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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλύσουμε με τη χρήση των πιο διαδεδομένων 

αριθμοδεικτών, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της STOP Α.Ε.Β.Ε.  

Επιλέχθηκε η τριετία 2014-2016, έτσι ώστε να υπάρχει μια εκτεταμένη χρονική 

περίοδος για να μπορέσουν να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα από την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η ιστορική αναδρομή της STOP Α.Ε.Β.Ε. η οποία 

ιδρύθηκε το 1978 στον Πειραιά, έχοντας δύο (2) καταστήματα, ένα (1) στη χώρα μας 

και ένα στην Ολλανδία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε την έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

και των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέσαμε τους υπολογισμούς αλλά και τα αποτελέσματα 

δεικτών σε μορφή διαγράμματος και στη συνέχεια προχωρήσαμε στο σχολιασμό των 

δεικτών αυτών. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράψαμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των τεσσάρων κατηγοριών των αριθμοδεικτών που 

επιλέξαμε. Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η STOP Α.Ε.Β.Ε. 

χαρακτηρίζεται για τη ρευστότητά της. Είναι μια βιώσιμη επιχείρηση που στηρίζεται 

στα ίδια κεφάλαια και επίσης, τις τρεις αυτές περιόδους που μελετούνται  

παρουσιάζει αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της. 
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1. Ιστορική αναδρομή 

 

Η STOP Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1978 στον Πειραιά και ηγείται στην αγορά των 

Μέσων Ατομικής Προστασίας κατασκευάζοντας και αντιπροσωπεύοντας ποιοτικά 

προϊόντα όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, γάντια, εξοπλισμό ασφαλείας, προστασία 

κεφαλής, προστασία από πτώση, προστασία αναπνοής και ανιχνευτές αερίων , 

παρέχοντας έτσι στους πελάτες της ένα  ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

απαλλαγμένο από ατυχήματα.                 .                                      

 

Η εταιρεία προσφέρει μεταξύ άλλων: 

 Ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

 Ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες  των εκάστοτε πελατών 

(σχεδιαστικό τμήμα και τμήμα παραγωγής) 

 Παράδοση ανά τον κόσμο 

 Εκπαίδευση 

 After sales service και υποστήριξη 

 

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έκτασης 2.500m2 στον Πειραιά λειτουργεί 

κατάστημα λιανικής , service και κέντρο εκπαίδευσης.                                                . 

 

Η εταιρεία λειτουργεί ως Master Service Center (MSC) για τα όργανα μέτρησης 

αερίων της BW Technologies by Honeywell. Επίσης λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένο 

κέντρο επισκευών των αναπνευστικών συσκευών της Scott Health & Safety από το 

2004. 

 

Με παγκόσμια εξαγωγική δραστηριότητα εξάγει σε χώρες όπως η Γερμανία, η 

Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, η 

Κορέα, η Νιγηρία και η Κύπρος μέσω των εμπορικών της αντιπροσώπων στην 

περιοχή. 

 

Από το Νοέμβρη του 2013 λειτουργεί γραφείο πωλήσεων και αποθήκες της STOP 

στο Rotterdam. Επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκμεταλλευόμενη την τεράστια 

εμπειρία της στην αγορά των μέσων ατομικής προστασίας. 

Η STOP Α.Ε.Β.Ε.  : 

 έχει  λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 από τον 

Lloyd’s Register 

 Έχει λάβει πιστοποίηση OEKO-TEX® για τη χρήση α' υλών και υφασμάτων 

απαλλαγμένων από βλαβερές ουσίες 

 Είναι μέλη της International Marine Association (IMPA) 

 Είναι μέλη της ShipServ 
1 

 

 

                                                           
https://www.stop.gr/Page/I-istoria-mas 
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2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση αριθμοδεικτών 

2.1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 

Συνήθως, τα ποσά των λογαριασμών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς και δεν διευκολύνουν το έργο της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσής τους. Όμως, ανάμεσα στα διάφορα ποσά και στις 

ομάδες των λογαριασμών τους υπάρχουν σημαντικές σχέσεις. 

Η ανάλυση και η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μελετάει τις 

σχέσεις των οικονομικών στοιχείων που περιέχονται σε αυτές για δεδομένη χρονική 

στιγμή, αλλά και τις τάσεις τους για μια σειρά ετών. Καταρχάς επιλέγει και 

υπολογίζει ορισμένες σχέσεις ανάμεσα στα λογιστικά μεγέθη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανάλογα με την επιδιωκόμενη απόφαση. Στη 

συνέχεια κατατάσσει τα δεδομένα για να μπορεί να υπολογίσει τις μεταξύ τους 

σημαντικές σχέσεις και τέλος, αξιολογεί, μελετάει και ερμηνεύει αυτές τις σχέσεις. 

Η ανάλυση και διερεύνηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βασίζεται στο 

συνδυασμό αριθμητικών εννοιών, οι οποίες από τη γενικότερη οικονομική σκοπιά, 

διακρίνονται σε : 

 τιμές ή αξίες λογαριασμών, 

 ποσότητες αγαθών, 

 ημέρες ή μήνες (ταχύτητα) κυκλοφορίας και σχετικούς αριθμούς ποσοτικής 

σύνθεσης, πηλίκων ή βαθμών που εκφράζονται στατικά ή δυναμικά, αλλά και 

συγκεκριμένα ή αφηρημένα (αριθμοδείκτες). 

Αυτός ο συνδυασμός αριθμητικών εννοιών μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω της 

συγκριτικής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι χρήστες των 

καταστάσεων μπορούν να διακρίνουν με ευχέρεια τις συγκριτικές μεταβολές των 

διαφόρων μεγεθών, αν τα μεγέθη διαδοχικών ετών εμφανιστούν σε διαδοχικές 

στήλες. Έτσι προκύπτουν οι συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπου με 

τα ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία στοιχεία συγκρίνονται εύκολα με τα αντίστοιχα 

προηγούμενων χρήσεων και οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα που σχετίζονται με 

την τάση και τον ρυθμό τους διαχρονικά. 

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν την δυνατότητα να παρουσιαστούν και οι τρεις 

τύποι χρηματοοικονομικών καταστάσεων :ο ισολογισμός, η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως και η κατάσταση ροής χρήματος. Έτσι, οι συγκριτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορούν να εμφανίζουν τα ποσά δύο ή 

περισσοτέρων διαδοχικών χρήσεων το ένα μετά το άλλο. 

Κατά την ανάλυση των συγκριτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων εντοπίζονται 

δεδομένα τα οποία έχουν μεταβληθεί σημαντικά στην πάροδο των χρόνων, και αυτές 

οι σημαντικές μεταβολές αξιολογούνται ως προς το αν αποτελούν ευνοϊκές ή 

δυσμενείς μεταβολές και ως προς το αν εκφράζουν κάποια γενικότερη επιχειρηματική 

ή επενδυτική ή χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρησης. Κατά τον υπολογισμό των 

μεγεθών η ανάλυση και η διερεύνηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει 
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να λαμβάνει υπόψη της και τα πρότυπα μεγέθη, εκείνα που θα έπρεπε να προκύπτουν 

στην ίδια χρονική στιγμή της μελέτης. 

Συνοπτικά, η διερεύνηση και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης χρειάζεται εναλλακτικά ή συνδυαστικά τη διενέργεια διαχρονικών ή 

διαστρωματικών συγκρίσεων για να εξεταστεί η συμπεριφορά λογαριασμών και 

ομάδας λογαριασμών βάσει καταστάσεων κοινών και μεγεθών ή και τάσης ή και 

αριθμοδεικτών. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις της 

που σχετίζονται με την ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη 

βιωσιμότητάς της2 

 

2.2. Αριθμοδείκτες 

 

Με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών μετά από διαχρονικές ή διαστρωματικές 

συγκρίσεις λαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Πρόκειται για τη σχέση 

μεταξύ δύο στοιχείων κυρίως από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή και από την 

τεχνικοοικονομική / παραγωγική δυναμικότητα μιας επιχείρησης. 

Αυτή η σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή που αφορά στοιχεία του 

ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως ή του προϋπολογιστικού ελέγχου μιας 

επιχείρησης, πρέπει να είναι λογική, κατανοητή και να μπορεί να επηρεάζει κάποιες 

αποφάσεις όπως π.χ. ο αριθμοδείκτης της γενικής ρευστότητας. Εμφανίζει στον 

αριθμητή τα στοιχεία του ενεργητικού με διάρκεια ζωής μέχρι μιας χρήσης  και στον 

παρονομαστή τα στοιχεία του παθητικού με διάρκεια ζωής πάλι μιας χρήσης, ενώ 

δείχνει αν η ρευστότητα της επιχείρησης ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της. 

Επιπρόσθετα ένας άλλος αριθμοδείκτης π.χ. με αριθμητή τους προμηθευτές και 

παρονομαστή τις αποσβέσεις των παγίων δεν είναι ούτε λογική, ούτε κατανοητή ούτε 

μπορεί να επηρεάσει κάποιες αποφάσεις. Άλλωστε η διάγνωση της 

χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης δεν απαιτεί τον υπολογισμό κάθε 

πιθανού αριθμοδείκτη αλλά την επιλογή των κάθε φορά κατάλληλων αριθμοδεικτών. 

Επίσης, το περιεχόμενο των αριθμοδεικτών γίνεται αξιόλογο όταν συγκρίνεται 

στατικά ή δυναμικά με: 

 Κάποια πρότυπα  

 Λογιστικά μεγέθη προηγούμενων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης 

 Λογιστικά μεγέθη άλλων επιχειρήσεων ως μέσος όρος του ίδιου κλάδου 

Με αυτές τις προϋποθέσεις δημιουργείται ένα πλέγμα αριθμοδεικτών με 

χαρακτηριστικότερο κλάσμα εκείνο του :αποτελέσματα / ίδια κεφάλαια ενώ συνολικά 

η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων διερευνά τους αριθμοδείκτες 

ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Οι 

                                                           
2 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

Αθήνα (σελ. 
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αριθμοδείκτες μέσω των συγκριτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν 

να εμφανίσουν ενδείξεις και συμπτώματα προβληματικών δραστηριοτήτων που 

πρέπει να διορθωθούν. Έτσι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης στη 

διοίκηση της επιχείρησης που δεν αποκαλύπτεται από την επιμέρους εξέταση των 
3λογιστικών μεγεθών, αλλά ούτε και γνωστοποιείται άμεσα από τα διάφορα τμήματά 

της. Η επιχείρηση με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών έχει τη δυνατότητα της 

γρήγορης επισκόπησης των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων της, χωρίς να 

χρονοτριβεί με λεπτομέρειες που δεν αφορούν την ανάλυση που έχει σχεδιάσει. Τα 

πιθανά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη γενικότητα των αριθμοδεικτών 

αντισταθμίζονται από την απλότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, ο αναλυτής θα πρέπει 

να διερευνά τους αριθμοδείκτες μέσω του οικονομικού και ανθρώπινου 

περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα 

πιθανά μειονεκτήματα που κρύβουν οι αριθμοί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Γενικά, ο εξωτερικός έλεγχος για τη χρηματοοικονομική θέση μιας 

επιχείρησης εξετάζει την αξιοπιστία του εσωτερικού της ελέγχου που με τη σειρά του 

προσδιορίζει την αξιοπιστία των αριθμοδεικτών. 

Τέλος, οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προφήτες και ο αναλυτής 

τους θα πρέπει να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες της 

διοίκησης, δηλαδή το θεμέλιο λίθο στην ανάλυση και διερεύνηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.4 

 

2.3. Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Ως Ρευστότητα ορίζεται η ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει  τις υποχρεώσεις 

της χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ομαλή λειτουργία της. 

 Εν συνεχεία  με την έννοια της Βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας  δηλώνεται η 

δυνατότητα της εταιρείας να  καλύψει εγκαίρως τις Βραχυπρόθεσμες ή 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της διαθέτοντας τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού της. Όσον αφορά τις Βραχυπρόθεσμες  καθώς και τις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της, εφόσον εξ' ορισμού προβλέπεται η εξόφλησή τους σε σύντομο 

χρονικό διάστημα η έμφαση της ανάλυσης ρευστότητας εντοπίζεται κατά κύριο λόγο 

στο βραχυπρόθεσμο διάστημα.  

Η Ρευστότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς καθορίζει το επίπεδο βιωσιμότητας 

της εκάστοτε επιχείρησης. Όταν η Ρευστότητα δεν επαρκεί, οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν χρηματοδοτικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε 

                                                           
3 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. - 

Αθήνα 

4 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. - 

Αθήνα 
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διάφορες μορφές βραχυχρόνιας χρηματοδότησης και κατ' αυτόν τον τρόπο να 

αυξάνουν το χρηματοδοτικό τους κόστος και την δανειακή τους επιβάρυνση. 

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να εξοφλούν τις Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις τους είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα πίστωσης 

μελλοντικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους ή 

να διατρέχουν νομικές συνέπειες. 

Το πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας δεν απασχολεί μόνο τους πιστωτές οι οποίοι για 

ευνόητους λόγους θέλουν να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους αλλά και τους μετόχους 

οι οποίοι και ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα και απρόσκοπτη 

λειτουργία της επιχείρησης. Είναι λογικό ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ρευστότητα με 

αποτέλεσμα να καλύπτονται όλες οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της επιχείρησης,  

τόσο η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμά της προκειμένου να 

αυξήσει την κερδοφορία της. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι μέτοχοι να επωφελούνται 

από την αύξηση των κερδών καθώς τους γίνεται πληρωμή μερισμάτων. 

Τέλος, η εκτίμηση της Βραχυπρόθεσμης  ρευστότητας προκύπτει από τη σύγκριση 

των μέσων πληρωμής που διαθέτει η επιχείρηση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) αλλά 

και όλων των μέσων που μπορεί να ρευστοποιήσει και των υποχρεώσεων προς 

πληρωμή (βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις).5 

 

2.3.1 Αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας δείχνει την φαινομενική , 

ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον 

ισολογισμό της μονάδος με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό 

πλαίσιο του ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού , και όχι τόσο την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

χωρίς  να καταφύγει σε πρόσθετο δανεισμό . Ο δείκτης αυτός εάν και εφόσον 

ελέγχεται από την διοίκηση φανερώνει την επιχειρηματική προσωπικότητά αυτής  και 

την διαχωρίζει σε  επιθετική ή συντηρητική. 

 

 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας   =   
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό 

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇 

                                                           
5 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. - 

Αθήνα 

 



 
 

12 
 

 

Τέλος  ο δείκτης αυτός μας βοηθάει να αξιολογήσουμε την βραχυπρόθεσμη  

ρευστότητα της επιχείρησης όσον αφορά την χορήγηση πίστωσης από προμηθευτές ή 

κεφάλαια κίνησης από τις τράπεζες ,καθώς και την διατήρηση αυτής από την 

διοίκηση.6 

2.3.2. Αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας 

 

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται  στη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών 

στοιχείων ως προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνοντας έτσι μια πιο 

αυστηρή μέτρηση της ικανότητας της εταιρίας να ανταποκριθεί  στις εκάστοτε 

υποχρεώσεις της. Για να τον υπολογίσουμε το δείκτη αυτό διαιρούμε το μέσο όρο του 

ετήσιου αθροίσματος όλων των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού  του 

ισολογισμού αφαιρώντας τα αποθέματα και τις προκαταβολές για αποθέματα και 

άλλης μακροπρόθεσμης χρήσης στοιχεία, με το μέσο άθροισμα των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του παθητικού.  

 

 

Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας =  
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό− 𝜶𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

 

Με τον αριθμοδείκτη αυτόν αξιολογούμε την ρευστότητα και την πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης , καθώς και την απόδοση του τμήματος πωλήσεων σε 

συνδυασμό με τους όρους πωλήσεων.7 

 

2.3.3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι ο πλέον ενδεικτικός δείκτης 

ρευστότητας μιας και παρουσιάζει απλά την αριθμητική σχέση των ταμειακών και 

ισοδύναμων ταμειακών στοιχείων με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Χρησιμοποιείται προκειμένου να αξιολογηθεί  η ρευστότητα και η πιστοληπτική 

ικανότητα  της επιχείρησης αλλά και η αποδοτικότητα του τμήματος εισπράξεων και 

πληρωμών. 

                                                           
6 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. - 

Αθήνα 

7 Κάντζος Κ. (2002). Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδόσεις Interbooks – Αθήνα 
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8 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας  το σύνολο των λογαριασμών ταμείου, 

επιταγών με τρέχουσα ημερομηνία πληρωμής, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, 

τα ξένα νομίσματα και χρεόγραφα ή ομόλογα διαπραγματευόμενα στο 

χρηματιστήριο,  με το μέσο σύνολο όλων των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

2.3.4. Κεφάλαιο κίνησης 

 

Κεφάλαιο Κίνησης ορίζεται η θετική διαφορά ανάμεσα στο Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό και τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Αναλυτικότερα, όταν το 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερβαίνει τις  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις τότε η 

επιχείρηση διαθέτει Κεφάλαιο Κίνησης, πράγμα το οποίο και δηλώνει την ύπαρξη 

ρευστότητας, δηλαδή τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ρευστά 

διαθέσιμα ή ρευστοποιήσιμα) μπορούν να καλύψουν τις Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

ένδειξη ύπαρξης ρευστότητας στην επιχείρηση, όσο δηλαδή μεγαλύτερο είναι το 

Κεφάλαιο Κίνησης τόσο μεγαλύτερη θεωρείται και η ρευστότητα. Σε αντίθετη 

περίπτωση αν οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις υπερβαίνουν το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό τότε αυτό δηλώνει την έλλειψη Κεφαλαίου Κίνησης και κατά συνέπεια 

προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης. 

 

 

Κεφάλαιο κίνησης = κυκλοφορούν ενεργητικό  - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

                                                           
8 Κάντζος Κ. (2002). Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδόσεις Interbooks – Αθήνα 

 

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας  = 
𝝉𝜶𝝁𝜺𝜾𝜶𝜿ά 𝜹𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝜶 𝜿𝜶𝜾 𝜾𝝈𝝄𝜹ύ𝝂𝜶𝝁𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
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Παρακάτω προς διευκόλυνση κατανόησης των προαναφερθέντων παραθέτονται  

λογαριασμοί του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων. 

 

 

 

Λογαριασμοί του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού: 

 Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (πχ. ταμείο, καταθέσεις όψεως , επιταγές κτλ.) 

 Απαιτήσεις (πχ. πελάτες , γραμμάτια εισπρακτέα κτλ.) 

 Αποθέματα (πχ. έτοιμα προϊόντα , εμπορεύματα  κτλ) 

 Χρεόγραφα 

 Προπληρωθέντα έξοδα 

 

 

Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων: 

 Προμηθευτές και πιστωτές 

 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

 Λογαριασμοί πληρωτέοι 

 Φόροι-τόκοι -εισφορές κτλ 

 Προεισπραχθέντα έσοδα9 

 

2.4. Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας 

 

Η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων  μιας 

επιχείρησης ενδιαφέρει τόσο την διοίκηση όσο και τους άμεσα συνδεόμενους με 

αυτήν  για αυτό και χρησιμοποιούνται διάφερες μέθοδοι προκειμένου να  μετρηθεί η 

παραγωγικότητα και ο βαθμός χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων. 

Αυτό γίνεται με την χρήση κάποιων αριθμοδεικτών δραστηριότητας που 

προσδιορίζουν το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε ρευστά. 

Για παράδειγμα ένα υψηλό ποσοστό αποθεμάτων στα κυκλοφοριακά στοιχεία 

σημαίνει πως τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να μετατραπούν σε χρήμα άμεσα και 

εύκολα. Γενικότερα , το ποσοστό αποθεμάτων μιας επιχείρησης πρέπει να σχετίζεται 

πάντα με το ύψος των πωλήσεων αυτής. 

                                                           
9 Κάντζος Κ. (2002). Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκδόσεις Interbooks – Αθήνα 
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Μια καλή πολιτική από το μέρος της διοίκησης μπορεί να χαρακτηριστεί η τυχόν 

διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστών ή κρατικών αποθεμάτων και αυτό διότι της 

επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και να κατέχει τα αναγκαία ρευστά σε 

δύσκολες περιόδους. Η κατάσταση αυτή την ευνοεί και αυξάνει την πιστοληπτική της 

ικανότητα. 

Ωστόσο όμως πρέπει να αποφεύγονται μεγάλα ποσά σε ρευστά διαθέσιμα και 

προσωρινές επενδύσεις διότι δεν αυξάνουν  την μακροχρόνια κερδοφόρα 

δυναμικότητα της επιχείρησης.10 

Τέλος , το ποσοστό απαιτήσεων που εμφανίζει μια επιχείρηση πρέπει πάντα να 

εξετάζεται συνδυαστικά με τις πιστωτικές πωλήσεις αυτής οπότε κρίνεται απαραίτητο  

παράλληλα με τους δείκτες ρευστότητας να προσδιορίζονται και οι αριθμοδείκτες 

δραστηριότητας οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κινήσεως 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων11 

 

2.4.1 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

 

Ως αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως ορίζεται ο δείκτης που δείχνει πόσες φορές , 

κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης. 

 

 

Αριθμοδείκτης είσπραξης απαιτήσεων :  
𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝜾𝝇
   = χ        

𝟑𝟔𝟓

𝝌
  

 

                                                           
10 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
11 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρεθούν η αξία των πιστωτικών πωλήσεων 

μιας επιχειρήσεως μέσα στην χρήση , με τον μέσο όρο των απαιτήσεών της. Με βάση 

το γεγονός όμως ότι συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές πωλήσεις , 

καθώς και  τα στοιχεία που να αναφέρονται στο μέσο όρο των χορηγούμενων 

πιστώσεων , λαμβάνονται  υπόψη οι καθαρές πωλήσεις της χρήσεως και το σύνολο 

των απαιτήσεων όπως ακριβώς εμφανίζονται στον ισολογισμό στο τέλος της 

χρήσεως. Αναλυτικότερα, για την περίπτωση των απαιτήσεων ενδείκνυται να 

χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο των απαιτήσεων της αρχής και του τέλους της 

χρήσεως διότι οι απαιτήσεις όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν μας παρέχουν 

αντιπροσωπευτική εικόνα για το ύψος αυτών κατά την διάρκεια της χρήσης. 

Για την εύρεση της μέσης πραγματικής δεσμεύσεως των κεφαλαίων μια επιχειρήσεως 

από τους πελάτες της, σε αριθμό ημερών ή την μέση χρονική περίοδο που απαιτείται 

για την είσπραξη των απαιτήσεών της, διαιρούμε το σύνολο των ημερών του έτους 

(365 ημέρες) με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων. Αυτό 

συνεπάγεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων τόσο 

μικρότερος είναι ο χρόνος παραμονής αυτών στην επιχείρηση. 

Η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην εκάστοτε επιχείρηση αποτελεί το 

χρονικό διάστημα που η επιχείρηση περιμένει για να εισπράξει τις απαιτήσεις της, 

από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πιστωτική πώληση μέχρι την στιγμή που 

αυτή θα μετατραπεί σε μετρητά ή το χρονικό διάστημα που παρέμειναν ανείσπρακτες 

οι απαιτήσεις στην επιχείρηση. 

Το χρονικό αυτό διάστημα φανερώνει αφενός την πιστωτική πολιτική που ακολουθεί 

η επιχείρηση και αφετέρου την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης 

όσον αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων. 

Η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση πρέπει να παραμένει 

όσο μικρότερη γίνεται και αυτό διότι τα κεφάλαια που δεσμεύονται  για την 

χρηματοδότηση των πωλήσεων θα μπορούσαν να επενδυθούν αποδοτικά κάπου 

αλλού. 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων παρέχει πληροφορίες σ ότι 

αφορά την ποιότητα και τον βαθμό ρευστότητας των απαιτήσεων ενώ αποτελεί τον 

καλύτερο τρόπο  ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν οι απαιτήσεις μιας επιχειρήσεως 

είναι πολύ  μεγάλες σε σύγκριση με τα κυκλοφοριακά της στοιχεία. 

Να επισημανθεί πως όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων 

μιας επιχείρησης τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος δεσμεύσεως των κεφαλαίων και 

τόσο καλύτερη η θέση της από άποψη χορηγουμένων πιστώσεων, ενώ ταυτόχρονα 

τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει για ζημιά από επισφαλείς πελάτες. 
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Τέλος μεγάλες απαιτήσεις  που συχνά υπάρχουν σε περιόδους ύφεσης φανερώνουν 

πως η επιχείρηση ίσως αναγκάζεται να δανείζεται προκειμένου να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.12 

 

2.4.2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 

 

Αριθμοδείκτης ταχ. κυκλοφ. αποθεμ. :  
𝜿ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝝅𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝜧.𝜪.𝜶𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝝎𝝂
   = χ          

𝟑𝟔𝟓

𝝌
 

 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover 

ratio) είναι ένα ακόμα μέτρο του βαθμού χρησιμοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης που προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

πουλάει γρήγορα τα αποθέματά της. Φανερώνει δηλαδή πόσες φορές ανανεώθηκαν 

τα αποθέματα της επιχείρησης  σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στην χρήση. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το κόστος των πωληθέντων 

προϊόντων ή εμπορευμάτων της επιχείρησης με το μέσο απόθεμα των προϊόντων της. 

Ο λόγος για τον οποίο  χρησιμοποιείται το μέσο απόθεμα προϊόντων είναι ότι το ύψος 

των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό ,δεν μας 

παρέχει αντιπροσωπευτική εικόνα του πραγματικού ύψους αυτών κατά την διάρκεια 

της χρήσης. Τα αποθέματα που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης μπορεί να μην 

είναι αυτά που διατηρήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής. Επιπροσθέτως μπορεί τα 

αποθέματα μιας δεδομένης χρονικής στιγμής να εμφανίζονται ελαττωμένα ή 

αυξημένα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά την περίοδο αυτή με 

συνέπεια η ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων να είναι διαφορετική από αυτήν που 

θα ήταν κάτω από κανονικές συνθήκες. 

Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους (365) με τον αριθμοδείκτη 

ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων τότε θα έχουμε το διάστημα των ημερών που τα 

αποθέματα παρέμειναν στην επιχείρηση μέχρι να πωληθούν ή διαφορετικά τον 

αριθμό των ημερών που απαιτούνται για να ανανεωθούν τα αποθέματα της 

επιχείρησης. 

Παρατηρείται πως όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία μιας επιχείρησης , γι’ αυτό 

και οι πολύ καλά οργανωμένες επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρούν το  ελάχιστο 

                                                           
12 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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ποσό αποθεμάτων που χρειάζονται προκειμένου να ελαχιστοποιούν το ύψος των 

τόκων και των κεφαλαίων που χρειάζονται , να εξοικονομούν δαπάνες αποθηκεύσεως 

και να μειώνουν τον κίνδυνο μη πωλήσεως τους λόγω αλλοίωσης ή αλλαγής των 

προτιμήσεων των καταναλωτών. εκτός της περίπτωσης που αναμένεται αύξηση 

τιμών. 

Ο  δείκτης αυτός ελέγχει αν υπάρχει κάποια υπεραποθεματοποίηση που να θέτει σε 

κίνδυνο την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα 

αποθέματα αυτά έχουν αγοραστεί με πίστωση ή με δανειακά τραπεζικά κεφάλαια για 

τα οποία η εταιρεία πληρώνει τόκους. 

Χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων μπορεί να συνδέεται με 

υπεραποθεματοποίηση ενώ μεγάλη ταχύτητα αποθεμάτων δεν συνδέεται απαραίτητα 

με υψηλά κέρδη δεδομένου ότι η επιχείρηση μπορεί να αύξησε τον όγκο των 

πωλήσεων  μειώνοντας την τιμή πώλησης των προϊόντων.  Επιπλέον μεγάλη 

ταχύτητα μπορεί να συνοδεύεται με δυσανάλογη αύξηση των εξόδων πωλήσεως και 

διαχειρίσεως με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση χαμηλών κερδών.13 

 

2.4.3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

 

Αριθμοδείκτης εξόφλησης βραχ. υποχρ. :  
𝜶𝜸𝝄𝝆έ𝝇

𝜧.𝜪.𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝝄𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆.
   

Αγορές= κόστος πωληθέντων- αρχικό απόθεμα +τ ελικό απόθεμα 

Κόστος πωληθέντων = αρχικό απόθεμα +αγορές - τελικό απόθεμα 

 

Ο δείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το πηλίκο 

της διαίρεσης των αγορών προς το μέσο όρο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

μιας επιχείρησης προς τους προμηθευτές της, με μοναδική υποχρέωση οι αγορές να 

έχουν γίνει με πίστωση. Αν τώρα, διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών ενός έτους με 

τον αριθμοδείκτη ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, τότε έχουμε σε αριθμό 

ημερών την χρονική περίοδο που οι υποχρεώσεις της εταιρίας μένουν απλήρωτες. 14 

 

                                                           
13 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
14 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 



 
 

19 
 

2.4.4. Λειτουργικός κύκλος 

 

Λειτουργικός κύκλος  ορίζεται η διάρκεια σε ημέρες των αποθεμάτων, των 

απαιτήσεων καθώς και των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ή και συνδυαστικά 

μεταξύ τους. Λειτουργικός κύκλος εν συντομία  (Operating Cycle  ή Inventory 

Conversion Cycle) είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας των αποθεμάτων συν 

της αντίστοιχης των απαιτήσεων. 

 

 

Λειτουργικός κύκλος = διάρκεια αποθεμάτων + διάρκεια απαιτήσεων 

 

 

O Λειτουργικός Κύκλος παρουσιάζει τις συνολικές ημέρες από την αγορά των 

αποθεμάτων έως την είσπραξη των απαιτήσεων από την πώλησή τους. Φανερώνει 

δηλαδή το συνολικό διάστημα κατά το οποίο μετατρέπονται τα αποθέματα σε 

διαθέσιμα. Σκοπός κάθε υγιούς επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίηση αυτού του 

συνολικού χρόνου προκειμένου να επιτύχει τις ταμειακές εισροές.15 

 

2.4.5. Εμπορικός κύκλος 

Εμπορικός Κύκλος (Trading Cycle ή Net Cash Conversion Cycle)  ορίζεται η 

διαφορά που προκύπτει αν από τις ημέρες του Λειτουργικού Κύκλου αφαιρεθούν οι 

ημέρες που διαρκούν οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. 

 

Εμπορικός κύκλος  = Λειτουργικός κύκλος -  διάρκεια  προμηθ.- 

διάρκεια εξόφλ.βραχ. υποχρ. 

 

Ο Εμπορικός Κύκλος αντικατοπτρίζει  το μέσο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η 

εκάστοτε εταιρεία έχει ανάγκη χρηματοδότησης της λειτουργίας της  , καθώς ενώ η 

επιχείρηση έχει εξοφλήσει τους προμηθευτές της αναμένει να εισπράξει τις 

απαιτήσεις της. 

                                                           
15 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
- Αθήνα 
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Σκοπός κάθε υγιούς επιχείρησης είναι να διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τις  ημέρες του 

εμπορικού κύκλου προκειμένου να μειώνει τις ανάγκες  χρηματοδότησής της και να 

αυξάνει την ρευστότητά της.16 

 

2.5. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Η ανάλυση της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης είναι ιδιαίτερης σημασίας για 

την πορεία της επιχείρησης. 

Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι επιχειρήσεις έχουν σαν σκοπό τους το κέρδος ,με 

αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να επικεντρώνεται  στο πόσο αποδοτική υπήρξε 

από άποψη κερδών και τι προοπτικές  κέρδους έχει στο μέλλον. 

Για την μέτρηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται  διάφορα κριτήρια όπως ο 

όγκος των πωλήσεων, της παραγωγής, των κερδών κτλ. Τα κριτήρια αυτά κρίνεται 

απαραίτητο να συσχετιστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα μεγέθη που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιχείρηση.  

Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη χρησιμοποιήσεως των αριθμοδεικτών 

αποδοτικότητας, οι οποίοι αναφέρονται αφ' ενός στις σχέσεις κερδών και 

απασχολουμένων στην επιχείρηση κεφαλαίων και αφ' ετέρου στις σχέσεις μεταξύ 

πωλήσεων και κερδών. 

Γενικότερα, οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας υπολογίζονται  είτε με βάση τις 

πωλήσεις κατά την διάρκεια μιας χρήσης είτε με βάση τις επενδύσεις της.17 

 

2.5.1. Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους        

 

Ο αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα 

μεικτά κέρδη χρήσης προς τις καθαρές πωλήσεις αυτής και φανερώνει το μεικτό 

κέρδος που αποκτάει  για κάθε 100€ πωλήσεις που πραγματοποιεί.  

 

                                                           
16 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
- Αθήνα 
17 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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Αριθμοδείκτης μεικτού περιθ.κέρδους. :  
𝝁𝜺𝜾𝜿𝝉ό 𝜿έ𝝆𝜹𝝄𝝇

𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

 

Ο υπολογισμός του μεικτού κέρδους είναι υψίστης σημασίας για τις εμπορικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητα 

τους. Σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, το κόστος πωληθέντων είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας και ως εκ τούτου για την εξασφάλιση της κερδοφορίας 

της είναι απαραίτητος ο έλεγχος τους. 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, 

καθώς πολιτική τιμών αυτής.  

Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα σχετικά υψηλό 

ποσοστό περιθωρίου μικτού κέρδους, που θα μπορεί να της καλύπτει τα λειτουργικά 

έξοδα της και ταυτόχρονα να της απομένει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε 

συνάρτηση με τις πωλήσεις της και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς 

κάποια ιδιαίτερη δυσκολία σε τυχόν αύξηση του κόστους πωληθέντων προϊόντων 

της.  

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει την ικανότητα 

της διοίκησης της εταιρίας να πραγματοποιεί φθηνές αγορές και ταυτόχρονα να πωλεί 

σε υψηλές τιμές.  

Από την άλλη μεριά, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μας δείχνει μια κακή πολιτική της 

διοίκησης σε ότι έχει να κάνει σχέση στον τομέα των αγορών και των πωλήσεων. 

Τέλος, αξιοσημείωτο θα ήταν να αναφέρουμε ότι ένας χαμηλός δείκτης μπορεί να 

δηλώνει ότι η εταιρία έχει προβεί σε επενδύσεις, που δεν δικαιολογούν όμως τον 

όγκο των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλό κόστος παραγωγής.18 

 

2.5.2. Αριθμοδείκτης  καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους μας αναλύει το ποσοστό του 

καθαρού κέρδους που πραγματοποιεί μια εταιρία από τις πωλήσεις της. Πιο 

αναλυτικά ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό κέρδους, που παραμένει στην 

                                                           
18 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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επιχείρηση αφού αφαιρέσουμε από τις καθαρές πωλήσεις το κόστος πωληθέντων και 

των υπολοίπων λοιπών εξόδων. Για να υπολογίσουμε τον αριθμοδείκτη καθαρού 

κέρδους διαιρούμε τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μιας χρήσης με το σύνολο των 

καθαρών πωλήσεων.  

 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθ.κέρδους= 
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇

𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

Όσο πιο μεγάλο είναι το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού, τόσο κερδοφόρα είναι η 

επιχείρηση. Ακόμα, ο δείκτης αυτός είναι αρκετά χρήσιμος, δεδομένου ότι τόσο η 

διοίκηση όσο και πολλοί αναλυτές βασίζουν τις προβλέψεις για τα μελλοντικά 

καθαρά κέρδη της επιχείρησης.19 

 

2.5.3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων μας φανερώνει 

την απόδοση της εταιρίας ανεξάρτητα από την προέλευση των κεφαλαίων της.  

Επιπλέον δείχνει:  

α) Την δυνατότητα της για επίτευξη κερδών και β) το βαθμό επιτυχίας της διοίκησης 

της στη χρησιμοποίηση των ιδίων καθώς και των ξένων κεφαλαίων.  

Δηλαδή, ο δείκτης αυτός υπολογίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των 

απασχολούμενων κεφαλαίων της επιχείρησης και μπορεί να υπολογιστεί είτε για το 

σύνολο μιας επιχείρησης είτε για κάθε τμήμα της ξεχωριστά. 

Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας του συνόλου των απασχολούμενων 

κεφαλαίων είναι το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών κερδών προ φόρων και 

χρηματοοικονομικών εξόδων προς το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρίας. 

 

Αριθμοδ/της απoδ.απασχολ.κεφ.=
𝜿𝜶𝜽.𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉/𝝈𝜼𝝇+𝝌𝝆𝜼𝝁/𝜿𝜶 έ𝝃𝝄𝜹𝜶

𝝈𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝜶𝝅𝜶𝝈𝝌𝝄𝝀𝝄ύ𝝁𝜺𝝂𝜶 𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

 

 

                                                           
19 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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Ο παραπάνω δείκτης είναι από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες υπολογισμού 

της απόδοσης μιας επιχείρησης καθώς: 

  Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκμηδενιστεί, αν η εταιρία βρεθεί σε περίοδο 

κρίσης. 

 

 Αν ο αριθμοδείκτης αυτός είναι χαμηλότερος από το ύψος των δανειακών 

κεφαλαίων, τυχόν αύξηση αυτών θα μειώσει τα κέρδη της εταιρίας ανά 

μετοχή, εκτός και αν τα νέα ξένα κεφάλαια χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπου 

η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων σε αυτούς κεφαλαίων 

είναι υψηλότερη από το μέσο όρο απόδοσης των συνολικών κεφαλαίων της 

επιχείρησης. 

 

 Ο υπολογισμός της απόδοσης του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων 

αποτελεί κατά κύριο λόγο έναν οδηγό στις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση 

πρόκειται να προβεί σε εξαγορά κάποιας άλλης εταιρίας. 

 

 Και τέλος, ένας μόνιμα χαμηλός αριθμοδείκτης ενός ή περισσότερων τομέων 

της επιχείρησης, παρέχει την ένδειξη για ενδεχόμενη διακοπή της 

δραστηριότητας τους.20 

 

 

2.6. Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας 

 

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας φανερώνουν την 

σύνθεση των κεφαλαίων της επιχείρησης και την προέλευση των πηγών 

χρηματοδότησης της. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

αναλογία ανάμεσα στα ίδια και ξένα κεφάλαια του παθητικού. 21 

 

2.6.1. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια μας δείχνει το ποσοστό 

του συνόλου του ενεργητικού μιας επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους 

φορείς της. Ο υπολογισμός του δείκτη δίνεται από τον ακόλουθο τύπο. 

                                                           
20 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 

21 Συκιανάκης Ν., Παπαδέας Π. (2014), Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
- Αθήνα 
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Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων=
𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜾𝜹ί𝝎𝝂 𝜿𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 

𝝈𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά  𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας δείχνει τη σχέση των ιδίων καθώς και των δανειακών 

κεφαλαίων μεταξύ τους ως τον βαθμό προστασίας των πιστωτών μιας εταιρίας. Έτσι όσο 

μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις της, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχει στους πιστωτές της οι οποίοι με τη 

σειρά τους θα ασκούν μικρότερη πίεση για την εξόφληση των υποχρεώσεων της και την 

πληρωμή τόκων.  

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια φανερώνει ότι 

η εταιρία διατρέχει μικρή πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για την εξόφληση των 

υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Αντιθέτως, ένας μικρός δείκτης αποτελεί ένδειξη 

μιας πιο επικίνδυνης κατάστασης, λόγω της πιθανότητας να προκύψουν μεγάλες 

ζημιές στην εταιρία, των οποίων το βάρος για την κάλυψη θα φέρουν τα ίδια 

κεφάλαια της. 22 

 

2.6.2. Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων  

 

Ο αριθμοδείκτης καλύψεως των τόκων (Number of times interest earned)  που 

πρέπει να καταβάλλει μια επιχείρηση μέσα σε μια χρήση  για την χρησιμοποίηση των 

ξένων κυρίως μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της,  φανερώνει πόσες φορές οι τόκοι 

αυτοί καλύπτονται από τα καθαρά της κέρδη. Επιπλέον ο αριθμοδείκτης αυτός 

αποτελεί ένα μέτρο που προσδιορίζει την δανειακή κατάσταση της επιχείρησης  και 

κατ ' επέκταση της κερδοφόρας δυναμικότητάς της. 

 

Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων =
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇 𝝅𝝆𝝄 𝝋ό𝝆𝝎𝝂 

𝝈ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝝉ό𝜿𝝎𝝂
 

 

 

Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερος παρουσιάζεται αυτός ο δείκτης, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης  να πληρώνει τους τόκους της και  

μικρότερος ο κίνδυνος να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. 

                                                           
22 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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Το μέγεθος του αριθμοδείκτη αυτού φανερώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο που 

αναλαμβάνει η διοίκηση μιας εταιρείας. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο δανεισμός της επιχείρησης άρα και αυξάνεται η πιθανότητα 

ρίσκου και αποτυχίας. 23 

 

2.6.3. Αριθμοδείκτης    Z-SCORE  του Altman 

 

Το υπόδειγμα  Z-SCORE του Altman ανήκει στις πολυδιάστατες προσεγγίσεις 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας. Είναι μια γραμμική ανάλυση η οποία 

αποτελείται από 5 δείκτες (1. ρευστότητας 2. αποδοτικότητας 3. μόχλευσης 4. 

φερεγγυότητας 5.δραστηριότητας ) που σταθμίζονται και αθροίζονται με σκοπό να 

καταλήξουμε σε μια συνολική βαθμολογία βάση της οποίας εν συνεχεία θα 

ταξινομήσουμε τις επιχειρήσεις σε δύο ομάδες που είναι εκ των προτέρων ορισμένες. 

Με βάσει τους παραπάνω δείκτες προέκυψε η τελική συνάρτηση διαχωρισμού η 

οποία και απεικονίζεται ως εξής: 

 

Z-SCORE : 1,2Χ1 +1,4Χ2+3,3Χ3+0,6Χ4+1Χ5 όπου: 

Χ1=  Κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού 

Χ2= Παρακρατηθέντα κέρδη/σύνολο ενεργητικού 

Χ3= Κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού 

 Χ4= Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων/Λογιστική αξία συνόλου υποχρεώσεων 

 Χ5=  Πωλήσεις/ σύνολο ενεργητικού 

 

Το παραπάνω μοντέλο θεωρείται το αρχικό που προτάθηκε από τον Altman και από 

την μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα σχετικά με την 

τιμή του Z και την πιθανότητα πτώχευσης της εταιρείας. 

Έτσι προκύπτουν τα εξής: 

                                                           
23 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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Όταν  Z-SCORE < 1,81 η επιχείρηση βρίσκεται σε επικίνδυνη ζώνη πτώχευσης. 

Όταν  Z-SCORE   < 2,99 η επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχή άγνοιας ( gray area or  

ignorance area). 

Όταν  Z-SCORE > 2.99 η επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή. 

 

Η μεγαλύτερη συνεισφορά στη διαφοροποίηση των ομάδων της διακριτικής 

συνάρτησης ήταν εκείνη του δείκτη αποδοτικότητας Χ3 και έπειτα ήταν οι Χ5,Χ4 Χ2 

καθώς και η Χ1 με την σειρά που αναφέρθηκαν. Μεταβλητές οι οποίες δεν 

παρουσίαζαν ενδιαφέρον σε επίπεδο μονομεταβλητής ανάλυσης θεωρήθηκαν ύψιστης 

σημασίας στην MDA και το αντίστροφο. Ακόμη όσο μεγαλύτερη η πιθανότητα 

πτώχευσης μιας επιχείρησης, τόσο μικρότερο το σκορ της. Το μοντέλο καθίσταται 

εξαιρετικά ακριβές στο να ταξινομεί σωστά το 95% του συνολικού δείγματος ένα 

έτος πριν από την πτώχευση.24 

 

 

 

3.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

3.1.1. Αριθμοδείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας 

 

 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας   =   
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό 

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇 

 

2014: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας = 
8.273.216
1.488.935  = 5,59 

 

2015: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας =  
9.457.533

1.776.642
 = 5,32 

                                                           
24 Νιάρχος Ν. Α. (2004).Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εκδόσεις Σταμούλης 
Αθ. – Αθήνα 
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2016: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας =  
9.975.784

1.847.519
 = 5,40 

    

     

 

 Ο πρώτος αριθμοδείκτης από την κατηγορία της ρευστότητας που θα αναλύσουμε 

είναι ο αριθμοδείκτης της γενικής ρευστότητας. Με τον δείκτη αυτόν θα δούμε πόσες 

φορές μπορεί να καλύψει η οντότητα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εάν 

ρευστοποιήσει το κυκλοφορούν ενεργητικό της. Για την τριετία 2014-2016 που 

εξετάζουμε η STOP Α.Ε.Β.Ε.  μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της 5,59 - 5,32 - 5,40 φορές με την ρευστοποίηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

της αντίστοιχα για την κάθε περίοδο. Η εν λόγω εταιρεία παρουσιάζει πολύ ψηλά 

αποτελέσματα στον δείκτη αυτόν αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα καλό αποτέλεσμα 

βάσει της βιβλιογραφίας είναι κοντά στο 2. Επομένως γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε 

για μια οντότητα με πολύ υψηλή ρευστότητα παρέχοντας έτσι την απαραίτητη 

ασφάλεια τόσο στους προμηθευτές της όσο και στους πιστωτές και τους 

εργαζομένους.  

 

3.1.2. Αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας 

 

 

Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας =  
𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿ό− 𝜶𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
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2014: Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας =
8.273.216−4.350.149

4.350.149
 = 2,63 

 

2015: Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας =
9.457.533−4.789.814

1.776.642
 = 2,63 

 

2016: Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας =
9.975.784−4.807.787

1.847.519
 = 2,80 

 

Ο δεύτερος δείκτης που θα εξετάσουμε από την κατηγορία αυτή είναι ο δείκτης της 

ειδικής ή άμεσης ρευστότητας, ο οποίος μας δείχνει πόσες φορές η οντότητα  μπορεί 

να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, ρευστοποιώντας τα ταχέως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της, δηλαδή τις  απαιτήσεις και τα 

χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμά της (ή αλλιώς κυκλοφορούν ενεργητικό - 

αποθέματα.). Την περίοδο 2014-2016 η STOP Α.Ε.Β.Ε.   με την ρευστοποίηση των 

ταχέως ρευστοποιήσιμων  στοιχείων της μπορεί να καλύψει κατά 2,63 - 2,63 - 2,8 

φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αντίστοιχα για κάθε χρήση. Τα 

αποτελέσματα του δείκτη της άμεσης ρευστότητας της STOP Α.Ε.Β.Ε.   δείχνουν μια 

εταιρεία με πάρα πολύ καλή ρευστότητα. Η μεγάλη διαφορά που προκύπτει στη 

ρευστότητα σε σχέση με τον προηγούμενο δείκτη οφείλετε στο γεγονός ότι η εταιρεία 

αυτή διατηρεί υψηλό αριθμό αποθεμάτων και για το λόγο αυτό καλύπτει τρεις φορές 

περίπου λιγότερο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε σχέση με την γενική 

ρευστότητα. Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε κατά την γνώμη μας ότι η STOP 

Α.Ε.Β.Ε.   σε μια περίοδο βαθειάς ύφεσης παρουσιάζει αξιοσημείωτη ρευστότητα για 

την περίοδο αυτή αλλά και σε σχέση με την ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά, 

γεγονός το οποίο την φέρνει σε πλεονεκτική θέση όσο αφορά τις συμφωνίες που 

μπορεί να επιτύχει τόσο με προμηθευτές όσο και με πιστωτές λόγω της ασφάλειας 

που παρέχει. 
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3.1.3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας  

 

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας = 
𝝉𝜶𝝁/𝜿𝜶 𝜹𝜾𝜶𝜽έ𝝈𝜾𝝁𝜶 𝜿𝜶𝜾 𝜾𝝈𝝄𝜹ύ𝝂𝜶𝝁𝜶

𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝜺𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆𝜺ώ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

2014: Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας : 
749.813

1.488.935
 = 0,50 

 

2015:  Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας : 
1.236.355

1.796.642
 = 0,69 

 

2016: Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας : 
1.634.355

1.847.519
 = 0,88 

 

Σύμφωνα με τον δείκτη ταμειακής ρευστότητας θα εξετάσουμε κατά πόσο η STOP 

Α.Ε.Β.Ε.    μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μόνο με την 

χρησιμοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμών της . Ο δείκτης αυτός 

είναι  εξίσου σημαντικός δείκτης ρευστότητας καθώς εξετάζει τα διαθέσιμα της 

εταιρείας . Για την τριετία 2014-2016 η STOP Α.Ε.Β.Ε.   καλύπτει με τα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμά της 0,5 - 0,69 - 0,88 φορές τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτός 

είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και κάθε περίοδο παρουσιάζει βελτίωση γεγονός το 
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οποίο δείχνει ότι η ρευστότητα της εταιρείας αυτής βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό. 

Ειδικά για το 2016 όπου παρουσιάζει την μεγαλύτερη ρευστότητα, αν μετατρέψουμε 

σε ποσοστό το παραπάνω αποτέλεσμα, έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό στους 

αναγνώστες, θα δούμε ότι μπορεί να καλύψει το 88% των υποχρεώσεών της μόνο 

από τα ταμειακά και ισοδύναμά της. Επομένως το συμπέρασμα που προκύπτει από 

τον δείκτη αυτό και τους προηγούμενους, η STOP Α.Ε.Β.Ε.   είναι μια οντότητα που 

χαρακτηρίζεται για την ρευστότητά της παρέχοντας έτσι ασφάλεια με όσους 

συνεργάζεται, είτε εντός είτε εκτός επιχείρησης. 

 

3.1.4 Κεφάλαιο κίνησης 

 

 

Κεφάλαιο κίνησης = κυκλοφορούν ενεργητικό  - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

      

 

2014: Κεφάλαιο κίνησης : 8.273.216 - 1.488.935 = 6.784.281 

2015: Κεφάλαιο κίνησης : 9.457.533 - 1.776.642 = 7.680.891 

2016: Κεφάλαιο κίνησης : 9.975.784 - 1.847.519 = 8.128.265 
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Τέλος επιλέξαμε να εξετάσουμε το κεφάλαιο κίνησης της  STOP Α.Ε.Β.Ε.   για να 

μπορούμε να δείξουμε σε ευρώ την θετική διαφορά ανάμεσα στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κυκλοφορούν ενεργητικό είναι 

τόσο τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα όσο και τα αποθέματα και οι 

απαιτήσεις που μπορούν να ρευστοποιηθούν μέσα στην χρήση για να καλύψουν  τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τις χρήσεις 2014-2016 το κεφάλαιο κίνησης της 

STOP Α.Ε.Β.Ε.   είναι 6.784.281 - 7.680.891 - 8.128.265 ευρώ. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η διαφορά των δύο αυτών λογιστικών μεγεθών τόσο μεγαλύτερο είναι και το 

κεφάλαιο κίνησης και κατά συνέπεια όσο αυξάνεται  το κεφάλαιο κίνησης τόσο 

αυξάνεται και η ρευστότητα της εταιρείας , κάτι το οποίο ισχύει στην STOP Α.Ε.Β.Ε. 

,  διότι  με την χρήση του δείκτη αυτού βλέπουμε  ότι αυξάνεται το κεφάλαιο κίνησης 

σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό .Αν δούμε και τους τρεις δείκτες που 

υπολογίσαμε προηγουμένως επίσης παρατηρούμε μια αύξηση ρευστότητας από 

χρήση σε χρήση γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την θεωρία του δείκτη αυτού. 

 

 

 

 

3.2. Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας 

3.2.1 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

 

 

Αριθμοδείκτης είσπραξης απαιτήσεων :  
𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜶𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝜾𝝇
   = χ          

𝟑𝟔𝟓

𝝌
  

 

2014: Αριθμοδείκτης είσπραξης απαιτήσεων : 
9.716.721

3.045.102
 =3,191        

365

3,191
 = 114,384 

 

2015: Αριθμοδείκτης είσπραξης απαιτήσεων : 
11.270.035

3.259.297
 =3,457        

365

3,457
 = 105,58 

 

2016: Αριθμοδείκτης είσπραξης απαιτήσεων : 
12.109.109

3.407.509
 =3,553        

365

3,553
 = 102,73 
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O πρώτος δείκτης που θα εξετάσουμε από την κατηγορία της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας είναι ο δείκτης είσπραξης απαιτήσεων. Με την βοήθεια του δείκτη αυτού 

θα βρούμε το διάστημα που χρειάζεται η οντότητα για να εισπράξει τις απαιτήσεις 

από τους πελάτες της. Η STOP Α.Ε.Β.Ε. για την χρονική περίοδο 2014-2016 

εισπράττει τις απαιτήσεις της σε 114,38 - 105,58 - 102,73 ημέρες αντίστοιχα για την 

κάθε χρήση. Παρατηρούμε πως αργεί αρκετά να εισπράξει τις απαιτήσεις από τους 

πελάτες της. Βέβαια ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση από χρήση σε χρήση καθώς 

εισπράττει πιο γρήγορα (κάτι το οποίο φαίνεται και από την αντίστοιχη βελτίωση της 

ρευστότητας της ίδιας περιόδου). Για να βγάλουμε βέβαια πιο ασφαλή συμπεράσματα 

είναι σημαντικό να το συγκρίνουμε με τον δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, για να δούμε σε τι διάστημα 

εξοφλούνται και οι προμηθευτές. Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα υψηλά 

αποτελέσματα του δείκτη αυτού μας δείχνουν ότι η STOP Α.Ε.Β.Ε. ακολουθεί μια 

πολιτική πωλήσεων στην οποία παρέχει περισσότερες μέρες πίστωσης στους πελάτες 

της, γεγονός το οποίο δεν παρατηρείται εύκολα σε περιόδους ύφεσης. Βέβαια, 

διατηρεί αυτή την δυνατότητα λόγω της υψηλής ρευστότητας της η οποία και της 

παρέχει  την απαραίτητη ασφάλεια για την πίστωση αυτή. 

 

3.2.2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 

 

Αριθμοδείκτης ταχ. κυκλοφ. αποθεμ. :  
𝜿ό𝝈𝝉𝝄𝝇 𝝅𝝎𝝀𝜼𝜽έ𝝂𝝉𝝎𝝂

𝜧.𝜪.𝜶𝝅𝝄𝜽έ𝝁𝜶𝝉𝝎𝝂
   = χ          

𝟑𝟔𝟓

𝝌
 

 

 

90.00

100.00

110.00

120.00

2014
2015

2016

2014 2015 2016

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

114.38 105.58 102.73

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



 
 

33 
 

2014: Αριθ/κτης ταχ. κυκλ. αποθ. =  
𝟔.𝟑𝟏𝟏.𝟐𝟔𝟗

(𝟒.𝟑𝟓𝟎.𝟏𝟒𝟗 +𝟑.𝟗𝟔𝟏.𝟑𝟑𝟗)
/𝟐

   = 1,518  
𝟑𝟔𝟓

𝟏,𝟓𝟏𝟖
 = 240,44 

 

2015: Αριθ/κτης ταχ. κυκλ. αποθ. =  
𝟕.𝟒𝟎𝟐.𝟓𝟖𝟏

(𝟒.𝟑𝟓𝟎.𝟏𝟒𝟗 +𝟒.𝟕𝟖𝟗.𝟖𝟏𝟒)
/𝟐

   = 1,62  
𝟑𝟔𝟓

𝟏,𝟔𝟐
 = 225,31 

 

2014: Αριθ/κτης ταχ. κυκλ. αποθ. =  
𝟕.𝟖𝟔𝟎.𝟐𝟗𝟗

(𝟒.𝟕𝟖𝟗.𝟖𝟏𝟒 +𝟒.𝟖𝟎𝟕.𝟕𝟖𝟕)
/𝟐

   = 1,638  
𝟑𝟔𝟓

𝟏,𝟔𝟑𝟖
 = 222,33 

 

       Ο επόμενος δείκτης της κατηγορίας αυτής που θα εξετάσουμε  είναι ο 

αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Με την βοήθεια του 

δείκτη αυτού θα δούμε ανά πόσες ημέρες ανανεώνονται τα αποθέματα κατά την 

διάρκεια της χρήσης, δηλαδή από την στιγμή που θα μπει  ένα απόθεμα στην 

αποθήκη μέχρι και την στιγμή που θα πωληθεί τι διάστημα απαιτείται. Την τριετία 

2014-2016 ανακυκλώνει  τα αποθέματά της κατά 240,44 - 225,31 - 222,33 ημέρες 

αντίστοιχα για κάθε χρήση. Παρατηρούμε  ότι αργεί  να ανανεώσει τα αποθέματά 

της, βέβαια την τριετία αυτή ο δείκτης παρουσίασε μια βελτίωση καθώς χρήση  με 

την χρήση τα ανανεώνει πιο γρήγορα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι μια 

εταιρεία που διατηρεί υψηλό αριθμό αποθεμάτων και είναι και ένας λόγος όπου ο 

δείκτης αυτός μας δείχνει ότι τα αποθέματα ανανεώνονται τόσο αργά, είναι  μια 

επιλογή της διοίκησης να έχει αυτόν τον υψηλό αριθμό αποθεμάτων. Για τον λόγο 

αυτό δεν την επηρεάζει στην ρευστότητά της διότι μια άλλη εταιρεία με έναν τόσο 

αργό ρυθμό ανανέωσης αποθεμάτων θα είχε πολύ χαμηλή ρευστότητα. 
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3.2.3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

Αριθμοδείκτης εξόφλησης βραχ. υποχρ. :  
𝜶𝜸𝝄𝝆έ𝝇

𝜧.𝜪.𝜷𝝆𝜶𝝌𝝊𝝅𝝆ό𝜽𝜺𝝈𝝁𝝄𝝇 𝝊𝝅𝝄𝝌𝝆.
   

Αγορές= κόστος πωληθέντων- αρχικό απόθεμα +τ ελικό απόθεμα 

Κόστος πωληθέντων = αρχικό απόθεμα +αγορές - τελικό απόθεμα 

 

2014: Αριθ/κτης εξόφλ. βραχ. υποχρ. =  
𝟔.𝟑𝟏𝟏.𝟐𝟔𝟗−𝟑.𝟗𝟔𝟏.𝟑𝟑𝟗+𝟒.𝟑𝟓𝟎.𝟏𝟒𝟗

(𝟔𝟐𝟔.𝟖𝟒𝟓+𝟏.𝟎𝟔𝟓.𝟐𝟏𝟐)
/𝟐

   = 7,92 

𝟑𝟔𝟓

𝟕,𝟗𝟐
= 46,08 

 

2014: Αριθ/κτης εξόφλ. βραχ. υποχρ. =  
𝟕.𝟒𝟎𝟐.𝟓𝟖𝟏−𝟒.𝟑𝟓𝟎.𝟏𝟒𝟗+𝟒.𝟕𝟖𝟗.𝟖𝟏𝟒

(𝟏.𝟎𝟔𝟓.𝟐𝟏𝟐+𝟏.𝟏𝟓𝟐.𝟖𝟒𝟕)
/𝟐

   = 7,07 

𝟑𝟔𝟓

𝟕,𝟎𝟕
= 51,62 

 

2014: Αριθ/κτης εξόφλ. βραχ. υποχρ. =  
𝟕.𝟖𝟔𝟎.𝟐𝟗𝟗−𝟒.𝟕𝟖𝟗.𝟖𝟏𝟒+𝟒.𝟖𝟎𝟕.𝟕𝟖𝟕

(𝟏.𝟏𝟓𝟐.𝟖𝟒𝟕+𝟏.𝟑𝟓𝟑.𝟎𝟏𝟏)
/𝟐

   = 6,29 

𝟑𝟔𝟓

𝟔,𝟐𝟗
= 58,02 
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       Ένας εξίσου σημαντικός δείκτης  της κατηγορίας αυτής είναι ο αριθμοδείκτης 

ταχύτητας εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Με τον δείκτη αυτόν θα 

βρούμε το διάστημα που χρειάζεται η οντότητα για να εξοφλήσει τους προμηθευτές 

της. Όσες περισσότερες είναι οι μέρες τόσο το καλύτερο για  μια επιχείρηση καθώς 

καθυστερεί να εξοφλήσει τους προμηθευτές και τα χρήματα παραμένουν μέσα στην 

εταιρεία ώστε να χρησιμοποιηθούν είτε για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεων είτε 

για επενδύσεις. Για την περίοδο που εξετάζουμε η STOP Α.Ε.Β.Ε.   εξοφλεί τους 

προμηθευτές σε 46,08 - 51,62 - 58,02  ημέρες αντίστοιχα για κάθε περίοδο. 

Παρατηρούμε ότι η εταιρεία εξοφλεί πολύ γρήγορα τις υποχρεώσεις της προς τους 

προμηθευτές γεγονός το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό, αλλά λόγω της πολύ 

υψηλής ρευστότητας της έχει την δυνατότητα αυτή καταφέρνοντας έτσι να πετύχει 

καλύτερες οικονομικές συμφωνίες με τους προμηθευτές της αφού καταφέρνει και  

τους εξοφλεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρατηρούμε βέβαια ότι ο δείκτης 

από χρήση σε χρήση παρουσιάζει μια αρκετά καλή βελτίωση διότι το 2016 εξοφλεί 

με μεγαλύτερη καθυστέρηση τους προμηθευτές της κατά 12 ημέρες σε σχέση με το 

2014. Συγκρίνοντάς τον τώρα με τον δείκτη της ταχύτητας εισπράξεως των 

απαιτήσεών της βλέπουμε ότι εξοφλεί στο μισό διάστημα σχεδόν τις υποχρεώσεις της 

απ' ότι κάνει για να εισπράξει τις απαιτήσεις της . Αυτό είναι αρνητικό για μια 

εταιρεία καθώς πρέπει να εισπράττει πιο γρήγορα τις απαιτήσεις από τους πελάτες 

της σε σχέση με το διάστημα που χρειάζεται για να εξοφλήσει τους προμηθευτές της. 

Βέβαια η STOP Α.Ε.Β.Ε.     αποτελεί εξαίρεση αυτού του κανόνα και αυτό οφείλεται, 

πρώτον στο ότι ο όγκος των απαιτήσεων της από τους πελάτες της είναι πολύ 

μεγαλύτερος σε σχέση με τον όγκο των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της και 

δεύτερον στην ψηλή της ρευστότητα που αυτό της δίνει την δυνατότητα να παρέχει 

μεγάλη πίστωση στους πελάτες της σε σχέση με το διάστημα που καθυστερεί να 

εξοφλήσει τους προμηθευτές της. 

 

3.2.4. Λειτουργικός κύκλος 

 

 

Λειτουργικός κύκλος = διάρκεια αποθεμάτων + διάρκεια απαιτήσεων 

 

 

2014: Λειτουργικός κύκλος = 114,38 + 240,44 = 354,82 

2015: Λειτουργικός κύκλος = 225,31 + 105,58= 330,89 

2016:  Λειτουργικός κύκλος = 222,33+102,73 = 325,06 
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       Στην συνέχεια με βάση τους παραπάνω δείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

επιλέξαμε να υπολογίσουμε και να αναλύσουμε τον λειτουργικό κύκλο  της  STOP 

Α.Ε.Β.Ε. . Με την βοήθεια του λειτουργικού κύκλου θα δούμε το διάστημα που 

χρειάζεται η επιχείρηση  για να εισπράξει τις απαιτήσεις της από την στιγμή που το 

προϊόν μπήκε στην αποθήκη της. Για την τριετία που εξετάζουμε , το διάστημα αυτό 

για την εν λόγω εταιρεία  είναι 354,82 - 330,89 - 325,06 ημέρες αντίστοιχα για κάθε 

χρήση. Παρατηρούμε το διάστημα των ημερών είναι σχετικά σε υψηλά επίπεδα διότι 

η οντότητα διατηρεί υψηλό αριθμό αποθεμάτων αλλά και γιατί δίνει αρκετές μέρες 

πίστωση στους πελάτες της, αλλά το διάστημα αυτό από χρήση σε χρήση μειώνεται 

κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Αυτό συμβαίνει διότι με τον τρόπο αυτό,  

αυξάνεται η ρευστότητά της κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στον δείκτη ταμειακής 

ρευστότητας   όπου στην τριετία αυτή παρουσιάζει σταθερή αύξηση. 

 

3.2.5. Εμπορικός κύκλος 

 

 

Εμπορικός κύκλος  = Λειτουργικός κύκλος -  διάρκεια  προμηθ.- 

διάρκεια εξόφλ.βραχ. υποχρ. 

 

2014: Εμπορικός κύκλος  = 354,82-46,08=308,74 

2015: Εμπορικός κύκλος  = 330,89-51,62=279,27 

2016: Εμπορικός κύκλος  =325,06-58,02 =267,04 
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Τέλος επιλέξαμε να υπολογίσουμε  τον εμπορικό κύκλο της επιχείρησης ο οποίος 

συνδυάζει όλους τους παραπάνω δείκτες της κατηγορίας αυτής. Με την χρήση του 

εμπορικού κύκλου θα μπορέσουμε να δούμε το διάστημα που χρειάζεται η 

επιχείρηση να εξοφλήσει τον προμηθευτή της από την στιγμή που αυτός της 

παρέδωσε απόθεμα. Για τις χρήσεις 2014-2016  το διάστημα του εμπορικού κύκλου 

για την STOP Α.Ε.Β.Ε.  είναι 308,74 - 279,27 - 267,04 ημέρες αντίστοιχα για κάθε 

χρήση. Παρατηρούμε ότι το διάστημα των ημερών είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο αν 

αναλογιστεί κανείς ότι βάσει βιβλιογραφίας ο εμπορικός κύκλος για μια επιχείρηση  

θα ήταν ιδανικό να ήταν αρνητικός ώστε να έχει καλύτερη ρευστότητα. Στην 

περίπτωσή μας όμως ο δείκτης αυτός παρότι είναι υψηλός, η εταιρεία έχει πάρα πολύ 

καλή ρευστότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο όγκος των υποχρεώσεων είναι 

πολύ μικρότερος σε σχέση με εκείνο των απαιτήσεων. Επίσης, η εταιρεία έχει ως 

πολιτική τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της να τις εξοφλήσει σε μικρό 

χρονικό διάστημα έτσι ώστε να πετυχαίνει καλύτερες οικονομικές συμφωνίες. Τέλος, 

και ο εμπορικός κύκλος παρουσιάζει μείωση από χρήση σε χρήση κάτι το οποίο είναι 

θετικό για την επιχείρηση  και αυτό απεικονίζεται στους δείκτες ρευστότητάς της. 
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3.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

3.3.1. Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους     

 

Αριθμοδείκτης μεικτού περιθ.κέρδους. :  
𝝁𝜺𝜾𝜿𝝉ό 𝜿έ𝝆𝜹𝝄𝝇

𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

2014: Αριθ/κτης μεικτού περιθ.κέρδους =  
3.405.452

9.716.721
   = 35,05 

2014: Αριθ/κτης μεικτού περιθ.κέρδους =  
3.867.454

11.270.035
   = 34,32 

2014: Αριθ/κτης μεικτού περιθ.κέρδους =  
4.248.810

12.109.109
   = 35,09 

 

Ο πρώτος δείκτης από την κατηγορία της αποδοτικότητας που επιλέξαμε είναι ο 

δείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους. Με την χρήση του δείκτη αυτού θα εξετάσουμε 

τι ποσοστό από τις καθαρές πωλήσεις της οντότητας  STOP Α.Ε.Β.Ε. παραμένει ως 

μεικτό κέρδος στην εταιρεία. Επομένως, το ποσοστό που υπολείπεται από το ποσοστό 

του μεικτού κέρδους είναι το ποσοστό  του κόστους πωληθέντων. Για την τριετία 

2014-2016 το περιθώριο μεικτού κέρδους για την STOP Α.Ε.Β.Ε.   είναι 35,05% - 

34,32% - 35,09% αντίστοιχα για κάθε χρήση. Είναι εμφανές ότι η οντότητα διατηρεί 

ένα σταθερό και ιδιαιτέρως καλό ποσοστό μεικτού κέρδους, δηλαδή για το 2016 για 

κάθε 100 € πωλήσεών της απομένουν ως μεικτό κέρδος 35,09 €. Η σταθερότητα που 

παρουσιάζει ο δείκτης αυτός οφείλεται στην πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της 

STOP Α.Ε.Β.Ε. και το τμήμα παραγωγής της , καθώς διατηρεί σταθερό το κόστος 

πωληθέντων της. Για να βγουν ασφαλή τα αποτελέσματα, θα ήταν ορθότερο ο 

δείκτης αυτός να συγκριθεί με τον επόμενο δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους 
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διότι με την βοήθεια του δείκτη  καθαρού κέρδους θα έχουν αφαιρεθεί και τα 

υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Επομένως θα έχουμε μια καλύτερη 

εικόνα για το τι πραγματικά απομένει ως κέρδος στην εταιρεία. 

 

3.3.2. Αριθμοδείκτης  καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθ.κέρδους=
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇

𝝅𝝎𝝀ή𝝈𝜺𝜾𝝇
 

 

2014: Αριθ/κτης καθαρού περιθ.κέρδους =  
1.026.459

9.716.721
   = 10,56 

 

2015: Αριθ/κτης καθαρού περιθ.κέρδους =  
1.455.438

11.270.035
   = 12,91 

 

2016: Αριθ/κτης καθαρού περιθ.κέρδους =  
1.678.694

12.109.109
   = 13,86 

 

Σ' αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τον αριθμοδείκτη του καθαρού περιθωρίου 

κέρδους ο οποίος είναι και ένας από τους σημαντικότερους της κατηγορίας αυτής. Ο 

δείκτης αυτός απεικονίζει τι ποσοστό απομένει από της πωλήσεις της επιχείρησης ως 

καθαρό κέρδος προ φόρων και τόκων. Για την τριετία που εξετάζουμε το καθαρό 

περιθώριο κέρδους της  STOP Α.Ε.Β.Ε. είναι 10,56% - 12,91% - 13,86% αντίστοιχα 

για κάθε περίοδο. Παρατηρούμε ότι και το ποσοστό του καθαρού περιθωρίου 

κέρδους διατηρείται σε ένα αρκετά καλό ποσοστό καθώς για κάθε 100 € πωλήσεων 
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για το 2016, της παραμένουν 13,86 € τα οποία και είναι το καθαρό κέρδος. Επίσης τα 

αποτελέσματα του δείκτη αυτού παρουσιάζουν βελτίωση από χρήση σε χρήση η 

οποία οφείλεται στην αύξηση των κερδών. Τέλος όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό 

αυτό τόσο μεγαλύτερη είναι και  η ασφάλεια που παρέχει προς τους πιστωτές της η 

εταιρεία σχετικά με την κάλυψη των χρηματοοικονομικών  εξόδων. 

 

3.3.3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

 

 

Αριθμοδ/της απoδ.απασχολ.κεφ.=
𝜿𝜶𝜽.𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉/𝝈𝜼𝝇+𝝌𝝆𝜼𝝁/𝜿𝜶 έ𝝃𝝄𝜹𝜶

𝝈𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝜶𝝅𝜶𝝈𝝌𝝄𝝀𝝄ύ𝝁𝜺𝝂𝜶 𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

 

2014: Αριθ/κτης απόδ. απασχολ,κεφ. =  
1.029.459+8.380

10.772.429
   = 9,61 

 

2015: Αριθ/κτης απόδ. απασχολ,κεφ. =  
1.455.438+9.193

11.879.406
   = 12,33 

 

2016: Αριθ/κτης απόδ. απασχολ,κεφ. =  
1.678.694+11.483

13.140.0736
   = 12,86 
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Ο τελευταίος δείκτης που επιλέξαμε από την κατηγορία της αποδοτικότητας είναι ο 

αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων. Με την βοήθεια του 

δείκτη αυτού, θα αναλύσουμε την ικανότητα της οντότητας να πραγματοποιεί κέρδη , 

αλλά και τον βαθμό επιτυχίας της διοίκησης , όσον αφορά την χρησιμοποίηση των 

ιδίων και ξένων κεφαλαίων αποδοτικά. Την περίοδο 2014-2016 τα αποτελέσματα του 

δείκτη αυτού για την STOP Α.Ε.Β.Ε. είναι 9,61 %  - 12,33 % - 12,86% αντίστοιχα 

για κάθε χρήση. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό τόσο αποδοτικά χρησιμοποιείται 

το σύνολο των κεφαλαίων στην επίτευξη των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Στην 

περίπτωσή μας, το ποσοστό του κάθε δείκτη αυξάνεται με αποτέλεσμα, το 2016 για 

κάθε 100 € συνολικών κεφαλαίων αντιστοιχούν 12,86 € ως καθαρό κέρδος. Τέλος, με 

βάση τα παραπάνω αποτελέσματα , επιβεβαιώνεται η αύξηση της κερδοφορίας της 

STOP Α.Ε.Β.Ε. σε συνδυασμό με την ανταποδοτική χρησιμοποίηση του συνόλου των 

απασχολούμενων κεφαλαίων της . 

  

3.4. Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας 

3.4.1. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

 

 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων=
𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜾𝜹ί𝝎𝝂 𝜿𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 

𝝈𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά  𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
 

 

2014: Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων =  
8.858.706

10.772.429
   = 82,23 

 

2015: Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων =  
9.634.449

11.879.406
   = 81,10 

 

2016: Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων =  
10.795.540

13.140.073
   = 82,16 
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Ο πρώτος δείκτης που επιλέξαμε από την κατηγορία διαρθρώσεις κεφαλαίων και 

βιωσιμότητας είναι ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικών κεφαλαίων. Ο 

δείκτης μας φανερώνει τι ποσοστό είναι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε σχέση με 

τα συνολικά της. Όταν αναφερόμαστε σε συνολικά εννοούμε τα ίδια και ξένα 

κεφάλαια της επιχείρησης. Το ποσοστό που υπολείπεται  του δείκτη αυτού είναι το 

ποσοστό των ξένων κεφαλαίων σε σχέση με τα συνολικά . Την περίοδο 2014-2016 

που εξετάζεται το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων  της STOP Α.Ε.Β.Ε. είναι 82,23 %- 

81,10 % - 82,16 %  αντίστοιχα για την κάθε χρήση. Ένα υψηλό ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων δείχνει μια οντότητα η οποία στηρίζεται στα ίδια της κεφάλαια, δηλαδή 

μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά, αποτελέσματα εις νέο , το οποίο σημαίνει ότι η 

επιχείρηση αυτή είναι βιώσιμη και δεν έχει πολλά ξένα ή δανειακά κεφάλαια. 

Παρατηρείται ότι η STOP Α.Ε.Β.Ε. στηρίζεται σε ποσοστό άνω του 80% στα ίδια 

κεφάλαια και τις 3 χρονιές που εξετάζουμε , το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε 

περιόδους  ύφεσης. Τέλος προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι μια βιώσιμη 

επιχείρηση και με ένα τόσο υψηλό ποσοστό ιδίων κεφαλαίων, μπορεί να παρέχει 

ασφάλεια τόσο εντός της επιχείρησης , δηλαδή διοίκηση και εργαζόμενους , όσο και 

εκτός της επιχείρησης  στους προμηθευτές , τους πιστωτές και τους επενδυτές της. 

 

3.4.2. Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων  

 

 

Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων =
𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝜺𝜿𝝁𝜺𝝉ά𝝀𝝀𝜺𝝊𝝈𝜼𝝇 𝝅𝝆𝝄 𝝋ό𝝆𝝎𝝂 

𝝈ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝝉ό𝜿𝝎𝝂
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2014: Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκος  =  
1.026.459

8.380
   = 122,49 

 

2015: Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκος  =  
1.455.438

9.193
   = 158,32 

 

2016: Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκος  =  
1.678.694

11.483
   = 146,19 

 

Ιδιαίτερης σημασίας δείκτης της κατηγορίας αυτής είναι ο αριθμοδείκτης καλύψεως 

τόκων τον οποίο των εξετάζουν κυρίως οι εκτός της επιχείρησης , όπως πιστωτές και 

δανειστές. Με την χρήση του δείκτη αυτού είμαστε σε θέση να βλέπουμε πόσες 

φορές η STOP Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να καλύψει τους  χρεωστικούς τόκους ή αλλιώς τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα μέσα στην  χρήση, με την χρήση των κερδών προ φόρων 

και τόκων της. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο πιο πολλές φορές μπορεί 

να καλύψει η επιχείρηση τους τόκους της και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερη 

ασφάλεια παρέχει στους δανειστές. Για την τριετία που εξετάζεται, η STOP Α.Ε.Β.Ε. 

μπορεί να καλύψει τους χρεωστικούς τόκους της 122,49 - 158,32 - 146,19 φορές με 

την χρήση κερδών προ φόρων και τόκων αντίστοιχα για τις χρήσεις 2014-2016 . 

Παρατηρήθηκε πως η οντότητα μπορεί να καλύψει πάνω από 120 φορές τα 

χρηματοοικονομικά της έξοδα σε μια περίοδο ,γεγονός που την καθιστά μια βιώσιμη 

και υγιής επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τόσο ψηλά αποτελέσματα διότι η 

επιχείρηση έχει πολύ λίγα ξένα κεφάλαια και κατά συνέπεια λίγους τόκους , καθώς 

είναι μια εταιρεία που στηρίζεται στα ίδια κεφάλαια, και επιπλέον είναι μια οντότητα 

που παρουσιάζει υψηλά κέρδη τα οποία αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο. 
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3.4.3. Αριθμοδείκτης    Z-SCORE  του Altman 

 

Z-SCORE : 1,2Χ1 +1,4Χ2+3,3Χ3+0,6Χ4+1Χ5 

 

2014:  

Χ1=  (Κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού) 6.784.281 / 10.772.429=0,63 

Χ2= (Παρακρατηθέντα κέρδη/σύνολο ενεργητικού) 6.238.479 / 10.772.429=0,58 

Χ3= (Κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού) 1.026.459 / 10.772.429=0,1 

 Χ4= (Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων/Λογιστική αξία συνόλου υποχρεώσεων) 

8.858.706 / 1.913.723=4,63 

 Χ5= (Πωλήσεις/ σύνολο ενεργητικού) 9.716.721 / 10.772.429=0,9 

Z:1,2*0,63 +1,4*0,58+3,3*0,1+0,6*4,63+0,9=5,57 

 

2015:  

Χ1=  (Κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού) 7.680.891/11.879.406=0,65 

Χ2= (Παρακρατηθέντα κέρδη/σύνολο ενεργητικού) 7.012.528/11.879.406=0,59 

Χ3= (Κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού) 1.455.438/11.879.406=0,12 

 Χ4= (Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων/Λογιστική αξία συνόλου υποχρεώσεων) 

9.634.449/2.244.957=4,29 

 Χ5= (Πωλήσεις/ σύνολο ενεργητικού) 11.270.035/11.879.406=0,95 

Z:1,2*0,65 +1,4*0,59+3,3*0,12+0,6*4,29+0,95=5,53 

 

2016:  

Χ1=  (Κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού) 8.128.265/13.140.073=0,62 

Χ2= (Παρακρατηθέντα κέρδη/σύνολο ενεργητικού) 8.183.817/13.140.073=0,62 

Χ3= (Κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού) 1.678.694/13.140.073=0,13 

 Χ4= (Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων/Λογιστική αξία συνόλου υποχρεώσεων) 

10.795.540/2.344.534=4,6 
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 Χ5= (Πωλήσεις/ σύνολο ενεργητικού) 12.109.109/13.140.073=0,92 

Z:1,2*0,62 +1,4*0,62+3,3*0,13+0,6*4,6+0,9=5,70 

 

 

 

Εν κατακλείδι επιλέχθηκε  ένας από τους πιο σύνθετους και καθοριστικής σημασίας 

δείκτες , βάσει βιβλιογραφίας , το υπόδειγμα Z-SCORE του Altman με την χρήση του 

οποίου θα διαπιστώσουμε αν η STOP Α.Ε.Β.Ε. βρίσκεται σε  επικίνδυνη  ζώνη για 

πτώχευση αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο του 1,81, αν βρίσκεται σε περιοχή 

άγνοιας ,τότε το αποτέλεσμα θα κυμαίνεται μεταξύ 1,81 και 2,99 ή αν βρίσκεται σε 

ασφαλή περιοχή εφόσον το αποτέλεσμα βρίσκεται σε περιοχή άνω του 2,99 . Για την 

τριετία 2014-2016 τα αποτελέσματα του υποδείγματος  Z-SCORE για την STOP 

Α.Ε.Β.Ε. είναι 5,57 - 5,53 - 5,70 αντίστοιχα για κάθε χρήση. Με βάσει τα 

αποτελέσματα του υποδείγματος  και συγκρίνοντάς τα με την βιβλιογραφία 

παρατηρούμε πως η STOP Α.Ε.Β.Ε. δεν βρίσκεται απλά σε ασφαλή περιοχή, αλλά 

είναι και 2,5 μονάδες σταθερά πάνω και για τις τρεις περιόδους από την ασφαλή 

περιοχή του Z-SCORE. Επομένως και με την χρήση του υποδείγματος Z-SCORE του 

Altman (ο οποίος συνδυάζει 5 δείκτες για να προκύψει το αποτέλεσμά του ) , 

μπορούμε να ισχυριστούμε πως η STOP Α.Ε.Β.Ε. είναι μια υγιής επιχείρηση όπου 

την τριετία που αναλύσαμε παρουσίασε ανάπτυξη το οποίο και απεικονίζεται μέσα 

από τα αποτελέσματα του δείκτη Z-SCORE, παρέχοντας ασφάλεια τόσο στους εντός 

όσο και στους εκτός της επιχείρησης συναλλασσόμενους.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα εργασία έγινε η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

STOP Α.Ε.Β.Ε. με τη χρήση αριθμοδεικτών για την περίοδο 2014-2016. Επιλέξαμε 

τους σημαντικότερους δείκτες βάσει βιβλιογραφίας για την ανάλυση των 

οικονομικών καταστάσεων με τη βοήθεια των δεικτών αυτών προέκυψαν σημαντικά 

συμπεράσματα τα οποία και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά (στη συνέχεια). 

Το πρώτο και ίσως ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν με τη 

χρήση των αριθμοδεικτών της ρευστότητας είναι ότι: 

Η STOP Α.Ε.Β.Ε. όχι μόνο χαρακτηρίζεται για τη ρευστότητά της, αλλά είναι και 

πολύ υψηλή μέσα σε μια περίοδο ύφεσης. Το 2015 η οντότητα μπορεί και καλύπτει 

5,4 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με τη ρευστοποίηση του κυκλοφορών 

ενεργητικού της. 

Ενώ αν εξετάσουμε την ειδική της ρευστότητα θα δούμε ότι μπορεί να καλύψει 2,8 

φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ρευστοποιώντας μόνο τις απαιτήσεις και τα 

διαθέσιμά της, δηλαδή τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της και όχι τα αποθέματα.  

Τέλος, εξετάζοντας την ταμειακή της ρευστότητα η οποία κάθε χρόνο αυξάνεται σε 

μεγάλο βαθμό, παρατηρούμε ότι το 2016 καλύπτει το 88,40% των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της μόνο με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της. Από τους τρεις 

δείκτες ρευστότητας είναι εμφανές η πολύ υψηλή ρευστότητα της οντότητας καθώς 

τα αποτελέσματα της τριετίας που εξετάσαμε είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 

επιθυμητά αποτελέσματα που προκύπτουν βάσει βιβλιογραφίας. 

Στη συνέχεια εξετάσαμε την κυκλοφοριακή ταχύτητα ή δραστηριότητα της 

επιχείρησης όπου προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση 

των αποθεμάτων, απαιτήσεων (πελατών) και των προμηθευτών της STOP Α.Ε.Β.Ε. 

Όσον αφορά τα αποθέματα και το διάστημα που και για τις τρεις (3) περιόδους, είναι 

πάνω από 220 ημέρες. 

Παρατηρούμε ότι η επιχείρηση παρουσιάζει υψηλό αριθμό ημερών και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία διατηρεί υψηλό αριθμό αποθεμάτων. Επίσης για 

το λόγο αυτό φαίνεται ότι τα αποθέματα ανανεώνονται με αργό ρυθμό.  

Σχετικά με το πόσο γρήγορα εισπράττονται οι απαιτήσεις από τους πελάτες και 

εξοφλούνται οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές παρατηρούμε ότι χρειάζεται 100 

ημέρες  λίγο παραπάνω για να εισπράξει τις απαιτήσεις της ενώ τους προμηθευτές 

της τους εξοφλεί στις μισές ημέρες περίπου και για τις τρεις (3) περιόδους. Το 

γεγονός αυτό θεωρείται αρνητικό για την εταιρεία καθώς πρέπει να εισπράττει πιο 

γρήγορα σε σχέση με το διάστημα που χρειάζεται να εξοφλήσει τους προμηθευτές 

της, κι αυτό κανονικά θα έπρεπε να επηρεάζει τη ρευστότητά της. Στην περίπτωση 

της  STOP Α.Ε.Β.Ε. δεν επηρεάζεται η ρευστότητά της διότι ο όγκος των απαιτήσεών 
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από τους πελάτες είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις υποχρεώσεις της προς τους 

προμηθευτές. Επίσης έχει τη δυνατότητα να δίνει μεγαλύτερη πίστωση στους πελάτες 

της έτσι ώστε να τους έχει ικανοποιημένους και με τον τρόπο αυτό να καταφέρνει να 

κατακτά μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα της αγοράς, ενώ όσον αφορά τους 

προμηθευτές της, τους εξοφλεί σε μικρό χρονικό διάστημα καταφέρνοντας έτσι να 

κλείσει καλύτερες συμφωνίες. 

Η επόμενη κατηγορία που αναλύσαμε σχετίζεται με την αποδοτικότητα της STOP 

Α.Ε.Β.Ε. να παράγει κέρδη, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τα κεφάλαιά της. Η 

απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι κατά μέσο όρο κοντά στο 12%, 

παρουσιάζοντας μια αύξηση από χρήση σε χρήση η οποία βεβαιώνει την αύξηση της 

κερδοφορίας της οντότητας. 

Η ίδια αύξηση επίσης παρατηρείται και στο περιθώριο καθαρού κέρδους της 

επιχείρησης, όπου το 2016 για κάθε 100€ πωλήσεων απομένουν ως καθαρό κέρδος 

13,86€, ενώ όσον αφορά το περιθώριο του μεικτού κέρδους αυτό παρουσιάζει μία 

σταθερότητα περίπου στο 35% των πωλήσεων, η σταθερότητα αυτή οφείλεται στη 

διοίκηση και την σταθερή πολιτική των πωλήσεων και το κόστος αυτών για την 

τριετία που εξετάζουμε. 

Η τελευταία κατηγορία που επιλέξαμε να εξετάσουμε είναι αυτή της διαρθρώσεως 

των κεφαλαίων της STOP Α.Ε.Β.Ε. αλλά και το πόσο βιώσιμη είναι. 

Όσον αφορά την διάρθρωση των κεφαλαίων της μπορούμε να πούμε με απόλυτη 

ακρίβεια ότι είναι μια οντότητα η οποία στηρίζεται στα ίδια της κεφάλαια σε ποσοστό 

που ξεπερνάει το 80% και για τις τρεις (3) περιόδους. 

Ενώ τα ξένα της κεφάλαια είναι κάτω του 20% στα οποία δεν περιέχονται καθόλου 

δανειακές υποχρεώσεις, είτε μακροπρόθεσμες είτε βραχυπρόθεσμες προς τις 

τράπεζες. Για το λόγο αυτό και ο δείκτης κάλυψης τόκων είναι σε τόσο υψηλά 

επίπεδα. Για παράδειγμα το 2016 καλύπτει τους τόκους της 146 φορές, το ποσό αυτό 

είναι τόσο μεγάλο καθώς οι χρεωστικοί τόκοι που υπάρχουν στην κατάσταση των 

αποτελεσμάτων χρήσης είναι μόνο προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (π.χ. 

γραμμάτια πληρωμής) και όχι προς τραπεζικά ιδρύματα. 

Για το τέλος αφήσαμε το δείκτη του Z-SCORE  ο οποίος είναι και ο πιο σύνθετος της 

παρούσας εργασίας για να δούμε το πόσο ασφαλή και βιώσιμη είναι η εταιρεία που 

εξετάζουμε. Βάσει βιβλιογραφίας, μια εταιρεία για να θεωρείται ασφαλή πρέπει το 

αποτέλεσμα του δείκτη αυτού να είναι άνω του 2,99, στην περίπτωσή μας τα 

αποτελέσματα του δείκτη είναι άνω του 5,50 και για τις τρεις (3) χρήσεις. Επομένως 

η  STOP Α.Ε.Β.Ε. δεν βρίσκεται απλά σε ασφαλή περιοχή αλλά είναι και 2,5 μονάδες 

πάνω από το όριο αυτό. Άρα είναι μια υγιείς επιχείρηση η οποία παρουσιάζει 

ανάπτυξη και κερδοφορία από χρήση σε χρήση, παρέχοντας ασφάλεια τόσο στους 

εντός της επιχείρησης π.χ. εργαζόμενους, μετόχους, όσο και τους εκτός αυτής π.χ. 

προμηθευτές, πιστωτές, επενδυτές ή και τραπεζικά ιδρύματα. 
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Εν κατακλείδι το συμπέρασμα που προκύπτει για την STOP Α.Ε.Β.Ε. δείχνει μια 

εταιρεία η οποία κάθε χρήση παρουσιάζει ανάπτυξη σε όλους τους τομείς όπως στη 

ρευστότητά της, στην αποδοτικότητά της, στην βιωσιμότητά της και στην 

κερδοφορία της και είναι μια εταιρεία που στηρίζεται μόνο στα ίδια της κεφάλαια 

παρέχοντας ασφάλεια σε όσους συνεργάζονται σε αυτή είτε βρίσκονται εντός ή εκτός 

της επιχείρησης. 
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