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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2007

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ &

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΖΩΩΝ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές

που απορρέουν από συνεντεύξεις µε

αρµόδια στελέχη του κλάδου

• Σύγκριση και µεταβολές στην

συµπεριφορά επιχειρήσεων & 

κλάδου στην συναλλακτική τούς

συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

προµηθευτών και ηµέρες είσπραξης

απαιτήσεων), µεταβολές στην

ρευστότητα των επιχειρήσεων & 

µεταβολές στον δανεισµό τους

• H µοναδική Κλαδική Έρευνα που

προσφέρει µαζί µε την µελέτη cd

Αρχείο µορφής MS-Excel workbook 

το οποίο περιλαµβάνει;

1. «Mοντέλο» σύγκρισης των

εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτηµα

του µοντέλου αποτελεί η -µε απλές

διαδικασίες- δυνατότητα σύγκρισης

της επιχείρησης µε τµήµατα του

κλάδου αλλά και µε τον ανταγωνισµό

– ανά εταιρεία – για την άµεση

αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων

κερδοφορίας-αποδοτικότητας, 

κεφαλαιακής διάρθρωσης και

ρευστότητας.

2.    Tο Εταιρικό Προφίλ των µεγαλύτερων

εταιρειών του κλάδου, σε

ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή µε

πλήρη ισολογισµό, 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση, 

ταµειακές ροές & ποιοτικά στοιχεία.



Εισαγωγή:

Σηµαντικότερα Συµπεράσµατα:

Η διαχρονική άνοδος της αγοράς συνδέεται µε την αύξηση του αριθµού των

ιδιοκτητών και των pet shop, τους γρήγορους ρυθµούς ζωής στα µεγάλα αστικά

κέντρα και την αύξηση του αριθµού των ολιγοµελών οικογενειών, αλλά και τη

µετατόπιση των προτιµήσεων των καταναλωτών σε ποιοτικότερα και

ακριβότερα προϊόντα

Το grocery τµήµα της αγοράς παρουσιάζει µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης

µεσοπρόθεσµα, ενώ περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς των super market µπορεί να
έρθει µε τη διάθεση µεγαλύτερων χώρων και καλύτερης τοποθέτησης των

προϊόντων

Οι υγρές τροφές (κονσέρβες) καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των

πωλήσεων ζωοτροφών, ωστόσο παρατηρείται σταδιακή µείωση του µεριδίου

τους και µεταστροφή των ιδιοκτητών σε προϊόντα ξηράς τροφής
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• ∆ιαχρονική άνοδος του αριθµού των ιδιοκτητών και των pet shop

•Μικρή πτώση του κύκλου εργασιών του δείγµατος

•Υψηλή επιβάρυνση µε έξοδα διάθεσης και διανοµής

�Βελτίωση της κεφαλαιακής µόχλευσης των εταιρειών

�Συνεχής εφοδιασµός της αγοράς µε νέους κωδικούς, µε µεγάλα περιθώρια

καινοτοµίας και εξειδίκευσης

�Χαµηλή ικανότητα κάλυψης τόκων και πολύ υψηλός βραχυπρόθεσµος

τραπεζικός δανεισµός

�Η συνολική αξία αγοράς εκτιµάται σε περίπου €80 εκ. για το 2006



1. Πληροφορίες για την έκδοση

2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης

3. Σύνοψη Ανάλυσης

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου:

4.1. Μέγεθος και κατηγορίες αγοράς
4.2. ∆ίκτυα ∆ιανοµής

4.3. Χαρακτηριστικά της αγοράς

4.4. Στοιχεία παραγωγής και εµπορίου

4.5  Αγορά Η.Π.Α και Ε.Ε.
4.6. Προοπτικές – τάσεις της αγοράς

5. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Κλάδου:
5.1. Ανάλυση Αποτελεσµάτων

5.2. Ανάλυση Αποδοτικότητας

5.3. Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου

5.4. Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης

Παράρτηµα 1: Σύνθεση Ενεργητικού - Παθητικού
Παράρτηµα 2: Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Κλάδου
Παράρτηµα 3: Αριθµοδείκτες ∆είγµατος
Παράρτηµα 4: Σύγκριση επιδόσεων των 20 Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων µε τους

Κλαδικούς ∆ιάµεσους.
6. Στρατηγική Ανάλυση SWOT (∆υνατά & Αδύνατα Σηµεία Αγοράς / Ευκαιρίες

& Απειλές)
7. Προφίλ Εταιρειών

8. Επιπλέον ∆ιαθέσιµοι Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων:
• Πίνακας αγοράς ζωοτροφών & αξεσουάρ για κατοικίδια

• Κατηγορίες – Χαρακτηριστικά ζωοτροφών

• Στοιχεία πληθυσµού κατοικίδιων ζώων στην Ε.Ε.

• Μέσος όρος µηνιαίας κατανάλωσης ζωοτροφών νοικοκυριών ανά οικονοµική τάξη

• Μέσος όρος µηνιαίας κατανάλωσης ζωοτροφών νοικοκυριών ανά γεωγραφική περιοχή

• Γεωγραφική διάρθρωση της παραγωγής τροφών για κατοικίδια

• Ελληνικές εισαγωγές τροφών για γάτες και σκύλους

• ∆ιάταξη παγκόσµιας αγοράς

Περιεχόµενα:



∆είγµατα Κλαδικής Ανάλυσης:
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Περιγραφή Παραδοτέου:

Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική

µορφή και περιλαµβάνει:

• Αρχείο µορφής Acrobat Reader µε τον σχολιασµό και τα συµπεράσµατα της

ποιοτικής & χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου.

• Αρχείο µορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαµβάνει την

χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου, καθώς επίσης και «µοντέλο» σύγκρισης

των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον

ανταγωνισµό µε µία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα ,φερεγγυότητα ,ρευστότητα κλπ).

Επιπρόσθετα µαζί µε την µελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή

(CD-Rom µε Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των µεγαλύτερων εταιρειών του
κλάδου το οποίο περιέχει:    

• Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυµία, Στοιχεία Έδρας, Αριθµός

Απασχολούµενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου, 

Ενοποιούµενες εταιρείες κτλ.

• Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων).

• Ανάλυση Ταµειακών Ροών.

• Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσµατικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής

∆ιάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθµοδείκτες). 



Η Hellastat:

H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονοµικών Πληροφοριών), 

ιδρύθηκε το 2002 από οµάδα στελεχών από το συµβουλευτικό και τραπεζικό χώρο

µε στόχο την παροχή υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στον

κλάδο της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πληροφόρησης, ερευνών αγοράς και

εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του διεθνή οµίλου Standard 
& Poor’s, του µεγαλύτερου –παγκοσµίως- οργανισµού πιστοληπτικής αξιολόγησης

και είναι µέλος των ∆ιεθνών Οργανισµών της EADP (European Association of
Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion and
Marketing Research Professionals).

Τέλος, η Hellastat είναι σήµερα ο αποκλειστικός παροχέας οικονοµικών και

επιχειρηµατικών πληροφοριών του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και

στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται εταιρείες και οργανισµοί όπως η Τράπεζα

Κύπρου, η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η CITIBANK, η ASPIS BANK, η First
Business Bank, η Bank of America, ο όµιλος INTERAMERICAN, ο όµιλος

INTRACOM, κ.α. 

Κανείς άλλος δεν µιλά καλύτερα για τις Κλαδικές

Αναλύσεις µας από τους Πελάτες µας…

• ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ

• ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

• SUBERU MOTORS HELLAS

• KOSMOCAR
• ROCHE HELLAS
• FRIESLAND
• NESTLE
• PROCTER & GAMBLE
• KPMG

• PWC
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• LAVIPHARM
• BAYER HELLAS

Η Hellastat:

• DELLOITTE & TOUCHE
• ERNST & YOUNG
• EUROBANK

• BANK OF ATTICA
• CITIBANK
• TOYOTA HELLAS
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

• ΦΑΓΕ

• YARA

• DE AGOSTINI
• FOODLINK
• MULTIRAMA
• DELL


