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1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Χρηματοοικονομική Επιστήμη, τα τελευταία χρόνια, έχει εξελιχθεί σημαντικά. 
Η ανάπτυξή της έγινε τόσο σε ότι αφορά στα εργαλεία και τα χρηματοοικονομικά 
μέσα, όσο και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάλυση των στοιχείων. Μια ση-
μαντική ειδοποιός διαφορά, σε σχέση με το παρελθόν, είναι ότι συνδέθηκε στενά 
(ή ακόμα στενότερα) με άλλες επιστήμες, όπως είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η 
Ελεγκτική, η Λογιστική, η Διοίκηση Λειτουργιών, η Μικροοικονομική, η Μακροοι-
κονομική, η Στατιστική, το Μάρκετινγκ, κλπ. Η σύγχρονη Χρηματοοικονομική Επι-
στήμη και η Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έχει γίνει μια αρκετά 
σύνθετη διαδικασία. Οι παράγοντες που συνέβαλλαν σε αυτό είναι οι εξής:

 • Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
 • Οι νέες μορφές επενδύσεων.
 • Τα νέα λογιστικά πρότυπα.
 • Οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών για εμπεριστατωμένη και ακριβή 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς κεφαλαίου και χρήματος.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που οδήγησαν στη σύγχρονη μορφή της τη Χρημα-
τοοικονομική Επιστήμη είναι:

 • Η εισαγωγή των νέων λογιστικών προτύπων και κυρίως η αλλαγή στον τρόπο 
υπολογισμού και απεικόνισης των λογαριασμών.

 • Οι εξελίξεις στον οικονομικό κόσμο και κυρίως τα μεγάλα χρηματοοικονομικά 
σκάνδαλα.

 • Η δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών μέσων και εργαλείων και η ανά-
πτυξη της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

H σύνδεση της Χρηματοοικονομικής με την Λογιστική, ιδιαίτερα, και η 
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αλληλεπίδραση τους επέφερε τις περισσότερες αλλαγές στον τρόπο και την μέθοδο 
προσέγγισης και των δύο. Ο τρόπος αντίληψης των εννοιών και των λογαριασμών 
της λογιστικής, ο τρόπος υπολογισμού τους άλλαξε σημαντικά από την προσέγγιση 
της λογιστικής στην χρηματοοικονομική, π.χ. ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέ-
σεων και των επισφαλών πελατών. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε ένα υπόστρωμα 
μεταξύ της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης που καλύπτεται από την 
χρηματοοικονομική ανάλυση. 

Μία από τις αλλαγές, επίσης, που έχει λάβει χώρα είναι η σύνδεση της διοικη-
τικής λογιστικής με την χρηματοοικονομική ανάλυση. Αυτές οι δύο αλλαγές έχουν 
κάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση σημαντικό εργαλείο προσέγγισης και των 
δύο άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

Το βιβλίο αυτό έχει μία διαφορετική προσέγγιση από τα άλλα που καλύπτουν 
το γνωστικό αντικείμενο. Η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός ότι δεν θεωρεί δε-
δομένη ή δεν προϋποθέτει γνώσεις από άλλα γνωστικά αντικείμενα ή μαθήματα 
για την κατανόηση των εννοιών που καλύπτει το βιβλίο. Παράλληλα, τα μαθησιακά 
αποτελέσματα του βιβλίου προκύπτουν από τη σταδιακή, αλλά ολοκληρωμένη, κά-
λυψη του γνωστικού αντικειμένου της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της αξιολό-
γησης επενδύσεων, της αποτίμησης επιχειρήσεων και την εισαγωγή στο γνωστικό 
αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η επιλογή της ευρείας κάλυψης 
του αντικειμένου έγινε έτσι ώστε ο φοιτητής και ο αναλυτής να έχει στη διάθεσή 
του όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και να είναι σε θέση να κάνει μία ολοκλη-
ρωμένη ανάλυση των χρηματοοικονομικών – οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρη-
σης, αλλά και της δυναμικής της. 

Οι συγγραφείς του βιβλίου προσπάθησαν να δώσουν στο φοιτητή και τον ανα-
γνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι η χρηματοοικονομική ανάλυση και η χρη-
ματοοικονομική επιστήμη χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο εύρος επαγγελμάτων 
ή / και ότι έχει πολλαπλές χρήσεις για την επιχείρηση, καθώς η χρηματοοικονομική 
ανάλυση δεν είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
από λογιστές ή οικονομικά στελέχη, αλλά είναι περισσότερο ένα εργαλείο που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη που είναι ενταγμένα, επη-
ρεάζουν και επηρεάζονται από την λειτουργία μίας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό 
συμπεριλήφθηκαν κεφάλαια, όπως είναι αυτό που παρουσιάζει την σχέση της ελε-
γκτικής, της αποτίμησης, κοκ, με τη Χρηματοοικονομική Επιστήμη.

Το βιβλίο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο φοιτητής να μπορεί ταυτό-
χρονα να εμπλουτίζει τις γνώσεις του στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη και να 
αναπτύσσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη ανάλυση της 
χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης. Η χρήση πολλαπλών παραδειγμάτων 
γίνεται για να δοθεί η δυνατότητα στο χρήστη του βιβλίου να κατανοήσει τις λεπτές 
διαφορές μεταξύ των εννοιών και το πως επηρεάζουν την εικόνα που δίνεται στον 
εξωτερικό χρήστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και παράλληλα να δώσει 
στον αναγνώστη την δυνατότητα να αντιληφθεί ότι η χρηματοοικονομική ανά-
λυση δεν είναι μία θεωρητική προσέγγιση των καταστάσεων, αλλά πηγάζει και έχει 
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πρακτικές εφαρμογές. Επίσης, στο βιβλίο λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η δυνα-
μική που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη συγκεκριμένη επιστήμη, 
πρέπει να κάνει τον αναλυτή ιδιαίτερα προσεκτικό στον τρόπο ανάλυσης. Για αυτό 
και παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς, αλλά 
και όλοι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να ερμηνευτεί ένα στοιχείο. 

Μία από τις αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης στην χρηματοοικονομική ανάλυση 
είναι η έλλειψη της δομημένης, γραμμικής και αλγοριθμικής σκέψης. Αντίθετα, η 
σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση επιτάσσει την συνθετική και δημιουργική 
σκέψη και παράλληλα την αντίληψη ότι οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί που 
αναλύονται είναι παράγωγα συγκεκριμένων γεγονότων που μέχρι την στιγμή της λο-
γιστικοποίησής τους, αλλά ακόμα και μετά από αυτήν επιδρούν στην διαμόρφωση 
των λογαριασμών. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λογιστικής που καταγράφει γεγο-
νότα και διαστάσεις τους που, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
μπορούν να λογιστικοποιηθούν, στην σύγχρονη χρηματοοικονομική επιστήμη ανα-
γνωρίζεται ότι πολλά γεγονότα που δεν μπορούν άμεσα να λογιστικοποιηθούν μπο-
ρούν να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική συμπεριφορά και τα αποτελέσματα, 
τόσο στο παρών, όσο και στο μέλλον. Αυτή η δυναμική και όχι στατική προσέγγιση 
στην ανάλυση, πάρα το γεγονός ότι προσθέτει ένα βαθμό δυσκολίας, εμπλουτίζει 
σημαντικά την χρηματοοικονομική ανάλυση και της δίνει μία προστιθέμενη αξία 
που δεν μπορεί να έχει χωρίς αυτή. 

Παρά το γεγονός ότι η επιθυμία των συγγραφέων ήταν το βιβλίο να αποτελεί 
μία ολοκληρωμένη ενότητα και ολιστικό εργαλείο που καλύπτει το γνωστικό αντι-
κείμενο χωρίς προαπαιτούμενα ή ανάγκη για αναφορές σε άλλα βιβλία, ορισμένα 
γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι αυτό των προβλέψεων, της λογιστικής απεικόνι-
σης, κλπ. δεν καλύπτονται στην ολότητά τους. Η διασύνδεση της χρηματοοικονομι-
κής ανάλυσης με πολλά γνωστικά αντικείμενα είναι δεδομένη, αλλά η παραπομπή 
σε εξειδικευμένα βιβλία των άλλων γνωστικών αντικειμένων γίνεται, όσο είναι δυ-
νατόν σε ελάχιστο βαθμό. Παρά ταύτα, ο χρήστης του βιβλίου ορισμένες φορές θα 
πρέπει να αναζητήσει στα εξειδικευμένα βιβλία τις πρόσθετες πληροφορίες – γνώ-
σεις ή εργαλεία που πιθανώς θα χρειαστεί.

Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η χρηματοοικονομική επιστήμη (όπως και η λογι-
στική, η διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ.) αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ταχύτατα και 
παράλληλα με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα τις τελευταίες δεκαετίες, πολλοί όροι 
και έννοιες στην ελληνική γλώσσα έχουν αλλάξει περιεχόμενο ή χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά. Τέτοια παραδείγματα όρων είναι τα εξής:

 • Δεν χρησιμοποιείται ο όρος περιουσία ή περιουσιακό στοιχείο, αλλά ο όρος 
στοιχείο ενεργητικού, γιατί έχει αλλάξει ο ορισμός και δίνεται έμφαση πε-
ρισσότερο στον έλεγχο παρά στη νομική κατοχή ενός στοιχείου (παγίου ή 
κυκλοφορούντος).

 • Ο όρος Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) εναλ-
λακτικά στη βιβλιογραφία μπορεί να παρουσιάζεται ως Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
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Αναφοράς. Οι πολλαπλές ελληνικές ονομασίες προέρχονται από τη διχογνω-
μία για τη μετάφραση της λέξης Reporting.

 • Στην ονομασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται, τόσο 
η παραδοσιακή ελληνική ονομασία (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, 
κλπ.), όσο και οι νέες προτεινόμενες ονομασίες (Κατάσταση Χρηματοοικονο-
μικής Θέσης, Κατάσταση Εισοδήματος, κλπ.).

Το βιβλίο ξεκινά από την περιγραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την 
σύνθεση των επιμέρους λογαριασμών, την περιγραφή της δομής των χρηματοοι-
κονομικών καταστάσεων και συνεχίζει με την ανάλυση των βασικών εργαλείων της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες κατηγοριο-
ποιούνται σε πέντε (5) ομάδες, ανάλογα με την δομή τους, τις παραγόμενες πλη-
ροφορίες και την χρήση τους. Επιπρόσθετα, δίνονται πρόσθετα εργαλεία ανάλυσης 
των επιμέρους λογαριασμών και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (όπως 
είναι η κάθετη και οριζόντια ανάλυση). Για την διευκόλυνση του χρήστη των χρημα-
τοοικονομικών καταστάσεων στην κατανόηση της μεθόδου προσέγγισης της ανά-
λυσης, παρατίθενται επιμέρους πληροφορίες (π.χ. προβλέψεις) και στοιχεία από 
άλλα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε ο χρήστης του βιβλίου να είναι σε θέση να 
προβεί στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης με 
τις γνώσεις και πληροφορίες που περιέχονται στο βιβλίο και μόνο.

Τέλος, στο βιβλίο γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης πιο σύνθετων αναλύσεων 
που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον αναγνώστη, όπως είναι αυτή της αποτίμησης 
επιχειρήσεων, της διαχείρισης ταμιακών διαθεσίμων, της διαχείρισης απαιτήσεων, 
κλπ. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη του βιβλίου να καταλά-
βει την πολυπλοκότητα της ανάλυσης και την δυνατότητα χρήσης της σε πολλαπλά 
αντικείμενα και περιπτώσεις.

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Η παρουσίαση των ορισμών είναι ουσιαστική διότι με αυτόν τον τρόπο και μόνο 
μπορεί να υπάρξει ένας κοινός κώδικας για την κατανόηση των επόμενων κεφα-
λαίων. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν οι βασικοί ορισμοί και μόνο. Η 
ύπαρξη περισσοτέρων του ενός ορισμού για μία έννοια παρατίθεται αποκλειστικά 
για να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει στην ολότητά της την έννοια αυτή.

Beta: Ένα στατιστικό μέτρησης του συστηματικού κινδύνου μίας μετοχής, η τάση 
της τιμής μίας μετοχής να συσχετίζεται με τις μεταβολές ενός δείκτη ή της αγοράς.

Άυλο περιουσιακό στοιχείο (intangible asset): Είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη 
νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις: α) 
Είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντό-
τητα και να πωλείται, μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από 
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μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, β) προκύ-
πτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα 
είναι μεταβιβάσιμα, ή διαχωρίσιμα από την οντότητα, ή από άλλα δικαιώματα και 
δεσμεύσεις.

Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον 
όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού 
στοιχείου (π.χ. του τιμολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση με ό,τι απαιτείται από 
τον παρόντα νόμο ή με ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου 
εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες 
προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους 
αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits).

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του 
φόρου εισοδήματος που οφείλεται σε μελλοντικές περιόδους, σε σχέση με φορο-
λογητέες προσωρινές διαφορές.

Αναγνώριση (recognition): Αναγνώριση είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης στον 
ισολογισμό ή/και στην κατάσταση αποτελεσμάτων ενός στοιχείου που εμπίπτει 
στους σχετικούς ορισμούς του παρόντος νόμου και ικανοποιεί τα επόμενα κριτήρια: 
α) Είναι σφόδρα πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το στοι-
χείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση ή θα εκρεύσουν από αυτή, β) το στοιχείο έχει 
ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.

Ανακτήσιμη αξία (recoverable amount): Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλο-
γης αξίας, μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός στοιχείου ενεργητικού  (ή μιας 
μονάδας δημιουργίας χρηματορροών) και της αξίας χρήσης αυτού.

Αναλογική ενοποίηση (proportionate consolidation): Μέθοδος ενοποίησης 
σύμφωνα με την οποία η οντότητα αναγνωρίζει και παρουσιάζει τη συμμετοχή της 
στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα κέρδη, τα έξοδα και τις 
ζημιές μιας κοινής δραστηριότητας προσθέτοντας κάθε σχετικό στοιχείο αυτής στο 
αντίστοιχο στοιχείο των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

Αναπροσαρμογή (revaluation): Η αύξηση ή η μείωση του υπολοίπου ενός στοι-
χείου του ισολογισμού ως αποτέλεσμα επανεκτίμησης της αξίας του, βάσει των 
ρυθμίσεων του νόμου αυτού, όπως η επιμέτρηση στην εύλογη αξία.

Ανάπτυξη (development): Η εφαρμογή ευρημάτων έρευνας ή άλλης γνώσης σε 
ένα πλάνο ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, ερ-
γαλείων, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών, πριν την έναρξη της 
παραγωγής ή χρήσης αυτών.

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας (fair value hedging): Η αντιστάθμιση της έκθε-
σης στη μεταβολή της εύλογης αξίας στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης, ή ενός 
προσδιορισμένου μέρους ενός τέτοιου στοιχείου, η οποία μεταβολή της εύλογης 
αξίας αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο και θα μπορούσε να επηρεάσει τα 
κέρδη και τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων.
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Αριθμοδείκτες 
Δραστηριότητας 8
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ροή κεφαλαίων ξεκινά με την καταγραφή τους στο παθητικό του Ισολογισμού. Τα 
κεφάλαια αυτά επενδύονται σε πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού. Η 
αξιοποίησή τους για την παραγωγή και την εμπορεία αγαθών και υπηρεσιών είναι η 
δραστηριότητα της επιχείρησης. Το πόσο αποδοτικά (βλ. αριθμοδείκτες αποδοτικό-
τητας) και αποτελεσματικά αξιοποιεί τα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς τα κεφά-
λαια που έχει στην διάθεσή της η επιχείρηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 
Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:

 •  Διαχείριση του κόστους πωληθέντων
 •  Μίγμα του ενεργητικού
 •  Αποτελεσματικότητα στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την συνολική ροή του 

κόστους 
 •  Ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 •  Θέση και διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης έναντι των πελατών και 

των προμηθευτών της
 •  Οικονομική συγκυρία

Από το επίπεδο και την ποιότητα της δραστηριότητας εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό η αποδοτικότητα – κερδοφορία και η εξέλιξη της ρευστότητας και της δι-
άρθρωσης κεφαλαίων της επιχείρησης. Υπάρχει, συνεπώς, μία διασύνδεση μεταξύ 
των αριθμοδεικτών και της ανάλυσής τους που πρέπει ο αναλυτής να την αναδείξει. 
Το πως, δηλαδή, η μία διάσταση (π.χ. η ρευστότητα) επηρεάζει το επίπεδο και την 
ποιότητα της δραστηριότητας και το πως η δραστηριότητα επηρεάζει την κερδοφο-
ρία και την διάρθρωση κεφαλαίων. Για να διαπιστωθεί η πορεία της δραστηριότη-
τας έχουν σχεδιαστεί και θα αναλυθούν οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας (activity 
ratios). 
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Ο κύκλος της λειτουργικής  ή συνήθους δραστηριότητας είναι σημαντικός γιατί 
από αυτήν εξαρτάται η ρευστότητα, αλλά και η απόδοση. Αυτή η ισχυρή διασύν-
δεση με την ρευστότητα και τους αριθμοδείκτες ρευστότητας έχει οδηγήσει αρ-
κετούς θεωρητικούς, αλλά και στην πράξη, στην μίξη των αριθμοδεικτών αυτών. 
Λογικά, αριθμοδείκτες όπως είναι οι αριθμοδείκτες της μέσης διάρκειας παραμονής 
των αποθεμάτων, της μέσης διάρκειας παραμονής των απαιτήσεων και της μέσης 
διάρκειας παραμονής των υποχρεώσεων προς προμηθευτές έχουν άμεση σχέση με 
την δραστηριότητα, και τις αποφάσεις που λαμβάνει η επιχείρηση για την αξιοποί-
ηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας στην δραστηριότητα είναι οι πωλήσεις1  
και στην συνέχεια το κόστος πωληθέντων. Η αναποτελεσματικότητα στην διατή-
ρηση ή / και την αύξηση των πωλήσεων ή του ελέγχου του κόστους πωληθέντων 
σε επίπεδα που να δίνουν την ευχέρεια στην επιχείρηση να καλύψει όλα τα άλλα 
(έμμεσα στην πλειοψηφία τους) έξοδα και φόρους και να αυξήσει στο τέλος την 
κερδοφορία της. 

8.2.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (TRADE CREDITORS TO PURCHASES RATIO)

Όπως και στην ρευστότητα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι ένα κρίσιμο 
στοιχείο για το επίπεδο και την ροή της δραστηριότητας. Ο χρονικός ορίζοντας εξό-
φλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης πρέπει να εξασφαλί-
ζει μία ασφάλεια στην επιχείρηση. Για να γίνει αυτό ο χρόνος εξόφλησης θα πρέπει 
να είναι υψηλότερος από τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και γενικά από τον 
κύκλο μετατροπής σε μετρητά (βλ. ενότητα 6.5.). Ο αριθμοδείκτης εξόφλησης των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Trade Creditors to Purchases Ratio) μετράει το 
πόσες φορές μέσα στο οικονομικό έτος η επιχείρηση καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της. 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
υπολογίζεται ως εξής: 

Η μέτρηση σε φορές δεν είναι εύκολα κατανοητή και συγκρίσιμη, για αυτό 
και γίνεται η μετατροπή τους σε ημέρες. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 

1 Το στοιχείο αυτό, δηλαδή ότι οι πωλήσεις είναι ο περιοριστικός παράγοντας, σε πολλές από τις αναλύ-
σεις λαμβάνεται υπόψη. Σε οικονομοτεχνικές μελέτες οι πωλήσεις ή οι αναμενόμενες πωλήσεις προσδι-
ορίζουν αρκετά από τα στοιχεία της μελέτης. Το ίδιο συμβαίνει με τους προϋπολογισμούς, κ.α.

Aριθμοδείκτης ταχύτητας           
εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων

Kόστος πωληθέντων

Mέσο ύψος βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων

=
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αντιστραφεί ο αριθμοδείκτης και στην συνέχεια να πολλαπλασιαστεί με 365 (ή 360 
για την διευκόλυνση των υπολογισμών και την μετατροπή σε μήνες (30 Χ 12 = 360). 
Έτσι, είναι εύκολο να υπολογιστεί σε ημέρες η ταχύτητα εξόφλησης των βραχυπρό-
θεσμων υποχρεώσεων και προκύπτει ο αριθμοδείκτης μέσης διάρκειας παραμονής 
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που υπολογίζεται ως εξής:

Όπως και στους αριθμοδείκτες ρευστότητας, ο υπολογισμός περιλαμβάνει λο-
γαριασμούς από δύο χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα Αποτελέσματα Χρήσης 
για το κόστος πωληθέντων και τον Ισολογισμό για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις. Το πρόβλημα με την στατικότητα που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί του Ισο-
λογισμού έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Μία από τις λύσεις είναι ο υπολογισμός του 
μέσου ύψους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ο οποίος γίνεται ως εξής:

Από την προηγούμενη ανάλυση γίνεται φανερό ότι η άριστη κατάσταση της επι-
χείρησης, όσον αφορά τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη είναι να είναι πολύ υψη-
λός και συγκριτικά αρκετά μεγαλύτερος από την μέση διάρκεια παραμονής των 
απαιτήσεων – αξιογράφων. Με αυτό τον τρόπο πρώτα εισπράττει η επιχείρηση και 
στην συνέχεια καλύπτει τις υποχρεώσεις και εάν το διάστημα μεταξύ της είσπρα-
ξης (απαιτήσεων) – πληρωμής (υποχρεώσεων) είναι αρκετά μεγάλο μπορεί να το 
εκμεταλλευθεί για να αυξήσει την αποδοτικότητά της, επενδύοντας αυτά τα κεφά-
λαια σε βραχυπρόθεσμους τίτλους. Άρα δεν επαρκεί ο υπολογισμός και μόνο της 
μέσης διάρκειας παραμονής των ή του αριθμοδείκτη εξόφλησης βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, πρέπει να γίνει η σύγκριση και με την μέση διάρκεια παραμονής 
των απαιτήσεων. Αν, αντίθετα, συμβεί να είναι μεγαλύτερη η μέση διάρκεια παρα-
μονής των απαιτήσεων από την αντίστοιχη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 
τότε η επιχείρηση βρίσκεται σε δυσχερή θέση γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτήσει 
και να χρηματοδοτηθεί για τον χρόνο που υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις από τις 
απαιτήσεις. 

Στο παράδειγμα που δίνεται στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αυτές οι διαφο-
ρές και το τι πρέπει να προσέξει ο αναλυτής. Οι επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο 
κλάδο δραστηριότητας. 

Μέση διάρκεια παραμονής      
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

365

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης 
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

=

Μέσος ύψος βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αρχής 
+

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις τέλους

2
=

8.2.  τΑΧύτητΑ ΕξΟΦΛησησ τών βρΑΧύπρΟΘΕσμών ύπΟΧρΕώσΕών                                                       
(trade Creditors to purChases ratio)
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Επιχείρηση 
Α

Επιχείρηση 
Β

Επιχείρηση 
Γ

Επιχείρηση 
Δ

Μέσης διάρκειας παραμο-
νής των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων

70 70 70 160

Μέση διάρκεια παραμονής 
των απαιτήσεων

50 70 100 190

Διαφορά 20 - -30 -30

Η επιχείρηση Α έχει σαφώς καλύτερη θέση γιατί εισπράττει τις απαιτήσεις και 
στην συνέχεια μετά από 20 ημέρες καλείται να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Η 
επιχείρηση Β δεν έχει κανένα πλεονέκτημα ή μειονέκτημα γιατί συμπίπτουν οι κύ-
κλοι είσπραξης – πληρωμής. Αντίθετα, η επιχείρηση Γ έχει πρόβλημα γιατί καλείται 
πρώτα να πληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και 30 ημέρες μετά ει-
σπράττει τις απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχει χρηματοδοτικό κενό. Η επιχείρηση 
Δ, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής (από τις 
επιχειρήσεις Α και Β) των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων βρίσκεται στην ίδια θέση 
με την επιχείρηση Γ. Από μόνος του, συνεπώς, ο αριθμοδείκτης δεν έχει αναλυτική 
αξία και θα πρέπει να συγκριθεί με την είσπραξη απαιτήσεων ή ακόμα καλύτερα 
με τον κύκλο μετατροπής σε μετρητά των κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. 

Παράδειγμα 
Στο παράδειγμα και με τα στοιχεία που δίνονται στην ενότητα 5.9. του βιβλίου υπολο-
γίζονται τα στοιχεία για τον αριθμοδείκτη ταχύτητας εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων.  Στο παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου ισολογισμού, 
έχουμε:

Ο παρακάτω πίνακας και τα γραφήματα παραθέτουν τα συνθετικά στοιχεία, την 
πορεία διαμόρφωσης του αριθμοδείκτη ταχύτητας εξόφλησης των βραχυπρόθε-
σμων υποχρεώσεων. 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2018

=                      = 193,2% ή 1,932
339.996

176.012


