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Εκφώνηση 
 

 
 
Να συλλέξετε τους 3 τελευταίους (2019, 2020, 2021 ή 2018, 2019, 2020) ισολογισμούς και 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως (ΚΑΧ) μίας εταιρίας της προτίμησης σας (εξαιρούνται 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - τράπεζες) και να υπολογίσετε όλους τους παρακάτω 

σχετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

 Χρηματοοικονομικής μόχλευσης και Κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 Ρευστότητας 

 Αποδοτικότητας 

 Δραστηριότητας 

 Επενδυτικούς 

Στη συνέχεια, να αξιολογήσετε τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης 

(βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) και να τη συγκρίνετε με δύο (2) αντίστοιχες 

επιχειρήσεις του κλάδου, μέσω της ανάλυσης των μεταβολών των τιμών αυτών των δεικτών, 

τόσο στο επίπεδο της χρονικής τάσης όσο και στο επίπεδο του ανταγωνισμού.  

Βάσει αυτών των αξιολογήσεων, να ετοιμάσετε μια ολοκληρωμένη έκθεση παρατηρήσεων και 

σχολίων της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης που αναλύετε, κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.  

 

Σημείωση: Οι ισολογισμοί και οι ΚΑΧ είναι δυνατόν να βρεθούν στους αντίστοιχους 

ηλεκτρονικούς ιστότοπους των επιχειρήσεων που θα επιλέξετε, σε οποιαδήποτε οικονομική 

εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και σε διάφορα websites οικονομικού περιεχομένου και 

ειδήσεων.  

Εφόσον ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την εκπόνηση της εργασίας παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε μέχρι τις 26/4/2022 στέλνοντας e-mail στο sxd@epu.ntua.gr με το όνομά σας 

και την εταιρεία που θα εξετάσετε.  

Για τυχόν απορίες σχετικά με την εργασία μπορείτε να στείλετε e-mail στο sxd@epu.ntua.gr.  
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Τα παραδοτέα της εργασίας, μαζί με τις ημερομηνίες παράδοσής τους, είναι τα εξής: 

• Υπολογιστικό φύλλο excel με το σύνολο των ισολογισμών, ΚΑΧ που θα συλλέξετε 

καθώς και τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες που θα υπολογίσετε (Παράδοση 

1 εβδομάδα πριν την ημέρα των παρουσιάσεων*) 

• Γραπτή αναφορά (word – max 15 σελίδες) στην οποία θα περιλαμβάνεται η συνοπτική 

περιγραφή του προφίλ της εταιρείας, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών και 

του ανταγωνισμού καθώς και τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας (Παράδοση 1 

εβδομάδα πριν την ημέρα των παρουσιάσεων*). 

• Παρουσίαση (ppt – μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών) στην οποία θα παρουσιάζονται τα 

κύρια σημεία της ανάλυσης καθώς και τα αποτελέσματα, συμπεράσματα και τυχόν 

προτάσεις σας για το μέλλον (Παράδοση την ημέρα των παρουσιάσεων*) 

 

 

*Η ακριβής ημερομηνία της παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί στο μάθημα και θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο helios και στο academics. 


