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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

     Στθν παροφςα εργαςία μελετιςαμε το προφίλ τθσ εταιρείασ Levi’s τθν τελευταία 

πενταετία, με ςκοπό δείξουμε το πϊσ ζχει εξελιχκεί κυρίωσ οικονομικά.     

    Αρχικά, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ, παρατθροφμε ότι θ Levi’s 

ςαν εταιρεία ζχει χαμθλι ρευςτότθτα. Αυτό το ςυμπζραςμα προζκυψε διότι θ γενικι 

ρευςτότθτα είναι μικρότερθ του ορίου και τισ πζντε χρονιζσ. Ζνασ ακόμθ λόγοσ είναι ότι 

αδυνατεί να ειςπράξει τισ απαιτιςεισ άμεςα. 

    Ρυλϊνασ τθσ ςτιριξι τθσ είναι τα ξζνα κεφάλαια. Αντικζτωσ τα ίδια κεφάλαια και τισ 

πζντε χρονιζσ (!) είναι αρνθτικά. Αξιοςθμείωτο είναι ότι θ εταιρεία δεν ζχει βάροσ κανζνα 

δάνειο. 

    Το 2010 και 2011, θ Levi’s δεν  είχε καλι εικόνα. Χαρακτθριςτικό τθσ εικόνασ αυτισ ιταν 

οι ηθμιζσ. Τισ χρονιζσ 2012. 2013 και 2014 θ αποδοτικότθτα των ςυνολικϊν κεφαλαίων είναι 

χαμθλι. Ενϊ θ αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων είναι αρνθτικι μιασ που τα ίδια 

κεφάλαια ιταν αρνθτικά. 

    Το 2012 ιταν μία χρονιά, ςτθν οποία θ Levi’s μεγιςτοποίθςε το κζρδοσ τθσ. Η ςυνζχεια 

των επόμενων ετϊν ιταν αρκετά καλι, ακόμθ και αν παρουςίαςε μία μικρι πτϊςθ. Βζβαια, 

το κακαρό τθσ κζρδοσ, αν και τα πρϊτα δφο χρόνια ιταν αρνθτικό λόγω ηθμιϊν, ςτθν 

πορεία όχι μόνο κατάφερε να παρουςιάςει πρόοδο, αλλά κατάφερε να διπλαςιαςτεί το 

2014. Οπότε οι επόμενεσ χρονιζσ αναμζνονται ενδιαφζρουςεσ κακϊσ οι αρικμοί δείχνουν 

ότι θ ανοδικι πορεία κα ςυνεχιςτεί. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
 

    θνπφο ηεο εξγαζίαο, είλαη λα αλαιχζνπκε ηελ εηαηξεία ηεο Levi’s κέζα απφ ηνπο 

αξηζκνδείθηεο, κε ζθνπφ λα βγάινπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, φπσο ην επίπεδν 

ηεο ξεπζηφηεηαο, ην πφζν ζπρλά εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο, ην πφζν απνδίδνπλ ηα 

ζπλνιηθά αιιά θαη ηα ίδηα θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηα θέξδε θαη ηελ απνδνηηθφηεηά 

ηεο. 

   Η παξνχζα εξγαζία, κε ηίηιν " Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο Levi Strauss & 

Co¨., απνηειείηαη απφ 4 κέξε.  

    Σν πξψην κέξνο, έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο, δξάζεο θαη 

επέθηαζεο ηεο νκψλπκεο εηαηξίαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη ηφζν γηα κηα ζεσξεηηθή 

αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ ηεο Levi's  - ηφζν ζε επίπεδν πξσηνπνξίαο ζηα πξντφληα ηεο 

φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο πξνζθνξάο -, νη νπνίεο ηελ θαηέζηεζαλ κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαη δεκνθηιέζηεξεο εηαηξίεο ξνπρηζκνχ ζηνλ θφζκν αιιά θαη γηα κηα 

παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηεο απηήο κέζα απφ αξηζκνχο θαη απηά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

    ην δεχηεξν γίλεηαη αλαθνξά ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε, αλαθέξνληαο ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηεο, ηελ έλλνηα ηεο, ηνλ ζθνπφ ηεο θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο 

(πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ) απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη.      . 

    Μεηέπεηηα, ζην θεθάιαην 3 αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο καδί κε 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνπο ηχπνπο ηνπο θαζψο  γίλεηαη ή αλάιπζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ κε βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, απφ 

ηελ νπνία βγαίλνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. 

    Σέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία έρνπλ 

πξνθχςεη κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ LEVI STRAUSS 

ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 
 

1.1. 19ος αιώνας.  

      Ο Levi Strauss, γελλεκέλνο ζηε Βαβαξία ην 1829, κεηαλάζηεπζε καδί κε ηηο δχν 

αδεξθέο ηνπ ζηε Νέα Τφξθε ην 1846 θαη ζχληνκα ηνπο αθνινχζεζαλ ηα δπν 

κεγαιχηεξα αδέιθηα ηνπ.   

Σν 1853  ηαμίδεςε ζην San Francisco, CA.  θαη ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εηαηξία μεξψλ 

αγαζψλ ρνλδξηθήο, σο επέθηαζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζηε Νέα Τφξθε, 

δίλνληαο ηεο ην φλνκα Levi Strauss & Co.   

       Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1872, ν Jacob Davis, έλαο εβξαίνο ξάθηεο απφ ηε 

Νεβάδα θαη πειάηεο ηεο Levi Strauss & Co.  απεπζχλζεθε ζηνλ Levi δεηψληαο 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κηαο πξσηνπνξηαθήο 

ηδέαο πνπ άιιαμε γηα πάληα ηελ εηαηξία θαζψο θαη ζπλεξγαζία. Η ηδέα ηνπ Davis είρε 

σο εμήο: εθφζνλ πνιινί πειάηεο ηνπ αγφξαδαλ ηφπηα χθαζκα έηζη ψζηε λα 

κπαιψζνπλ ηα θζαξκέλα παληειφληα ηνπο, ν Davis ζθέθηεθε λα εθαξκφζεη ράιθηλα 

πξηηζίληα ( ζην εμήο rivets ) ζηα ζεκεία φπνπ ην παλί ηελησλφηαλ ( π.ρ. θαβάιν, 

ηζέπεο ) έηζη ψζηε ηα παληειφληα λα θζείξνληαη δπζθνιφηεξα. Μέζα, ινηπφλ, απφ ηελ 

ηδέα απηή θαη κεηά ηελ θαηνρχξσζή ηεο ην Μάην ηνπ 1873, γελλήζεθε ην blue 

jean.       

        Σν 1890 ιήγεη ε απνθιεηζηηθφηεηα ηεο Levi's ζηε ρξήζε ησλ rivets, ηα νπνία 

πεξλνχλ ζηε καδηθή παξαγσγή. Έηζη, απνθαζίδεηαη ε ρξήζε ηξηςήθησλ αξηζκψλ ( 

βι. 501, 511, 520 ) γηα ηελ νλνκαζία ησλ παληεινληψλ ηεο Levi Strauss & Co. Ο 

ιφγνο πνπ έγηλε ε ρξήζε ησλ αξηζκψλ απηψλ καο είλαη ζήκεξα άγλσζηνο θαζφηη ην 

1906 θαηαζηξάθεθαλ ζηνλ ζεηζκφ ηνπ San Fransisco φια ηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο.  

          Ο Levi πεζαίλεη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη αθήλεη πίζσ ηνπ κηα 

επηρείξεζε αμίαο 6 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, θιεξνλφκνη ηεο νπνίαο ήηαλ νη ηέζζεξηο 

αληςηνί ηνπ.  

 

 

1.2. 20ος αιώνας.  

    Πεξλψληαο ζηνλ 20ν αηψλα, ν νπνίνο μεθηλά κε ην ζάλαην ηνπ Levi Strauss θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ αξρηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 

1906, ηα παληειφληα ηεο εηαηξίαο μεθηλνχλ λα πθίζηαληαη δηάθνξεο αιιαγέο - φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ πξνζζήθε ζειαθίσλ γηα ηεο δψλεο ζηα jean.   

      

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 εηζεγήζεθε ην Red Tab ζηε δεμηά πίζσ ηζέπε ησλ 

παληεινληψλ ηεο Levi's κε ζθνπφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο κάξθαο απφ αληαγσληζηηθέο 

εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ παξφκνηα πθάζκαηα θαη ξαθέο ζηηο ηζέπεο.  
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  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αθαηξνχληαη ηα rivets θαζψο 

θαη νη ξαθέο απφ ηηο πίζσ ηζέπεο έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί κέηαιιν θαη βακβάθη. 

Δληνχηνηο, γηα λα δηαηεξεζεί ην ζρέδην, απηφ ήηαλ δσγξαθηζηφ. Δλψ κεηά ην πέξαο 

ηνπ πνιέκνπ, νη ξαθέο θαη ηα rivets επηζηξέθνπλ κε δηαθνξεηηθή, φκσο, κνξθή θαζψο 

ηα πξνεγνχκελα γξαηδνπλνχζαλ ηα έπηπια θαη πξνθάιεζαλ ηελ δπζαξέζθεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

 

1.3.  21ος αιώνας. 

      Καζψο μεθηλά κηα θαηλνχξηα ρηιηεηία, ε εηαηξία αλαλεψλεη γηα άιιε κηα θνξά ηα 

ζρέδηα ηεο εηζάγσληαο ην Engineered Jeans™ .   

 

       Αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο ζε Αζία θαη Δπξψπε, βιέπνπκε φηη 

ζπλνιηθά ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα stores – in – stores πνπ ηεο αλήθνπλ αξηζκνχλ 

πεξίπνπ 2.700, βξίζθνληαη ζε 110 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Η επέθηαζε απηή είρε σο 

απνηέιεζκα ην 2014 ε Levi Strauss & Co.  λα νινθιεξψζεη ην νηθνλνκηθφ ηεο έηνο 

κε θαζαξά έζνδα 4.8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.   

       Σν 2002 ηα Dockers® StainDefender εηζάγνληαη ζηελ αγνξά θαη ιίγν αξγφηεξα 

θαη ηα πνδειαηηθά παληειφληα Commuter. Γηαλχνληαο ηνλ 21ν αηψλα ε Levi's 

ιακβάλεη αξθεηά βξαβεία γηα ηελ θνηλσληθή θαη αλζξσπηζηηθή ηεο πξνθνξά, 

πξαγκαηνπνηεί κεηαξξπζκίζεηο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ηεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε κέζσ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί είηε κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ εθξνψλ βιαβεξψλ αεξίσλ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηεο.  

         Η νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο ζήκεξα βαζίδεηαη ζηελ δηαίξεζε ηεο ζε ηξεηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο: Levi Strauss Americas ( LSA ), Levi Strauss Europe, Middle 

East And Africa ( LSEMA ) Asia Pasific Division ( APD ). Απαζρνιεί παγθνζκίσο 

10.500 άηνκα.   

 

1.4. Προζθορά ζηην κοινόηηηα. 

    πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ε πξνζθνξά ηεο Levi Strauss & Co.  ζηελ 

θνηλφηεηα ζε δχζθνιεο ζηηγκέο γηα ηνπο πνιίηεο - γηα παξάδεηγκα, ην 2005 ε εηαηξία 

πξνζέθεξε πεξίπνπ 700.000$ κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ απφ ην 

ηζνπλάκη θαη ην ίδην έηνο, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ ηνπ 

ηπθψλα Καηξίλα ε Levi Strauss & Co. Απφ θνηλνχ κε ηo Levi Strauss Foundation 

πξαγκαηνπνίεζαλ δσξεέο χςνπο 3.4$ εθαηνκκχξηα.  

    Η ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά σζηφζν ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν αγψλαο 

θαηά ηνπ HIV/AIDS, ε πξνζηαζία ησλ ππαιιήισλ - θνξέσλ, ε ελεκέξσζε ησλ 

ππαιιήισλ γεληθφηεξα θαζψο θαη ν εζεινληηζκφο απηψλ ζε δηάθνξεο δξάζεηο 

πξνζθνξάο. Η πξνζέγγηζε ηνπ κείδνλνο απηνχ δεηήκαηνο απφ ηελ εηαηξία είλαη πσο ν 

HIV/AIDS δελ είλαη απιψο κηα αζζέλεηα πνπ κέζσ ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο, 

πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο κπνξεί θαη πξέπεη λα εμαθαληζηεί αιιά είλαη ην θνηλσληθφ 

ζηίγκα πνπ "θπλεγά" ηνπο νξνζεηηθνχο απηφ πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζεί.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη αλαθνξηθά κε ην ρψξν εξγαζίαο, ε εηαηξία έρεη πηνζεηήζεη 

νξηζκέλεο πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ζηήξημε ησλ θνξέσλ ηνπ ηνχ: ηελ 
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WorldWide HIV/AIDS Workplace Policy θαη ην Employee HIV/AIDS Program. Σν 

ηειεπηαίν, κάιηζηα, βξαβεχζεθε ηφζν ην 2009 απφ ην GBC Health’s 2009 Richard C. 

Holbrooke Award for Business Leadership αιιά θαη ην 2013 κε ην 2013 Business 

Action on Health Award. πλνιηθά, απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα, ε Levi Strauss & 

Co.  απφ θνηλνχ καδί κε ην Levi Strauss Foundation έρεη πξνζθέξεη πάλσ απφ 60$ 

εθαηνκκχξηα ζε δηάθνξεο νξγαλψζεηο ζρεηηθέο κε ην HIV/AIDS ζε πάλσ απφ 40 

ρψξεο αλά ηνλ θφζκν.   
    Πέξα φκσο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ζρεηηθά κε ην HIV/AIDS, ε Levi's είλαη 

πξσηνπφξνο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ήδε κάιηζηα 

απφ ην 1991 ε εηαηξία εμέδσζε έλα ιεπηνκεξέο ζχλνιν θαλφλσλ γηα ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην Terms of Engagement, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο βηνκεραληθνχο 

πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη. Σν θείκελν απηφ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο 

ζηα ζέκαηα ηεο παηδηθήο θαη εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ηηο εξγαηνψξεο, ηνπο κηζζνχο 

θαη ηα επηδφκαηα θαζψο θαη ζέκαηα δηαθξίζεσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.   

    Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δξάζεο ηεο Levi Strauss & Co.  ζρεηηθά κε ηα ίζα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαηψλ θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ απηψλ 

είλαη ν θνηλφο αγψλαο ηεο κε ηελ GAP θαη άιιεο εηαηξίεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαηά 

ησλ λνκνζρεδίσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζε δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ, ηα νπνία 

ζηνρνπνηνχζαλ ηνπο νκνθπινθίινπο. Σα ελ ιφγσ λνκνζρέδηα είραλ σο θνξκφ ηελ 

ρξήζε ηεο ζξεζθείαο σο "φπινπ" γηα ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

απφ δηθαηψκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα αιιά θαη δηάθνξα άιια, φπσο ε πηνζεζία. Η 

απάληεζε ησλ δχν εηαηξηψλ ζε απηέο ηηο θηλήζεηο ήηαλ ε δεκφζηα έθθιεζε ηφζν πξνο 

άιιεο εηαηξίεο φζν θαη ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΗΠΑ ψζηε λα αληηζηαζνχλ ζηηο 

λνκνζεηηθέο απηέο πξνηάζεηο θαη λα κελ επηηξέςνπλ ηελ επηζηξνθή ζε έλα 

αλαρξνληζκέλν θαη μεπεξαζκέλν ηχπν θνηλσλίαο.  
 
 

    Δπηπξνζζέησο, ηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ζε Νέα Τφξθε, Λνο Άληδειεο θαη αλ 

Φξαλζίζθν σο ζπκβνιηθή θίλεζε ζπκπαξάζηαζεο ζην θίλεκα ππέξ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ γάκνπ ησλ νκνθπιφθηισλ δεπγαξηψλ, ην 2009, κεηά ην Memorial 

Day , θνξψληαο ζηηο θνχθιεο ζηηο βηηξίλεο ιεπθά ξνχρα κε ιεπθά ζθνξδφληα ηα 

νπνία ζην ηειείσκα ηνπο είραλ έλα θφκπν - White Knots. Η θίλεζε απηή ζεσξείηαη 

πσο ζπκβνιίδεη ην " πάγσκα " ηνπ Proposition 83.   
Levi’s store employees have been briefed on White Knots, one of which appeared on a 

mannequin in Santa Monica, Calif.CreditWhite Knot for Equality.  
 

    Η απαξίζκεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζηεξίδεη ε Levi's είηε 

καθξνρξφληα είηε ζε πεξηζηαζηαθέο θξίζεηο ζα ήηαλ αξθεηά καθξηά θαη ζπλεπψο 

θνπξαζηηθή. Έγηλε, ινηπφλ, κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζέζεσλ 

ηεο εηαηξίαο ζε κείδνλα ζέκαηα ηεο επνρήο καο. Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο απφ ην 2003, έηνο θαηά ην νπνίν ε εηαηξία βαζκνινγήζεθε κε 

100% απφ ην Human Rights Campaign Fνundation γηα ην πσο αληηκεησπίδεη ηνπο 

νκνθπιφθηινπο αιιά θαη ηνπο δηεκθπιηθνχο ππαιιήινπο - βαζκνινγία ηελ νπνία 

δηαηεξεί ζηαζεξά θάζε ρξνληά έθηνηε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο Levi's 

ζε δηαθνξεηηθή θνηλσληθά επαίζζεηε νκάδα, ηνλ Μάην ηνπ 2016 ε Levi Strauss & 

Co. Hellas αθηεξψλεη ηελ εκέξα εζεινληηζκνχ ησλ ππαιιήισλ ηεο ζηνπο πξφζθπγεο 

θαη ζην ζχλνιν ησλ 6 εζεινληψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξνζθέξεη σο δσξεά γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ 1.000 επξψ. 

http://hivaids.levi.com/wp-content/uploads/2014/10/2009-GBC-Awards-Levis.pdf
http://hivaids.levi.com/wp-content/uploads/2014/10/2009-GBC-Awards-Levis.pdf
http://hivaids.levi.com/wp-content/uploads/2014/10/2013-GBCHealth-Case-Study.pdf
http://hivaids.levi.com/wp-content/uploads/2014/10/2013-GBCHealth-Case-Study.pdf
http://lsco.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/01/LSCO-Sustainability-Guidebook-2013-_-December.pdf
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1.5. Κσμαινόμενη απήτηζη. 

       Η Levi Strauss & Co.  νχζα κηα εηαηξία πνπ απφ ηελ ίδξπζή ηεο κεηξά 

πεξηζζφηεξα απφ 100 ρξφληα, φπσο είλαη θπζηνινγηθφ, αλ θνηηάμεη θαλείο αλά πάζα 

ζηηγκή ηα νηθνλνκηθά ηεο ζα θαηαιήμεη πσο έρνπλ δεη θαη θαιχηεξεο κέξεο - αιιά 

ζίγνπξα θαη ρεηξφηεξεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ελψ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ε εηαηξία 

έθηαζε ηα 8 δηζ. Γνιάξηα, ην 2009 έθηαζε πεξίπνπ ηα κηζά. Απηφ πηζαλφηαηα 

νθείιεηαη ζηελ αιιαγή πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ.   

      Πην αλαιπηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζεψξεζε ησλ jeans σο θάηη 

ην εληειψο θιαζζηθφ θαη ζπλεζηζκέλν - δελ απνηειεί πιένλ κηα " δήισζε " φπσο 

ήηαλ ηα baggy jeans γηα παξάδεηγκα. Δηδηθά εθφζνλ πνιπεζληθέο εηαηξίεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα Zara, Pull & Bear θαη H&M πξνζθέξνπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

πνιπάξηζκα νηθνλνκηθά jeans, νη ηειεπηαίνη δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηνπο πξψηνπο αληί 

γηα παληειφληα κε θαιχηεξν παλί αιιά θαη πςειφηεξεο ηηκέο. αθψο ηδηαίηεξν ξφιν 

ζε απηφ δηαδξακαηίδεη θαη ε εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε - εηδηθά ζε ρψξεο φπσο ε 

Διιάδα. Ωζηφζν, ηα ρξήκαηα δελ είλαη ην κφλν πξφβιεκα. πσο αλαθέξζεθε 

λσξίηεξα, ν δπγφο ηεο κφδαο " θιίλεη " πιένλ πεξηζζφηεξν πξνο ηα ειαζηηθά ξνχρα 

φπσο ηα θνιάλ ή νη θφξκεο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ ζπλερφκελε άλνδν θαη ε ε 

απήρεζε εηαηξηψλ φπσο ε Nike.  

    Η Levi's σο εηαηξία πνπ αλαγλσξίδεη πξνάγεη θαη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί ηελ 

αιιαγή ζηηο ηάζεηο ηεο κφδαο, έρεη πξνζπαζήζεη λα πξνζζέζεη ειαζηηθφηεηα ζηα 

jeans ηεο εηζάγνληαο κνληέια φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Commuter  ζηελ αλδξηθή 

έλδπζε αιιά θαη ηα Lot 700 ζηελ γπλαηθεία. Αξθεί φκσο απηφ γηα λα γλσξίζεη ε 

εηαηξία ηελ νηθνλνκηθή αθκή πνπ γλσξίδνπλ εηαηξίεο φπσο ε Nike, Zara θ.α.;  

    Πέξα απφ ηελ αιιαγή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο έλδπζε, ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ Levi's σο κηα εηαηξία πνπ πνπιάεη 

πνιχ πεξηζζφηεξα αμηφινγα πξντφληα εθηφο απφ jeans. Η εηαηξία κέζα ηφζν απφ ην 

ζηήζηκν ησλ ίδησλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο απφ άπνςε εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο φζν 

θαη κέζσ πξνζθνξψλ πξνζπαζεί ζπλερψο λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο άλσ έλδπζεο θαη 

αμεζνπάξ. Κάηη ηέηνην σζηφζν ζα ζήκαηλε πσο ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα μεθχγεη 

απφ ηελ ρξφληα θαζηεξσκέλε θαη εδξαησκέλε εηθφλα ηεο Levi's σο ηεο παξαγσγνχ 

ηνπ 501, ηεο παξαγσγνχ γεξψλ jeans θαη λα αλαδεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα κε 

πεξηνξηζκέλε. πσο είλαη ινγηθφ, θάηη ηέηνην ζα ρξεηαζηεί ρξφλν θαη ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα απφ ηελ εηαηξία θαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιά δηαθεκηζηηθά ηξηθ. 

    Δίλαη γεγνλφο πσο ην denim δελ είλαη πιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηε 

επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 2014, ζχκθσλα κε ην NPD Group νη πσιήζεηο ησλ 

denim έπεζαλ θαηά 6% ελψ φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηελ Barclays, ε αγνξά αζιεηηθήο 

έλδπζεο ζα επεθηαζεί θαηά 50% ζηα 100$ δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 2020. Ωζηφζν, 

ην 2015 ε εηαηξία επηζεκνπνίεζε ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Google ζην Project 

Jacquard. Σν project απηφ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ δπν εηαηξηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

touchscreen jeans. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρέδην είλαη λα γίλεη ρξήζε εηδηθψλ λεκάησλ 

πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ξεχκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην βακβάθη γηα ηελ ξαθή ησλ 
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θαηλνχξησλ απηψλ παληεινληψλ. Η αγσγηκφηεηα ησλ λεκάησλ απηψλ  κπνξεί λα είλαη 

είηε νιηθή - λα θαιχπηεη δειαδή φιε ηελ έθηαζε ηνπ παληεινληνχ - ή κεξηθή - 

δεκηνπξγψληαο δηάθνξα ζρέδηα θαη ζρήκαηα. Σα λέα απηά jeans ζα ειαζηηθά θαη ζα 

κπνξνχλ λα πιπζνχλ, φπσο αθξηβψο θαη ηα ζπλεζηζκέλα jeans. Δληνχηνηο, ηα 

πξντφληα ηνπ Project Jacquard ζα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απιά ξνχρα: ιφγσ ησλ 

κηθξψλ αγσγψλ θαη θπθισκάησλ, ην άηνκν πνπ ηα θνξάεη ζα κπνξεί λα ηα ειέγρεη 

κέζσ θηλεηνχ ή Pad / PC αιιά θαη λα γξάςεη κελχκαηα αθνπκπψληαο απιψο θάπνην 

ζεκείνπ ηνπ πθάζκαηνο ή αθφκα θαη λα πάξεη ηειέθσλν.  

    Η ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξσηνπνξηαθψλ ξνχρσλ, φπσο αλέθεξε ζε 

δήισζε ηνπ ν Paul Dilinger - επηθεθαιήο ηεο Levi ζηνλ ηνκέα ησλ παγθφζκησλ 

πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ-, βαζίδεηαη ζην φηη νη άλζξσπνη πιένλ πξνζπαζνχλ λα 

είλαη παξφληεο ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςεθηαθά ηελ ίδηα ζηηγκή. 
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1.6.  Οργανογράμμαηα ημημάηων Εμπορικών επιτειρήζεων – HR – 

Οικονομικών – Λιανικής  

 

Levi Strauss & Co. Οργανόγραμμα Εμπορικών Επιτειρήζεων 

Ελλάδα, Ιανοσάριος 2014 

 

 

ΑΝΑΣΟΛΗ – ΣΡΕΥΟΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  

 
 

 

 

Levi Strauss & Co. Οργανόγραμμα HR Ελλάδα Ιανοσάριος 2014 

 

ΑΝΑΣΟΛΗ – ΣΡΕΥΟΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ   
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GOKSEL ONGUN

Sales Director Turkey & Greece

YANNIS STATHIS

Account Manager

OLGA STAMELAKI

Account Manager

MARCIN DADACZ

Brand Presentation

YANNIS TSAPATSARIS 

VM
(Outsourced)

PAULA JANKOWSKA

OTC Manager

SIA PREKA

OTC REP

ELENI ANASTASAKI

OTC REP

AGNIESZKA JONCZYK

HR DIRECTOR EE & RUSSIA
DIRECTOR HR SEREVICES

NATASHA STAVROPOULOU

HR MANAGER GREECE
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Levi Strauss & Co. Οργανόγραμμα Οικονομικών Ελλάδα 

Ιανοσάριος 2014 

 

ΑΝΑΣΟΛΗ – ΣΡΕΥΟΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

 

Levi Strauss & Co. Οργανόγραμμα Λιανικής Πώληζης Ελλάδα 

Ιανοσάριος 2014 

 

ΑΝΑΣΟΛΗ – ΣΡΕΥΟΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

PIOTR JEDRZEJAK

Finance Director
Turkey EE & Russia

PHOTIS KYRIAKOPOULOS

Chief Accountant

TASOS BISDEKIS

Senior Accountant

EVI VISVARDI

Retail Fin. Accountant

PANAGIOTIS ARAPAKIS

Junior Fin. Accountant

VOULA KARVELI

Receptionist & Facility 
Admin

(Outsourced)

ISTVAN SKIBA

District Manager 
Hungary & Greece

HELENA BABROUSKAYA

Store Manager
MC Arthur Glenn Store

MARIA MITRAKA

Store Manager
Pylaia Salonica Store
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο  ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΜΕ ΦΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΩΝ  

2.1. Κύριοι τρήζηες αριθμοδεικηών  

 

ινη καο θαηά θαηξνχο έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη αξηζκνδείθηεο. Δείκτες είλαη ε ζρέζε 

ελφο αξηζκνχ κε έλαλ άιιν θαη κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ είηε ζαλ ιφγνο απηψλ είηε 

σο εθαηνζηηαία αλαινγία απηψλ.  

     Οη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο κπνξεί λα είλαη νη εμήο:  

    1. Οι τράπεδες, ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε εηαηξεία 

είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηά ηεο.  

    2. Οι μέτοτοι, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμία ηεο εηαηξείαο ηνπο δηαρξνληθά 

αιιά θαη ζε ζρέζε κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ.  

    3. Οι οικονομικοί αναλστές, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε ιήςε επελδπηηθψλ 

απνθάζεσλ.  

    4. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο 

επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο εηαηξείαο (Going Concern). ιεο νη αλσηέξσ ελδηαθεξφκελεο νκάδεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ επηιεγκέλνπο δείθηεο γηα λα απνθνκίζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη 

ρξήζηκε γη’ απηέο. (Μηρειηλάθεο, 2013) 

 

 

2.2. Χρηζιμόηηηα τρημαηοοικονομικών δεικηών: 
 

    Οη δείθηεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, 

δειαδή ηνλ Ιζνινγηζκφ, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, ηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Κεξδψλ 

ή, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δεκνζηεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα 

ΓΠΥΑ, Πίλαθαο Μεηαβνιήο Ίδησλ Κεθαιαίσλ, θαζψο επίζεο θαη θαηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ (Cash Flows).  

    Απφ κφλεο ηνπο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ θαλεξψλνπλ θαη πνιιά. Γηα 

παξάδεηγκα, θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ δέθα εθαηνκκχξηα επξψ είλαη πνιιά ή ιίγα; Η 

απάληεζε είλαη «εμαξηάηαη», εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ηα θέξδε ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο. Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, ζεζκηθφ, θνξνινγηθφ θ.ιπ.) κέζα 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία θαη δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο αθφκε θαη γηα 

δηαθπγφληα θέξδε. Γειαδή, νη δείθηεο, γηα λα καο πξνζθέ- ξνπλ θάπνηα πιεξνθνξία 

παξαπάλσ απ’ φ,ηη έλαο απιφο αξηζκφο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζ’ έλα ζεκείν 

ζχγθξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θέξδε πξνο ηηο πσιήζεηο ή ηα θέξδε πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα εθθξάδνπλ ζρέζεηο –ζεκεία αλαθνξάο πνπ καο βνεζνχλ λα δηαπηζηψζνπκε 

εάλ ηα θέξδε ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ είλαη πνιιά ή φρη.  
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    Δπηπιένλ, νη δείθηεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ ή κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη γη’ 

απηνχο (π.ρ. ν δείθηεο Μέζεο Πεξηφδνπ Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ, εάλ είλαη ρεηξφηεξνο 

απ’ φηη έρεη πξνβιεθζεί, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε αηηία). (Μηρειηλάθεο, 2013) 

 

 

    Έλα αθφκε ζεκείν ζχγθξηζεο ησλ δεηθηψλ κηαο εηαηξείαο ζα κπνξνχζε λα είλαη κε 

απηνχο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

ζρεηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν. Γειαδή πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα 

(strengths), πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα (weaknesses), πνηεο νη επθαηξίεο (opportunities) 

θαη πνηεο νη απεηιέο (threats).    

    Θα κπνξνχζαλ, αθφκε, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιείν πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο εηαηξείαο. Σα θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο δελ δηακνξθψλνληαη ηπραία. Ο Foster πξνζδηφξηζε, ζε 

κηα κειέηε πνπ έγηλε ζε 315 εηαηξείεο, φηη νη κεηαβνιέο ζηα θέξδε κηαο εηαηξείαο 

επεξεάδνληαη (θαηά κέζν φξν) θαηά 36% απφ παξάγνληεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θιάδνπ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία θαη θαηά 17% απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο. πσο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ, ηνπ Παζεηηθνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ηεο Καζαξήο 

Θέζεο, έηζη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη κεηαμχ ησλ δεηθηψλ. (Μηρειηλάθεο, 2013) 

 

2.3. Σκοπιμότητα τρηματοοικονομικής ανάλσσης επιτειρήσεων 

 

 2.3.1.  Ειζαγωγή ανάλσζης 
 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα 

έρνπκε ππφςε καο φηη ηα φπνηα απνηειέζκαηα πξνθχςνπλ ζα είλαη κηθξήο ζεκαζίαο 

εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπκε θξνληίζεη λα απνθηήζνπκε κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

πιήξε εηθφλα γηα ηα κε νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη 

πνιιέο θνξέο ε κειινληηθή πνξεία κηαο εηαηξείαο, ηελ φπνηα ελδηαθεξφκαζηε λα 

πξνβιέςνπκε κέζσ ηεο αλάιπζεο καο, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο αιιά θαη άιινπο φπσο: 
 
 

1.      Η χώρα ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ, με ζμφαςθ ςτθ 
ςτακερότθτα του οικονομικοφ, φορολογικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ 
2.     Ο κλάδοσ ςτον οποίο δραςτηριοποιείται, ςε ςυνδυαςμό με τθν δυνατότθτα 
διαφοροποίθςθσ των προϊόντων τθσ. Για παράδειγμα μια επιχείρθςθ γραφείο 
δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν μπορεί να είχε άριςτα αποτελζςματα κοντά τα τελευταία 
ζτθ, αλλά λόγω τθσ κατάργθςθσ τθσ υποχρεωτικισ δθμοςίευςθσ των ιςολογιςμϊν 
ςτον τφπο, ο κλάδοσ αναμζνεται ότι κα καταρρεφςει κατά τα προςεχι ζτθ. Πμωσ 
εάν θ τεχνογνωςία και θ υποδομι τθσ εταιρείασ τθσ επιτρζπει να αναπτυχτεί με 
επιτυχία ςτον τομζα δθμιουργίασ διαφθμιςτικϊν μακετϊν και οργάνωςθσ 
διαφθμιςτικϊν καμπανιϊν μζςω του τφπου, δθλαδι να διαφοροποιιςει το 
προςφερόμενο προϊόν- υπθρεςία, τότε θ εικόνα που κα ςχθματίςουμε για τθν εν 
λόγω εταιρία κα είναι διαφορετικι. 
 3.    Σο ιδιοκτηςιακό τησ καθεςτώσ με ζμφαςθ ςτο εάν πρόκειται για πολυμετοχικι 
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ι οικογενειακι επιχείρθςθ. 
 4.    Η διοίκηςη τησ επιχείρηςησ με ζμφαςθ ςτθν ικανότθτα, τθν εντιμότθτα και τθν 
εμπειρία τθσ ςτθν άςκθςθ διοίκθςθσ. 
 5.    Σο αναπτυξιακό πρόγραμμα τησ επιχείρηςησ. Για παράδειγμα μία εταιρεία 
μπορεί να παρουςιάςει ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ προβλιματα ρευςτότθτασ, 
αλλά αυτά να οφείλονται ςτθν προϊκθςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων που κα 
εκτοξεφςουν τθν παραγωγικι δυνατότθτα ι τθν εξοικονόμθςθ πόρων τθσ 
επιχείρθςθσ κατά τα προςεχι ζτθ με ςυνεπακόλουκθ τθν αφξθςθ των εςόδων και 
τθσ κερδοφορίασ. 
  6.   Η οργάνωςη τησ επιχείρηςησ, με ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ και ςωςτι λειτουργία 
όλων εκείνων των μθχανιςμϊν (όπωσ ορκι εταιρικι διακυβζρνθςθ, 
αποτελεςματικι λειτουργία τμιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου) που διαςφαλίηουν τθν 
χρθςτι διαχείριςθ αλλά και τθν ορκι απεικόνιςθ ςτισ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ 
τθσ πραγματικισ τθσ εικόνασ. Επίςθσ οι τεχνολογικζσ τθσ υποδομζσ (ειδικά ςτισ 
μεταποιθτικζσ μονάδεσ), θ τεχνογνωςία και εν γζνει θ ποιότθτα του 
απαςχολοφμενου προςωπικοφ. (Μιχελινάκθσ, 2013)  

 

 

2.3.2. Όρος ανάλσσης 

 

      Λακβάλνληαο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξεο κεζφδνπο αλάιπζεο κε ζθνπφ λα απνξξνθήζνπκε 

αξθεηά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα δείρλνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε.       
     πλεπψο κε ηνλ φξν αλάιπζε ελλννχκε ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα επεμήγεζεο δηαθφξσλ πηλάθσλ, δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο επηρείξεζεο.. (Μιχελινάκθσ, 2013) 

 

2.3.4. ημαζία ανάλσζης 

      
     Η αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ 

εξγαιείσλ, φπσο δείθηεο θαη πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη επηδηψθεη ηε κειέηε 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ κηαο επηρείξεζεο. (Μιχελινάκθσ, 2013) 

     Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη αθφινπζνη:  

 

1. Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ηεο 

2. Υξεκαηνπηζησηηθή δηάξζξσζε 

3. Απνδνηηθφηεηα 

4. Δπελδχζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

5. Σνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 

6. Σε ζχλζεζε ησλ δαπαλψλ θαη πξνζφδσλ ηεο 

7. Σηο πεγέο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΩΝ 

3.1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΣΕ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

2010 2011 2012 2013 2014 

ΓΕΙΝΚΗ 
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

0,67 0,63 0,70 0,78 0,83 

ΑΜΕΗ 
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

0,53 0,63 0,70 0,78 0,82 

ΣΑΜΙΑΚΗ 
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

0,09 0,09 0,03 0,05 0,04 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΣΑΧΤΣ.ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 

664 265 373 640 811 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

125 42 0 0 0 

ΠΟΟΣΟ 
ΕΠΙΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΣ. 

11,6% 8,21% 5,59% 2,39% 2,63% 

 

3.1.1. Αριθμοδείκτησ γενικήσ ρευςτότητασ 

 

    O δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηε θαηλνκεληθή, πνζνηηθή ζρέζε ησλ 

θπθινθνξηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

κνλάδνο κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ζην ίδην ρξνληθφ πιαίζην ελφο έηνπο 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη φρη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο λα θαηαθχγεη ζε 

πξφζζεην δαλεηζκφ. 

    Υξεζηκεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηδηαίηεξα ζηε ρνξήγεζε πίζησζεο απφ πξνκεζεπηέο ή θεθαιαίσλ θίλεζεο απφ ηηο 

ηξάπεδεο αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνχηεο, απφ ηε δηνίθεζε, ζε νξζνινγηθά επίπεδα. 

    Ο ιφγνο πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. 

Ωζηφζν, έλαο ιφγνο 2:1, ζεσξείηαη αξθεηά θαιφο. ΟΡΙΟ > 1. (Κάληδνο, 2002)  

    Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο:  

 

 
 

                                                   

                                                    
 

 

 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
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2010  
                   

                   
   = 0,67 

2011  
                   

                    
 = 0,63 

2012  
                   

                   
   = 0,7 

2013  
                  

                    
   = 0,78 

2014  
                  

                   
   = 0,83 

 

 

 

       Γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα 2010 έσο 2014 ε γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο Levi’s είλαη 

0,67 – 0,63 – 0,70 – 0,78 – 0,83 θνξέο αληίζηνηρα γηα ηε θάζε ρξήζε.  Παξαηεξνχκε 

φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο.  Βέβαηα, ζηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο παξνπζηάδεη κία αχμεζε απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν.  Με βάζε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε , ε νληφηεηα δελ κπνξεί λα 

θαιχςεη πιήξσο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ ηεο.  Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία ν δείθηεο γεληθή ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα 

0
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0,6

0,8

1
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θπκαίλεηαη θνληά ζην δχν, άξα ε εηαηξία καο δελ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε ξεπζηφηεηα 

ηεο. 

 

3.1.2. Αριθμοδείκτησ άμεςησ ρευςτότητασ 

 

   Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηε ζρέζε ησλ πιένλ 

ξεπζηνπνηήζηκσλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

απνηειψληαο έηζη κία πην απζηεξή κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο.  

    Υξεζηκεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο φξνπο πσιήζεσλ.  

    Ο ιφγνο πνπ πξνθχπηεη ζα ήηαλ ηδαληθφ λα ήηαλ ίζνο ή θαη ιίγν κεγαιχηεξνο ηεο 

κνλάδαο.  ΟΡΙΟ >,= 1. (Κάληδνο, 2002) 

    Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο:  

 
                                                            

                                                    
 

 

 

ΕΤΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2010  
                    

                   
   = 0,53 

2011  
          

                     
 = 0,63 

2012  
          

                    
   = 0,7 

2013  
          

                    
   = 0,78 

2014  
          

                   
   = 0,82 
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      χκθσλα κε ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηα, γηα ηηο ρξήζεηο 210 

έσο 2014, ηα ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

θαιχπηνπλ 0,53 – 0,63 – 0,70 – 0,78 – 0,82 θνξέο αλά έηνο αληίζηνηρα, ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο.  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα είλαη 

εκθαλέο φηη ε Levi’s δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε 

ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο.  Η νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δείθηε 

γεληθήο θαη άκεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη φηη ν δεχηεξνο δελ πεξηιακβάλεη ζηνλ 

αξηζκεηή ηα απνζέκαηα.  Η παξαηήξεζε απηή γίλεηαη δηφηη ζέινπκε λα εμεγήζνπκε 

ηε ηαχηηζε ησλ δχν δεηθηψλ πνπ ππάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, κε εμαίξεζε ηε 

ρξήζε ηνπ 2010.  Σν 2010 είλαη ε κνλαδηθή ρξήζε φπνπ ε νληφηεηα είρα απνζέκαηα 

γηα απηφ θαη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δεηθηψλ, ελψ ηηο επφκελεο ηέζζεξηο 

ρξήζεηο ε επηρείξεζε δελ δηαηεξνχζε απνζέκαηα, γηα ην ιφγσ απηφ θαη νη δχν δείθηεο 

είλαη ίδηνη.  Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία ν δείθηεο ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ζα ήηαλ 

ηδαληθφο λα ήηαλ ίζνο ή ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα. 

 

3.1.3. Αριθμοδείκτησ ταμιακήσ ρευςτότητασ 

 

  Ο ξφινο απηνχ ηνπ δείθηε, είλαη λα δείρλεη ηελ αξηζκεηηθή ζρέζε ησλ ηακεηαθψλ 

θαη ηζνδχλακσλ ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

   Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο κνλάδνο αιιά θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ.  

  Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη, είλαη θαιφ λα είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο.                    

ΟΡΙΟ < 1. . (Κάληδνο, 2002) 

   Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

2010  
         

                   
   = 0,09 

2011  
         

                    
 = 0,09 

2012  
         

                   
   = 0,03 

2013  
         

                    
   = 0,05 

2014  
         

                   
   = 0,04 

 

 

 ζνλ αθνξά ηε ηακηαθή ξεπζηφηεηα ηεο Levi’s, γηα ηε πεληαεηία πνπ 

εμεηάδνπκε, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαιχπηνληαη θαηά 0,09 – 0,09 – 

0,03 – 0,05 – 0,04 θνξέο αλά έηνο αληίζηνηρα, απφ ηα ηακεηαθά ηεο δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα.  Δπνκέλσο γηα κία αθφκε θνξά επηβεβαηψλεηαη φηη ε νληφηεηα καο δελ 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε ξεπζηφηεηα ηεο, θαζψο έρεη θαη ειάρηζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 
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λα θαιχςεη ηεο ππνρξεψζεηο ηεο.  Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο δχν ρξήζεηο ν 

δείθηεο παξνπζηάδεη κεγάιε πηψζε ε νπνία νθείιεηαη θαη ζηε κείσζε ησλ 

δηαζεζίκσλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 

 

3.1.4. Αριθμοδείκηης κσκλοθοριακής ηατύηηηας απαιηήζεων 

 
   Απηφο ν δείθηεο καο δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζηε ρξήζε αλαθπθιψλνληαη ηα 

ππφινηπα ηνπ Λ «Απαηηήζεηο» θαη είλαη βνεζεηηθφο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

παξαπάλσ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο. ε εκέξεο δείρλεη ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ είζπξαμε – ξεπζηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ απηψλ.  

   Υξεζηκεχεη ζηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ξεπζηφηεηαο θαη πηζηνιεπηηθήο θαη 

δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο κνλάδνο. Δπηπιένλ ρξεζηκεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο πνιηηηθήο πσιήζεσλ θαη πίζησζεο πξνο ηνπο πειάηεο απφ ην 

αληίζηνηρν ηκήκα ηεο.   

   Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη νθείιεηαη λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο (έσο 

θαη 4 θνξέο). ΟΡΙΟ > 1. . (Κάληδνο, 2002) 

   Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 
                  

          
 

 

 

ΕΤΟΣ ΚΤ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2010  
          

                         
   = 0,55 -> 663,64 

2011  
          

                          
 = 1,38 -> 264,49 

2012  
          

                        
   = 0,98 -> 372,45 

2013  
          

                         
   = 0,57 -> 640,35 

2014  
          

                         
   = 0,45 -> 811,11 
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 Γηα ηε πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ε Levi’s εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 0,55 – 

1,38 – 0,98 – 0,57 – 0,45 θνξέο αληίζηνηρα ηε θάζε πεξίνδν.  Γηα λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηνλ κεηαηξέςνπκε ζε εκέξεο, έηζη ψζηε λα δνχκε ζε 

ηη δηάζηεκα εηζπξάηηεη κία απαίηεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.  ε εκέξεο 

ν δείθηεο έρεη σο εμήο, 664 – 265 – 373 – 640 – 811 εκέξεο πεξίπνπ αληίζηνηρα γηα ηε 

θάζε ρξνληά.  Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξία θαζπζηεξεί πάξα πνιχ λα εηζπξάμεη ηηο 

απαηηήζεηο κε απνθνξχθσκα ηε ρξήζε ηνπ 2014 φπνπ θάλεη πάλσ απφ 2 ρξφληα.  Γηα 

ην ιφγσ απηφ ε Levi’s έρεη θαη ηφζν ρακειή ξεπζηφηεηα. 

 

3.1.5. Αριθμοδείκτησ ανακύκλωςησ αποθεμάτων 

 

Απηφο ν δείθηεο καο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα εκπνξεχζηκα απνζέκαηα ηεο κνλάδνο 

αλαθπθιψλνληαη κέζα ζηε ρξήζε, δειαδή κεηαηξέπνληαη ζε ππφινηπα πειαηψλ θαη 

απφ θεη ζε κεηξεηά ή γξακκάηηα θαη πάιη ζε απνζέκαηα.  

   Υξεζηκεχεη ζπκπιεξσκαηηθά  ζηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

πηζηνιεπηηθήο θαη δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο κνλάδνο.  

   Ο ηειηθφο αξηζκφο πξέπεη λα είλαη αξθεηέο θνξέο κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. 

 ΟΡΙΟ > 1. . (Κάληδνο, 2002)  

   Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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ΕΤΟΣ ΚΤ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 

2010  
          

                       
   = 2,92 -> 125 

 

 

 Σφμφωνα με το δείκτθ ανακφκλωςθσ αποκεμάτων θ Levi’s ανακυκλϊνει το 2010, 

2,92 φορζσ δθλαδι ςε 125 θμζρεσ και το 2011 8,72 δθλαδι ςε 42 θμζρεσ περίπου.  Το 2012 

ζωσ το 2014 ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι (0) μθδενικόσ διότι θ εταιρία δεν παρουςιάηει 

ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ αποκζματα. 

 

3.1.6. Αριθμοδείκτησ ποςοςτού επιςφαλών απαιτήςεων 

 

     Ο δείθηεο απηφο δείρλεη αθξηβψο ηη πνζνζηφ ησλ απαηηήζεσλ ραξαθηεξίζηεθαλ 

ζαλ επηζθαιείο θαη επίδηθνη θαη κεηαθέξζεθε ζηνλ αληίζηνηρν μερσξηζηφ ππν-

ινγαξηαζκφ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.  

    Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο ζρεηηθνχο δείθηεο αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ γηα factoring, βησζηκφηεηα θιπ. . (Κάληδνο, 2002)  

    Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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ΕΤΟΣ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙΣΦΑΛΩΝ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2010  
         

          
   = 0,11601 -> 11,6% 

2011  
         

          
 = 0,08213 -> 8,21% 

2012  
         

          
   = 0,055886 -> 5,59% 

2013  
         

          
   = 0,023896 -> 2,39% 

2014  
         

          
   = 0,26328 -> 2,63% 

 
 

 

 

 Σν πνζνζηφ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ γηα ηε πεξίνδν 2010 έσο 2014 είλαη 

11,6% - 8,21% - 5,59% - 2,39% - 2,63% αληίζηνηρα.  Παξαηεξνχκε φηη απφ ρξνληά ζε 
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ρξνληά ην πνζνζηφ ησλ επηζθαιψλ θαη επίδηθσλ απαηηήζεσλ κεηψλεηαη, γεγνλφο ην 

νπνίν είλαη πνιχ θαιφ γηα ηε Levi’s. 

 

3.2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 

 
Με ηνπο αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη βησζηκφηεηαο, ππνινγίδεηαη ε 

ηθαλφηεηα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε, ελ θαηξψ, λα ηαθηνπνηεί φιεο ηηο καθξνρξφληεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Δπηπξνζζέησο, ππνινγίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ην κέγεζνο 

πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη πηζησηέο ηεο. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 

ΔΟΜΗ 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

ΞΕΝΑ/ΤΝΟΛΙΚΑ 135,78% 149,19% 136,94% 126,14% 120,43% 
ΣΡΑΠΕΖΙΚΑ/ΤΝΟΛΙΚΑ 0 0 0 0 0 

ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ -3,79 -3,03 -3,71 -4,83 -5,9 
ΚΤΚΛ.ΕΝΕΡΓ./ΤΠΟΧΡ. 0,68 0,66 0,72 0,79 0,83 

 

 

3.2.1. Αριθμοδείκτησ ξένων κεφαλαίων προσ ςυνολικά κεφάλαια 

 
    Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δείρλεη ην πνζνζηφ ζην ζχλνιν παζεηηθνχ, ην νπνίν 

θαηαιακβάλνπλ ηα μέλα θεθάιαηα πνπ έρεη δαλεηζηεί κηα επηρείξεζε απφ ηξάπεδεο 

θαη άιινπο πηζησηέο. (Κάληδνο, 2002) 
    Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 
 

             

                 
 

 

 
ΕΤΟΣ ΞΕΝΑ/ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

2010  
                     

          
   = 135,78% 

2011  
                     

          
 = 149,19% 

2012  
                     

          
   = 136,94% 
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2013  
                     

          
   = 126,14% 

2014  
                     

          
   = 120,43% 

 
 

 

       Με βάςθ τον αρικμοδείκτθ, ξζνων κεφαλαίων προσ ςυνολικά κεφάλαια , 

μποροφμε να εξετάςουμε τθ διάρκρωςθ των κεφαλαίων τθσ Levi’s, δθλαδι τι ποςοςτό είναι 

τα ξζνα κεφάλαια ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά τθσ.  Για τθ χρονικι περίοδο 2010 ζωσ 2014 τα 

ξζνα κεφάλαια είναι το 135,78% - 149,19% - 136,94% - 126,14% - 120,43% περίπου των 

ςυνολικϊν κεφαλαίων , αντίςτοιχα για τθ κάκε χριςθ.  Τθν περίοδο που εξετάηουμε θ Levi’s 

είχε αρνθτικά ίδια κεφάλαια λόγω των ηθμιϊν που είχαν κεφαλαιοποιθκεί και για τον λόγω 

αυτό ο δείκτθσ είναι μεγαλφτεροσ του 100%.  Επομζνωσ, είναι μία επιχείρθςθ θ οποία 

ςτθρίηεται ςτα ξζνα κεφάλαια τθσ.  Πταν λζμε ξζνα κεφάλαια δεν εννοοφμε τραπεηικά 

δάνεια, κακϊσ θ εταιρία δεν ζχει κανζνα δάνειο, αλλά προμθκευτζσ, πιςτωτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ που ζχει θ εταιρία. 
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3.2.2. Αριθμοδείκτησ τραπεζικών δανείων προσ ςυνολικά κεφάλαια 

 
     Η ρξεζηκφηεηα ηνπ δείθηε απηνχ έγθεηηαη ζην φηη ζπλδπάδεη ην ζχλνιν ησλ 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε, ηφζν ζε καθξνπξφζεζκν φζν θαη 

βξαρππξφζεζκν κέιινλ, ελ ζπγθξίζεη πάληα κε ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

δηαζέηεη θαη δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε θαη απνηεινχλ ην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ. ζν 

πην ςειφο είλαη απηφο ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξν δάλεην έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε σο 

πξνο ηα θεθάιαηα πνπ έρεη επελδχζεη. (Κάληδνο. 2002) 
     Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 
 

                

                 
 

 

 

 

 

 Με τθ χριςθ του δείκτθ αυτοφ κα εξετάςουμε το φψοσ των δανείων, είτε 

μακροπρόκεςμα είτε βραχυπρόκεςμα ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ.  

Πςο πιο υψθλόσ είναι ο δείκτθσ τόςο περιςςότερα είναι τα τραπεηικά δάνεια ου ζχει λάβει 

θ οντότθτα.  Στθν περίπτωςθ τθσ Levi’s που αναλφουμε, ο δείκτθσ αυτόσ και τισ πζντε 

χριςεισ είναι μθδζν (0), διότι δεν ζχει λάβει κανζνα τραπεηικό δάνειο θ εταιρία. 
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3.2.3. Αριθμοδείκτησ ξένων κεφαλαίων προσ ίδια κεφάλαια 

 
    Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ην χςνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παζεηηθνχ, θαιχπηνπλ ηα ίδηα . ζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν δείθηεο απφ ηε κνλάδα. Σφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δαλεηζκφο ζε ζρέζε κε ηα 

θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο. (Κάληδνο, 2002) 
    Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 
 

             

              
 

 

 

 
ΕΤΟΣ ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ 

2010  
                     

           
   = -3,79 

2011  
                     

           
 = -3,03 

2012  
                     

           
   = -3,71 

2013  
                     

           
   = -4,83 

2014  
                     

           
   = -5,9 
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 Η Levi’s τθν πενταετία 2010 ζωσ 2014 είχε αρνθτικά ίδια κεφάλαια, λόγω των 

ηθμιϊν που ζχουν κεφαλαιοποιθκεί.  Επομζνωσ ο δείκτθσ, ξζνων κεφαλαίων προσ ίδια 

κεφάλαια, είναι αρνθτικόσ και για τισ πζντε περιόδουσ με εξετάηουμε με ςκοπό τα 

αποτελζςματα του δείκτθ να μθ μασ βοθκάνε ςτθν ανάλυςθ.  Επομζνωσ, τον αρικμοδείκτθ 

αυτό μποροφμε να τον αναλφςουμε χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία από τον ιςολογιςμό.  Είναι 

ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι από το 2010 ζωσ το 2014 οι υποχρεϊςεισ ζχουν 

διπλαςιαςτεί περίπου. 

 

 

3.2.4. Αριθμοδείκτησ κυκλοφορούντοσ ενεργητικού προσ ςύνολο  

υποχρεώςεων 
 

Γείρλεη ηε ζρέζε ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ.  
    Ο δείθηεο είλαη κία έλδεημε ηεο καθξνρξφληαο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. 
    Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα είλαη ίζνο ή θαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. 

ΟΡΙΑ =,> 1. (Κάληδνο, 2002) 
    •Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 
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ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ ΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

2010  
          

          
   = 0,68 

2011  
          

          
 = 0,66 

2012  
          

          
   = 0,72 

2013  
          

          
   = 0,79 

2014  
          

          
   = 0,83 

 

 

 Σφμφωνα με το δείκτθ αυτό μποροφμε να εξετάςουμε τθ μακροχρόνια ρευςτότθτα 

τθσ Levi’s.  Τθ περίοδο 2010 ζωσ 2014 το κυκλοφοροφν ενεργθτικό τθσ καλφπτει 0,68 – 0,66 

– 0,72 – 0,79 – 0,83 φορζσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ μζςα ςτθ κάκε χριςθ αντίςτοιχα.  Με βάςθ 

τθ βιβλιογραφία ο δείκτθσ αυτόσ πρζπει να είναι ίςοσ ι και μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ.  

Επομζνωσ, θ εταιρία δεν χαρακτθρίηεται για τθ ρευςτότθτα τθσ κακϊσ ο δείκτθσ και τθσ 

πζντε χριςεισ είναι αρκετά κάτω από τθ μονάδα. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2010
2011

2012
2013

2014



33 
 

3.3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ 

 
    Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, είλαη έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο, ν νπνίνο 

δείρλεη πφζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηεί κία εηαηξεία ηα θεθάιαηα ηεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη επηπιένλ θέξδε. Απηφο ν δείθηεο, εθθξάδεηαη ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
ΑΠΟΔΟΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

ΑΠΟΔΟΣ. 
ΕΠΕΝΔΕΔΤΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

-0,56 -0,13 0,02 0,02 0,02 

ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1,65 0,31 -0,05 -0,08 -0,09 

 

3.3.1. Αριθμοδείκτησ απόδοςησ ςυνόλου επενδυμένων κεφαλαίων 
 

Απηφο ν δείθηεο, δείρλεη ηελ αλαινγία ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο πξνο ην κέζν 

φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ θάζε πεγήο θεθαιαίσλ πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο 

θαηά ηελ ίδηα ρξήζε. 
    ζν γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο, έρεη επξεία ρξήζε θαη πνιινχο ελδηαθεξφκελνπο. 

πληζηά ηε βαζηθφηεξε έλδεημε απνδνηηθφηεηαο κίαο κνλάδνο αλεμάξηεηα ηεο πεγήο 

ησλ δηάθνξσλ θεθαιαίσλ ηεο θαη αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηνχηεο ζαλ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα λα παξάγεη θέξδε ζε πξψην επίπεδν. ( Κάληδνο, 2002) 
   Ο αξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ή θαη ίζνο ηεο κνλάδαο. ΟΡΙΟ <,= 1 
Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

  
                                              

                
 

 

 
ΕΤΟΣ 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010  
                       

          
   = -0,556347 

2011  
                   

          
 = -0,13082 
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2012  
                

          
   = 0,01982 

2013  
                 

          
   = 0,02134 

2014  
                 

          
   = 0,01959 

 

 

 Σφμφωνα με το δείκτθ αυτό, τθ χρονικι διάρκεια 2010 ζωσ 2014 θ αναλογία των 

κακαρϊν κερδϊν ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά κεφάλαια είναι (-0,56) – (-0,13) – 0,02 – 0,02 – 

0,02 φορζσ αντίςτοιχα.  Τισ πρϊτεσ δφο χριςεισ, ο δείκτθσ είναι αρνθτικόσ διότι θ Levi’s είχε 

ηθμιζσ ενϊ, τισ επόμενεσ τρείσ χριςεισ όπου θ εταιρία είχε κζρδθ ο δείκτθσ είναι ςτακερόσ 

ςτο 0,02, γεγονόσ το οποίο μασ δείχνει το πόςο μικρά είναι τα κζρδθ ςε ςχζςθ με τα 

ςυνολικά τθσ κεφάλαια. 

 

3.3.2. Αριθμοδείκτησ απόδοςησ ιδίων κεφαλαίων 
 

Γείρλεη ηελ αλαινγία ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο πξνο ην κέζν φξν ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο ζε κία ρξήζε. 
    Η απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν, ν 

νπνίνο ζηελ απιή ζχγθξηζε αξηζκνδεηθηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη 

πεξίπνπ ν ίδηνο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ρξεζηκεχεη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο ή κε ακνηβήο ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηδηνθηήησλ ζε κηα επηρείξεζε 
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    Ο αξηζκφο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο, ίζνο αθφκε θαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο.  

ΟΡΙΟ <,=,> 1 . (Κάληδνο. 2002) 
    Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 
 

                      

                      
 

 

ΕΤΟΣ ΑΡΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010  
           

           
   = 1,65 

2011  
          

           
 = 0,305 

2012  
        

           
   = -0,04887 

2013  
         

           
   = -0,07675 

2014  
         

           
   = 0,0891 
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 Ο αρικμοδείκτθσ απόδοςθσ ιδίων κεφαλαίων μασ δείχνει τθν αναλογία των 

κακαρϊν κερδϊν τθσ Levi’s, ςε ςχζςθ με τα ίδια τθσ κεφάλαια.  Για τθ πενταετία 

που εξετάηουμε θ εταιρία είχε αρνθτικά ίδια κεφάλαια όλεσ τισ χριςεισ, λόγω των 

ηθμιϊν που είχαν κεφαλαιοποιθκεί.  Επίςθσ, τισ πρϊτεσ δφο χριςεισ θ οντότθτα είχε 

ηθμιζσ, ενϊ τισ επόμενεσ τρείσ κζρδθ.  Επομζνωσ, ο δείκτθσ αυτόσ τισ δφο πρϊτεσ 

χριςεισ είναι κετικόσ και ςτθ ςυνζχεια για τισ τρείσ επόμενεσ είναι αρνθτικόσ.  Τα 

αποτελζςματα αυτά βζβαια δεν μασ είναι ιδιαίτερα χριςιμα λόγω των αρνθτικϊν 

ιδίων κεφαλαίων όπωσ εξθγιςαμε και προθγουμζνωσ ςτθν ανάλυςθ μασ. 

 

3.4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

ΑΠΟΔΟΣ.ΜΕΙΚΣΟΤ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ 

ΚΕΡΔΟΤ 

17,2% 18,21% 45,46% 38,59% 31,24% 

ΑΠΟΔΟΣ. ΚΑΘΑΡΟΤ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ 

ΚΕΡΔΟΤ 

-95,8% -16,19% 2,41% 4,4% 4,72% 

 

3.4.1. Αριθμοδείκτησ μεικτού περιθωρίου κέρδουσ  

 

       Ο αριθμοδεύκτησ αυτόσ, γνωςτόσ και ωσ μεικτό περιθώριο κϋρδουσ, εύναι πού 

ςημαντικόσ διότι παρϋχει ϋνα μϋτρο αξιολόγηςησ τησ αποδοτικότητασ των 

επιχειρόςεων. Δεύχνει δηλαδό τη λειτουργικό αποτελεςματικότητα μιασ 

επιχεύρηςησ και την πολιτικό τιμών αυτόσ. Όςο μεγαλύτεροσ εύναι ο 

αριθμοδεύκτησ μεικτού κϋρδουσ τόςο καλύτερη από απόψεωσ κερδών εύναι η 

θϋςη τησ επιχεύρηςησ διότι μπορεύ να αντιμετωπύςει, χωρύσ δυςκολύα μύα 

ενδεχόμενη αύξηςη του κόςτουσ των πωλούμενων προώόντων τησ. Ένασ υψηλόσ 

δεύκτησ μεικτού κϋρδουσ δεύχνει την ικανότητα τησ διούκηςησ μιασ επιχεύρηςησ 

να επιτυγχϊνει φθηνϋσ αγορϋσ και να πωλεύ ςε υψηλϋσ τιμϋσ. (Κϊντζοσ. 2002) 

 
 

                           

               
 

 

 

 
ΕΤΟΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΔΟΥΣ 
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2010  
         

          
 *100 = 17,2% 

2011  
         

          
 *100 = 18,21% 

2012  
          

          
 *100  = 45,46% 

2013  
          

          
 *100  = 38,59% 

2014  
         

          
 *100  = 31,24% 

 
 

 

 Το μεικτό περικϊριο κζρδουσ τθσ Levi’s, για τθ χρονικι περίοδο που 

εξετάηουμε είναι το 17,2% - 18,21% - 45,46% - 38,59% - 31,24% ςε ςχζςθ με το 

κφκλο εργαςιϊν τθσ.  Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο δείκτθσ αυτόσ τόςο καλφτερθ από 

άποψθ κερδϊν είναι θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ, είτε ςε περίπτωςθ αφξθςθσ του 

κόςτουσ των προϊόντων, είτε να μπορεί να επιτυγχάνει φκθνζσ αγορζσ προϊόντων 

και να πουλάει με μεγαλφτερο περικϊριο κζρδουσ.  Τισ πρϊτεσ δφο χριςεισ ο 

δείκτθσ είναι αρκετά χαμθλόσ, για τον λόγω αυτό και θ οντότθτα είχε ηθμιζσ.  Ενϊ το 
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2012, ιταν ιδιαίτερα υψθλόσ και ςτθ ςυνζχεια παρουςίαςε μία πτωτικι πορεία, 

αλλά παρόλα αυτά διατθρείτε ςε καλά επίπεδα. 

3.4.2. Αριθμοδείκτησ καθαρού κέρδουσ 

 
    Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, γλσζηφο θαη σο θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, πξνζδηνξίδεη 

ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ 

κέλεη ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεη ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηφζν 

πην επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. (Κάληδνο, 2002) 

 
 

                   

               
 

 

 
ΕΤΟΣ ΑΡΟΤΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΟΥ ΚΕΔΟΥΣ 

2010  
           

          
 *100  = -95,8% 

2011  
          

          
 *100 = -16,19% 

2012  
        

          
  *100  = 2,41% 

2013  
         

          
  *100 = 4,4% 

2014  
         

          
 *100  = 4,72% 
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 Σέινο, ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ παξνπζηάδεη ε Levi’s, ηελ πεληαεηία 

2010 έσο 2014 είλαη  (-95,8%) – (-16,19%) – 2,41% - 4,4% - 4,72% ζε ζρέζε κε ην 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο αληίζηνηρα, γηα ηε θάζε πεξίνδν.  ζν κεγαιχηεξα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε απηνχ, ηφζν πην επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε,  

Παξαηεξνχκε φηη, ηηο πξψηεο δπν ρξήζεηο ν δείθηεο είλαη αξλεηηθφο, απηφ νθείιεηαη 

ζηηο δεκηέο πνπ είρε ε εηαηξία ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο.  Δλψ, απφ ην 2012 θαη κεηά, 

ν δείθηεο παξνπζηάδεη κία άλνδν απφ ρξήζε ζε ρξήζε κε απνηέιεζκα ην 2014 λα έρεη 

δηπιαζηαζηεί ζρεδφλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

4.1. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Levi’s, κε ηε 

ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, πξνθχπηνπλ θάπνηα πνιχ ζεκαληηθή ζπκπεξάζκαηα.

 ρεηηθά κε ηε πξψηε θαηεγνξία, ηεο ξεπζηφηεηα, ε Levi’s είλαη κία εηαηξία κε 

πνιχ ρακειή ξεπζηφηεηα.  Η γεληθή ηεο ξεπζηφηεηα είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο θαη 

ηηο πέληε πεξηφδνπο.  Δάλ αλαινγηζηεί θαλείο βέβαηα, φηη ν δείθηεο απηφο είλαη 

ζεκηηφο θνληά ζην 2, βάζεη βηβιηνγξαθίαο.  Δπίζεο θαη ε άκεζε ξεπζηφηεηα είλαη 

κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο, αιιά απηφο ν δείθηεο δελ είλαη ηφζν θαθφο ζε ζρέζε κε ηεο 

γεληθή ξεπζηφηεηαο, γηαηί εδψ καο ελδηαθέξεη λα είλαη θνληά ζηε κνλάδα.  Δλψ, φζνλ 

αθνξά ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο νληφηεηαο, απηά είλαη ειάρηζηα ζε 

ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηνλ ιφγσ απηφ θαη ε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα είλαη ζε 

ηφζν ρακειά επίπεδα. 

 Η Levi’s θαζπζηεξεί λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο κε ην δηάζηεκα απηφ, ηε 

ηειεπηαία ρξνληά λα μεπεξλάεη ηα δχν έηε, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηφζν ρακειή 

ξεπζηφηεηα.  Δπίζεο, έλα παξάδνμν πνπ παξαηεξνχκε ζηελ εηαηξία είλαη φηη κφλν ην 

2010 δηαηεξεί ηειηθά απνζέκαηα ζηηο απνζήθεο ηεο. Ο ηειεπηαίνο δείθηεο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο έρεη ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ηα νπνία 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειά γηα ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ ηεο απαηηήζεσλ.  Βέβαηα, απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε κεηψλνληαη, ζην 2,6% πεξίπνπ ηελ ηειεπηαία ρξνληά, ελψ νη 

απαηηήζεηο ηηο αληίζηνηρεο ρξνληέο απμαλφληνπζαλ. 

 ζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ε Levi’s παξαηεξνχκε φηη 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηα μέλα ηεο θεθάιαηα θαζψο, ηα ίδηα ηεο θεθάιαηα θαη ηηο πέληε 

πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνπκε είλαη αξλεηηθά, ιφγσ δεκηψλ πνπ είραλ θεθαιαηνπνηεζεί.  

ηαλ ιέκε βέβαηα μέλα θεθάιαηα δελ ελλννχκε κφλν ηα δαλεηαθά, θαζψο θακία 

πεξίνδν ε εηαηξία δελ είρε θάπνην δάλεην, ελλννχκε θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, πηζησηέο 

θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, ην πφζν απνδίδνπλ ηα 

ζπλνιηθά αιιά θαη ηα ίδηα θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηα θέξδε πνπ είρε επηηπγράλεη ε 

εηαηξία ηε πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε. Σα έηε 2010 θαη 2011, ε Levi’s είρε δεκηέο, ηηο 

επφκελεο ηξείο ρξήζεηο ε απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειή, ελψ ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθή, δηφηη ηα ίδηα 

θεθάιαηα ήηαλ αξλεηηθά. 

 Σέινο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ηεο  απνδνηηθφηεηαο 

παξαηεξνχκε φηη, ε εηαηξεία κεγηζηνπνίεζε ην κεηθηφ ηεο θέξδνο ηνπ 2012 θαη ηηο 

επφκελεο δχν ρξήζεηο είρε κηα πησηηθή πνξεία, παξφια απηά δηαηεξείηαη ζε θαιφ 

επίπεδν. ζνλ αθνξά ην θαζαξφ ηεο θέξδνο ηηο δχν πξψηεο ρξήζεηο παξνπζηάδεηαη  

αξλεηηθφ ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ  είρε. Απφ ην 2012 θαη κεηά ν δείθηεο παξνπζηάδεη 

άλνδν δηαρξνληθά κε απνηέιεζκα ην 2014 ην θαζαξφ ηεο θέξδνο λα έρεη 

δηπιαζηαζηεί. 
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