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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

• Η λήψη αποφάσεων από μέρους των ατόμων που συντονίζουν και 

κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός οργανισμού απαιτεί 

πληροφόρηση και ιδιαίτερα λογιστική πληροφόρηση.  

• Λογιστική είναι ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που 

έχει σχεδιασθεί να συλλάβει και να μετρήσει την οικονομική ουσία 

των χρηματοοικονομικών γεγονότων που επηρεάζουν έναν 

οργανισμό και να εμφανίσει τα οικονομικά αποτελέσματά τους πάνω 

σε αυτή την οντότητα στα άτομα (είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός 

οργανισμού) που λαμβάνουν αποφάσεις. 

• Η λογιστική παρέχει πληροφορίες για το αν η οικονομική μονάδα 

λειτούργησε με κέρδος ή ζημία, εάν επιτεύχθηκε ο στόχος της 

οικονομικής μονάδας και αν όχι ποια τα αίτια. Επίσης, η λογιστική 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές από τις οποίες η 

οικονομική μονάδα άντλησε τα κεφάλαια και σε ποιους σκοπούς τα 

χρησιμοποίησε, το κόστος παραγωγής επιμέρους υπηρεσιών και την 

αποδοτικότητα επιμέρους τμημάτων κ.α. 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
• Η Λογιστική εντοπίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και μετρά τα 

οικονομικά γεγονότα μιας επιχείρησης και στη συνέχεια συντάσσει και 

παρουσιάζει σχετικές ειδικές εκθέσεις, ώστε οι ενδιαφερόμενοι χρήστες 

να είναι σε θέση να λαμβάνουν, κατά το δυνατόν ορθολογικές, 

οικονομικές αποφάσεις. 

 

• Η Λογιστική είναι "… η τεχνική που ασχολείται με την καταχώρηση, την 

ταξινόμηση και την περιληπτική απεικόνιση με χρηματικούς όρους των 

χρηματοοικονομικών κυρίως συναλλαγών και την επεξήγηση των 

αποτελεσμάτων τους" AICPA (1953). 

 

• "… ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την παροχή 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ενημέρωση όλων των 

ενδιαφερομένων για τις οικονομικές μονάδες, την υποβοήθηση της 

διοίκησης και της λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και τη 

διευκόλυνση οικονομικής και κοινωνικής σημασίας δραστηριοτήτων" 

(Θανοπούλου, 1996, τεύχος Β, σ. 24). 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

• Ο οργανισμός λειτούργησε με κέρδος ή ζημία. 

 

• Πηγές από τις οποίες ο οργανισμός άντλησε τα κεφάλαια και σε 

ποιους σκοπούς τα χρησιμοποίησε. 

 

• Το κόστος παραγωγής επιμέρους υπηρεσιών και την αποδοτικότητα 

επιμέρους τμημάτων.  
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ΚΛΑΔΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

• Χρηματοοικονομική Λογιστική: 

– πληροφόρηση προσώπων εκτός της επιχείρησης (μέτοχοι, 

δανειστές, κλπ.) 

– Έμφαση στο αποτέλεσμα (output) 

– Υπαγωγή σε ρυθμιστική παρέμβαση 

 

• Διοικητική Λογιστική: 

– πληροφόρηση διαφόρων προσώπων εντός της επιχείρησης 

– Έμφαση στις εισροές / κόστος (input) 
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ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

• Η λογιστική, αφορά ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται 

για τις δραστηριότητες της επιχείρησης: 

 

 η διοίκηση 

 οι μέτοχοι  

 οι πιστωτές/προμηθευτές,  

 οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί,  

 οι εργαζόμενοι,  

 το κράτος  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

• Ο Ισολογισμός είναι η κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης 

(περιουσιακά στοιχεία – ενεργητικό, υποχρεώσεις, καθαρά θέση – 

ίδια κεφάλαια) ενός οργανισμού σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.  

 

• Το ενεργητικό δείχνει τι έχουν στην κατοχή τους οι φορείς – 

ιδιοκτήτες (είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών που ανήκουν 

κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τον οποίων η τιμή μπορεί να 

προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο). 

 

• Η διαφορά μεταξύ ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) και 

υποχρεώσεων είναι μια λογιστική εκτίμηση των κεφαλαίων που 

έχουν επενδύσει οι φορείς – ιδιοκτήτες και καλείται Ίδια Κεφάλαια ή 

Καθαρά Θέση. 
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Ο Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που εμφανίζει συνοπτικά, 

με χρηματικές μονάδες και με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές, τα στοιχεία του Ενεργητικού μιας λογιστικής μονάδας και τις 

πηγές προέλευσής τους (Παθητικό) σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



• Η Λογιστική Ισότητα εκφράζει την οικονομική κατάσταση μιας 

λογιστικής μονάδας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

 

                                                         Ε = ΚΘ +Υ  
• Ε: Μέσα που διαθέτει  

 

• ΚΘ: Πηγές προέλευσής τους (Παθητικό - Υ) 

– Καθαρή Θέση 

– Υποχρεώσεις 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 

• Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι μια κατάσταση η 

οποία εμφανίζει την επιτυχία (κέρδος) ή αποτυχία (ζημία) των 

εργασιών του οργανισμού για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

όπως το μήνα, το τρίμηνο, το εξάμηνο, το έτος.  

 

• Αυτή η κατάσταση καλύπτει συνήθως δωδεκάμηνο χρονικό 

διάστημα, μια διαχειριστική περίοδο (χρήση). 

  

• Η κατάσταση εμφανίζει το κέρδος ή τη ζημία της διαχειριστικής 

χρήσης που είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων.  

 

12 



ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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•Α. Φυσικά αίτια 

 

1. Η χρήση των στοιχείων αυτών  

 

2. Η πάροδος του χρόνου  

 

3. Έκτακτα γεγονότα  

 

 

 



ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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•Β. Μη φυσικά ή οικονομικά αίτια 

 

1. Κοινωνικοοικονομικά 

 

• α. Τεχνολογική πρόοδος  

• β. Μεταβολή των συνηθειών της αγοράς 

• γ. Πολιτικοοικονομικά   

 

2. Ιδιωτικοοικονομικά 

 

•α. Εσφαλμένες επενδύσεις 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
• Τιμή Κτήσεως: Σαν τιμή κτήσεως των στοιχείων του παγίου ενεργητικού 

λαμβάνεται: 

• Η τιμολογιακή αξία αυτού προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα κτήσεως του 

και τις δαπάνες βελτίωσης, προσθηκών και επεκτάσεων και τα έξοδα 

μεταφοράς και εγκατάστασης του Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου 

(Π.Π.Σ.).  

 

• Υπολειμματική Αξία: Η εναπομένουσα αξία μετά την εκποίηση του 

περιουσιακού στοιχείου σαν αχρήστου υλικού (π.χ. παλιοσίδερο).  

 

• Αποσβεστέα Αξία: Αν από την τιμή κτήσεως, αφαιρεθεί η πιθανή 

υπολειμματική αξία τότε το απομένον ποσό αποτελεί την αποσβεστέα 

αξία. 

 

• Αναπόσβεστη Αξία: Αναπόσβεστη αξία ενός Π.Π.Σ. καλείται η διαφορά 

μετά της αποσβεστέας αξίας και του συνόλου των αποσβέσεων του 

Π.Π.Σ. σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
• Ωφέλιμη Ζωή: Ωφέλιμη ζωή ενός Π.Π.Σ. είναι η προβλεπόμενη από τον 

ενδιαφερόμενο χρονική περίοδος ζωής του Π.Π.Σ. δηλαδή το χρονικό 

διάστημα το οποίο υπολογίζεται ότι το Π.Π.Σ. πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί.   

 

 

• Η ωφέλιμη ζωή μπορεί να υπολογιστεί όχι μόνο σε χρονικές μονάδες 

(π.χ. έτη, μήνες, κ.λπ) αλλά και σε ποσοτικές μονάδες (π.χ. κιλά, 

χιλιόμετρα, κ.λπ). 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
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1. Μέθοδοι κατανομής συναρτήσει του χρόνου 

 

 

2. Μέθοδοι κατανομής συναρτήσει της εντάσεως λειτουργίας 

 

 

3. Μέθοδοι του σύνθετου τόκου (Compound interest method) 

 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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1. Μέθοδος σταθερής απόσβεσης 

 

 

2. Μέθοδοι φθίνουσας απόσβεσης 

 

 

3. Μέθοδοι αύξουσας απόσβεσης 

 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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1. Μέθοδος παραγωγής  

 

 

2. Λειτουργική απόσβεση  

 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
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•Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης υπολογίζεται βάσει του τύπου: 

   

•                                  D =   

 

•όπου: D =ετήσια απόσβεση, η οποία είναι η αυτή για όλες τις χρονικές 

περιόδους 

 

• Ι = κόστος κτήσης 

 

• Υ.Α.= υπολειμματική αξία 

 

• I–Y.A.= αποσβεστέα αξία 

•    

• n= αριθμός των ετών διαρκείας ωφελίμου ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου 

n

AYI ..



ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΖΩΗΣ 
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•Κατά την μέθοδο αυτή η οποία προβλέπει αυξημένο ρυθμό κατά τα 

πρώτα έτη, το ποσοστό της απόσβεσης μειώνεται ετησίως κατά ένα 

σταθερό ποσό. 

 

•Βήμα 1ο: Υπολογίζουμε το άθροισμα της αριθμητικής προόδου 

1+2+3+…+(n-1)+n=½  n(n+1) για τόσα ψηφία όσα είναι τα έτη 

ωφελίμου ζωής του προς απόσβεση Π.Π.Σ. 

 

•Βήμα 2ο: Διαιρούμε την αποσβεστέα αξία, που ισούται με Ι-Υ.Α., με το 

παραπάνω άθροισμα. 

 

•Βήμα 3ο: Για να βρούμε την απόσβεση του 1ου έτους 

πολλαπλασιάζουμε το ποσό που βρήκαμε στο 2ο βήμα με τον αριθμό n 

που είναι το τελευταίο έτος υπολογισμού της απόσβεσης. Για το 

δεύτερο έτος πολλαπλασιάζουμε το ποσό με τον αριθμό n-1 κ.ο.κ. 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΖΩΗΣ 
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•Παράδειγμα: 

 

•Αν Ι=€110, Υ.Α.=€10 και n=4 έτη τότε: 

 

1. 1+2+3+4=10 

 

2. . 

 

3. D1 = 10 · 4 = €40 

• D2 = 10 · 3 = €30 

• D3 = 10 · 2 = €20 

• D4 = 10 · 1 = €10 

•      

•                €100, όπου η αποσβεστέα αξία είναι €100. 

 

10
10

10110

n

Y.A.-I






4

1

jD



 

 

 

 

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

• Ο ισολογισμός συνήθως συντάσσεται στο τέλος της λογιστικής 

περιόδου ή διαχειριστικής χρήσης.  

 

• Ο ισολογισμός μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

(π.χ. κάθε τρίμηνο), όμως το συνηθέστερο είναι να συντάσσεται στο 

τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ 

• Η χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει κατά 

κυριότητα η οικονομική μονάδα και των απαιτήσεων της μπορεί να 

προέρχεται από ίδια κεφάλαια, από ξένα κεφάλαια ή ακόμη και 

από συνδυασμό ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

 

• Για αυτό το λόγο η αξία των Ενεργητικών στοιχείων πρέπει 

αναγκαστικά σε κάθε χρονική στιγμή να είναι ίση με το άθροισμα της 

αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρή Θέση) και των Υποχρεώσεων. 

 

                                                         Ε = ΚΘ +Υ  
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

     Τα στοιχεία του Ισολογισμού κατατάσσονται σε ομάδες ώστε οι 

χρήστες να αντλούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για 

την επιχείρηση. 

 

• Ομαδοποίηση στοιχείων Ενεργητικού 

 Η συνήθης ομαδοποίηση των Ενεργητικών στοιχείων στον 

Ισολογισμό γίνεται με κριτήριο τη ρευστότητά τους, δηλαδή την 

ταχύτητα μετατροπής τους σε χρήμα κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης. Υπάρχουν και στοιχεία που δεν ρευστοποιούνται αλλά 

προσφέρουν τμηματικά οφέλη ή δικαιώματα ή υπηρεσίες. 

 

• Οι 2 βασικές ομάδες στοιχείων Ενεργητικού είναι τα πάγια και τα 

κυκλοφορούντα 
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ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     Στην ομάδα αυτή κατατάσσεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και 

δικαιωμάτων που αποκτώνται για μακροχρόνια χρήση και από τα 

οποία η οικονομική μονάδα πρόκειται να έχει οφέλη σε επόμενες 

λογιστικές χρήσεις.  

 

 Στην ίδια ομάδα κατατάσσονται τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

καθώς και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Τα στοιχεία του παγίου 

ενεργητικού είναι δυνατόν να ταξινομηθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

• Ενσώματα πάγια ενεργητικά στοιχεία: 

 Περιλαμβάνονται υλικά αγαθά που κατέχει η οικονομική μονάδα με 

σκοπό να τα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους, η οποία είναι μεγαλύτερη της μιας λογιστικής χρήσης. 

Ενσώματα πάγια στοιχεία αποτελούν οι ‘‘Εδαφικές εκτάσεις’’, τα 

‘‘Κτίρια’’, τα ‘‘Μηχανήματα’’, τα ‘‘Μεταφορικά μέσα’’, τα ‘‘Έπιπλα και ο 

λοιπός εξοπλισμός’’ καθώς και τα ποσά που διατίθενται για την αγορά 

ή κατασκευή νέων ενσώματων πάγιων στοιχείων. 
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ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

• Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια Ενεργητικά στοιχεία: 

 Περιλαμβάνονται πάγια περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική 

υπόσταση, τα οποία αποκτώνται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν 

παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. Τα 

στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο Ενεργητικό μιας επιχείρησης μόνο 

όταν μπορούν να εκφράσουν σε νομισματικούς όρους με τρόπο 

αντικειμενικό. Τέτοια στοιχεία αποτελούν τα ‘‘Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας’’, τα ‘‘Εμπορικά σήματα’’, η ‘‘Φήμη και πελατεία’’ και 

τα ‘‘Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας’’. 

 

• Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 

 Περιλαμβάνονται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την ίδρυση 

και οργάνωση της οικονομικής μονάδας καθώς και για την επέκταση 

και αναδιοργάνωσή της. Τα ‘‘Έξοδα πολυετούς απόσβεσης’’ 

αποσβένονται τμηματικά (σταδιακά). 
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ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

• Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: 

 Περιλαμβάνονται οι συμμετοχές σε άλλες οικονομικές μονάδες οι 

οποίες αποκτώνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας 

λογιστικής χρήσεως και επιπλέον το ποσοστό συμμετοχής 

υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου κάθε εταιρείας. Παραδείγματα 

συμμετοχών και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων αποτελούν οι 

μακροχρόνιες επενδύσεις σε κινητές αξίες άλλων επιχειρήσεων 

όπως είναι οι μετοχές, οι ομολογίες και τα γραμμάτια. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
• Κτίρια - καταστήματα:  

 Οικοδομήματα που κατέχει κατά κυριότητα η μονάδα και συνήθως 

χρησιμοποιούνται για την στέγασή της. 

  

• Μεταφορικά μέσα: 

 Οχήματα που χρησιμοποιούνται από την μονάδα για την μεταφορά 

του προσωπικού της. 

 

• Μηχανήματα:  

 Μηχανολογικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία ή το μετασχηματισμό υλικών ή για να παράγουν 

υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητάς της. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
• Έπιπλα:  

 Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από την 

επιχείρηση όπως έπιπλα, ψυγεία, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, επιστημονικά όργανα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 

κ.α. 

 

• Αποσβεσμένα κτίρια, μηχανήματα, αυτοκίνητα, έπιπλα κ.λ.π.:  

 Λογαριασμοί που δείχνουν την συνολική μείωση της αξίας των 

παγίων που οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως στη χρήση, στην 

πάροδο του χρόνου και στην οικονομική τους απαξίωση. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

• Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται στοιχεία όπως τα μετρητά, οι 

καταθέσεις, το ξένο συνάλλαγμα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία αναμένονται ή να μετατραπούν σε χρήμα με την πώλησή τους 

(όπως τα εμπορεύματα), ή να χρησιμοποιηθούν στις δραστηριότητες 

της μονάδας, (όπως τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά παγίων), 

ή να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή (όπως οι πρώτες ύλες και 

βοηθητικές ύλες), ή να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής 

χρήσεως (όπως οι απαιτήσεις και οι πελάτες). 

• Αποθέματα: 

 Περιλαμβάνονται τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας. Π.χ. 

εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, είδη 

συσκευασίας, ανταλλακτικά παγίων στοιχείων. 

• Απαιτήσεις: 

 Περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της επιχείρησης, 

εκείνες, δηλαδή που είναι απαιτητές μέχρι το τέλος της επόμενης 

χρήσης. Π.χ. πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, χρεώστες διάφοροι. 

 

32 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

• Χρεόγραφα: 

 Περιλαμβάνονται προσωρινές επενδύσεις σε μετοχές ή ομολογίες οι 

οποίες είναι προς πώληση και τις οποίες η μονάδα κατέχει για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

  

• Διαθέσιμα: 

 Περιλαμβάνονται όλα τα μετρητά που είναι άμεσα διαθέσιμα στην 

επιχείρηση. Π.χ. ταμείο, καταθέσεις, ξένο συνάλλαγμα. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
• Ταμείο:  

 Χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο.  

 

• Καταθέσεις σε τράπεζες: 

 Καταθέσεις σε τράπεζες 

 

• Γραμμάτια εισπρακτέα:  

 Ποσά που οφείλονται από πελάτες και προέρχονται από συναλλαγή 

με γραπτή υπόσχεσή τους για πληρωμή σε ορισμένο χρόνο. 

 

• Πελάτες: 

 Ποσά που οφείλονται από πελάτες και προέρχονται από παροχή 

υπηρεσιών επί πιστώσει. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
• Προϊόντα: 

 Τα υλικά αγαθά που παράγονται από την ίδια την μονάδα με σκοπό την 

πώληση τους. 

 

• Χρεόγραφα:  

 Μετοχές Ανωνύμων Εταιρειών, ομολογίες, Έντοκα Γραμμάτια του 

Ελληνικού  Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία η 

επιχείρηση αποκτά με σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της για να 

πραγματοποιήσει έσοδα και όχι για πάγια επένδυση. 

 

• Χρεώστες:  

 Απαιτήσεις, οι οποίες προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός 

από αυτές που αναφέρθηκαν στους πελάτες, όπως προκαταβολές στο 

προσωπικό, απαιτήσεις από επιχειρήσεις που δεν προέρχονται από 

συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο της οικονομικής μονάδας, δάνεια 

προσωπικού. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
• Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού: 

 Λογαριασμοί/Στοιχεία, όπως προπληρωμένα έξοδα και εισπρακτέα 

έσοδα, που βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο κατά την κατάρτιση 

του ισολογισμού.  

 

• Στην συνέχεια επανέρχονται στην κατηγορία που ανήκουν. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Οι υποχρεώσεις μιας μονάδας προς τους τρίτους δημιουργούνται 

εξαιτίας των αγορών αλλά και των υπηρεσιών που λαμβάνει η 

μονάδα από αυτούς όταν δεν τους καταβάλλει το αντίτιμο της 

συναλλαγής αλλά τους το οφείλει. 

 

• Άλλες αιτίες που δημιουργούν υποχρεώσεις είναι οι οφειλές προς τις 

τράπεζες, οι οποίες προέρχονται από δανεισμό καθώς και οι οφειλές 

προς το δημόσιο οι οποίες προέρχονται από τις συναλλαγές με 

αυτό.  
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
• Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

 Περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής 

μονάδας των οποίων η ληκτότητα (προθεσμία εξόφλησης) ορίζεται 

μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως. Στοιχεία βραχυπρόθεσμών 

υποχρεώσεων αποτελούν οι ‘‘Προμηθευτές’’, τα ‘‘Γραμμάτια 

πληρωτέα’’, οι ‘‘Πιστωτές διάφοροι’’, οι ‘‘Υποχρεώσεις σε τράπεζα’’, 

οι ‘‘Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη’’, κ.α. 

 

• Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

 Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις εκείνες, των οποίων η προθεσμία 

εξόφλησης λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως. Στοιχεία 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι ‘‘Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα’’, τα ‘‘Ομολογιακά δάνεια’’, οι 

‘‘Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες’’ κ.α. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
• Προμηθευτές: 

 Ποσά που οφείλονται σε προμηθευτές και προέρχονται από αγορά 

περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών επί πιστώσει. 

 

• Γραμμάτια πληρωτέα: 

 Ποσά που οφείλονται σε προμηθευτές και προέρχονται από 

συναλλαγή με γραπτή υπόσχεση μας για πληρωμή σε ορισμένο 

χρόνο. 

 

• Βραχυπρόθεσμα Δάνεια τραπεζών: 

 Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της μονάδας από τραπεζικές 

χρηματοδοτήσεις, οι οποίες πρόκειται να αποπληρωθούν στην 

τρέχουσα λογιστική χρήση. 

 39 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
• Πιστωτές: 

 Υποχρεώσεις, οι οποίες προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη αιτία 

εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στους προμηθευτές, όπως 

‘‘Αμοιβές Προσωπικού πληρωτέες’’, ‘‘Μερίσματα πληρωτέα’’, 

‘‘Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους’’ κ.α. 

 

• Υποχρεώσεις από φόρους/τέλη: 

 Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της μονάδας από φόρους και 

τέλη προς το Δημόσιο. 

 

•  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: 

 Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της μονάδας προς τους 

διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι οποίες προέρχονται από 

τις κρατήσεις των εργαζομένων και τις εισφορές του εργοδότη. 
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

• Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

 Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις προς τρίτους για τις οποίες η 

προθεσμία εξόφλησης λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, 

όπως δάνεια τραπεζών (μακροπρόθεσμα), ομολογιακά δάνεια κ.α. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

• Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού: 

 Λογαριασμοί που εξυπηρετούν τον σκοπό της τακτοποίησης 

λογαριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων στο 

πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσεως. 

Παραδείγματα μεταβατικών λογαριασμών είναι τα πληρωτέα έξοδα 

και τα προεισπραχθέντα έσοδα. 
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Κ.Θ) –  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Ι.Κ.) 
 

• Οι υποχρεώσεις μιας μονάδας προς τον ίδιο τον φορέα – ιδιοκτήτη 

ονομάζονται Καθαρή Θέση. 

 

• Η Καθαρή Θέση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την πηγή 

προέλευσης των κεφαλαίων: 

 

I. Σε εισφορές που γίνονται από τον ίδιο τον φορέα. 

 

II. Σε αποθεματικά που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

     Ειδική κατηγορία λογαριασμών με τους οποίους παρακολουθούνται: 

 

• Τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση αλλά η 

κυριότητα τους ανήκει σε τρίτους (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία). 

 

• Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που λαμβάνονται και 

παραχωρούνται από την επιχείρηση για την εξασφάλιση των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της αντίστοιχα.  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31
ης 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

2. Ασώματες Ακινητοπ. & Έξοδα 

Πολυετούς Απόσβεσης 

3. Συμμετοχές και άλλες Μακροπρόθεσμες  

απαιτήσεις  

 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Αποθέματα 

2. Απαιτήσεις 

3. Χρεόγραφα 

4. Χρηματικά Διαθέσιμα 

 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ή ΚΑΘ. ΘΕΣΗ) 
 

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 



 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

     Το αποτέλεσμα που πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια χρονική περίοδο 

(κέρδος ή ζημιά) υπολογίζεται: 

 

      Α.Χ.= Καθαρή Θέση τέλους – Καθαρή Θέση αρχής - Εισφορές + 

Αναλήψεις 

 

     Το αποτέλεσμα που πραγματοποιήθηκε μέσα σε μία χρονική περίοδο  

(κέρδος η ζημιά) υπολογίζεται: 

 

  Α.Χ.= ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
• Έξοδo: 

 κάθε μείωση της Καθαρής Θέσεως της επιχείρησης που προέρχεται από 

τη διάθεση, την ανάλωση ή τη χρησιμοποίηση στοιχείων του 

ενεργητικού κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. 

 

• Έσοδo: 

 κάθε αύξηση της Καθαρής Θέσεως της επιχείρησης που προέρχεται 

από τη δραστηριότητα της κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. 
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

• Οργανικά Έσοδα: 

 Απορρέουν από την ομαλή (κανονική, προγραμματισμένη) 

εκμετάλλευση της χρήσεως και συσχετίζονται με τα οργανικά έξοδα για 

τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος της επιχείρησης.  

 

• Ανόργανα Έσοδα: 

 Προέρχονται από τυχαίες και συμπτωματικές πράξεις, συναλλαγές ή 

άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης.  
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

• Οργανικά Έξοδα: 

 Αναφέρονται στην ομαλή (κανονική, προγραμματισμένη) 

εκμετάλλευση  της χρήσεως και συσχετίζονται με τα οργανικά έσοδα 

για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος της 

επιχείρησης. 

 

• Ανόργανα Έξοδα: 

 Αναφέρονται σε τυχαίες και ευκαιριακές πράξεις και έκτακτα 

γεγονότα και περιστατικά. 
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 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
• Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 

 το οργανικό (τακτικό) αποτέλεσμα που πραγματοποιεί η επιχείρηση μέσα 

στη διαχειριστική χρήση από τις κύριες, παρεπόμενες, δευτερεύουσες και 

επενδυτικές δραστηριότητες της. 

   

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ =  ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

• Αποτέλεσμα Χρήσεως 

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ= ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ + ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΣΟΔΑ -  ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  
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 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
• Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ομαδοποιούνται δαπάνες σε 

κατηγορίες για να παρουσιάσουν έναν αριθμό στοιχείων πριν να οριστεί 

το καθαρό αποτέλεσμα. Έτσι παρουσιάζονται: 

 

• Καθαρά Έσοδα – Κόστος Πωληθέντων = Περιθώριο  Κέρδους 

• Περιθώριο Κέρδους – Λειτουργικές Δαπάνες =   

     Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων 

• Λειτουργικό Εισόδημα προ Φόρων – Δαπάνες Τόκων +  

     Εισόδημα Τόκων = Εισόδημα προ φόρων 

• Εισόδημα προ φόρων – Εισόδημα φόρων = Εισόδημα μετά φόρων και 

προ Εκτάκτων Στοιχείων 

• Εισόδημα προ Εκτάκτων Στοιχείων + Έκτακτα Στοιχεία  = Καθαρό 

Εισόδημα 

• Καθαρό Εισόδημα – Παρακρατηθέντα Κέρδη = Καθαρό Εισόδημα 

Διαθέσιμο στους Μετόχους 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

 

Οργανικά 

Έσοδα 
Οργανικά 

Έξοδα 
 + - 

  

Ανόργανα 

Έσοδα 
Ανόργανα 

Έξοδα 

Έκτακτα 

Κέρδη 
Έκτακτες 

Ζημίες 

 

 

 

 

  

+ - 

+ - 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΧ 

Ισολογισμός: 

Μέσα στην κυριότητα της επιχείρησης 

Πηγές χρηματοδότησης 

Στατική φύση (φωτογραφία) 

 

ΚΑΧ: 

Έσοδα και έξοδα (σε κατηγορίες) 

Δυναμική φύση 

 

επιπλέον, και οι δύο καταστάσεις: 

Είναι γενικής χρήσης - συνοπτικής μορφής  

Είναι προϊόν ίδιων λογιστικών διαδικασιών  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  

Για τη χρήση από 1/1- 31/12/2014 

Ι. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης  
Πωλήσεις  

Μείον: Κόστος Πωληθέντων  
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  
Συν: Διάφορα έσοδα εκμετάλλευσης  
 
Μείον:  Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας  

Έξοδα λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης  
Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης  
Μερικά Αποτελέσματα  εκμετάλλευσης  

   Συν:      Έσοδα και κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων  
            Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  
Μείον:  Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων         
            Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης  
ΙΙ. Έκτακτο Αποτέλεσμα  
Συν: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  

Έκτακτα Κέρδη  
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων  

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
      Έκτακτες ζημίες  
     Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  
     Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους   
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα  

Μείον: Αποσβέσεις Παγίων  
Μείον: Οι  ενσωματωμένες στο λειτουργικό  κόστος αποσβέσεις  

 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (κέρδος ή ζημία)  
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

• Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

της επιχείρησης «ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» όπως αυτά είχαν στις 31/12/2014: 

 

• Ταμείο =14.000,00 € 

• Καταθέσεις όψεως=17.000,00 € 

• Δάνεια τραπεζών=11.000,00 € 

• Οικόπεδα=150.000,00 € 

• Υποχρεώσεις από φόρους τέλη=4.000,00 € 

• Έσοδα εισπρακτέα =5.000,00 € 

• Γραμμάτια πληρωτέα =6.000,00 € 

• Μετοχικό κεφάλαιο=?    

• Προβλέψεις =10.000,00 € 

• Ζητείται να γίνει ο υπολογισμός του Ενεργητικού και της Καθαρής 

Θέσης. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Οικόπεδα 150.000 Κεφάλαιο 155.000 

Ταμειο 14.000 Δάνεια Τραπεζών 11.000 

Καταθέσεις Όψεως 17.000 

Υποχρεώσεις από φόρους-

τέλη 4.000 

Έσοδα Εισπρακτέα 5.000 Γραμμάτια Πληρωτέα 6.000 

Προβλέψεις 10.000 

  

Σύνολο Ενεργητικού 186.000 Σύνολο Παθητικού 186.000 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

Γήπεδα 80.000,00 € 

Μετοχικό Κεφάλαιο ?         € 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     14.000,00 € 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 18.000,00 €  

Πελάτες 20.000,00 €  

Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) 10.000,00 € 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.000,00 € 

Προμηθευτές      2.000,00 € 
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• Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

της επιχείρησης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 

31/12/2014: Ζητείται να γίνει ο υπολογισμός του Ενεργητικού και της 

Καθαρής Θέσης. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Γήπεδα 80.000 Κεφάλαιο (ΚΘ) 104.000 

Προιόντα Ετοιμα και 

Ημιτελή 18.000 

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 14.000 

Πελάτες 20.000 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 8.000 

Εμπορεύματα (τελικό) 10.000 Προμηθευτές 2.000 

  

Σύνολο Ενεργητικού 128.000 Σύνολο Παθητικού 128.000 



 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
• Χρηματοοικονομική ανάλυση ονομάζεται η διαδικασία άντλησης 

οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας 
επιχείρησης. 

 

• Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, αλλά μπορεί 
και να μην περιλαμβάνονται σ’ αυτές (π.χ. μερίδιο αγοράς, βαθμός 
συγκέντρωσης κλάδου). 

 

• Η ανάλυση λογιστικών (ή χρηματοοικονομικών) καταστάσεων αντλεί 
πληροφορίες οι οποίες προέρχονται μόνο από τις λογιστικές 
καταστάσεις της επιχείρησης ή γενικότερα από τα λογιστικά της βιβλία. 

 

• Οι σημαντικότερες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται είναι η 
κατάσταση του ισολογισμού, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
(ΚΑΧ), ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων και η κατάσταση των 
ταμιακών ροών.  

61 



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
• Οριζόντια Ανάλυση ή Διαχρονική ή Συγκριτική Ανάλυση. Τεχνική 

που περιλαμβάνει συγκρίσεις λογαριασμών μιας επιχειρηματικής 
οντότητας για μια σειρά ετών π.χ. 3-5. 

 

• Ανάλυση Τάσης. Παρόμοια τεχνική με την οριζόντια ανάλυση. Η 
διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στα πρώτα δεδομένα δίδεται το ειδικό 
βάρος 100 που αποτελεί και το έτος βάσης. 

 

• Κάθετη Ανάλυση ή Ανάλυση Κοινού Μεγέθους. Η χρησιμότητα της 
ανάλυσης αυτής είναι ότι μας δείχνει άμεσα τη σημαντικότητα  κάθε 
στοιχείου ως προς το σύνολο των τελικών λογαριασμών. Η τεχνική αυτή 
απαιτεί οι τελικοί λογαριασμοί (αποτελέσματα χρήσεως, κατάσταση 
ισολογισμού) να εκφράζονται ως ποσοστά πάνω στο σύνολο 
(πωλήσεων ή ενεργητικού, αντίστοιχα). 

 

• Ανάλυση Αριθμοδεικτών. Τεχνική που περιλαμβάνει σύγκριση 
στοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι μια ποσοστιαία παραγοντική σχέση 
(πόσες φορές).  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Έτη Πωλήσεις 

2011 100,000 

2012 110,000 

2013 137,500 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 

Έτη ΤΆΣΗ 

2011 100 

2012 110 

2013 137,5 
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ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ή ΚΟΙΝΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
• Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εμφανίζουν τα μεμονωμένα 

στοιχεία της συγκεκριμένης κατάστασης ως ποσοστό κάποιου 

συνολικού μεγέθους της κατάστασης καλούνται καταστάσεις κοινού 

μεγέθους. 

 

• Η ανάλυση των δεδομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

αυτή την τεχνική καλείται κάθετη ανάλυση. 

 

• Σε δεδομένη χρονική περίοδο (διαχειριστική χρήση) το συγκεκριμένο 

επιμέρους στοιχείο εκφράζεται ως ποσοστό κάποιου συνολικού 

μεγέθους. 

 

• Το συνολικό μέγεθος αναφοράς που επιλέχθηκε καθορίζεται ως 100.  
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ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

• Το ποσοστό κοινού μεγέθους οποιουδήποτε στοιχείου υπολογίζεται 

γενικά ως εξής: 

 

                            

 

 

• όπου το Συνολικό Μέγεθος είναι το μέγεθος αναφοράς π.χ. σύνολο 

ενεργητικού, κύκλος εργασιών (πωλήσεις) κ.λπ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Αποτελέσματα Χρήσεως Α Κατάσταση Ισολογισμού Α 

Πωλήσεις                          80,000 

Μείον: Κόστος Πωλ         40,000 

            Ακαθάριστο Κέρ.  40,000 

Συν: Άλλα Έσοδα                            
0 

Μείον: Ολες οι Δαπάνες 

             Διοικητικές     4,000 

             Marketing       8,000 

             Πωλήσεων      8,000 

             Χρημ/κές        4,000 

Σύνολο:                             24,000 

100% 

50% 

50% 

 

 

5% 

10% 

10% 

5% 

30% 

Πάγιο                    200,000 

Κυκλοφορούν         100,000 

 

Σύνολο Ενεργητικού: 

                       300,000,000 

66,7% 

33% 

 

 

100% 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 16,000 

Μείον: Φόρους                      8,000 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων  8,000 

Μείον:  Μερίσματα               4,000 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ     4,000  

20% 

10% 

10% 

5% 

5% 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

• Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  

 

• Η ανάλυση με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών αποσκοπεί να μειώσει 

τον μεγάλο αριθμό των δεδομένων που εμφανίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε ένα σχετικά μικρό αριθμό 

αριθμοδεικτών. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
• Οι αριθμοδείκτες ανάλογα με τις διάφορες οικονομικές πτυχές της 

δραστηριότητας της μονάδας μπορούν να ομαδοποιηθούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 

• α) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, οι οποίοι μετρούν την ικανότητα της 

μονάδας να ανταποκριθεί θετικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της κατά τον χρόνο λήξεώς τους. 

 

• β) Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ή Δραστηριότητας), οι 

οποίοι μετρούν τον βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 

απασχολουμένων από την μονάδα περιουσιακών στοιχείων. 

 

• γ) Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (ή Χρέους ή Κεφαλαιακής 

Διάρθρωσης), οι οποίοι μετρούν τον βαθμό στον οποίο η 

χρηματοδότηση της μονάδας έχει γίνει με δανεισμό καθώς και την 

ικανότητα της μονάδας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
• δ) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (ή Απόδοσης), οι οποίοι μετρούν την 

επιτυχία της διοίκησης στη δημιουργία ικανοποιητικών ποσοστών 

απόδοσης για αυτούς που δέσμευσαν τα κεφάλαιά τους (ως φορείς-

ιδιοκτήτες). 

 

• ε) Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες (ή Αποτίμησης)*, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία τόσο των αναλυτών όσο και 

των επενδυτών σε περιπτώσεις που πρόκειται να λάβουν σημαντικές 

επενδυτικές αποφάσεις όπως είναι η αγορά ή η ρευστοποίηση των 

ήδη επενδυτικών τους θέσεων που μπορεί να αφορούν σε μετοχές, 

ομόλογα κλπ.  

 

• * δεν εξετάζονται στην παρούσα ενότητα. 
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        Μέση Μέση Ετήσια   Αυξομειώσεις   

Ενεργητικό 2011 2012 2013 Τιμή Μεταβολή 2012- 2013 2011 - 2012 

        Τριετίας (%)   Ποσό %   Ποσό % 

Πάγιο Ενεργητικό       

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 273 248 245 255 -5,3 -3 -1,21   -25 -9,16 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.410 1.973 2.761 2.048 39,9 788 39,94   563 39,93 

Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ. Απαιτήσεις 64 129 394 196 148,1 265 205,43   65 101,56 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 1.747 2.350 3.400 2.499 39,5 1.050 44,68   603 34,52 

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό       

Αποθέματα 826 1.082 1.635 1.181 40,7 553 51,11   256 30,99 

Απαιτήσεις 642 920 1.250 938 39,5 330 35,87   278 43,30 

Χρεόγραφα 9 861 1 290 -66,7 -860 -99,87   852 
9.466,6

7 

Διαθέσιμα 863 104 32 33 -80,7 -72 -69,23   -759 -87,95 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 2.340 2.967 2.918 2.742 11,7 -49 -1,65   627 26,79 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 66 92 7 55 -67,4 -85 -92,39   26 39,39 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

4.153 

 

5.409 

 

6.325 

 

5.296 

 

23,4 

 
  

916 

 

16,93 

 
  

1.256 

 

30,24 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Συγκριτικοί Ισολογισμοί της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 2011-2013 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) 

Συγκριτικοί Ισολογισμοί της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 2011-2013 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

  
        Μέση Μέση Ετήσια   Αυξομειώσεις   

Παθητικό 2011 2012 2013 Τιμή Μεταβολή 2012- 2013 2011 2012 

        Τριετίας (%)   Ποσό %   Ποσό % 

Ίδια Κεφάλαια       

Ίδια Κεφάλαια 2.937 3.282 3.824 3.348 14,1 542 16,51   345 11,75 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.937 3.282 3.824 3.348 14,1 542 16,51   345 11,75 

      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα - 43 94 46 - 51 118,60   43 - 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 355 725 645 575 34,8 -80 -11,03   370 104,23 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
355 768 739 621 44,3 -29 -3,78   413 116,34 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 833 1.268 1.669 1.257 41,5 401 31,62   435 52,22 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
833 1.268 1.669 1.257 41,5 401 31,62   435 52,22 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 28 91 93 71 82,2 2 2,20   63 225,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
4.153 

 

5.409 

 

6.325 

 

5.297 

 

23,4 

 
  

916 

 

16,93 

 

1.256 

 

30,24 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Συγκριτικές Καταστάσεις της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 2011-2013 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 
        Μέση Μέση Ετήσια   Αυξομειώσεις   

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2011 2012 2013 Τιμή Μεταβολή 2012- 2013 2011- 2012 

        Τριετίας (%)   Ποσό %   Ποσό % 

  Έσοδα Πωλήσεων 3.862,0 4.795,0 5.766,0 4.0807,7 22,2 971,0 20,25 933,0 24,16 

- Κόστος Πωληθέντων 2.056,0 2.614,0 3.166,0 2.612,0 24,1 552,0 21,12 558,0 27,14 

+ Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 1,0 0,7 20,0 7,2 347,2 19,3 2.757,14 -0,3 -30,00 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης 1.807,0 2.181,7 2.620,0 2.202,9 20,4 438,3 20,09 374,7 20,74 

- Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 421,0 501,0 659,0 527,0 25,1 158,0 31,54 80,0 19,00 

- Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 693,0 898,0 1.268,0 953,0 35,3 370,0 41,20 205,0 29,58 

- Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών & 

    Ανάπτυξης 
0,0 13,0 56,0 23,0 - 43,0 330,77 13,0 - 

Μερικά Αποτ/τα Εκμ/σης 693,0 769,7 637,0 699,9 -4,1 -132,7 -17,24 76,7 11,07 

+ Έσοδα Συμμετοχών & 

    Χρεογράφων 
0,0 106,0 0,3 35,4 - -105,7 -99,72 106,0 - 

+ Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έξ. 107,0 12,0 156,0 91,7 20,7 144,0 1.200,00 -95,0 -88,79 

-  Χρεωστικοί Τόκοι 172,0 346,0 237,0 251,7 17,4 -109,0 -31,50 174,0 101,16 

Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης 628,0 541,7 556,3 575,3 -5,9 14,6 2,70 -86,3 -13,74 

+ Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 32,0 43,0 92,0 55,7 69,6 49,0 113,95 11,0 34,38 

-  Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 31,0 46,0 56,0 44,3 34,4 10,0 21,74 15,0 48,39 

Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα 629,0 538,7 592,3 586,7 -3,0 53,6 9,95 -90,3 -14,36 

- Αποσβέσεις Παγίων 122,0 0,0 35,0 52,3 -46,4 35,0 - -122,0 -100,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 507,0 538,7 557,3 534,4 4,8 18,6 3,45 31,7 6,25 
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Ενεργητικό 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Πάγιο Ενεργητικό   

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 3,60 3,36 5,74 5,74 6,58 4,58 3,87 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 45,04 44,22 46,42 45,13 33,95 36,48 43,65 

Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ. Απαιτήσεις 0,15 0,13 1,92 1,99 1,54 2,39 6,23 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 48,79 47,71 54,08 52,86 42,07 43,45 53,75 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Αποθέματα 2 24,78 20,11 21,89 19,89 20,00 25,85 

Απαιτήσεις 27,38 25,01 23,53 19,58 15,46 17,01 19,76 

Χρεόγραφα 0,00 0,06 0,32 1,57 0,22 15,92 0,02 

Διαθέσιμα 1,38 2,44 1,50 3,17 20,78 1,92 0,51 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 51,07 52,29 45,45 46,21 56,34 54,85 46,14 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0,14 0,00 0,47 0,93 1,59 1,70 0,11 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ισολογισμοί Κοινού Μεγέθους της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 2007-2013 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 
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Παθητικό 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ίδια Κεφάλαια   

Ίδια Κεφάλαια 37,04 44,91 63,16 68,22 70,72 60,68 60,46 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37,04 44,91 63,16 68,22 70,72 60,68 60,46 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0,00 0,50 0,39 1,67 0,00 0,80 1,48 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15,93 13,90 11,18 11,78 8,55 13,40 10,20 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 15,93 14,40 11,57 13,45 8,55 14,20 11,68 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45,22 37,47 24,82 17,77 20,06 23,44 26,39 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 45,22 37,47 24,82 17,77 20,06 23,44 26,39 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 1,81 3,22 0,45 0,56 0,67 1,68 1,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια) 

Ισολογισμοί Κοινού Μεγέθους της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 2007-2013 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 
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Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Έσοδα Πωλήσεων 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

- Κόστος Πωληθέντων 59,11 54,50 55,24 48,01 53,24 54,51 54,91 

+ Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 0,62 0,57 0,08 0,17 0,03 0,01 0,35 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης 41,51 46,07 44,84 52,16 46,79 45,50 45,44 

- Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 9,76 11,03 12,56 14,07 10,90 10,45 11,43 

- Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 12,70 10,16 18,09 19,82 17,95 18,73 21,99 

- Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών & 

    Ανάπτυξης 
0,00 0,00 0,33 0,31 0,00 0,27 0,97 

Μερικά Αποτ/τα Εκμ/σης 19,05 24,88 13,86 17,96 17,94 16,05 11,05 

+ Έσοδα Συμμετοχών & 

    Χρεογράφων 
2,20 0,96 0,45 1,29 0,00 2,21 0,01 

+ Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έξ. 5,05 1,11 3,23 1,77 2,77 0,25 2,71 

-  Χρεωστικοί Τόκοι 11,23 7,56 5,47 2,21 4,45 7,21 4,13 

Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης 15,07 19,39 12,07 18,81 16,26 11,30 9,64 

+ Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 0,00 0,00 0,63 0,76 0,83 0,90 1,60 

-  Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 0,72 1,00 0,78 0,82 0,80 0,97 0,97 

Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα 14,35 18,39 11,92 18,75 16,29 11,23 10,27 

- Αποσβέσεις Παγίων 1,34 1,98 3,23 2,66 3,16 0,00 0,60 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 13,01 16,41 8,69 16,09 13,13 11,23 9,67 

- Φόρος Εισοδήματος 2,46 1,89 3,85 5,59 3,65 3,52 3,02 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 10,55 14,52 4,84 10,50 9,48 7,71 6,65 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης Κοινού Μεγέθους της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για 

την περίοδο 2007-2013 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 
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Ενεργητικό 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Πάγιο Ενεργητικό   

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 218 234 273 248 245 100 107 125 114 112 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.764 1.839 1.410 1.973 2.761 100 104 80 112 157 

Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ. 

Απαιτήσεις 
73 81 64 129 394 100 11 88 177 540 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 2.055 2.154 1.747 2.350 3..400 100 105 85 114 165 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Αποθέματα 764 892 826 1.082 1.635 100 117 108 142 214 

Απαιτήσεις 894 798 642 920 1.250 100 89 72 103 140 

Χρεόγραφα 12 64 9 861 1 100 533 75 7.175 8 

Διαθέσιμα 57 129 863 104 32 100 226 1.514 182 56 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.727 1.883 2.340 2.967 2.918 100 109 135 172 169 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
18 38 66 92 7 100 211 367 511 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
3.800 4.075 4.153 5.409 6.325 100 107 109 142 166 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Κατάσταση Ισολογισμοί Ποσοστών Τάσης της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 

2009-2013 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 
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Παθητικό 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Ίδια Κεφάλαια   

Ίδια Κεφάλαια 2.400 2.780 2.937 3.282 3.824 100 116 122 137 159 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.400 2.780 2.937 3.282 3.824 100 116 122 137 159 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 15 68 - 43 94 100 453 - 287 627 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 425 480 355 725 645 100 113 84 171 152 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
440 548 355 768 739 100 125 81 175 168 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 943 724 833 1.268 1.669 100 77 88 134 177 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Παθητικού 943 724 833 1.268 1.669 100 77 88 134 177 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 17 23 28 91 93 100 135 165 535 547 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.800 4.075 4.153 5.409 6.325 100 107 109 142 166 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (συνέχεια) 

Κατάσταση Ισολογισμοί Ποσοστών Τάσης της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για την περίοδο 

2009-2013 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 
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Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

    (ποσά σε εκατ. ευρώ) (ποσοστά) 

  Έσοδα Πωλήσεων 2.692,0 3.568,0 3.862,0 4.795,0 5.766,0 100 133 143 178 214 

- Κόστος Πωληθέντων 1.487,0 1.713,0 2.056,0 2.614,0 3.166,0 100 115 138 176 213 

+ Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 2,0 6,0 1,0 0,7 20,0 100 300 50 35 1.000 

   Μικτά Αποτ/τα Εκμ/σης 1.207,0 1.861,0 1.807,0 2.181,7 2.620,0 100 154 150 181 217 

- Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 338,0 502,0 421,0 501,0 659,0 100 149 125 148 195 

- Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 487,0 707,0 693,0 898,0 1.268,0 100 145 142 184 260 

- Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών & 

Ανάπτυξης 
9,0 11,0 0,0 13,0 56,0 100 122 - 144 622 

Μερικά Αποτ/τα Εκμ/σης 373,0 641,0 693,0 769,7 637,0 100 172 186 206 171 

+ Έσοδα Συμμετοχών & 

    Χρεογράφων 
12,0 46,0 0,0 106,0 0,3 100 383 - 883 3 

+ Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έξ. 87,0 63,0 107,0 12,0 156,0 100 72 123 14 179 

-  Χρεωστικοί Τόκοι 147,0 79,0 172,0 346,0 237,0 100 54 117 235 161 

Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης 325,0 671,0 628,0 541,7 556,3 100 206 193 167 171 

+ Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 17,0 27,0 32,0 43,0 92,0 100 159 188 253 541 

-  Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 21,0 29,0 31,0 46,0 56,0 100 138 148 219 267 

Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα 321,0 669,0 629,0 538,7 592,3 100 208 196 168 185 

- Αποσβέσεις Παγίων 87,0 95,0 122,0 0,0 35,0 100 109 140 - 40 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 234,0 574,0 507,0 538,7 557,3 100 245 217 230 238 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης Ποσοστών Τάσης της «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. για 

την περίοδο 2009-2013 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

• Ρευστότητα = η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 

βραχυπρόθεσμα στις υποχρεώσεις της. 

• Μακροχρόνια η ρευστότητα εξαρτάται από τη μακροχρόνια 

αποδοτικότητα. 

• Βραχυχρόνια  η ρευστότητα και η αποδοτικότητα είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

• Μέτρηση Ρευστότητας : 

• 1η κατηγορία: κλασικός τρόπος με μεμονωμένους δείκτες. 

• 2η κατηγορία: νεότερος τρόπος με την κατάσταση μεταβολών 

χρηματοοικονομικής θέσης. 

• Είναι ισχυρή η τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης εάν 

είναι σε θέση: 

1. ικανοποιεί τις αξιώσεις βραχυχρόνιων πιστωτών 

2. διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ = ΚΥΚΛΟΦΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ΚΠΣ) – ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΒΥ) 

3. καταβάλλει τρέχοντες τόκους και μερίσματα. 

 

4. διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική διαβάθμιση από μέρους τρίτων 

    έλλειψη ρευστότητας  οδηγεί σε αναγκαστική εκποίηση ΠΠΣ  

                   χρεοκοπία  πτώχευση 
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ΓΕΝΙΚΗ ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

82 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =  Κυκλοφορούν Ενεργητικό          

                                                              Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

 

• Χρησιμότητες του δείκτη 

1. προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο τα ΚΠΣ καλύπτουν τις ΒΥ 

2. προσδιορίζει το περιθώριο ασφαλείας 

3. μετρά το περίσσευμα ρευστών κεφαλαίων πάνω σε τρέχουσες 

υποχρεώσεις 

• Ανάλυση στοιχείων ΒΥ 

• Επηρεάζονται από το ύψος των πωλήσεων. 

• Είναι δυνατό να είναι η ΚΡ υψηλή και να υπάρχει αδυναμία 

αντιμετώπισης των ΒΥ εξαιτίας της μορφής των ΚΠΣ. 

 



ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

83 

• Ανάλυση στοιχείων ΚΠΣ 

• Αποθέματα             το ύψος τους επηρεάζεται από 

                                                               το ύψος των πωλήσεων και τις 

                                                               αναμενόμενες πωλήσεις 

• Εισπρακτέοι λογαριασμοί                   το ύψος τους σε σχέση με τις 

                                                              πωλήσεις προσδιορίζεται από 

                                                              τους όρους του εμπορίου και 

                                                              την πιστωτική πολιτική 

• Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών      απόθεμα προληπτικού 

                                                              χαρακτήρα για αντιμετώπιση 

                                                              βραχυχρόνιων διαταραχών 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ή ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
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Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν – Αποθέματα 

                                                             Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

 

• Αποτελεί πιο αυστηρό τεστ καθώς περιλαμβάνει στοιχεία του 
κυκλοφοριακούν ενεργητικού που είτε είναι είτε μπορούν να 
μετασχηματιστούν σε μετρητά σχετικά εύκολα. Δεν περιλαμβάνει τα 
αποθέματα γιατί δεν είναι εύκολο να μετατραπούν σε μετρητά. 

 

• Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η 
επιχείρηση. Γενικά, μεγαλύτερος του 1,5 θεωρείται καλή ένδειξη. 
Εάν ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, η επιχείρηση μπορεί να 
μην μπορέσει να ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής 
μετρητών (π.χ. αποπληρωμή βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης). 

 



ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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• Η απόδοση μιας επιχείρησης επηρεάζεται από τις αποφάσεις και τις 

διάφορες πολιτικές που ακολουθεί η διοίκηση της. Οι δείκτες 

απόδοσης παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα με την οποία 

διοικείται μια επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

• Αυτός ο αριθμοδείκτης δείχνει την απόδοση που λαμβάνει η μονάδα 

για κάθε ευρώ πωλήσεων.  

• Υψηλές τιμές αυτού του αριθμοδείκτη είναι πιο επιθυμητές.  

• Μια άλλη εκδοχή αυτού του αριθμοδείκτη είναι η χρησιμοποίηση στον 

αριθμητή του μεγέθους Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 

(ΚΠΤΦΑ). 

 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων 

              Πωλήσεις 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους =   Καθαρό Κέρδος 

                                         Πωλήσεις 



ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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• Οι δείκτες αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν 

είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη 

επενδυθέντων κεφαλαίων ή με τη δέσμευση νέων πόσο 

αποτελεσματικά διοικείται η μονάδα. 

 

• Δείκτης Απόδοσης επί της Επένδυσης (ROI) ή επί των Συνολικών 

Περιουσιακών Στοιχείων (ROA) 

 

 

 

ROI ή ROA  =  Καθαρά Κέρδη 

       Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 



Πώς επιτυγχάνεται; 

Αύξηση Αποδοτικότητας 

των Επενδυμένων Κεφαλαίων 

Αύξηση 

Κερδών 

Μείωση 

Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

Αύξηση 

Πωλήσεων 

Μείωση Δαπανών 

Πωλήσεων και 

Διοίκησης 

 

Μείωση Άμεσου 

Κόστους των 

Πωληθέντων 

Μείωση 

ΠΠΣ 

Μείωση 

Κεφαλαίου 

Κίνησης 
Καλύτερη 

συντήρηση 

Αργότερη 

αντικατάσταση 

Πώληση & 

Μίσθωση 

Παραγωγή Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Παραγωγη •Χρηματοδότηση •Ευθύνη : 

  

    

Αύξηση Πιστωτών 

Μάλλον 

με βραχυπρόθεσμη 

παρά μακροπρόθεσμη 

κεφαλαιοποίηση 

Μείωση 

Αποθεμάτων 

Δανειστών 

Ρευστών 

    

87 



ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) 

• Αυτός ο αριθμοδείκτης συνοψίζει την επιτυχία της διοίκησης της 

επιχείρησης να μεγιστοποιήσει το ποσοστό απόδοσης επί του 

επενδυθέντος κεφαλαίου από μέρους των κατόχων κοινών μετοχών.  
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ROE = Καθαρά Κέρδη  =         Πωλήσεις           x   Καθαρά Κέρδη       /       Ίδια Κεφάλαια 

            Ίδια Κεφάλαια       Σύνολο Ενεργητικού        Πωλήσεις             Σύνολο Ενεργητικού 

ROE =     Καθαρά Κέρδη    x  Κέρδη προ Φόρων  x     ΚΠΤΦ    x        Πωλήσεις        x Σύν. Ενεργητικού 

            Κέρδη προ Φόρων                ΚΠΤΦ               Πωλήσεις     Σύν. Ενεργητικού         Ίδια Κεφάλαια 



ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ή  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
• Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μια 

επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία 
πωλήσεων. Ειδικότερα, οι δείκτες αυτοί προσπαθούν να απαντήσουν 
στο εξής ερώτημα: Με βάση τις τρέχουσες ή προβλεπόμενες 
πωλήσεις της επιχείρησης, είναι το μέγεθος της κάθε εξεταζόμενης 
κατηγορίας ενεργητικού πολύ μεγάλο, πολύ μικρό ή βρίσκεται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα;  

 

• Εάν το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, τότε οι δαπάνες θα είναι αυξημένες 
και τα κέρδη μειωμένα. Αντιθέτως, εάν το μέγεθος είναι πολύ μικρό, 
τότε σημαντικό μέρος του κέρδους των πωλήσεων θα χάνεται.  

 

• Η διαχρονική ανάλυση τάσης στους συγκεκριμένους δείκτες 
αναδεικνύει προβλήματα: Ταμειακών ροών, ρευστότητας, επιβίωσης. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

• Ο δείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα 
ανακυκλώνονται για να δημιουργήσουν τον συγκεκριμένο όγκο 
πωλήσεων σε μία λογιστική χρήση. 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                                                  Μέσο Ύψος Αποθεμάτων 

 

  Πόσες φορές κυκλοφορούν τα αποθέματα ανά έτος. 

      Δηλαδή, αν ο δείκτης μας δείξει 6 φορές αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση 

      κρατάει τα αποθέματα για 2 μήνες. 

  

      Αν μας δείξει 4 φορές σημαίνει ότι τα κρατάει 3 μήνες κλπ. 

 

      Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο καλύτερος είναι. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

• Ποιος δείκτης είναι καλός; Ο δείκτης εξαρτάται από κλάδο σε κλάδο, 
από επιχείρηση σε επιχείρηση και λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας 
πιθανή εποχικότητα των προϊόντων. 

 

Πολλοί Αναλυτές χρησιμοποιούν το δείκτη αντεστραμμένο ως: 

 

Μέσο ύψος αποθεμάτων    * 365 = αριθμός ημερών που κυκλοφορούν  

Κόστος Πωληθέντων              τα αποθέματα από την ημέρα 

                                                παραγωγής την ημέρα πώλησης. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

• Ο δείκτης αυτός δείχνει τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε ευρώ 
που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης. Για παράδειγμα, 
εάν ο δείκτης είναι ίσος με 1, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση 
πραγματοποίησε πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ευρώ που 
επενδύθηκε στο ενεργητικό της. 

 

• Άρα, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποτελεσματική είναι η 
διοίκηση του ενεργητικού μιας επιχείρησης στη δημιουργία 
πωλήσεων. 

 

• Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση 
προβαίνει σε εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της 
στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Το 
αντίθετο σηματοδοτεί ένας χαμηλός δείκτης. 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού = Πωλήσεις               . 

                                                                Σύνολο Ενεργητικού  
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 

• Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει τον βαθμό παγιοποίησης (δηλαδή την 
κεφαλαιακή ένταση) μιας επιχείρησης. 

 

• Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο περισσότερα πάγια 
χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για τη δημιουργία του συγκεκριμένου 
ύψους πωλήσεων και αντιστρόφως. 

 

• Στον παρανομαστή αυτού του δείκτη, τα καθαρά πάγια ισούνται με τα 
πάγια μείον τις αποσβέσεις. 

 

     Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων =   Πωλήσεις       . 

                                                               Καθαρά Πάγια 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

• Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το τμήμα των πωλήσεων που είναι 

δεσμευμένο σε εισπρακτέους λογαριασμούς ή την ταχύτητα με την οποία 

ανακυκλώνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί μιας επιχείρησης μέσα σ’ ένα 

έτος. 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων =  

Πωλήσεις                   

Μέσο ύψος Απαιτήσεων 
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ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
• Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει τον μέσο αριθμό των ημερών οι οποίες 

χρειάζονται για να εισπραχθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί (δηλαδή οι 
απαιτήσεις) μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, ο δείκτης αυτός 
αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει η 
επιχείρηση μετά την πραγματοποίηση μιας πώλησης, για να εισπράξει 
μετρητά.  

 

• Ο δείκτης χρησιμοποιεί τις συνολικές πωλήσεις, καθώς οι πιστωτικές 
πωλήσεις δεν είναι συνήθως διαθέσιμες. 

 

• Η μέση διάρκεια είσπραξης συγκρίνεται συνήθως με την περίοδο 
πίστωσης, την οποία παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της. 

 

 

     Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων=  Μέσο ύψος Απαιτήσεων* 365 

                                                                       Πωλήσεις  

 

 Αριθμός ημερών χορηγημένης Εμπορικής Πίστωσης. 

 Όσο μικρότερος ο δείκτης, τόσο καλύτερος. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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Δείκτης Καθαρής Θέσης προς   =               Καθαρή Θέση 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων     Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 



ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
• Οι επιχειρήσεις ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού διακρίνονται σε 

επιχειρήσεις έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων και σε 

επιχειρήσεις έντασης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 

 

• Επομένως, έχουμε : 
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Δ.Π.Π.  =     Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

       Σύνολο  Ενεργητικού 



ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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Δ.ΑΥΤΟΧ. ΠΠΣ.  =               Ίδια Κεφάλαια 

                             Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 



ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
• Εκφράζεται με το λόγο των παγίων περιουσιακών στοιχείων προς τα 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια και εμφανίζει το βαθμό κάλυψης των 

μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης. Έτσι, ο δείκτης αυτός δίνει πληροφόρηση για τις 

υφιστάμενες συνθήκες εξασφάλισης των μακροπρόθεσμων δανειστών 

της επιχείρησης.  

• Επομένως, έχουμε : 

 

99 

Π.Π.Σ./ Μ.Κ.  =    Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

                Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 



ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

     Οι ετήσιες δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης αναφέρονται στην 
καταβολή των τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους, όπως επίσης και 
στην αποπληρωμή των δόσεων των δανείων. Η μέτρηση της ικανότητας 
της επιχείρησης για την απρόσκοπτη αντιμετώπιση των δανειακών της 
υποχρεώσεων γίνεται συνήθως με τους εξής δείκτες : 

      

     Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

• Ο δείκτης αυτός εμφανίζει το βαθμό κάλυψης των τόκων από τα κέρδη 

πριν από τόκους και φόρους (ΚΠΤΦ) της επιχείρησης. 

• Επομένως έχουμε : 
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Δ.Κ.Τ.  =    Κ.Π.Τ.Φ. 

        Τόκοι Πληρωτέοι 



ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

     Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης (Β.Δ.Ε): Αυτός ο 
αριθμοδείκτης μετρά το ποσοστό του ύψους των συνολικών ξένων 
κεφαλαίων που έχουν χορηγήσει οι πιστωτές στην μονάδα. 

 

 

 

 

 

 

• Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου 

για τους πιστωτές λόγω της πιθανότητας η μονάδα να καταστεί 

αφερέγγυα, προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών 

έναντι της.  

 

• Όσο μικρότερος ο Β.Δ.Ε., τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφαλείας 

έναντι των ζημιών των πιστωτών στην περίπτωση ρευστοποίησης.  

 

101 

Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Σύνολο Ενεργητικού 



ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

• Η μέτρηση της δανειακής επιβάρυνσης μπορεί επίσης να γίνει με τον 

ακόλουθο δείκτη: 

 

 

• Αυτός ο δείκτης μετρά τα κεφάλαια που παρέχονται στην μονάδα από 

τους πιστωτές έναντι των κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες (π.χ. μετόχους, 

εταίρους). 

• Μια παραλλαγή είναι ο δείκτης: 

 

 

• Αυτός ο δείκτης μετρά το ισοζύγιο (balance) μεταξύ ξένων και ιδίων 

κεφαλαίων στην συνολική κεφαλαιακή δομή της μονάδας. 
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Συνολικό Χρέος (Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων) 

Ίδια Κεφάλαια 

Μακροπρόθεσμα Ξένα Κεφάλαια 

Ίδια Κεφάλαια 



ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

• Η μέτρηση της δανειακής επιβάρυνσης μπορεί επίσης να γίνει με τον 

ακόλουθο δείκτη: 

 

 

• Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του συνόλου των στοιχείων του 

ενεργητικού μιας επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από από τους 

πιστωτές. 
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Συνολικό Χρέος (Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων) 

Συνολικά Κεφάλαια 



 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 
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