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1 Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις  είναι πίνακες στους οποίους εµφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισµού 
και ορισµένων άλλων λογαριασµών των οικονοµικών µονάδων, κεφαλαιώδους σηµασίας. 
Αποσκοπούν κύρια στην πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων εκτός επιχείρησης (µετόχων, τραπεζών, 
πιστωτών κτλ.).  Επειδή οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται πρώτιστα για  τους χρηµατοδότες 
της οικονοµικής µονάδας (µετόχους και πιστωτές), καλούνται και χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  
(financial statements) και η λογιστική, που ασχολείται µε την κατάρτισή τους, χρηµατοοικονοµική 
λογιστική. Εκτός των παραπάνω οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενδιαφέρουν εξίσου και τους 
εντός της επιχείρησης µετόχους, προσωπικό κτλ.    
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο Νο  1 ‘Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων’, οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι µια δοµηµένη οικονοµική    απεικόνιση, µε συγκεκριµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά1, της οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί 
από αυτή. Επιδίωξη των γενικού σκοπού οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε την οικονοµική θέση, την απόδοση  τις ταµιακές ροές  και τις µεταβολές στην οικονοµική 
θέση µιας επιχείρησης, που είναι χρήσιµες για ένα ευρύ κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονοµικές 
αποφάσεις. 
Στους  χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνονται οι σηµερινοί και πιθανοί επενδυτές,  
οι εργαζόµενοι, οι δανειστές, οι προµηθευτές και άλλοι εµπορικοί πιστωτές, οι πελάτες, το κράτος και 
τα όργανά του και το κοινό. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται στην Ελλάδα στο τέλος της χρήσης είναι: 
1. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. 
2. Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. 
3. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων. 
4. Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης. 
5. Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 
Την κατάρτιση της κατάστασης "Γενική Εκµετάλλευση", επιβάλλει το Ε.Γ.Λ.Σ., χωρίς όµως να είναι 
υποχρεωτική η δηµοσιότητα. 
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο Νο  12 ‘Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων’, µια 
πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους καταστάσεις: 

• Ισολογισµό 
• Κατάσταση αποτελεσµάτων 
• Κατάσταση µεταβολών της οικονοµικής θέσης (statement of changes in financial position). 

Είναι µια κατάσταση που να δείχνει είτε όλες τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων (all changes 
in equity), είτε τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός  από εκείνες που ανακύπτουν από 
κεφαλαιακές πράξεις µε τους ιδιοκτήτες. Στην Ελλάδα είναι περισσότερο γνωστή ως 
κατάσταση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων (statement of sources and applications of funds).   

• Κατάσταση ταµειακών ροών (cash flow statement)3 
                                                           
1 Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων, είναι οι ιδιότητες που 
καθιστούν τις πληροφορίες που παρέχονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσιµες στους χρήστες. Τα τέσσερα κύρια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά είναι η κατανοητότητα, η συνάφεια, η αξιοπιστία και η συγκρισιµότητα.  
 
2 Το ∆ΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων’ αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 1 ‘Γνωστοποίηση των Λογιστικών Αρχών ή 
Μεθόδων’ ∆ΛΠ 5 ‘Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις’ και ∆ΛΠ 13 ‘Εµφάνιση του 
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων’. 
 
3 ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο Νο  7 ‘ Καταστάσεις Ταµιακών Ροών’. Η κατάσταση ταµιακών ροών (εισροές και εκροές 
ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων), όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις, 
παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιµούν τις µεταβολές στην καθαρή περιουσία µιας επιχείρησης και  τη 



• Λογιστικές µεθόδους και επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
 
 
2. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. 
Ο ισολογισµός είναι η πλήρης εικόνα της επιχείρησης την ηµέρα της κατάρτισής του.   Καταρτίζεται 
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης  σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Ε.Γ.Λ.Σ.  Η κατάσταση του 
ισολογισµού καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των οικονοµικών µονάδων και 
δηµοσιεύεται µαζί  µε την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσµάτων και το προσάρτηµά τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας. 
Επιτρέπεται µεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθµοί.  
Στον ισολογισµό  απεικονίζονται σε δύο στήλες:  
α) Τα στοιχεία της κλειόµενης  χρήσης στην οποία αναφέρεται ο ισολογισµός. 
β) Τα στοιχεία  της προηγούµενης χρήσης.  
Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους (ή αναπροσαρµογής). 
Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις µέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία 
αναφέρεται ο ισολογισµός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά κατά κατηγορίες. 
Η ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού είναι η τελευταία ηµέρα της χρήσης, δηλαδή η 31/12 ή 
30/6 κάθε έτους.  
 
3 Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε 
χρήσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και 
ισολογισµών των οικονοµικών µονάδων και δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης.  
Επιτρέπεται µεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθµοί.  
Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης απεικονίζονται σε δύο στήλες:  
α) Τα στοιχεία της κλειόµενης  χρήσης. 
β) Τα στοιχεία  της προηγούµενης χρήσης.  
 
Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης µετρά στην ουσία την αποδοτικότητα της 
λειτουργίας σε κάθε χρήση. Αν ο ισολογισµός απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση της 
οικονοµικής µονάδας στο τέλος της χρήσης, η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης δείχνει την πορεία 
της οικονοµικής µονάδας κατά την διάρκεια χρήση. Συνοψίζει τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της 
χρήσης, που στον ισολογισµό απεικονίζονται στην καθαρή θέση.  
 
4  Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων. 
 
Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων  καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των 
οικονοµικών µονάδων και δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης.  
Τα στοιχεία του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες 
αντιστοιχούν στη χρήση που αφορά ο  ισολογισµός και στην προηγούµενη. 
 
5. Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης. 
 
Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης  καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε 
χρήσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και 
ισολογισµών των οικονοµικών µονάδων. Η κατάσταση αυτή δε  δηµοσιεύεται υποχρεωτικά. 
Όλα τα στοιχεία της κατάστασης του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης απεικονίζονται σε δύο 
στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση  στην οποία αναφέρεται ο  ισολογισµός και στην 
προηγούµενη.  
Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσµα  της χρήσης, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία του µικτού 
κέρδους.  
 
 
 
                                                                                                                                                                      
χρηµατοοικονοµική δοµή της (που περιλαµβάνει τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα). Οι πληροφορίες για τις ταµιακές ροές 
είναι χρήσιµες στην εκτίµηση της δυνατότητας της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα που 
επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν πρότυπα για να εκτιµούν και να συγκρίνουν τη παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµιακών ροών των διαφόρων επιχειρήσεων. 



Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
Το προσάρτηµα είναι απαραίτητο συµπλήρωµα των οικονοµικών καταστάσεων, µε το οποίο δίνονται 
διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηµατικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να 
διευκολύνουν όλους τους ενδιαφερόµενους προς τους οποίους απευθύνονται  οι οικονοµικές 
καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόµενό τους και να διαπιστώνουν την αληθινή οικονοµική 
κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσµατα. 
Ενδεικτικά πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα είναι: 
 
• Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, 

για τον υπολογισµό των διορθώσεων αξιών στοιχείων του ενεργητικού και για τον υπολογισµό 
των αναπροσαρµοσµένων αξιών στοιχείων ενεργητικού.  

• Οι αποσβέσεις των πάγιων  στοιχείων. 
• Οι πρόσθετες αποσβέσεις. 
• Στοιχεία για τις συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε άλλες επιχειρήσεις, όταν η συµµετοχή 

υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου τους κτλ. 
 



 
 

Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
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1 Σε ποιους απευθύνονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά δηµοσιεύονται από τις επιχειρήσεις, ενδιαφέρουν 
πολλούς συναλλασσόµενους µε την επιχείρηση τόσο εντός αυτής όσο και εκτός. Μπορούµε να 
διαχωρίσουµε τα άτοµα, που  χρησιµοποιούν  την πληροφόρηση που µας δίνουν οι  
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται, σε  δύο µεγάλες οµάδες: 
 
• Στους εντός της επιχείρησης λαµβάνοντες αποφάσεις (intenal decision makers) π.χ. διευθυντές, 

στελέχη, προσωπικό κτλ.  
• Και τους εκτός της επιχείρησης λαµβάνοντες αποφάσεις (external decision makers) π.χ. τράπεζες, 

δηµόσιο, προµηθευτές κτλ.  
      Πρωτίστως οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απευθύνονται στους εκτός της επιχείρησης 

λαµβάνοντες αποφάσεις, µια και οι εντός έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσµα των δεδοµένων της 
επιχείρησης. 
Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (analysis of financial statement) είναι  η ποσοτική και 
ποιοτική αξιολόγηση της πληροφόρησης που περιέχεται σε αυτές τις καταστάσεις.  
 
2 Σκοποί  της ανάλυσης.  
• µέτρηση της προηγούµενης επίδοσης της επιχείρησης, 
• µέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, 
•    πρόβλεψη των µελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης για τη διατήρηση της κατάλληλης 
ισορροπίας µεταξύ των ακόλουθων αποφασιστικής σηµασίας πλευρών της επιχείρησης: 
 
⌦Ρευστότητα (liquidity). Μια επιχείρηση έχει ρευστότητα, όταν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται ληξιπρόθεσµες.   
 
⌦Σταθερότητα (stability). H σταθερότητα µετριέται από την ικανότητα της επιχείρησης να 
πραγµατοποιεί τις πληρωµές για τόκους και χρεολύσια πάνω στο υφιστάµενο ύψος των δανείων και τις 
πληρωµές που αντιστοιχούν στην κανονική διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της. 
 
⌦Αποδοτικότητα (profitability). Αποδοτικότητα είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ του κέρδους 
που πραγµατοποιεί η επιχείρηση και του κεφαλαίου που  χρησιµοποιεί. 
⌦∆υνατότητα ανάπτυξης. Μετριέται µε την επέκταση και ανάπτυξη σε νέες αγορές, το ποσοστό 
ανάπτυξης στις υπάρχουσες αγορές, το ποσοστό αύξησης στα κέρδη ανά µετοχή και το ύψος δαπανών 
για έρευνα.  
 
3 Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
Α. Συγκριτικές Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (comperative statements). 
Συγκριτικές ονοµάζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε µορφή που 
απεικονίζει τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για δύο ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις και η 
πληροφόρηση που λαµβάνεται δεν περιορίζεται σε ένα µόνο οικονοµικό έτος. Ο παραπάνω τρόπος 
ανάλυσης είναι γνωστός και µε τον όρο οριζόντια ανάλυση (horizontal analysis). 
Η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται παραθέτοντας τους ισολογισµούς και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και αξιολογώντας τις µεταβολές από έτος σε έτος και συνολικά 
για µια περίοδο ετών. Οι µεταβολές αυτές µπορεί  να απεικονιστούν  ως: 
  απόλυτη µεταβολή  
  σχετική µεταβολή,  
  λόγος (δείκτης). 



Η  αξιολόγηση των µεταβολών επιτρέπει την  ανάλυση των τάσεων (trends) που διαµορφώνονται σε 
µια επιχείρηση.  
 
 
Β. Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τάσης (trend percentages). 
 
Όταν υπάρχουν   συγκριτικά στοιχεία  για περισσότερες από δύο οικονοµικές χρήσεις, η µελέτη των 
µεταβολών είναι γενικά επιθυµητό να γίνεται µέσα στα πλαίσια της παρουσίασης όλων των 
συγκρίσεων σε σχέση µε ένα κοινό έτος, το έτος βάσης.  
Ως έτος βάσης θα πρέπει να επιλέγεται  ένα  που αντιπροσωπεύει κατά  µεγάλο βαθµό αυτό που 
χαρακτηρίζεται ως τυπική και οµαλή δραστηριότητα. Τα ποσά των άλλων ετών της χρονικής περιόδου, 
που καλύπτει η ανάλυση, εκφράζονται ως ποσοστά των ποσών του έτους βάσης.  
Π.χ. ας υποθέσουµε ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις για το 2000, που λαµβάνεται ως έτος βάσης, 
ανέρχονται σε 250 εκ.  και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις για το 2001 ανέρχονται σε 546 εκ.,  τότε 
το ποσοστό τάσης για το 1991 θα είναι : 

546 
                  _______________________   Χ 100 = 218 

250 
 
Γ. Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους (common size statements). 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που εµφανίζουν τα µεµονωµένα στοιχεία της συγκεκριµένης 
κατάστασης ως ποσοστό κάποιου συνολικού µεγέθους της κατάστασης, καλούνται καταστάσεις κοινού 
µεγέθους. Συνήθως καλούνται και καταστάσεις του 100% ή "συστατικού ποσοστού" και οι σχέσεις 
µπορούν να διατυπωθούν είτε ως ποσοστά είτε ως δείκτες. 
Οι καταστάσεις κοινού µεγέθους αποτελούν πολύτιµο εργαλείο του αναλυτή για τη µελέτη της 
παρούσας θέσης και των αποτελεσµάτων των εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα για την 
πραγµατοποίηση σύγκρισης µεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.  
Οι καταστάσεις κοινού µεγέθους µπορούν να πάρουν µια από τις ακόλουθες δύο µορφές: 
1. Τα απόλυτα µεγέθη κάθε χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µιας περιόδου συνοδεύονται από τα 
ποσοστά που δείχνουν τη σχέση του µεµονωµένου στοιχείου στο αντίστοιχο του συνολικού (κάθετη 
ανάλυση). 
 
2.  Οι καταστάσεις χωρίζονται σε δύο µέρη.  Το αριστερό εµφανίζει µόνο τα απόλυτα µεγέθη ενώ το 
δεξιό εµφανίζει µόνο τα ποσοστά, είτε οι καταστάσεις εµφανίζουν µόνο ποσοστά της συγκεκριµένης 
επιχείρησης ή ποσοστά διάφορων επιχειρήσεων. 
 
4 Αριθµοδείκτες. 
Η σχέση ενός στοιχείου µιας χρηµατοοικονοµικής κατάστασης προς ένα άλλο στοιχείο της ίδιας ή 
άλλης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης εκφρασµένη σε απλή µορφή είναι γνωστή ως δείκτης ή 
αριθµοδείκτης (financial ratio).  Οι αριθµοδείκτες καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της 
πραγµατικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων της 
οικονοµικής µονάδας ή και  της πραγµατικής κατάστασης ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας ή 
γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η µονάδα αυτή.  
Με τους αριθµοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών επιχειρηµατικών µεγεθών, 
διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση και επεξήγονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτή. 
Ο υπολογισµός της τιµής ενός αριθµοδείκτη µεµονωµένα  είναι χωρίς σηµασία. Αποκτά σηµασία στα 
πλαίσια του προσδιορισµού της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, όταν µετά τον 
υπολογισµό ακολουθήσει σύγκριση µε κάποιο πρότυπο. Η σύγκριση πρέπει να παίρνει τη µορφή 
διαχρονικής ανάλυσης.   
 
5 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και αριθµοδείκτες. 
 
Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. οι αριθµοδείκτες ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: 

 
Α. Οικονοµικής διάρθρωσης 
Β. Απόδοσης και αποδοτικότητας 
Γ. ∆ιαχειριστικής πολιτικής 

 
5.1. Εννοιολογικό περιεχόµενο και σκοπιµότητα των αριθµοδεικτών οικονοµικής διάρθρωσης. 



 
1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / σύνολο ενεργητικού  (%) 
Ο παραπάνω Αριθµοδείκτης σε συνδυασµό µε τον αριθµοδείκτη πάγιο ενεργητικό / σύνολο 
ενεργητικού απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε αυτές τις δύο κατηγορίες. 
 
 
2 κεφάλαια / σύνολο υποχρεώσεων  (%) 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό της οικονοµικής αυτάρκειας της οικονοµικής µονάδας. 
Για τη µέτρηση της δανειακής εξάρτησης χρησιµοποιούνται και οι αριθµοδείκτες: 
Σύνολο υποχρεώσεων / σύνολο παθητικού (%). 
Ίδια κεφάλαια / σύνολο παθητικού (%). 
 
3 Ίδια κεφάλαια / πάγιο ενεργητικό  (%) 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό χρηµατοδότησης των ακινητοποιήσεων της οικονοµικής 
µονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της.  
 
4 Κυκλοφορούν ενεργητικό  / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  (%) 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό ρευστότητας της οικονοµικής µονάδας.   
 
5 Κεφάλαιο κίνησης / κυκλοφορούν ενεργητικό  (%) 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο 
χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (ίδιων κεφαλαίων  και µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων). 
Όταν είναι ίσος µε τη µονάδα, το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια. 
Όταν είναι ίσος µε το µηδέν, το κεφάλαιο κίνησης είναι ανύπαρκτο. 
Όταν είναι µικρότερος από το µηδέν, τµήµα των ακινητοποιήσεων χρηµατοδοτείται από 
βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια. 
 

 
5.2. Εννοιολογικό περιεχόµενο και σκοπιµότητα των αριθµοδεικτών απόδοσης και 
αποδοτικότητας. 
 
6 Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως / πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών (%) 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση  της οικονοµικής µονάδας, χωρίς το συνυπολογισµό 
των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων της οµάδας 8.  
 
7 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων  / ίδια κεφάλαια   
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων της  οικονοµικής 
µονάδας. 
Η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούµενων κεφαλαίων προσδιορίζεται µε το δείκτη: 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ τόκων και  φόρων / σύνολο απασχολούµενων  κεφαλαίων (%). 
 
8 Μικτά αποτελέσµατα  / πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών   
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των συνολικών 
πωλήσεων.  
 
9 Μικτά αποτελέσµατα  / κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών    
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί του κόστους των 
πωλήσεων. 
 
10 Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών/ ίδια κεφάλαια    
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των  ίδιων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της 
χρήσης.  
 
11 Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων/ µέσος όρος αποθεµάτων περιόδου   



Ο αριθµοδείκτης αυτός, ο οποίος καλείται και δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, 
απεικονίζει το βαθµό ανακύκλωσης των αποθεµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 
 
5.3. Εννοιολογικό περιεχόµενο και σκοπιµότητα των αριθµοδεικτών διαχειριστικής πολιτικής. 
 
12 Νέες επενδύσεις / περιθώριο αυτοχρηµατοδότησης   
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό κάλυψης των νέων επενδύσεων της οικονοµικής µονάδας 
από τους ετήσιους πόρους της εκµετάλλευσής της. 
 
13 (Υποχρεώσεις προς προµηθευτές / αγορές αποθεµάτων και  

υπηρεσιών µε πίστωση)  Χ 360 = ηµέρες 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εξόφλησης των οφειλών της 
οικονοµικής µονάδας προς τους προµηθευτές της κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
14 (Απαιτήσεις από πελάτες / πωλήσεις αποθεµάτων και 

 υπηρεσιών µε πίστωση)  Χ 360 = ηµέρες 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας είσπραξης  ή διακανονισµού µε 
γραµµάτια εισπρακτέα των απαιτήσεων της οικονοµικής µονάδας από τους πελάτες της, κατά την 
ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
15 (Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών / πωλήσεις αποθεµάτων 

 και υπηρεσιών)  Χ 360 = ηµέρες 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας είσπραξης    των απαιτήσεων 
της οικονοµικής µονάδας από τους πελάτες της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
 
 


