϊόντων και μηχανημάτων και μηχανολογικούς εξοπλισμούς καταστημάτων βιοτεχνιών και 

βιομηχανιών.  Εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω.  Ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή 

συμμετοχή σε εταιρείες καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

αντικείμενα συναφή με κάποιο από τα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρίας ή εν γένει 

στον τομέα της παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, εμπορίας, διακίνησης τροφίμων 

παντός είδους και πρώτων υλών για την παρασκευή τροφίμων παντός είδους. Ανάληψη 

αντιπροσωπειών και συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που αφορούν νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στρατιωτικές μονάδες ή ιδιώτες. Ίδρυση 

υποκαταστημάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την επίτευξη των σκοπών της 

εταιρίας. 
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4.3 Δομή Ομίλου 
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4.4 Εγκαταστάσεις  

Η Εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε βιομηχανία γάλακτος με διακριτικό τίτλο 

"ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" ιδρύθηκε το 1991 στο Διδυμότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιομηχανική 

της δραστηριότητα το 1994. Έδρα της επιχείρησης είναι η Αλεξανδρούπολη Έβρου όπου 

στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και το κέντρο διανομής της περιοχής. Υποκαταστήματα 

της εταιρίας υπάρχουν στο Διδυμότειχο της Ορεστιάδας, στην Ξάνθη και στην Θεσσαλονίκη. 

Τα κέντρα διανομής της εταιρίας βρίσκονται στην Κομοτηνή ΒΙ.ΠΕ. και στην Καβάλα στον 

Πολύστηλο της Καβάλας. 

 

4.5 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η Εβροφάρμα στηρίζεται σε νέο και αξιόλογο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό. Οι 

άνθρωποί της ακολουθώντας τις δομές της εταιρείας, την καθοδήγηση των στελεχών της 

παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα απολαμβάνουν άριστο και ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον με προοπτική οικονομικής και επαγγελματικής εξέλιξης. 

Η διοίκηση της Εβροφάρμα ασκείται από το πενταμελές συμβούλιο που συγκροτήθηκε την 

20-04-2005  

 

πρόεδρος  Αθανάσιος Χ. Παπαζηλάκης  

αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Πασχάλης Χ. Παπαζηλάκης  

εκτελεστικό μέλος Γεώργιος A. Αραμπατζής  

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αναστάσιος Χ. Αλεξανδρίδης 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος I. Γιοφτσίδης  
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Κεφάλαιο 5ο 

Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων των τριών εταιρειών 

5.1 Χρησιμότητα αποδοτικότητας 

Οι αναλυτές(εσωτερικοί ή εξωτερικοί) προκειμένου να αναλύσουν τις οικονομικές 

καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ,κατάσταση ταμειακών ροών) 

χρησιμοποιούν ως μέσα τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή αριθμοδείκτες. Με την χρήση 

αυτών μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης 

και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες. Έτσι, 

μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα , 

την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα της σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μίας 

επιχείρησης. 

Ο τύπος της αποδοτικότητας παρατίθεται παρακάτω. 

 

 Η Αποδοτικότητα, μετράει το πόσο οικονομικός ήταν ο τρόπος, με τον οποίο οι πόροι που 

χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές (κεφάλαια, τεχνογνωσία, χρόνος κ.τ.λ.) οδήγησαν στα 

επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή το πόσο λογικό ήταν το κόστος για την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ποσοστά της αποδοτικότητας για κάθε μια από 

τις εταιρείες. 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλάιων 

2011 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλάιων 

2010 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλάιων 

2009 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλάιων 

2008 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλάιων 

2007 
NIKAS 662,82% 438,85% 443,29% 436,33% 363,58%
EUROFARMA 411,71% 440,29% 424,57% 416,86% 1523,62%
CRETA  282,97% 286,82% 175,90% 192,93% 1087,13%

Πίνακας1: Αποδοτικότητα των τριών εταιρειών τα έτη 2011-2007 

Τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχούν στην Συνολική αποδοτικότητα ανά έτος για τις τρεις 

εταιρείες 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  = 

(καθαρά. Κέρδη + Χρηματοοικονομικά έξοδα) / Συνολικά 
Κεφάλαια (ίδια+υποχρεώσεις) % 
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Αποδοτικότητα Συνολικων κεφαλαίων 2011
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38%

38%

24%

Αποδοτικότητα Συνολικών κεφαλαίων2010

NIKAS

EUROFARMA

CRETA 

42%

41%
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Αποδοτικότητα Συνολικών κεφαλαίων 2009

NIKAS

EUROFARMA

CRETA 
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42%
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Αποδοτικότητα Συνολικών κεφαλαίων 2008

NIKAS
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51%

37%

Αποδοτικότητα Συνολικών κεφαλαιων 2007
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Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η συνολική αποδοτικότητα συγκριτικά και για τις τρείς 

εταιρείες  

 

Τα παραπάνω διαγράμματα προήλθαν από τις παρακάτω τιμές: 

 Για την εταιρεία ΝΙΚΑΣ: 

καθαρά κέρδη 2011 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

9.303.524 97.570.058 16.124.079 662,82% 

καθαρά κέρδη 2010 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

6.733.406 98.997.347 24.092.501 438,85% 

καθαρά κέρδη 2009 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

10.223.333 98.810.694 24.596.295 443,29% 

καθαρά κέρδη 2008 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

1.303.828 97.095.026 22.551.550 436,33% 

καθαρά κέρδη 2007 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

9.049.501 105.766.974 31.579.373 363,58% 

 

  

0,00%
200,00%
400,00%
600,00%
800,00%

1000,00%
1200,00%
1400,00%
1600,00%

α
π
οδ
οτ
ικ
ότ
ητ
α

 
σ
υν
ολ
ικ
ώ
ν 

κε
φ
α
λά
ιω
ν 

20
11

α
π
οδ
οτ
ικ
ότ
ητ
α

 
σ
υν
ολ
ικ
ώ
ν 

κε
φ
α
λά
ιω
ν 

20
10

α
π
οδ
οτ
ικ
ότ
ητ
α

 
σ
υν
ολ
ικ
ώ
ν 

κε
φ
α
λά
ιω
ν 

20
09

α
π
οδ
οτ
ικ
ότ
ητ
α

 
σ
υν
ολ
ικ
ώ
ν 

κε
φ
α
λά
ιω
ν 

20
08

α
π
οδ
οτ
ικ
ότ
ητ
α

 
σ
υν
ολ
ικ
ώ
ν 

κε
φ
α
λά
ιω
ν 

20
07

Συνολική παρουσίαση της αποδοτικότητας στα 
ετη 2011,2010, 2009, 2008,2007

NIKAS

EUROFARMA

CRETA 



 
 

32 
 

 Για την εταιρεία EΒΡΟΦΑΡΜΑ: 

καθαρά κέρδη 2011 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

3.596 45.941 12.032 411,71% 

καθαρά κέρδη 2010 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

14.867 50.591 14.867 440,29% 

καθαρά κέρδη 2009 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

15.098 49.003 15.098 424,57% 

καθαρά κέρδη 2008 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

15.017 47.583 15.017 416,86% 

καθαρά κέρδη 2007 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

777 46.257 3.087 1523,62% 

 

 Για την εταιρεία CRETA FARM: 

καθαρά κέρδη 2011 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

2.599 182.596 65.448 282,97% 

καθαρά κέρδη 2010 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

3.617 178.717 63.570 286,82% 

καθαρά κέρδη 2009 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

2.305 101.729 59.144 175,90% 

καθαρά κέρδη 2008 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

2.981 100.825 53.805 192,93% 

καθαρά κέρδη 2007 
χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

Συνολικά 
κεφάλαια 

αποδοτικότητα 
συνολικών 
κεφαλαίων 

4.527 159.619 15.099 1087,13% 
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5.2 Χρησιμότητα της γενικής ρευστότητας 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το μέσο όρο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού(συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού), με τον μέσο όρο 

των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί παθητικού) 

Ο Δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις . Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις , παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτομα που έχουν επενδύσει 

χρηματικά ποσά στην επιχείρηση. Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητικός.  Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η ρευστότητα για κάθε μια από τις εταιρείες. 

Ο Δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις . Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις , παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτομα που έχουν επενδύσει 

χρηματικά ποσά στην επιχείρηση. Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητικός. 

Ο τύπος παρατίθεται παρακάτω: 

       Γενική Ρευστότητα =
 
 
 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
 

Γενική 
Ρευστότητα2011 

Γενική 
Ρευστότητα2010 

Γενική 
Ρευστότητα2009 

Γενική 
Ρευστότητα2008 

Γενική 
Ρευστότητα2007 

NIKAS 21,52 16,98 2,32 2,27 8,09
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 3,23 4,30 3,50 4,96 6,69
CRETA 6,40 5,07 2,72 2,95 3,92

Πίνακας 2: Γενική ρευστότητα των εταιρειών τα έτη 2011-2007 
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Τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχούν στην γενική ρευστότητα  για τα έτη 2011-2007 για 

τις τρεις εταιρείες 
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Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η γενική ρευστότητα συγκριτικά και για τις τρείς 

εταιρείες τα έτη 2011-2007 
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Τα παραπάνω διαγράμματα προήλθαν από τις παρακάτω τιμές: 

 Για την εταιρεία ΝΙΚΑΣ 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2011 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2011 Γενική Ρευστότητα 

97.570.058 4.534.410 21,5177
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2010 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2010 Γενική Ρευστότητα 

98.997.347 5.831.478 16,97637

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2009 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2009 Γενική Ρευστότητα 

98.810.694 42.619.621 2,318432

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2008 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2008 Γενική Ρευστότητα 

97.095.026 42.689.464 2,274449

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2007 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2007 Γενική Ρευστότητα 

105.766.974 13.079.310 8,086587

 

 Για την εταιρεία EUROFARMA 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2011 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2011 Γενική Ρευστότητα 

45.941 14.220 3,23
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2010 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2010 Γενική Ρευστότητα 

50.591 11.768 4,30

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2009 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2009 Γενική Ρευστότητα 

49.003 14.011 3,50

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2008 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2008 Γενική Ρευστότητα 

47.583 9.589 4,96
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2007 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2007 Γενική Ρευστότητα 

46.257 6.919 6,69
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 Για την εταιρεία CRETA FARM 

 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2011 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2011 Γενική Ρευστότητα 

182.596 28.514 6,40
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2010 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2010 Γενική Ρευστότητα 

178.717 35.273 5,07

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2009 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2009 Γενική Ρευστότητα 

101.729 37.337 2,72

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2008 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2008 Γενική Ρευστότητα 

100.825 34.171 2,95

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2007 

βραχυπρόθεσμές 
υποχρεώσεις 2007 Γενική Ρευστότητα 

159.619 40.753 3,92
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5.3 Χρησιμότητα άμεσης ρευστότητας 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το μέσο όρο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού(συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού), με τον μέσο όρο 

των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί παθητικού)  

Ο Δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις . Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις , παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτομα που έχουν επενδύσει 

χρηματικά ποσά στην επιχείρηση. Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητικός.  

 

Ο παρακάτω πίνακας μας παρουσιάζει την άμεση ρευστότητα των τριών εταιρειών για τα έτη 

2007-2011. 
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Τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν από τα παρακάτω: 

 Για την εταιρεία ΝΙΚΑΣ 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2007 

αποθέματα 
2007 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2007 άμεση ρευστότητα 

105.766.974 6.815.564 74.187.601 1,33
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2008 

αποθέματα 
2008 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2008 άμεση ρευστότητα 

97.095.026 7.716.752 74.543.470 1,20
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2009 

αποθέματα 
2009 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2009 άμεση ρευστότητα 

98.810.694 7.025.181 74.214.398 1,24
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2010 

αποθέματα 
2010 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2010 άμεση ρευστότητα 

98.997.347 6.884.303 74.904.846 1,23
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2011 

αποθέματα 
2011 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2011 άμεση ρευστότητα 

97.570.058 5.862.308 81.445.979 1,13
 

 Για την εταιρεία EΒΡΟΦΑΡΜΑ 

 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2007 

αποθέματα 
2007 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2007 άμεση ρευστότητα 

46.257 3.877 46.257 0,92 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2008 

αποθέματα 
2008 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2008 άμεση ρευστότητα 

47.583 4.099 47.583 0,91 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2009 

αποθέματα 
2009 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2009 άμεση ρευστότητα 

49.003 4.224 49.003 0,91 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2010 

αποθέματα 
2010 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2010 άμεση ρευστότητα 

50.591 5.012 50.591 0,90 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 
2011 

αποθέματα 
2011 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2011 άμεση ρευστότητα 

45.941 2.542 45.941 0,94 
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 Για την εταιρεία CRETA FARM 

κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2007 

αποθέματα 
2007 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2007 άμεση ρευστότητα 

159.619 13.435 105.814 1,38 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2008 

αποθέματα 
2008 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2008 άμεση ρευστότητα 

166.825 13.794 107.681 1,42 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2009 

αποθέματα 
2009 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2009 άμεση ρευστότητα 

161.728 12.053 101.068 1,48 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2010 

αποθέματα 
2010 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2010 άμεση ρευστότητα 

178.717 10.803 115.147 1,46 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό 2011 

αποθέματα 
2011 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2011 άμεση ρευστότητα 

182.596 13.099 117.148 1,45 
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5.4 Ρευστότητα- Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα διαθέσιμα προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Ο δείκτης αυτός μετράει πόσο τις εκατό(%) μπορούν τα διαθέσιμα να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις. 

Ο Τύπος δίνεται παρακάτω 

∆ιαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες 
Απαιτήσεις 

∆ιαθέσιμα / 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

   

Το παρακάτω διάγραμμα μας παρουσιάζει τον δείκτη διαθέσιμα/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για τα 
έτη 2007-2011. 

 

 

 

Τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν από τα παρακάτω: 

ΝΙΚΑΣ 2007 2008 2009 2010 2011 
0,02 0,04 0,07 0,27 0,0030 

CRETA 2007 2008 2009 2010 2011 
0,16 0,05 0,10 0,09 0,02 

ΕΦΡΟΦΑΡΜΑ 2007 2008 2009 2010 2011 
0,18 0,07 0,02 0,06 0,01 
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5.5  Ρευστότητα- Διαθέσιμα προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα διαθέσιμα προς το κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Ο δείκτης αυτός μετράει πόσο τις εκατό(%) μπορούν τα διαθέσιμα να καλύψουν το σύνολο  
του κυκλοφορούν. 

Ο Τύπος δίνεται παρακάτω: 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραμμα μας παρουσιάζει τον δείκτη διαθέσιμα/κυκλοφορούν ενεργητικό για τα έτη 
2007-2011. 

 

 

 

Τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν από τα παρακάτω: 

ΝΙΚΑΣ 2007 2008 2009 2010 2011 
0,56% 1,57% 3,05% 1,60% 0,25% 

CRETA 2007 2008 2009 2010 2011 
4,02% 1,05% 2,29% 1,85% 1,02% 

ΕΦΡΟΦΑΡΜΑ 2007 2008 2009 2010 2011 
2,63% 1,49% 0,51% 1,30% 0,64% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

I: Ισολογισμός ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε  2007-2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΙΙ. Ισολογισμός ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε  2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΙΙΙ. Ισολογισμός ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε  2010 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

IV. Ισολογισμός ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε 2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

V. Ισολογισμός CRETA FARM A.B.E.E  2007-2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  

VΙ. Ισολογισμός CRETA FARM A.B.E.E 2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

VIΙ. Ισολογισμός CRETA FARM A.B.E.E 2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ 

VIIΙ. Ισολογισμός CRETAFARM A.B.E.E 2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX 

IX. Ισολογισμός ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ A.B.E.E 2007-2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

X. Ισολογισμός ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ A.B.E.E 2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI 

ΧI. Ισολογισμός ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ A.B.E.E 2010 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧII 

ΧII. Ισολογισμός ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ A.B.E.E 2011 
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