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1. Σκοπός
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην Χρηματοοικονομική
ανάλυση του κλάδου ελαιολάδου «εν μέσω κρίσης» Ειδικά για το θέμα
της εισήγησης έχει επιλεγεί ο χρονικός ορίζοντας 2010-2014 διότι
θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα ο πυρήνας της κρίσης ήταν ο παραπάνω
χρονικός ορίζοντας (2010-2014).
Βασικός σκοπός της εισήγησης μας είναι να προσδιορίσουμε την
επίδραση της κρίσης στο επίπεδο της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
ελαιολάδου.
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2. Ταυτότητα του δείγματος
Τα

βασικά

στοιχεία

του

δείγματος

των

επιχειρήσεων

επεξεργασίας ελαιολάδου που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα της
επιστημονικής ομάδας της FBS ήταν:
Αριθμός επιχειρήσεων: 48 με νομική μορφή ΑΕ και ΕΠΕ όλης της
χώρας
Με κύκλο εργασιών από 500.000€ έως 10.000.000€
Εξεταζόμενη περίοδος: 2010 έως 2014

3. Μεθοδολογία
Βασικό

πληροφοριακό

υλικό

είναι

οι

δημοσιευμένες

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων της περιόδου 2010 έως και
2014 και η ενοποίηση των μεγεθών όλων των επιχειρήσεων για τον
χρονικό ορίζοντα της έρευνας.
Για

τον

χρησιμοποιήθηκε

Προσδιορισμό
το

FBS

του

Model

το

επιπέδου
οποίο

βιωσιμότητας

συνιστάται

στον

προσδιορισμό των παρακάτω αριθμοδεικτών και στην συνέχεια στην
στάθμιση αυτών.
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Α/Α

Δείκτης

Κριτήριο

1

Αναλογία ιδίων κεφαλαίων

=

2

Δυναμική δανειακή επιβάρυνση

=

3

Καθαρό λειτουργικό περιθώριο

=

4

Ειδική ρευστότητα

=

5

Χρόνος εξόφλησης κεφαλαίου

=

6

Κάλυψη τόκων

=

Ίδια Κεφαλαια
Σύνολο Ενεργητικου
Ξένα
Λειτουργικά Κέρδη Προ Αποσβ+Τοκ
Πωλήσεις
Λειτουργικά Κέρδη (Μερικά)
Κυκλοφορουν Ενεργητικό - Αποθέματα
Βραχυπρ. Παθητικό
Λειτουργικά Κέρδη Προ Αποσβ+Τοκ
Σύνολο Ενεργητικου
Λειτουργικά Κέρδη (Μερικά)
Τόκοι
Σύνολο Στάθμισης
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Συντελεστής
Στάθμισης
20,00%
25,00%
15,00%
10,00%
15,00%
15,00%
100,00%

4. Αξιολόγηση – Βαθμολογία Χαρακτηρισμός
Με βάση την βαθμολογία (1-10) έχουμε τον παρακάτω πίνακα βαθμολογίας για το σύνολο των επιχειρήσεων μέσω ενός
ενοποιημένου Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 2010 και 2014:
2010: 3,7
2014: 4,3
ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
2010 & 2014

Χαμηλού κινδύνου Μέσου Κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Βαθμολογίες Χαρακτηρισμός

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

2010

Μεγάλη πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης (>90%)

4,17%

Η επιχείρηση βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Απαιτείται άμεση
παρέμβαση.

8,33%

Ένταξη της επιχείρησης σε διαδικασία εξυγίανσης

20,83%

18,75%

Απαιτείται χρηματοδοτική και λειτουργική αναδιοργάνωση

25,00%

18,75%

14,58%

12,50%

12,50% 31,25%

8,33%

4,17%

8,33%

8,33%

12,50%

7-8
8-9

Η επιχείρηση βρίσκεται σε ανάπτυξη με πολύ καλές επιδόσεις.

2,08%

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται άριστη με πολύ καλές επιδόσεις
και άριστη κεφαλαιακή επάρκεια.

0,00%

6-7

9-10
ΣΥΝΟΛΟ

8,33%
10,42%
58,33%

Η επιχείρηση είναι μέσου κινδύνου. Χρειάζεται προσοχή
συνολικά.
Χαμηλού κινδύνου. Χαρακτηρίζεται ικανοποιητικής
χρηματοοικονομικής δομής. Προσοχή σε ειδικά θέματα.
Ικανοποιητική πορεία. Ικανότητα να ανταπεξέρχεται στους
κινδύνους.
Αναπτυσσόμενη επιχείρηση με πολύ καλές προοπτικές και
επιδόσεις.

5-6

2014

10,42%

56,25%

0,00%

29,17%

14,58%

2,08%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Τάσεις:

Σχετική σταθερότητα παρατηρείται διαχρονικά στον όγκο δραστηριότητας, με ενδιάμεσες

διακυμάνσεις
 Κοστολογικά στοιχεία:
 Λειτουργικό κόστος:

Μείωση του μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους κατά μία ποσοστιαία μονάδα
Αύξηση του λειτουργικού κόστους ως ποσοστό των πωλήσεων κατά (1%)

ποσοστιαία μονάδα
 Αποδοτικότητα: Αρνητική στο έτος 2014 κάτω από την επίδραση πέραν των άλλων και των έκτακτων
εξόδων
 Εμπορικός κύκλος:

Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλος που φθάνει στις 192 ημέρες

 Επανεξέταση της βιωσιμότητας:

Το 30% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και θα πρέπει

να συνταχθούν μελέτες βιωσιμότητας
 Λειτουργική και χρηματοδοτική αναδιοργάνωση: Στις περιπτώσεις που το λειτουργικό αποτέλεσμα
είναι

ιδιαίτερα

χαμηλό

απαιτείται

λειτουργική
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και

χρηματοδοτική

αναδιοργάνωση.
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