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I. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξαθάησ εξγαζία κε ζέκα “ Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο ηεο ΑΛΦΑ 

Ι.Κ.Δ” αλαιύζακε ηελ επηρείξεζε ΑΛΦΑ Ι.Κ.Δ σο πξνο ηελ δνκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θαζώο θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο κέζα από ηνπο ηζνινγηζκνύο ηεο ησλ ηειεπηαησλ 

εηώλ. Η επηρείξεζε  δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα από ην 2013, θαη εηδηθεύεηαη 

ζηελ παξάγσγε ζπζθεπαζηώλ-θνπηηώλ κεηαθνξάο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα ε επηρείξεζε απηή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εηαηξηώλ Ι.Κ.Δ δειαδή 

Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία. Πην ζπγθεθξηκέλα αζρνιεζήθακε κε ηε δνκή ηεο 

εηαηξίαο, πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα ηκήκαηα ζηα νπνία ρσξίδεηαη ε επηρείξεζε θαζώο 

θαη κε ηα ζηάδηα παξαγσγήο από ηε δεκηνπξγία έσο θαη ηελ πώιεζε ησλ εηδηθώλ 

θνπηηώλ κεηαθνξάο. Δπίζεο αλαιύζακε όζν ην δπλαηόλ αλαιπηηθόηεξα ηηο εξγαζίεο 

πνπ αθνινπζεί ην ινγηζηηθό γξαθείν σο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζώο δελ ππάξρεη ηκήκα ινγηζηεξίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα θάζε εηαηξεία ώζηε λα πιεξεί ηηο πξνππνζέζεηο γηα ζσζηή θαη λόκηκε 

ιεηηνπξγία σο πξνο ην θξάηνο αιιά θαη πξνο όινπο όζνπο ζπλεξγάδεηαη, πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο. Σέινο πξαγκαηνπνηήζακε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε  ησλ 

απνηειέζκαησλ ρξήζεσο όπσο εκθαλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνύο από ηα 3 ηειεπηαία 

έηε, από ην 2013 έσο θαη ην 2015 (θαζώο ε επηρείξεζε ηδξύζεθε ην 2013) κε ηε 

βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ.
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II. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
Θέκα απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο 

ηεο ΑΛΦΑ Ι.Κ.Δ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γλσξίζνπκε ιεπηνκεξώο ηελ 

ινγηζηηθή νξγάλσζε θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ελόο ινγηζηηθνύ γξαθείνπ κέζα από 

ην παξάδεηγκα ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο. Η δνκή ησλ θεθαιαίσλ είλαη ηέηνηα ώζηε λα 

βνεζήζνπλ ηόζν ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ απηώλ όζν θαη ζηελ 

εγγπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

ην θεθάιαην 1 ζα γλσξίζνπκε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο όπσο ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο, ηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο, ηε δηαλνκή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο θαη ηε 

πξνώζεζε ζηνπο πειάηεο. 

ην θεθάιαην 2 ζα δνύκε ηηο πεξηζζόηεξεο θαη πην ζύλεζεο εξγαζίεο ηηο νπνίεο έρεη 

αλαιάβεη ην ινγηζηηθό γξαθείν, ην νπνίν όκσο είλαη ππεύζπλν λα αλαιάβεη θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πξνθύςεη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ. Μεξηθέο από απηέο 

ηηο εξγαζίεο είλαη ε έθδνζε ηνπ ΦΠΑ, ε θνξνινγηθή δήισζε, θαη ε παξαθνινύζεζε 

ηεο κηζζνδνζίαο. 

ην θεθάιαην 3 αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηώλ. Τπνινγίδνληαο θαη 

ζπγθξίλνληαο ηνπο αξηζκνδείθηεο γηα ηα έηε 2013-2015 ειέγρνπκε ηελ ξεπζηόηεηα, 

ηελ απνδνηηθόηεηα θαη επίζεο ηελ βησζηκόηεηα απηήο. 

Σέινο, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο κε βάζε ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

 
ην θεθάιαην 1 ζα γλσξίζνπκε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ΑΛΦΑ Ι.Κ.Δ 

ησλ νπνίσλ ν ξόινο είλαη θαηαιπηηθόο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία απηήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ν έιεγρνο ηεο απνζήθεο, ε δηαλνκή ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο θαη ε πξνώζεζε ζηνπο πειάηεο ηεο είλαη θάπνηεο από ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζεσξνύκε όηη αμίδεη λα αλαιπζνύλ πεξαηηέξσ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

είλαη αιιειέλδεηεο θαη ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ ηελ εμάξηεζε ηεο κηαο από ηελ 

άιιε. 

 

 

1.1 Γηαδηθαζία παξαγωγήο 

 

 
Όπσο όιεο νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο έηζη θη απηή σο ην πην ζεκαληηθό ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο είλαη απηό ηεο παξαγσγήο. Κη απηό γηαηί είλαη ην ηκήκα ζην νπνίν 

παξάγεηαη ην πξντόλ ην όπνην πξνσζεί ε εηαηξεία ζηελ αγνξά θαη βάζε ηνπ ζσζηνύ 

απνηειέζκαηνο θξίλεηαη ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζηηο αγνξέο. 

Η δηαδηθαζία ζα έιεγε θαλείο όηη θαίλεηαη απιή θαη γξήγνξε αιιά ζέιεη κεγάιε 

αθξίβεηα θαη ππνκνλή. 

Με ηε ρξήζε θαινππηώλ κε ην ζρήκα ηνπ θνπηηνύ, θόιια ξεηίλεο θαη θνκκάηηα 

πνιπεζηέξα δεκηνπξγείηαη ην θνπηί μερσξηζηά από ην θνκκάηη πνπ δεκηνπξγείηαη γηα 

ηελ ρξήζε ηνπ σο θαπάθη. Έπεηηα ηνπνζεηείηαη ην θνύκπσκα Σα θνπηηά δηαλνκήο 

είλαη θηηαγκέλα από πνιπεζηέξα θαζώο ν πνιπεζηέξαο έρεη: 

 

 Αληνρή ζηηο ρεκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνζβνιέο. 

 Πνιύ πςειέο κεραληθέο αληνρέο 

 Διάρηζηε ζπληήξεζε. 

 Μεγάιε αληνρή ζε ζρέζε κε κηθξό βάξνο. 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ δηάβξσζε. 

 Αλζεθηηθόηεηα ζηελ παξαηεηακέλε πγξαζία. 
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Αλαιπηηθόηεξα, νη πνιπεζηέξεο είλαη κηα θαηεγνξία πνιπκεξώλ πνπ πεξηέρεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή νκάδα ησλ εζηέξσλ ζηελ θύξηα αιπζίδα ηνπο. Χο εηδηθό πιηθό, 

αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε έλαλ ηύπν πνπ ιέγεηαη ηεξεθζαιηθό πνιπαηζπιέλην 

(polyethylene terephthalate-PET). Οη πνιπεζηέξεο πεξηιακβάλνπλ θπζηθά 

εκθαληδόκελεο ρεκηθέο νπζίεο, θαζώο θαη ζπλζεηηθέο νπζίεο κέζσ πνιπκεξηζκνύ 

ζηαδηαθήο αλάπηπμεο (step-growth polymerization). Οη θπζηθνί πνιπεζηέξεο θαη ιίγνη 

ζπλζεηηθνί είλαη δηαζπάζηκνη, αιιά νη πεξηζζόηεξνη ζπλζεηηθνί πνιπεζηέξεο δελ είλαη. 

Αλάινγα κε ηε ρεκηθή δνκή, ν πνιπεζηέξαο κπνξεί λα είλαη ζεξκνπιαζηηθόο ή 

ζεξκνζθιεξαηλόκελνο (thermoset), ππάξρνπλ επίζεο πνιπεζηεξηθέο ξεηίλεο (polyester 

resins) πνπ ζθιεξαίλνπλ κε ζθιεξπληέο όκσο, νη πην ζπλεζηζκέλνη πνιπεζηέξεο είλαη 

ζεξκνπιαζηηθνί. 

Οη ζθιεξνί πνιπεζηέξεο κπνξνύλ λα ηξηθηνύλ θαη λα γπαιηζηνύλ ζε έλα αλζεθηηθό 

πνιύ γπαιηζηεξό πξντόλ. 

Οη πγξνί θξπζηαιιηθνί εζηέξεο είλαη κεηαμύ ησλ πξώησλ βηνκεραληθά 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαθνξέο. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο 

κεραληθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη ηελ αληνρή ζηε ζεξκόηεηα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη επίζεο ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπο σο ιεηάλζηκν ζηεγαλνπνηεηηθό ζηνπο 

ζηξνβηινθηλεηήξεο. 

 

 

1.2 Απνζήθε θαη ηκήκα Ακπαιάδ 

 

1.2.1 Απνζήθε 

 
Χο βαζηθό ζηόρν ε Γηνίθεζε Logistics έρεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ησλ 

πειαηώλ, σο εθ ηνύηνπ ζπλδέεηαη άκκεζα κε ην ηκήκα ηεο απνζήθεο αθνύ εθεί 

πξαγκαηνπνηνύληαη κεξηθέο από ηηο εξγαζίεο-θιεηδηά γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό 

ζρεδηαζκό, εθηέιεζε, παξαθνινύζεζε θη έιεγρν ησλ παξαγγειηώλ. Δλδεηθηηθά 

εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζην ηκήκα ηεο απνζήθεο είλαη: 

 

 Παξαιαβή πξντόλησλ 

 Σαθηνπνίεζε θαη αλαθαηαλνκή απηώλ 

 Δηηθεηνπνίεζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%ce%9e%c2%98%ce%9e%c2%b5%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8c%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%c2%bb%ce%9e%c2%b1%ce%9f%c6%92%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%ce%89%ce%9e%ce%8a%ce%9f%c2%8c
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 πινγγή θαη έιεγρνο παξαγγειηώλ 

 Φόξησζε θαη ε απνζηνιή ηνπο 

 Δπηζηξνθέο 

 Απνγξαθή 

 

Δπηπιένλ παξαηεξνύκαη κηα δηαθνξά ζηε κέζνδν αλεύξεζεο πξνζσπηθνύ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, αλαιόγσο ην είδνο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο, δειαδή 

παξαδνζηαθήο ή ζύγρξνλεο. Δλώ ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ήηαλ απαξαίηεηα άηνκα 

κε ηελ θαηάιιειε ζσκαηηθή δηάπιαζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηηο απνζήθεο 

νη νπνίεο ζηεξηδόληνπζαλ ζηηο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίαο, όπσο θνξηνεθθόξησζε, 

αληίζεηα ζήκεξα γηα ηελ εξγαζία ζην ηκήκα ηεο απνζήθεο είλαη απαξαίηεηεο νη 

γλώζεηο ρεηξηζκνύ ζύγρξνλσλ κεραλεκάησλ θη εξγαιείσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

εξγαζηώλ ηεο ζύγρξνλεο απνζήθεο. Δπηπιένλ, πνιύ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε 

παξνπζία ελόο αηόκνπ ην νπνίν ζα ζπληνλίδεη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ ηκήκαηνο 

θαη ζα είλαη ππεύζπλνο λα βγαίλνπλ εηο πέξαο όιεο νη εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο 

απνζήθεο, δειαδή ρξεηαδόκαζηε έλαλ ππεύζπλν απνζήθεο. 

 

Δπίζεο, ζήκεξα ε θύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ζεσξείηαη σο εληάζεσο 

πιεξνθνξίαο γηαηί ε δηαθηλνύκελε πιεξνθνξία (πνπ αθνξά: ην επίπεδν απνζεκάησλ, 

νη ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ πξντόλησλ, νη εκεξνκελίεο εηζαγσγήο θαη ιήμεο ησλ 

πξντόλησλ, νη θηλήζεηο πνπ εθηεινύληαη ή πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ, νη εηζεξρόκελεο 

θαη εμεξρόκελεο απνζηνιέο, δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο 

θαζώο επίζεο θαη ην πξνζσπηθό) είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

1.2.1 .1 Οη πέληε νκάδεο εξγαζηώλ ηεο απνζήθεπζεο 

 

 
Σν ηκήκα ηηο απνζήθεο πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο ε νπνία 

κεξίδεηαη ζε πέληε νκάδεο θαη είλαη νη εμήο: 

1. Δίζνδνο αγαζώλ/πξώησλ πιώλ: αξρηθά όηαλ γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ αγαζώλ 
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θαη ησλ πξώησλ πιώλ γίλεηαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη ζηε ζπλέρεη 

ηνπνζεηνύληαη ζην ρώξν απνζήθεπζεο ή επηζηξνθώλ. 

2. Κύξηα απνζήθεπζε: γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πξώησλ πιώλ ζηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ησλ θαξηειώλ ησλ 

πιηθώλ. 

3. Δθηέιεζε παξαγγειηώλ: πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο είλαη απαξαίηεηε 

ε έθδνζε θαη ιήςεο δειηίνπ πεξηζπιινγήο ζπγθέληξσζε πξντόλησλ γηα ηελ 

παξαγγειία θη ελεκέξσζε ησλ θαξηειώλ ησλ πιηθώλ. 

4. Έμνδνο αγαζώλ: γίλεηαη ε θόξησζε ησλ παξαγγειηώλ θαη ε απνζηνιή ηνπο 

ζηνλ πειάηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο. 

5. ην ηκήκα ηηο απνζήθεο εθηεινύληαη θη άιιεο εξγαζίεο όπσο απηέο ηηο 

θαζαξηόηεηαο, ηελ ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη δηάθνξεο 

δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. 

Όπσο ζε όινπο ηνπο ηνκείο σο βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε επίηεπμε ηνπ πςειόηεξνπ 

δπλαηνύ επηπέδνπ απνηειέζκαηνο κε όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξν θόζηνο έηζη θαη ζην 

ηκήκα ηεο απνζήθεπζεο σο βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο απνζήθεο κε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε θαη βέιηηζηε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηώλ. 

 

 

1.2.1.2 Απνθάζεηο Απνζήθεο 

 

 
Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ απαξαίηεηνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο είλαη 

ν ππεύζπλνο απνζήθεο ν νπνίνο θαιείηαη λαη κελ λα ζπληνλίδεη ην πξνζσπηθό θαη 

αθεηέξνπ λα ιύλεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηώλ. Μεξηθέο από ηηο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ν ππεύζπλνο 

απνζήθεο είλαη: 

 

 Δπηινγή ηξόπνπ απνζήθεπζεο (ηδηόθηεηε απνζήθε ή όρη) 

 Δπηινγή ηνπνζεζίαο απνζήθεο 

 Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε απνζήθεο θαη βαζηθή ρσξνζέηεζε 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 9 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 Υσξνηαμία απνζήθεο θαη ιεπηνκεξή ρσξνζέηεζε 

 Δπηινγή θηινζνθίαο απνζήθεπζεο 

 Δπηινγή κνλαδηαίνπ θνξηίνπ 

 Δπηινγή ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο 

 Δπηινγή ζπζηεκάησλ ελδνδηαθίλεζεο 

 ρεδηαζκόο ξόισλ θαη αξκνδηνηήησλ 

 Σερλνινγίεο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνζεθώλ 

 Τινπνίεζε δηαδηθαζηώλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ 

Κάζε έλα από ηα παξαπάλσ δεηήκαηα απνηειεί ζέκα ελόο μερσξηζηνύ θεθαιαίνπ, 

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί όηη νη απνθάζεηο απηέο είλαη είηε ζηξαηεγηθέο ή ηαθηηθέο. 

Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη κεηά ηελ ιήςε ηνπο δελ κπνξνύλ λα αλαηξαπνύλ παξά 

κόλν κε κεγάιν θόζηνο θαη ρξόλν γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

1.2.2 Ακπαιάδ 

 
Σν ηκήκα ηνπ ακπαιάδ αθνξά ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην πξντόλ ην νπνίν είλαη 

έηνηκν πξνο θόξησζε θαη δηαλνκή ζηνλ πειάηε ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

παξαγγειία, ζα πξέπεη λα θηάζεη ρσξίο θζνξέο ζην ζεκείν παξάδνζεο. Απηό 

επηηπγράλεηαη κε ην ζσζηό ακπαιάδ δειαδή κε ηελ ρξήζε εηδηθώλ ζπζθεπαζηώλ 

κεηαθνξάο πνπ πξνζηαηεύεη ηα πξντόληα. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο κεξηθήο θζνξάο, άιιεο θνξέο ζεκαληηθήο 

ζεκαζίαο θη άιιεο όρη, αιιά παξ’ όια απηά δίλεη θάζε δηθαίσκα ζηνλ πειάηε λα 

αξλεζεί ηελ παξαιαβή ηνπ θαη ηα επηζηξαθεί σο ειαηησκαηηθό. 

Με ηνλ ραξαθηεξηζκό σο ειαηησκαηηθό ηνπ πξντόληνο ε επηρείξεζε είλαη 

ππνρξεσκέλε λα κελ παξαδώζεη ην πξντόλ ζηνλ πειάηε θαη λα ην επηζηξέςεη ζηελ 

επηρείξεζε είηε γηα δηόξζσζε είηε γηα επαλεθηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελόο 

λένπ πξντόληνο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θζνξάο. Δάλ ε θζνξά δελ κπνξεί λα 

δηνξζσζεί θαη πξνρσξήζεη ε επηρείξεζε ζηελ παξαγσγή λένπ πξντόληνο ηόηε απηό 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο θαζώο θαη ηελ 

αύμεζε θόζηνπο εθηέιεζεο κηαο παξαγγειίαο. 
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1.3 Γηαλνκή 

 

 
Σν ηκήκα ηεο δηαλνκήο έρεη λα θάλεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ θνπηηνύ κεηαθνξάο 

πξντόλησλ ζηνλ πειάηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ πειάηε θαη ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ παξαγγειία. 

Όηαλ είλαη έηνηκν ην πξντόλ πξνο δηαλνκή γίλεηαη ν ηειηθόο έιεγρνο γηα ηελ απνθπγή 

ηπρόλ ιάζνπο, θη έπεηηα γίλεηαη ε θόξησζή ηνπ ώζηε λα θηάζεη ην πξντόλ ζην ζεκείν 

παξάδνζεο. 

Καηά θύξην ιόγν νη δηαλνκέο δελ γίλνληαη κεκνλσκέλεο, δειαδή δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

έλα δξνκνιόγην γηα θάζε παξαγγειία, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε θόζηνπο. Γηα απηό 

ηνλ ιόγν, ε θόξησζε ησλ ζπζθεπαζηώλ κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή 

ώζηε λα απνθεπρζεί ε παξάιεηςε απηώλ, λα κελ κπεξδεπηνύλ νη παξαγγειίεο κεηαμύ 

ηνπο, θαζώο θαη λα κπνπλ ζε ζσζηή ζεηξά αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 

1.4 Παξαγγειίεο 

Σν ηκήκα απηό είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ιήςε παξαγγειηώλ θαζώο θαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηεο εηαηξίαο κε ηνπο πειάηεο. Άιιεο θνξέο απνηειεί μερσξηζηό ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο θη άιιεο ην αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε, εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

ηελ πξνθεηκέλε επηρείξεζε ε δηνίθεζε είλαη απηή ε νπνία έρεη αλαιάβεη εμ’ 

νινθιήξνπ ην ηκήκα ησλ παξαγγειηώλ θαη ηελ επηθνηλσλία απηώλ ζηελ παξαγσγή. 

Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο ώζηε από ηε 

κία λα κελ ππάξμεη πεξηηηό θόζηνο γηα ηελ εηνηκαζία κηαο ιάζνο παξαγγειίαο θη από 

ηελ άιιε λα κελ εθηεζεί ε επηρείξεζε πξνο ηνλ πειάηε. 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 11 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

1.5 Πξνώζεζε 

Σν ηκήκα πξνώζεζεο είλαη έλα από ηα ηέζζεξα θύξηα ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ όπνπ 

έρεη σο αληηθείκελν ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε ζηελ 

αγνξά. Η πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν κέζα από ηε δηαθήκηζε, 

είηε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο ηειεόξαζεο, κέζσ δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ είηε κέζσ 

δηαδηθηύνπ, ην όπνην είλαη θαη ην πην δηαδεδνκέλν ζηηο κέξεο καο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ 

 

Όινη όζνη αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα έρνπλ θάπνηεο ππνρξεώζεηο, 

ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ώζηε λα ζεσξνύληαη λόκηκνη από ην θξάηνο θαη λα είλαη 

ζε ζέζε ην θξάηνο λα ηνπο ειέγρεη. Έηζη ν θάζε έλαο από απηνύο αλαζέηεη ζε θάπνηνλ 

είηε ινγηζηή είηε επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηκήκα ινγηζηεξίνπ, ώζηε λα θέξλνπλ εηο 

πέξαο όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ππόρξενπ πξνο ην θξάηνο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε επηρείξεζε καο δελ δηαζέηεη ηκήκα ινγηζηεξίνπ θαζώο ην κέγεζνο ησλ 

εξγαζηώλ δελ ην απαηηεί θαη ην θόζηνο είλαη κηθξόηεξν. Έηζη ζηε ζπλέρεηα ζα δνύκε 

ηηο πεξηζζόηεξεο θαη πην ζύλεζεο εξγαζίεο ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη ην ινγηζηηθό 

γξαθείν, ην νπνίν όκσο είλαη ππεύζπλν λα αλαιάβεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα 

πξνθύςεη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ. 

 

2.1 Δλεκέξωζε βηβιίωλ επηρείξεζεο 

 
Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ είλαη ε θαηαρώξεζε 

ησλ ηηκνινγίσλ θαζώο από απηή ηε δηαδηθαζία πξνθύπηνπλ όια ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ζρεδόλ όισλ ησλ ππνινίπσλ εξγαζηώλ. Κάζε κήλα πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαηαρσξήζεηο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο επηρείξεζεο κεραλνγξαθηθά (έζνδα- έμνδα) ζην 

ινγηζηηθό γξαθείν κέζσ ινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο πιένλ, θαη όρη ρεηξόγξαθα όπσο 

γηλόηαλ παιαηόηεξα. 

 

ήκεξα ππάξρνπλ δύν ηύπνη βηβιίσλ, ηα απινγξαθηθά θαη ηα δηπινγξαθηθά, ηα νπνία 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ εηήζην ηδίξν ηεο. ηα 

απινγξαθηθά βηβιία ε δηαδηθαζία ηήξεζεο ηνπο είλαη πην απιή θαζώο δελ 

παξαθνινπζείηαη ππνρξεσηηθά ην ηακείν ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα νη εγγξαθέο 

λα είλαη πην απιέο δειαδή ρσξίο ρξεσπίζησζε. Απηό δελ είλαη απαξαίηεηα θαιό 

θαζώο δελ παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη ε θάζε ηεο 

θίλεζε κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα γίλνληαη ιάζε ηα νπνία δύζθνια θαίλνληαη. 
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Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία θαη κε απηά ζα αζρνιεζνύκε 

παξαθάησ. 

 

 

2.1.1 Σήξεζε δηπινγξαθηθώλ βηβιίωλ 

 
Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ν ηύπνο βηβιίσλ πνπ ηεξεί ε επηρείξεζή καο είλαη 

δηπινγξαθηθά, απηό ζεκαίλεη όηη αθνινπζείηαη ε δηπινγξαθηθή κέζνδνο ζύκθσλα κε 

ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. Παιαηόηεξα ππήξρε ε ππνρξέσζε 

ζεώξεζεο ησλ βηβιίσλ, εκεξνιόγην θαη θαζνιηθό, θάηη πνπ πιένλ δελ ηζρύεη. 

 

Η ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζώο 

εκπιέθνληαη θη άιιεο εξγαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ γίλεηαη 

ην αξγόηεξν εσο ην ηέινο ηνπ κήλα γηα ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα, δειαδή έσο λα ζηαιεί ε δήισζε ηνπ ΦΠΑ, ελώ ην θαζνιηθό 

ελεκεξώλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ κήλα αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ ΦΠΑ. 

 

Μέρξη ζήκεξα ν ππόρξενο ηεξνύζε ηα βηβιία ζύκθσλα κε ην ΔΓΛ, δειαδή ζύκθσλα 

κε ηα Διιεληθά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα θάηη ην νπνίν πνιύ ζύληνκα ζα αιιάμεη 

θαη ζα είλαη όινη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ ηα βηβιία ηνπο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξόηππα. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε ηήξεζε δηπινγξαθηθώλ 

βηβιίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην γεληθό θαη ην αλαιπηηθό θαζνιηθό, καο δίλεη 

κεγαιύηεξε αλάιπζε θαη πιεξνθνξίεο κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

επηρείξεζε ώζηε λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο όισλ ησλ θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 

 

2.1.2 Υξόλνο ελεκέξωζεο δηπινγξαθηθώλ βηβιίωλ 

 
Ο ρξόλνο ελεκέξσζεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία είλαη: 

 

 Σν εκεξνιόγην κέρξη ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηνπ 

παξαζηαηηθνύ αιιά πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ ΦΠΑ. Σν ίδην ηζρύεη 
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θαη γηα ην γεληθό αλαιπηηθό θαζνιηθό εθηόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο έσο ηηο 20 ηνπ κεζεπόκελνπ κήλα. 

 Σν κεηξών πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πξηλ 

ζπληαρζεί ν Ιζνινγηζκόο ώζηε λα έρνπλ γίλεη νη εγγξαθέο απόζβεζεο 

 Σν βηβιίν απνγξαθώλ όπσο θαη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνύ έσο ηελ ππνβνιή 

ηνπ Δ3. 

 

 

2.1.3 Σήξεζε κεηξώνπ παγίωλ θαη βηβιίνπ απνγξαθώλ 

 
Η επηρείξεζε ΑΛΦΑ Ι.Κ.Δ ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία είλαη ππνρξεσκέλε πέξα ησλ 

παξαπάλσ λα ηεξεί κεηξών πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίν απνγξαθώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σν Μεηξών πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απεηθνλίδεη όια ηα πάγηα 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο από ηελ ίδξπζε ηεο. Όηαλ ε επηρείξεζε αγνξάζεη έλα 

πάγην ζηνηρείν ελεκεξώλνπκε ην κεηξών παγίσλ κε ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή απόζβεζεο, αλάινγα ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ώζηε λα γίλεηαη ε 

παξαθνινύζεζε ηνπ σο πξνο ηελ απόζβεζή ηνπ ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εγγξαθή απνζβέζεσλ ζην ηέινο ρξήζεο. Αλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ κεηξώνπ 

παγίσλ γίλεηαη κέρξη ην ηέινο ρξήζεο θαιό ζα ήηαλ λα ελεκεξώλεηαη κε ηελ 

αγνξά ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ ε παξαιείςεσλ. 

 Σν βηβιίν ησλ απνγξαθώλ, ην νπνίν θη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ δελ έρεη 

ππνρξέσζε ζεώξεζεο, ζπληάζζεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη απεηθνλίδεη 

όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη. 
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2.2 Δλδνθνηλνηηθέο 

Δλδνθνηλνηηθή απόθηεζε αγαζώλ, είλαη ε αγνξά, πξντόλησλ ή ιήςε παξνρήο 

ππεξεζηώλ, από θάπνην άιιν θξάηνο-κέινο πξνο ηελ Διιάδα. Δάλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αγνξά από άιιε ρώξα, έθηνο Δ.Δ. δειαδή, ηόηε απηό δελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή 

απόθηεζε αιιά αγνξά από ηξίηε ρώξα, θη απηό ιόγσ ηεο δηεπθόιπλζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΦΠΑ. 

 

Η Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ-κειώλ ηεο θαζηέξσζε κηα δήισζε, ηελ VIES, ζηελ νπνία δειώλνληαη θάζε 

κήλα νη ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ κήλα. Ο 

ππόρξενο έρεη πξνζεζκία έσο ηελ 26
ε
 εκέξα ηνπ θάζε κήλα γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. 

Μεηά ην πέξαο ηεο 26
εο

 ε δήισζε ζεσξείηαη εθπξόζεζκε θη έρεη θπξώζεηο πξνο ηνλ 

ππνβαιιόκελν, δειαδή πξόζηηκν. 

 

Αληίζηνηρα θαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

θαζώο ππάξρνπλ θαη θπξώζεηο γηα ηπρόλ κε δήισζεο απηώλ κέζσ ηεο ππνβνιήο 

ειεθηξνληθήο δήισζεο ελδνθνηλνηηθώλ παξαδόζεσλ. 
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Δηθόλα 1: Έληππν Δλδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ 
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Παξάδεηγκα εγγξαθεο ελδνθνηλνηηθσλ ζπλαιιαγσλ 

 

  
ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

20.02.00.2024 
Ενδοκοινοτικζσ αποκτήςεισ ΦΠΑ 
24%  100 

 
54.00.20.2024 ΦΠΑ ειςροών 24%  24 

 
50.00.00.0002  FACEBOOK    100 

 

 

 
 

 

 

Παξάδεηγκα εγξαθεο εμνθιεζεο ελδνθνηλνηηθσλ ζπλαιιαγσλ 
 

 

 

 

 

  
ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

50.00.00.0002 FACEBOOK  124 
 

38.00.00.0000 ταμείο    124 
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2.3 Γήιωζε Φ.Π.Α (Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο) 

Η επηρείξεζή κε ηελ νπνία αζρνινύκαζηε ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία, απηό 

ζπλεπάγεηαη κε ηελ κεληαία ππνρξέσοή ηεο λα ζηέιλεη δήισζε ΦΠΑ κέζσ taxis net. 

Η δήισζε ΦΠΑ πξνθύπηεη από ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ ηηκνινγίσλ (έζνδα έμνδα) πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο, εάλ ηεξεί, ή  ην ινγηζηηθό γξαθείν ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επίρεηξεζε σο εμσηεξηθόο 

ζπλεξγάηεο. 

 

 Η δήισζε ΦΠΑ αθνξά θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελνπ κήλα 

από απηόο πνπ ζηέιλεηαη ε δήισζε θαη κπνξεί λα είλαη είηε πηζησηηθή είηε ρξεσζηηθή. 

ηελ πεξίπησζε ηεο πηζησηηθήο δήισζεο ΦΠΑ δελ επηζηξέθνληαη ρξήκαηα ζηελ 

επηρείξεζε αιιά κεηαθέξεηαη ην πηζησηηθό ππόινηπν ζηελ επόκελε δήισζε ΦΠΑ, 

ελώ εάλ είλαη ρξεσζηηθή ε επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε λα ην πιεξώζεη εάλ είλαη πνζό 

άλσ ησλ 30€ θαη κε δηθαίσκα δύν δόζεσλ εάλ είλαη άλσ ησλ 100€, ελώ εάλ ην 

ρξεσζηηθό πνζό είλαη έσο 30€ ηόηε δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εμόθιεζήο ηνπ θαη 

κεηαθέξεηαη ζηελ επόκελε δήισζε ΦΠΑ. Οη θαηεγνξίεο πνζνζηνύ ΦΠΑ είλαη 9 6 13 

24 όπνπ αλάινγα κε ην πνζνζηό ην πνζό πξνζηίζεηαη ζην αληίζηνηρν θνπηάθη ηεο 

δήισζεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ηηκνιόγην δελ έρεη ΦΠΑ δηόηε ν επαγγεικαηίαο 

πνπ ην έθνςε δελ είλαη ππόρξενο ΦΠΑ, ηόηε ην ηηκνιόγην απηό θαηαρσξέηηαη ζε 

ινγαξηαζκό πνπ δελ ππνινγίδεηαη ζηε δήισζε ΦΠΑ.  

Δθπξόζεζκεο δειώζεηο Φ.Π.Α. ζεσξνύληαη όζεο ππνβάιινληαη κεηά ηελ πξνζεζκία, 

δειαδή κεηά ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ αθνξνύλ ηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί θη έρεη ππνινγηζηεί ν Φ.Π.Α. Οη εθπξόζεζκεο δειώζεηο Φ.Π.Α 

κπνξεί λα είλαη είηε ρξεσζηηθέο είηε πηζησηηθέο. Μία εθπξόζεζκε πηζησηηθή ή 

κεδεληθή δήισζε Φ.Π.Α. έρεη πξόζηηκν 100€, ελώ κηα εθπξόζεζκε ρξεσζηηθή 

δήισζε Φ.Π.Α. έρεη πξόζηηκν 250€ ζπλ κία πξνζαύμεζε πεξίπνπ 0,73% γηα θάζε 

κήλα πνπ θαζπζηέξεζε ε πιεξσκή. 

 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ηνπ Φ.Π.Α. ηξνπνπνηεηηθή ζεσξείηαη 

κία δήισζε εθόζνλ έρεη ζηαιεί ε αξρηθή. Δάλ ε αξρηθή είλαη εκπξόζεζκε ηόηε ε 
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ηξνπνπνηεηηθή κε πηζησηηθό ππόινηπν δελ έρεη θαλέλα πξόζηηκν ελώ ε ηξνπνπνηεηηθή 

κε ρξεσζηηθό ππόινηπν επηβαξύλεη ηνλ ππόρξεν κόλν κε ηελ πξνζαύμεζε 0,73% γηα 

θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο. Δλώ, αλ ε αξρηθή είλαη εθπξόζεζκε ηόηε ε 

ηξνπνπνηεηηθή πηζησηηθή δήισζε έρεη πξόζηηκν 100€ θαη ε ηξνπνπνηεηηθή ρξεσζηηθή 

δήισζε έρεη πξόζηηκν 250€ ζπλ ηελ πξνζαύμεζε 0,73% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο 

ηεο πιεξσκήο. 

 

 

2.3.1 Ση είλαη ν ΦΠΑ (Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο) 

Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο είλαη έκκεζνο θόξνο πνπ επηβιήζεθε από ην 

Παξάγσγν Γίθαην ηνπ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 

 

Ολνκάδεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαζώο ππνινγίδεηαη ζηελ θαζαξή αμία, δειαδή ζηε 

ζηελ δηαθνξά κεηαμύ αμία παξάδνζεο θαη αμία θηήζεο, θη επηβαξύλεη ηνλ 

αληηζπκβαιιόκελν, δειαδή ηνλ αγνξαζηή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην θξάηνο εηζπξάηηεη 

θόξν από θάζε ζπλαιιαγή. 

 

 

2.3.2 Αληηθείκελν ηνπ Φόξνπ 

 

Χο αληηθείκελν ηνπ ΦΠΑ νξίδνληαη από ηνλ Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 

 

 Η παξάδνζε αγαζώλ ε ππεξεζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην εζσηεξηθό ηεο 

ρώξα από ππνθείκελν ηνπ ΦΠΑ. 

 Η εηζαγσγή αγαζώλ 

 Η ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε, είηε από ππνθείκελν πνπ ππάγεηαη ζην θαζεζηώο 

ηνπ ΦΠΑ είηε από ππνθείκελν πνπ δελ ππάγεηαη κελ ζην θαζεζηώο ηνπ ΦΠΑ. 
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2.3.3 Τπνθείκελα θαη κε ζην Φόξν Πξόζωπα 

 

Χο ππνθείκελα ηνπ ΦΠΑ νξίδνληαη: 

 

 Κάζε ηύπνπ πξόζσπν ηα νπνία αζθνύλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, δειαδή 

λνκηθό ή θπζηθό πξόζσπν, εκεδαπό ή αιινδαπό ή έλσζε πξνζώπσλ. 

 Πξόζσπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη παξάδνζε θαηλνύξγηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ 

ζε θάπνην θξάηνο-κέινο. 

 Πξόζσπα Γεκνζίνπ όπσο δήκνη, Κνηλόηεηεο θ.α. 

Με ππνθείκελα ηνπ ΦΠΑ νξίδνληαη: 

 Οη κηζζσηνί θαη ινηπά θπζηθά πξόζσπα 

 Σν Διιεληθό Γεκόζην, νη Γήκνη, νη Κνηλόηεηεο θαη ηα ινηπά Ννκηθά Πξόζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κόλν γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνύλ δεκόζηα εμνπζία, ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ππόθεηληαη θαλνληθά ζην ΦΠΑ. 
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Δηθόλα 2: Φόξκα δήισζεο Φ.Π.Α 
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Παξάδεηγκα εγγξαθήο ηηκνινγίνπ γηα δήισζε ΦΠΑ 

 

 

  
ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

24.00.00.0024 πρώτεσ φλεσ ΦΠΑ 24%  100,00€ 
 

54.00.24.0024 ΦΠΑ ειςροών 24%  24,00€ 
 

50.00.00.0001  Προμηθευτήσ Α    124,00€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμόθιεζε πξνκεζεπηή 
 

 

 

 

  
ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

50.00.00.0001 Προμηθευτήσ  124,00€ 
 

38.00.00.0000 Σαμείο    124,00€ 
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2.4 Δξγαηηθά 

 
Ο ηνκέαο ησλ εξγαηηθώλ αθνξά όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε ε 

επηρείξεζε λα θέξεη εηο πέξαο νη νπνίεο αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνιεί 

θαζώο θαη ηηο ακνηβέο ηνπο. 

 

 

2.4.1 Μηζζνδνζία 

 
Η κηζζνδνζία ππνινγίδεηαη θάζε κήλα από ην ινγηζηηθό γξαθείν ώζηε λα κπνξέζνπλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πιεξσκέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη νη θξαηήζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ σο πξνο ην ΙΚΑ θαη ηελ εθνξία. ην θνκκάηη ηεο κηζζνδνζίαο επίζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ δήισζε ΑΠΓ θαη ηε δήισζε ΦΜΤ. 

 

 

2.4.1.1 ΑΠΓ 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΑΠΓ αθνξά ην ΙΚΑ ην νπνίν έρεη απαίηεζε λα έρεη κεληαία 

ελεκέξσζε γηα ηε κηζζνδνζία ησλ απαζρνινύκελσλ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ 

αζθάιηζε ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΑΠΓ 

(αλαιπηηθή πεξηνδηθή δήισζε) ζηέιλεηαη θάζε κήλα γηα ηηο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. Απαξαίηεην ζηνηρείν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα 

αζθαιηζηνύλ είλαη ν ΑΜΑ (αξηζκόο ) ν νπνίνο δίλεηαη από ην ΙΚΑ θαηά ηελ πξώηε 

θνξά εξγαζίαο παξακέλνληαο ν ίδηνο αθόκα θη αιιάδνληαο ηόπν εξγαζίαο θη 

εξγνδόηε. Δπίζεο ε επηρείξεζε θαηά ηελ πξώηε πξόζιεςε πνπ ζα ζειήζεη λα θάλεη 

ζα πξέπεη λα θάλεη έλαξμε ζην ΙΚΑ, ώζηε λα πξνκεζεπηεί ηνλ αξηζκό ΑΜΑ ηεο 

επηρείξεζεο θαζώο θαη ηνπο θσδηθνύο ώζηε λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ΑΠΓ. 

 

Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ ειεθηξνληθά ζην ΙΚΑ είλαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ 

κήλα από ηνλ ππνινγηδόκελν κήλα κηζζνδνζίαο θαζώο θαη ε πιεξσκή ησλ εηζθνξώλ 

πνπ πξνθύπηνπλ, π.ρ. ηε κηζζνδνζία ηνπ Ιαλνπαξίνπ έρνπκε πξνζεζκία λα ηελ 

ππνβάινπκε έσο ηέινο Φεβξνπαξίνπ. Δάλ δηαπηζησζεί ιάζνο ζηελ ΑΠΓ εληόο ηεο 
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πξνζεζκίαο ηόηε εάλ είλαη πξνζζεηηθή ππάξρεη δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ηξνπνπνηεηηθήο ΑΠΓ, ελώ εάλ είλαη αθαηξεηηθή πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην ΙΚΑ 

ρεηξόγξαθα. Δπίζεο ρεηξόγξαθα ππνβάιινληαη όιεο νη ηξνπνπνηεηηθέο ΑΠΓ κεηά ην 

πέξαο ηεο πξνζεζκίαο. Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δελ επηβαξύλνληαη κε 

πξόζηηκν, αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιόγν δελ έρνπκε ζηείιεη ΑΠΓ, 

ππνβάιιεηαη εθπξόζεζκε θαλνληθή (αξρηθή) ρεηξόγξαθε ζην ΙΚΑ θη ν ππόρξενο 

επηβαξύλεηαη κε πξνζαύμεζε 3% γηα ηνλ πξώην κήλα θαζπζηέξεζεο θαη 1% γηα θάζε 

επηπιένλ.
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Δηθόλα3: Έληππν ΑΠΓ
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Παξάδεηγκα εγγξαθήο κηζζνδνζίαο 

 

  
ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

60.00.00.0000 Μεικτζσ αποδοχζσ  586,08 
 

60.03.00.0000 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ  146,87 
 

53.00.00.0000 Καθαρζσ αποδοχζσ   492,31 

55.00.00.0000  υνολικά    240,64 

 

 

Παξάδεηγκα εμόθιεζεο εξγαδνκέλνπ 

 

  
ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

53.00.00.0000 Καθαρζσ αποδοχζσ  492,31 
 

38.00.00.0000 Σαμείο     492,31 
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2.4.1.2 ΦΜΤ 

 
Η δήισζε ΦΜΤ αθνξά ηελ εθνξία όπνπ ελεκεξώλεηαη κεληαίσο γηα ηηο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ είζπξαμε θόξνπ ΦΜΤ (θόξνο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ), εάλ 

πξνθύςεη. Ο ρξόλνο ππνβνιήο κίαο δήισζεο ΦΜΤ θαζώο θαη ε πιεξσκή είλαη δύν 

κήλεο κεηά ηνλ ππνινγηδόκελν κήλα, π.ρ. ε δήισζε ΦΜΤ πνπ αθνξά ηηο απνδνρέο 

ηνπ Ιαλνπαξίνπ κπνξεί λα ζηαιεί έσο ην ηέινο Μαξηίνπ. Αλ θαη ην ρξνληθό πεξηζώξην 

είλαη αξθεηό, παξ’ όια απηά εάλ ζηείινπκε εθπξόζεζκε δήισζε ΦΜΤ ηόηε ππάξρεη 

πξόζηηκν ύςνπο 100€. 

 

Σέινο, εάλ ζηακαηήζεη ε επηρείξεζε λα απαζρνιεί πξνζσπηθό ζα πξέπεη ζηελ 

ηειεπηαία δήισζε ΦΜΤ πνπ ζα ζηείιεη λα επηιέμεη ηελ επηινγή πξνζσξηλή παύζε 

απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ, δηαθνξεηηθά ζα ππάξρεη απαίηεζε από ηελ επηρείξεζε λα 

ζηεηιεί δήισζε ΦΜΤ θαη γηα ηνλ επόκελν κήλα ρσξίο λα απαζρνιεί πξνζσπηθό. 
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Δηθόλα4: ΦΜΤ
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2.5 Τπεξεξίζεο YEKA 

 
 

Κάζε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηνπο θσδηθνύο ηνπο νπνίνπο έρεη απνθηήζεη από ην 

ΙΚΑ γηα ηελ ππνβνιή ΑΠΓ ώζηε λα ζπλδεζεί ζην ΤΔΚΑ κέζα από ην νπνίν κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ώζηε λα δειώζεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνιεί, γηα ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαζώο θαη ηπρόλ 

αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ, όπσο απνρώξεζε-απόιπζε εξγαδνκέλνπ, αιιαγή 

σξαξίνπ ή ακνηβήο. 

 

Δπίζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο YEKA ε επηρείξεζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ειεθηξνληθήο δήισζεο ησλ αδεηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην πξνεγνύκελν 

έηνο ην ιεγόκελν βηβιίν αδεηώλ, ώζηε λα θαίλεηαη είηε ε ρξήζε όιεο ηεο λόκηκεο 

άδεηαο από ηνπο εξγαδόκελνπο είηε ε ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ κε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ εκεξώλ αδείαο από ηνπο εξγαδόκελνπο. Σν βηβιίν αδεηώλ 

ππνβάιεηαη ζπλήζσο ηνλ κήλα Φεβξνπάξην γηα ηηο εκέξεο αδείαο κόλν ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

 

Αθόκα κία έηεζηα ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο είλαη λα ζηαιεί εηήζηνο πίλαθαο 

πξνζσπηθνύ. Σν έληππν ππνβάιιεηαη θαη απηό ειεθηξνληθά κέζα από ηελ ππεξεζία 

YEKA ή ΔΡΓΑΝΗ ζπλήζσο ηνλ κήλα Οθηώβξην. ηνλ εηήζην πίλαθα πξνζσπηθνύ 

δειώλνπκε κόλν όζνπο εξγαδόκελνπο εξγάδνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ππνβάιινπκε ηνλ πίλαθα. 

 

Σέινο κία βαζηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα από θάζε αιιαγή είλαη ε 

εθηύπσζε ηνπ Πίλαθα Πξνζσπηθνύ, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απηόκαηα από ην 

ζύζηεκα θαη είλαη ππνρξεσκέλε ε επηρείξεζε λα εθηππώζεη θαη λα έρεη αλαξηήζεη ζην 

ρώξν εξγαζίαο ζε εκθαλέο ζεκέην γηα ηπρόλ έιεγρν από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο, 

δηαθνξεηηθά ζα ππνζηεί ζνβαξέο θπξώζεηο (πξόζηηκν). 
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Δηθόλα5: Πίλαθαο Πξνζσπηθνύ
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2.6  Βεβαηώζεηο απνδνρώλ 

 
Κάζε έηνο ππνρξενύηαη ε επηρείξεζε λα ζηέιλεη ειεθηξνληθά κέζσ taxis net ηε ιεγόκελε 

βεβαίσζε απνδνρώλ ώζηε λα γίλεηαη γλσζηό ζηελ εθνξία ηα έζνδα ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ 

ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη θνξνινγηθέο δειώζεηο. Όηαλ ζηαινύλ νη βεβαηώζεηο 

απνδνρώλ εκθαλίδνληαη απηόκαηα ηα θαζαξά έζνδα ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ ζηε δήισζή ηνπ 

Δ1, κέζσ ηνπ ΑΦΜ ηνπ ώζηε λα κπνξέζεη λα θνξνινγεζεί. 

 

Οη βεβαηώζεηο απνδνρώλ κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ όζεο θνξέο ρξεηαζηεί αλ ππάξρεη θάπνην 

ιάζνο, ζπλήζσο ζην ππνινγηζκέλν πνζό ή ζηνλ θσδηθό (κηζζσηόο, ει. επαγγεικαηίαο 

θιπ.), αθόκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, αξθεί λα έρεη ζηαιεί κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ είρε δνζεί γηα ηελ αξρηθή ππνβνιή.
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2.7  Έληππα Δ3 θαη Ν 

 
Η θνξνινγηθή δήισζε είλαη ε έγγξαθε δήισζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ θπζηθώλ, ή λνκηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαη'έηνο ζηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο 

Αξρέο. ηηο δειώζεηο απηέο αλαγξάθνληαη όια ηα εηζνδήκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

 

Καζώο όινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε ώζηε λα απεηθνλίδεηαη 

ζην θξάηνο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνεγνύκελν έηνπο ηνπ θνξνινγνύκελν έηζη θαη 

ηα λνκηθά πξόζσπα είλαη ππόρξεα λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε κε ηα ζηνηρεία όκσο 

ηεο επηρείξεζεο. Έηζη έρνπκε ηε δηάθξηζε ησλ θπζηθώλ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ. Σα 

θπζηθά πξόζσπα ππνβάινπλ ηε γλσζηή θνξνινγηθή δήισζε Δ1 ελώ ηα λνκηθά πξόζσπα 

ππνβάινπλ ηε θνξνινγηθή δήισζε Δ3 ζπλ άιιν έληππν ην Ν. 

 

Σν Δ3 (Δηθόλα 3, ζει.25) πιένλ, ιόγσ ηεο κεραλνγξαθεκέλεο ηήξεζεο βηβιίσλ είλαη πνιύ 

εύθνιν λα ζπληαρζεί θαζώο ππνινγίδεηαη απηόκαηα από ην πξόγξακκα ζην νπνίν γίλεηαη ε 

ηήξεζε βηβιίσλ ρσξίο απηό όκσο λα ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθόο ν έιεγρόο ηεο. Θα 

πξέπεη λα δώζνπκε κεγάιε πξνζνρή εάλ νη ινγαξηαζκνί νη νπνίνη έρνπλ θηλεζεί κέζα ζηε 

ρξήζε είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο ηεο δήισζεο ώζηε ηα 

πνζά λα κεηαθεξζνύλ ζηνλ ζσζηό θσδηθό ηνπ Δ3. 

 

Από ηελ άιιε ην έληππν Ν (Δηθόλα 4, ζει.26) ζα έιεγε θαλείο όηη κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί 

κε ην Δ1 ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, θαζώο αθνξά ηνπο εηαίξνπο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Κάζε 

επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ην έληππν Ν ην νπνίν απεηθνλίδεη λαη κελ ηα έζνδά 

ηνπ από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, θαζώο 

θαη έζνδα από άιινπο πόξνπο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε.

https://el.wikipedia.org/wiki/%ce%9e%c2%a6%ce%9f%e2%80%a6%ce%9f%c6%92%ce%9e%ce%89%ce%9e%ce%8a%ce%9f%c2%8c_%ce%9f%e2%82%ac%ce%9f%c2%81%ce%9f%c2%8c%ce%9f%c6%92%ce%9f%e2%80%b0%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f
https://el.wikipedia.org/wiki/%ce%9e%c2%9d%ce%9e%ce%8f%ce%9e%ce%8c%ce%9e%ce%89%ce%9e%ce%8a%ce%9f%c2%8c_%ce%9f%e2%82%ac%ce%9f%c2%81%ce%9f%c2%8c%ce%9f%c6%92%ce%9f%e2%80%b0%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f
https://el.wikipedia.org/wiki/%ce%9e%c2%9d%ce%9e%ce%8f%ce%9e%ce%8c%ce%9e%ce%89%ce%9e%ce%8a%ce%9f%c2%8c_%ce%9f%e2%82%ac%ce%9f%c2%81%ce%9f%c2%8c%ce%9f%c6%92%ce%9f%e2%80%b0%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f
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Δηθόλα 6: Φόξκα δήισζεο Δ3 
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Δηθόλα7: Έληππν Ν 
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2.8  Ιζνινγηζκόο 

 
Ο ηζνινγηζκόο απεηθνλίδεη αλαιπηηθά ηελ ζπλνιηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο ρξήζεο δειαδή από 01/01 έσο 31/12. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα έιεγε θαλείο 

όηη είλαη έλαο ινγηζηηθόο πίλαθαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δύν ζηήιεο όπνπ ζηε κία 

αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ζηελ δεύηεξε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ παζεηηθνύ. ηελ πξώηε ζηήιε, δειαδή ηνπ 

ελεξγεηηθνύ, ππνινγίδνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ θηλεζεί θαηά ηε ρξήζε θαη 

παξνπζηάδνπλ ρξεσζηηθό ππόινηπν, ελώ ζηε δεύηεξε ζηήιε, δειαδή απηή ηνπ 

παζεηηθνύ, παξνπζηάδνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ θηλεζεί θαηά ηε ρξήζε θαη 

παξνπζηάδνπλ πηζησηηθό ππόινηπν. ηελ πεξίπησζε βέβαηα ησλ αληίζεησλ 

ινγαξηαζκώλ, ηνπο παξνπζηάδνπκε αθαηξεηηθά από ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο. 

Οη ηζνινγηζκνί επίζεο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνύο θη έθηαηνπο, όπνπ ηαθηηθνί είλαη 

εθείλνη πνπ ζπληάζζνληαη αξρέο ηνπ έηνπο γηα ην πξνεγνύκελν θαη νη έθηαθηνη νη 

νπνίνη ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε πεξηπηώζεηο όπσο ιύζε ηεο επηρείξεζεο. 

Πην αλαιπηηθά έλαο ηζνινγηζκόο απνηειείηαη από: 

 

 Σα κέζα δξάζεσο θαη ηε πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο 

 Σηο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο 

 Σα πνζά πνπ νη ηδηνθηήηεο επέλδπζαλ ζε απηήλ κε ηελ κνξθή εηζθνξώλ ή κε 

αλαιεθζέλησλ θεξδώλ 

 

Κάζε επηρείξεζε ε νπνία ζπληάζζεη ηζνινγηζκό ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηνλ δεκνζηεύεη 

ζην Φύιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. ύκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο 

Καζεκεξηλήο (2014), απηό άιιαμε γηα όζεο επηρεηξήζεηο δελ εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην θη έηζη από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2015 ζα ππνρξενύληαη λα δεκνζηεύνπλ 

ειεθηξνληθά ζην ΓΔΜΗ, Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών. 

 

Σέινο, κόλν νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ηεξνύλ βηβιία δηπινγξαθηθά είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ ηνλ ιεγόκελν ηζνινγηζκό, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε 

όζεο επηρεηξήζεηο ηεξνύλ βηβιία απινγξαθηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

 

3.1 Έλλνηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νλνκάδεηαη ε δηεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ ηα 

νπνία παίξλνπκε από ηηο νηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Βαζίδεηαη ζηελ απόθηεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ, ηελ επεμήγεζε θαη 

ηελ αμηνιόγεζε απηώλ, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα βνεζήζεη ζηε ιήςε νξζώλ 

απνθάζεσλ. 

Δπηπξόζζεηα, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, όηη ν θιάδνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο αζρνιείηαη κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ θαηάιιεισλ κεγεζώλ θαη ζρέζεσλ πνπ 

έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθώλ απνθάζεσλ θαη επηηπγράλεηαη κε ηε 

κεηαηξνπή πνιππνίθηισλ ζηνηρείσλ, από άιινπο αξηζκνύο ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ δελ ππάξρνπλ απηνύζηεο, 

Σέινο, κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, εθηηκάηαη ε εμέιημε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ε απόδνζε κηαο επηρείξεζεο. 

3.2 θνπόο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

θνπόο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε 

αμηνιόγεζε ηνπο, ώζηε ε εμεηαδόκελε επηρείξεζε, λα εθκεηαιιεύεηαη ηα δπλαηά ηεο 

ζεκεία, πξνο όθειόο ηεο θαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηνξζώζεη ηηο 

αδπλακίεο ηεο,
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3.3 Δίδε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε δηαθξίλεηαη ζε δπν είδε: α) αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

αλαιπηή θαη β) αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηελέξγεηάο ηεο. 

α) Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ αλαιπηή 

Όηαλ ε αλάιπζε γίλεηαη από πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο επηρείξεζεο θη έρνπλ 

πξόζβαζε ζηα βηβιία θαη ηα ινγηζηηθά έγγξαθα, όπσο νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο 

θαη νη ειεγθηέο, ηόηε πξόθεηηαη γηα εζσηεξηθή αλάιπζε. ηελ πεξίπησζε απηή 

ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία θαη πιήζνο πιεξνθνξηώλ ζηε δηάζεζε ησλ ππαιιήισλ ή 

ησλ ειεγθηώλ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νξζή εηθόλα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

Όηαλ ε αλάιπζε γίλεηαη από πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηεο επηρείξεζεο, όπσο 

ηξάπεδεο, νηθνλνκνιόγνπο θαη γεληθά ηξίηνπο, ηόηε πξόθεηηαη γηα εμσηεξηθή αλάιπζε 

θαη γίλεηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Σα άηνκα πνπ 

δηελεξγνύλ απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αλάιπζε ζπιιέγνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο από ηηο 

δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πηζαλόλ, από δηάθνξεο άιιεο πεγέο, όπσο 

άξζξα νηθνλνκηθνύ ηύπνπ, πιεξνθνξίεο από ρξεκαηηζηεξηαθνύο θύθινπο, ειέγρνπο 

ειεγθηώλ θ.α. 

β) Αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο 

Δίλαη απαξαίηεην αλ θαζνξηζηνύλ νη ζηόρνη θαη ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαζώο 

θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ θαη νη πεγέο ηνπο. 

Πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ηξόπνο επεμεξγαζίαο θαη κειέηεο ησλ ζηνηρείσλ, ώζηε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ λα είλαη όζν ην δπλαηό πην θνληά ζηηο επηδηώμεηο 

ηνπ ινγηζηή πνπ έρεη αλαιάβεη λα απνηππώζεη πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη 

απνηειέζκαηα. 

Γεληθόηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη δύν βαζηθέο θάζεηο. ηελ 

πξώηε θάζε (ηππηθή) γίλεηαη έιεγρν ζαθήλεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη νκνηνκνξθίαο θαη 

απνηειεί θαηά θάπνην ηξόπν πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηάδην ηεο δεύηεξεο θάζεο. 

Δηδηθόηεξα, ειέγρεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ, ε δηάηαμε 
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θαη ε κέζνδνο απνηίκεζεο ηνπο. Αθόκε, ζπγθεληξώλεηαη πξόζζεην πιεξνθνξηαθό 

πιηθό γηα ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηελ επηρείξεζε, όπσο νηθνλνκηθόο ηύπνο, πιεξνθνξηαθά 

δειηία ηξαπεδώλ, ρξεκαηηζηεξίνπ θ.α. 

ηε δεύηεξε θάζε (νπζηαζηηθή), αθνύ ππνινγηζηνύλ νη ζρεηηθνί αξηζκνδείθηεο 

αξρίδεη κηα ζύγθξηζε δηαθόξσλ κεγεζώλ πνπ απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκό ησλ ηάζεσλ 

αιιά θαη ησλ πην ζεκαληηθώλ απνθιίζεσλ. Έηζη γίλνληαη δηάθνξεο ζπγθξίζεηο ηόζν 

ζηα θνλδύιηα ησλ ηζνινγηζκώλ όζν θαη ζηνπο αξηζκνδείθηεο, πνπ κπνξεί λα 

απνθαιύςνπλ ηπρόλ ηάζεηο αλόδνπ, ζηαζεξόηεηαο ή ζηαζηκόηεηαο θαη λα ιεθζνύλ 

κέηξα γηα ηε δηόξζσζε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο.
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3.4 Αξηζκνδείθηεο 

Αξηζκνδείθηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη ην πειίθν κεηαμύ επηιεγκέλσλ 

αξηζκεηηθώλ ηηκώλ πνπ ιακβάλνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο θαη δειώλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ή ηελ απνδνηηθόηεηα δηαθόξσλ 

ηκεκάησλ ή ηνκέσλ αθόκα θαη νιόθιεξεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απηώλ. 

Οη άκεζα ελδηαθεξόκελνη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξηζκνδεηθηώλ είλαη ζπλήζσο νη 

άκεζα εκπιεθόκελνη κε ηελ επηρείξεζε όπσο κέηνρνη, πειάηεο, πηζησηέο, εξγαδόκελνη 

θιπ. ώζηε λα έρνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε νηθνλνκηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο. 

Οη θύξηεο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηηο νπνίεο θαη ζα 

αλαιύζνπκε παξαθάησ είλαη: 

Α. Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο  

Β. Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Γ. Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

Γ. Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο θαη Βησζηκόηεηαο
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3.4.1 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 
Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο θαζώο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

θαηάζηαζεο ζε βάζνο ρξόλνπ. 

 

Οη πην βαζηθνί αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο είλαη: 

 

1. Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

2. Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

3. Αξηζκνδείθηεο Ακπληηθνύ Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο 

4. Αξηζκνδείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

Γηα λα κπνξεί κία νηθνλνκηθή κνλάδα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο 

ηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ξεπζηά ζηνηρεία, ηα νπνία δεκηνπξνύληαη κέζα από 

ηελ θαζεκεξηλή κεηαηξνπή ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε πσιήζεηο, ησλ πσιήζεσλ ζε 

απαηηήζεηο θαη ηέινο ησλ απαηηήζεσλ ζε κεηξεηά. 

 

Η ξεπζηόηεηα επεξεάδεη άκεζα ηα θέξδε κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη απηό 

ζπκβαίλεη γαηηί αλ ηα θπθινθνξηαθά ηεο ζηνηρεία δελ κπνξνύλ εύθνια λα 

κεηαηξαπνύλ ζε κεηξεηά ή αλ δελ ππάξρνπλ επαξθή ξεπζηά δηαζέζηκα ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Καηά ζπλέπεηα ε 

επηρείξεζε δπζθεκείηαη θαη κεηώλεηαη ε εκπηζηνζύλε ησλ ζπλαιιαζνκέλσλ πξνο ην 

πξόζσπό ηεο. Γη’ απηό ην ιόγν ε πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ θξνληίδεη λα 

δηαηεξεί πιεόλαζκα θπθινθνξηαθώλ ζηνηρείσλ, πςνπο αλάινγνπ κε εθείλν ησλ 

ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεί θαλνληθά ηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεώζεηο. 
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3.4.1.1 Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

Απνηειείηαη κε ην πειίθν ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ, πξνο ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

                                
                                        

                         
 

 

Οη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο απνηεινύληαη από ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνύο, 

ηα βξαρππξόζεζκα πιεξσηέα γξακκάηηα, ηηο ηξέρνπζεο δόζεηο καθξνπξόζεζκσλ 

δαλείσλ, ηνπο θόξνπο πνπ νθείινληαη θαη ηηο ινηπέο δεδνπιεπκέλεο δαπάλεο. 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο: 

 

• Γείρλεη ην βαζκό θάιπςεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαλνληθά κπνξνύλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ κέζα ζε κηα 

πεξίνδν. 

• Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηόζν πην επλντθή είλαη ε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ πιεξσκή ησλ ηξερνπζώλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο. 

• Μηα δηαρξνληθή κείσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε απνηειεί έλδεημε όηη 

αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη κία δπζκελήο θαηάζηαζε γη’απηήλ, ηνπιάρηζηνλ σο 

πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

• Πξόηππν κέγεζνο: 1,5<Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο<2 
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Πίνακαρ 1 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ 

2013 0,87 

2014 2,19 

2015 1,37 

 
 
 
 
 
 
 

Γπαθική Απεικόνιζη 1



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 43 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.1.2 Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ κείνλ ηα απνζέκαηα, πξνο ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

                              
                              

                         
     

 

 

• Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο >1, ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθόο, , εθόζνλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο 

ή αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο απαηηήζεηο θη επηπιένλ ε πεξίνδνο εηζπξάμεσο ησλ 

απηαηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη εμνθιήζεσο ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο 

είλαη πεξίπνύ ίζεο, δηαθνξεηηθά  

• ζεκαίλεη όηη ηα γξήγνξα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιύςνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο θαη ε επαξθήο 

ξεπζηόηεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί εμαξηάηαη από κειινληηθέο πσιήζεηο 

• Πξόηππν κέγεζνο: Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο>1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 44 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

 

Πίνακαρ 2 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ 

2013 0,41% 

2014 2% 

2015 1,37% 

 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 2 



"Οργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 45 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.1.3 Αξηζκνδείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηόηεηαο 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζέζηκσλ πξνο ηηο ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 

 

 

                                  
                  

                        
     

 

 

 

 

Οη ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο είλαη δηαζέζηκεο κόλν γηα ηνπο εζσηεξηθνύο αλαιπηέο, γη’ 

απηό όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη εμσηεξηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο. 

• Δθθξάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εθπιεξώζεη ηηο ηξέρνπζεο θαη 

ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ηα κεηξεηά πνπ δηαζέηεη 

• Πξόηππν κέγεζνο: Γείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηόηεηαο >1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 46 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.1.4 Αξηζκνδείθηεο Ακπληηθνύ Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο 

 

 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ, κείνλ ηα απνζέκαηα, πξνο ηηο 

εκεξήζηεο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο 

                                          
                              

                            
 

 

Ηκεξήζηεο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο = (Κόζηνο Πσιεζέλησλ + Έμνδα Γηνίθεζεο + Έμνδα 

Γηάζεζεο + Έμνδα Λεηηνπξγίαο Έξεπλαο θαη Αλάπηπεμεο + Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 

(ρξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα) - Απνζβέζεηο Δλζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο)/365 

 

• Ο αξηζκνδείθηεο ακπληηθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απνηειεί έλα πνιύ 

ζπληεξεηηθό κέηξν ηνπ βαζκνύ ηθαλόηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα θαιύπηεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο από ηα ακπληηθά ηεο ζηνηρεία βαζηδόκελνο ζηα 

ακέζσο ξεπζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (κεηξεηά, εηζεγεκέλα ζην 

ρξεκαηηζηήξην ρξεόγξαθα θαη απαηηήζεηο) θαη όρη ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο έζνδα. 

Τπνζηεξίδεηαη από πνιινύο εξεπλεηέο όηη ν δείθηεο απηόο είλαη ν θαιύηεξνο 

ηνπ βαζκνύ ξεπζηόηεηαο όκσο είλαη δύζθνιν αλ εθηηκεζεί θαηά πόζν απηό 

ηζρύεη. Παξόια απηά απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν αλαιύζεσλ ηεο 

ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο κηαο επηρείξεζεο. 

• Αύμεζε ηνπ δείθηε από έηνο ζε έηνο είλαη έλδεημε επλντθήο εμέιημεο γηα ηελ 

επηρείξεζε, ελώ αληίζεηα κείσζε ηνπ δείθηε είλαη έλδεημε εκθάληζεο κηαο κε 

ελζαξξπληηθήο θαηάζηαζεο 

• Αληιεί ζηνηρεία από ηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη όρη από κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 47 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 4 

 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Αμςνηικού Χπονικού Διαζηήμαηορ 

2013 75,6 

2014 615,92 

2015 665,7 

 

 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 48 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.2 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηα 

 

Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκό πνπ ε επηρείξεζε αμηνπνηεί ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

 

Παξαηεξώληαο ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα κίαο επηρείξεζεο ν αλαιπηήο κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο δηαπηζηώζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε γηα παξάδεηγκα κε 

ην ύςνο ησλ απνζεκάησλ κίαο επηρείξεζεο. Έλα πςειό, γηα παξάδεηγκα, πνζνζηό 

απνζεκάησλ ζηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο ελδέρεηαη λα καξηπξά όηη ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο επηιέγεη κία κέηξηα πνιηηηθή απνζεκάησλ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε είλαη όηη αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ην πνζνζηό ησλ 

απνζεκάησλ ηεο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην ύςνο ησλ πσιήζεώλ ηεο.  

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηαηεξεί έλα πςειό πνζνζηό ξεπζηώλ ή θξαηηθώλ 

ρξενγξάθσλ θάηη ηέηνην κπνξεί λα καξηπξά όηη ε επηρείξεζε απηή αθνινπζεί κία θαιή 

πνιηηηθή. Μία ηέηνηα θαηάζηαζε ελδερνκέλσο λα απμάλεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλόηεηα. 

 

 

Παξαθάησ ζα αλαιύζνπκε ηνπο εμήο αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο:  

 

1. Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απνζεκάησλ 

2. Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

3. Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο πλόινπ Δλεξγεηηθνύ 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 49 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.2.1 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απνζεκάηωλ 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ηνπ Κόζηνπο Πσιεζέλησλ πξνο ηα απνζέκαηα 

                                              
                

         
 

 

• Γείρλεη ην ζηαζκηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ παξαιαβή ησλ 

πξώησλ πιώλ, ηε κεηαπνίεζε ηνπο, ηελ απνζήθεπζε ηνπο, κέρξη ηελ πώιεζε ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο 

 

• Αλαθέξεηαη ζε πόζεο εκέξεο ε επηρείξεζε αλαθπθιώλεη ηα απνζέκαηά ηεο 

• Όζν κηθξόηεξν είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ αξηζκνδείθηε, ηόζν πην επλντθή είλαη ε 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 50 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

Πίνακαρ 5 

 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Αποθεμάηων 

2013 2,6 

2014 9,47 

2015 0 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 51 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.2.2 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεωλ 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ Πσιήζεσλ πξνο ηηο Απαηηήζεηο 

                                                       
        

          
 

 

(ζε θνξέο) 

 

 

                                                       
          

        
     

 

(ζε εκέξεο) 

 

 

 

 

• Δκθαλίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ πώιεζε ηνπ πξντόληνο 

κέρξη ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο 

• Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηα είζπξαμεο ηεο απαηηήζεσλ, ηόζν κηθξόηεξνο 

είλαη ν ρξόλνο δέζκεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Δπίζεο, κεγάιε ηαρύηεηα ζηελ 

είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη πηζαλόηεηα δεκηώλ από ηηο ρνξεγνύκελεο 

πηζηώζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 52 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

 

Πίνακαρ 6 

 

 

Έηορ 
Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Είζππαξηρ 

Απαιηήζεων 

2013 14,21 

2014 0 

2015 38,86 

 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 6 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 53 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.2.3 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο πλόινπ Δλεξγεηηθνύ 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ πσιήζεσλ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ 
 
 
 
 

                                                      = 
        

                 
     

 
 
 
 

• Δμεηάδεη ην πόζν απνηειεζκαηηθά κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί όια ηα εθόδηα 

πνπ έρεη 

• Πξόηππν κέγεζνο: Γείθηεο Σαρύηεηαο πλόινπ Δλεξγεηηθνύ >1 

• Έλαο πςειόο αξηζκνδείθηεο ππνδειώλεη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηνίθεζεο, 

λα ρξεζηκνπνηεί ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ή ζεκαίλεη όηη 

ρξεζηκνπνηεί απαξραησκέλα ζηνηρεία 

• Έλαο ππεξβνιηθά ρακειόο αξηζκνδείθηεο ππνδειώλεη αδπλακία ηεο 

δηνίθεζεο, επεηδή ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξα ζηνηρεία από απηά πνπ απαηηεί ε 

θύζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 54 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

Πίνακαρ 

 

 

 
Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ ςνόλος Ενεπγηηικού 

2013 2,21% 

2014 0,28% 

2015 1,24% 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 7 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 55 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.2 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

 
Οη Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο καο δείρλνπλ πόζν επηθεξδή ρξήζε θάλεη ε 

επηρείξεζε ησλ πόξσλ πνπ δηαζέηεη. Οη Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο αζρνινύληαη 

κε ηηο ζρέζεηο θεξδώλ θαη απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θεθαιαίσλ θαζώο 

επίζεο θαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ θεξδώλ θαη πσιήζεσλ. 

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη Αξηζκνδείθηεο ζεσξνύληαη αξθεηά ζεκαληηθνί θαζώο όιεο νη 

επηρείξήζεηο έρνπλ σο ζηόρν ηε κεγάιπηεξε δπλαηή απόδνζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

επίηεπμε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν αξηζκό θεξδώλ, γη’απηό ην ιόγν δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βάζε ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο από άπνςε θεξδώλ. 

 

 

Οη Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο πνπ ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ είλαη: 

 

1. Αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο 

2. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ 

3. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

4. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 56 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.3.1 Αξηζκνδείθηεο Πεξηζωξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο 

Ο Αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο ηζνύηαη κε ην πειίθν ησλ θαζαξώλ 

θεξδώλ πξνο ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

                                      
           

        
     

 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθόο θαζώο βαζίδνληαη 

πάλσ ζηα απνηειέζκαηά ηνπο πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ε επηρείξεζε γηα ηα κειινληηθά 

ηεο θέξδε. 

 

• Γείρλεη ην πνζνζηό θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη κία επηρείξεζε από ηηο πσιήζεηο 

ηεο 

• Όζν πην κεγάιε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηόζν πην πνιιά θεξδίδεη ε επηρείξεζε 

από ηηο πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ ηεο 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 57 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

Πίνακαρ 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Πεπιθωπίος Καθαπού Κέπδοςρ 

2013 0 

2014 0,27% 

2015 0,09% 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 58 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.3.2 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο πλνιηθώλ Κεθαιαίωλ 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ζπλ ησλ ρξεσζηηθώλ ηόθσλ πξνο ηα 

ζπλνιηθά θεθάιαηα. 

                                              
                   

                
 

 

 

• Δκθαλίδεη κε πνζνζηό ην βαζκό αμηνπνίεζεο ησλ ζπλνιηθώλ θεθαιαίσλ, 

δειαδή ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηνίθεζεο λα αμηνπνηεί ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα θαη 

λα δεκηνπξγεί από απηά θαζαξά θέξδε 

• Όηαλ είλαη κόληκα ρακειόο ν δείθηεο, ηόηε ππάξρεη έλδεημε γηα ελδερόκελε 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

Πίνακαρ 8 

 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ςνολικών Κεθαλαίων 

2013 8,17 

2014 1,1 

2015 0,3 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 8 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.3.3 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο  Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ θαζαξώλ θεξδώλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα 

                                             
           

            
 

 

 

 

• Γείρλεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ επελδύζεσλ ησλ κεηνρώλ 

• Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πνζνζηό απόδνζεο, ηόζν ην θαιύηεξν γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηνπο κεηόρνπο ηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 61 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 

Πίνακαρ 9 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίων Κεθαλαίων 

2013 0 

2014 1,1% 

2015 0,3% 

 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 9 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.3.4 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ελεξγεηηθνύ 
 
 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ θαζαξώλ θεξδώλ πξνο ην ζύλνιν ελεξγεηηθνύ 

 

 

                                         
           

                
 

 

 

 Γείρλεη ηελ απόδνζε ηνπ ζπλόινπ ησλ επελδύζεσλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή 

ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ. 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 

 

 

Έηορ Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ενεπγηηικού 

2013 1,13% 

2014 0,62% 

2015 0,11% 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.3 Αξηζκνδείθηεο δηάξζξωζεο θεθαιαίωλ θαη βηωζηκόηεηαο 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο καθξνρξόληαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη Αξηζκνδείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ θαη βησζηκόηεηαο. 

 

Με ηνλ όξν δηάξζσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ελλννύκε ηα δηάθνξα είδε θαη 

ηηο κνξθέο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηεο. 

 

 Πην αλαιπηηθά έρνπκε ηα ίδηα θεθάιαηα ή αιιηώο ηα κόληκα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο, θαζώο θαη ηα ηηο βξαρππξόζεζκεο, κεζνπξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ηεο. Κάπνηεο από απηέο εμαζθαιίδνληαη κε ηελ παξνρή ππνζήθεο, 

πξνζεκεηώζεσο, ή ελερύξνπ ελώ γηα θάπνηεο άιιεο δελ παξέρεηαη θακία εκπξάγκαηε 

αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο.  

 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ μέλσλ θαη ησλ 

δαλεηαθώλ ζε κία επηρείξεζε γη’απηό θαη ε δηάξζξσζε θεθαιαίσλ παίδεη αξθεηά 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηρείξεζε. 

 

Παξαθάησλ ζα αζρνιεζνύκε κε ηνπο εμήο αξηζκνδείθηεο: 

 

1. Αξηκνδείθηεο ηδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 

2. Αξηζκνδείθηεο μέλσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα 

3. Αξηζκνδείθηεο Ιδίσλ πξνο Ξέλα Κεθάιαηα 

4. Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 

3.4.4.1 Αξηζκνδείθηεο ηδίωλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 

 

 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα 

 

 

                                           
            

                
     

 

 

• Γείρλεη ην πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί 

από ηνπο κεηόρνπο ηεο επηρείξεζεο 

• Δκθαλίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο θαη αληαλαθιά ηε 

καθξνρξόληα ξεπζηόηεηα ηεο, κε ην λα παξέρεη έλδεημε γηα ηελ ύπαξμε ή όρη 

πίεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 

• Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηόζν κεγαιύηεξε εμαζθάιηζε ζα έρνπλ νη 

πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηόζν κηθξόηεξε ε πίεζε πνπ ζα ηεο αζθείηαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο 

• Από ηελ άιιε έλα ρακειόο δείθηεο απνηειεί έλδεημε κίαο πην επηθίλδπλεο 

θαηάζηαζεο, αθνύ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ κεγάιεο δεκηέο ζηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα θαη ησλ νπνίσλ ην βάξνο γηα ηελ θάιπςε ηνπο ζα θέξνπλ ηα ίδηα 

θεθάιαηα. 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.4.2 Αξηζκνδείθηεο μέλωλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα 

 

 

                                           
            

                
     

 

 

 

• Γείρλεη ην πνζνζηό ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί 

από ηνπο βξαρππξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο δαλεηζηέο ζε κηα 

επηρείξεζε. 

• Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο γηα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη γηα ηε καθξνρξόληα βησζηκόηεηα ηεο, 

κε απνπιεξσκή ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο.
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.4.4.3 Αξηζκνδείθηεο Ιδίωλ πξνο Ξέλα Κεθάιαηα 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα μέλα θεθάιαηα 

 

 

                                       
            

            
     

 

 

 

• Γείρλεη ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο κία επηρείξεζε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ππεξδαλεηζκόο ζε κία 

επηρείξεζε. 

• Φαλεξώλεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζύλνιν ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ θαζώο θαη ην βαζκό εμάξηεζεο θαη ίζσο ηε καθξνπξόζεζκε 

βησζηκόηεηα ηεο κνλάδαο. 

• Δάλ είλαη κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδαο, καο δείρλεη όηη νη θνξείο ηεο επηρείξεζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε πεξηζζόηεξα θεθάιαηα από ηνπο πηζησηέο ηεο. Όζν 

κεγαιύηεξε είλαη απηή ε ζρέζε, ηόζν κεγαιύηεξε αζθάιεηα παξέρεηαη ζηνπο 

πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, έλαο ρακειόο δείθηεο εθθξάδεη 

πεξηνξηζκέλε εμαζθάιηζε ησλ πηζησηώλ ηεο επηρείξεζεο.  
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

3.4.4.4 Αξηζκνδείθηεο ηδίωλ θεθαιαίωλ πξνο πάγηα 

 

 
Με ηνλ Αξηζκνδείθηε Ιδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο Πάγηα βξίζθνπκε ηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη νη πάγηεο επελδύζεηο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

Ιζνύηαη κε ην πειίθν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα αλαπόζβεζηα πάγηα 

 
 
 
 

                               
            

                
     

 
 
 
 

• κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε απηνύ πξνζδηνξίδεηαη ν ηξόπνο 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο 

• όηαλ είλαη κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδαο, ηόηε ηα ίδηα θεθάιαηα ρξεκαηνδνηνύλ 

εμ’ νινθιήξνπ όρη κόλν ηα πάγηα αιιά θαη έλα κέξνο ηνπ θπθινθνξνύληνο 

• όηαλ είλαη κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο, ηα ίδηα θεθάιαηα δελ επαξθνύλ γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηα πάγηα θαη έηζη γηα ηε ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπο απαηηνύληαη θαη μέλα 

• ηδαληθό είλαη λα θπκαίλνληαη γύξσ ζηε κνλάδα 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 

 

Πίνακαρ 

 

Έηορ Απιθμοδείκηερ Ιδίων ππορ Πάγια 

2013 4,5% 

2014 19,64% 

2015 16,92% 

 

 

Γπαθική Απεικόνιζη 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

  

 

 

3.4.4.5 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ πξνο πλνιηθέο 
Τπνρξεώζεηο 

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ησλ θπθινθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κίαο επηρείξεζεο πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

ηεο ππνρξεώζεηο εκθαλίδεη ηε ξεπζηόηεηα ησλ καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ ηεο. 

 

 

                                             
                     

                 
 

 

 

Πξνθύπηεη δηαηξώληαο ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηαζέζηκα, κε ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο: 

 

 Λόγσ όηη νξηζκέλα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία έρνπλ ζρεηηθά ρακειό βαζκό 

ξεπζηόηεηαο θαζηζηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε ζεκαληηθό 

 Δπίζεο επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη έθηαηεο δεκηέο. 

 Έλαο πςεινο αξηζκνδείθηεο κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε όηη νη 

καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζα κπνξέζνπλ λα εμνθιεζνύλ από ηα 

θεθάιαηα θίλεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππεξβνιηθέο δεκηέο 

από ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ζηνηρείσλ. 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

3.5 Δθαξκνγή ηωλ αξηζκνδεηθηώλ κε βάζε ηνπο ηζνινγηζκνύο ηεο 
επηρείξεζεο έηνπο 2013, 2014 θαη 2015. 

Αθνινπζεί ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εηαηξίαο ΑΛΦΑ Ι.Κ.Δ. ην παξάξηεκα 2 

έρνπλ επηζπλαθζεί νη ηζνινγηζκνί ηεο εηαηξίαο γηα ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015 από 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ αληιεζεί ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ νη νπνίνη 

θαίλνληαη παξαθάησ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιύνληαη απηνί ηεο γεληθήο, άκεζεο, 

ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο θαζώο επίζεο ηνπ ακπληηθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ, θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ζπλόινπ ελεξγεηηθνύ, πεξηζσξίνπ θαζαξνύ 

θέξδνπο,αξηζκνδείθηεο ζπλνιηθώλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ, αξηζκνδείθηεο 

απνδνηηθόηεηαο ελεξγεηηθνύ, αξηζκνδείθηεο Ιδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα, 

αξηζκνδείθηεο Ιδίσλ πξνο Πάγηα. 

 

  ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ  

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ  ΔΣΗ  

 2013 2014 2015 

Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 0,87 % 2,19% 1,37% 

Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 0,41% 2% 1,37% 

Ακπληηθνύ Υξνληθνύ Γηαζηήκαηνο 75,6 θ 615,92 θ 665,70 θ 

Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απνζεκάησλ 

2,6% 9,47% 0% 

Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 14,21% 0% 38,86% 

πλόινπ Δλεξγεηηθνύ 2,21% 0,28% 1,24% 

Πεξηζσξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο 0% 0,27% 0,09% 

πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ 8,1%7 1,1% 0,3% 

Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1,13% 0,62% 0,11% 

Απνδνηηθόηεηα Δλεξγεηηθνύ Ιδίσλ πξνο Πάγηα 
4,5% 19,64% 16,92% 
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Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξαπάλσ εξγαζία κε ζέκα “ Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο ηεο ΑΛΦΑ 

Ι.Κ.Δ” αλαιύζακε ηελ επηρείξεζε ΑΛΦΑ Ι.Κ.Δ σο πξνο ηελ δνκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θαζώο θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο κέζα από ηνπο ηζνινγηζκνύο  ησλ ηειεπηαησλ εηώλ.  

 

Η επηρείξεζε απηή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εηαηξηώλ Ι.Κ.Δ δειαδή Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή 

Δηαηξία. Πην ζπγθεθξηκέλα αζρνιεζήθακε κε ηε δνκή ηεο εηαηξίαο, ηα ηκήκαηα ζηα νπνία 

ρσξίδεηαη ε επηρείξεζε θαζώο θαη κε ηα ζηάδηα παξαγσγήο από ηε δεκηνπξγία έσο θαη ηελ 

πώιεζε ησλ εηδηθώλ θνπηηώλ κεηαθνξάο. Δπίζεο αλαιύζακε όζν ην δπλαηόλ 

αλαιπηηθόηεξα ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινπζεί ην ινγηζηηθό γξαθείν σο εμσηεξηθόο ζπλεξάηεο 

ηεο επηρείξεζεο, θαζώο δελ ππάξρεη ηκήκα ινγηζηεξίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα θάζε εηαηξεία ώζηε λα πιεξεί ηηο πξνππνζέζεηο γηα ζσζηή θαη 

λόκηκε ιεηηνπξγία σο πξνο ην θξάηνο αιιά θαη πξνο όινπο όζνπο ζπλεξγάδεηαη, πειάηεο 

θαη πξνκεζεπηέο. Σέινο πξαγκαηνπνηήζακε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε  ησλ 

απνηειέζκαησλ ρξήζεσο όπσο εκθαλόδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνύο από ηα 3 ηειεπηαία έηε, 

από ην 2013 έσο θαη ην 2015 (θαζώο ε επηρείξεζε ηδξύζεθε ην 2013) κε ηε βνήζεηα ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ.  

 

 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ενεπγηηικού2013 = 1,13% 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ενεπγηηικού2014 = 0,62% 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ενεπγηηικού2015 = 0,11% 

Η κείσζε ηνπ δείθηε θαλεξώλεη ηε κε απνδνηηθόηεηα ζηα επελδπόκελα θεθάιαηα. 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίων κεθαλαίων2013=0 

 Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίων κεθαλαίων2014=1,1% 
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Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίων Κεθαλαίων2015=0,3% 

 

Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε από ηε ρξήζε ηνπ 2013 ζηε ρξήζε 2014 απνηειεί 

ζεηηθό ζηνηρείν ζηελ επηρείξεζε, θαζώο θαλεξώλεη όηη επεκεξεί. 

Γελ ηζρύεη ην ίδην από ηε ρξήζε ηνπ 2014 ζηε ρξήζε 2015 θαζώο ε ηηκή ηνπ δείθηε 

κεηώλεηαη. 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο πλνιηθώλ Κεθαιαίωλ 

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ςνολικών Κεθαλαίων2013=8,17  

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ςνολικών Κεθαλαίων2014=1,1  

Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ ςνολικών Κεθαλαίων2015=0,3 

 

Η κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε από ηελ πξώηε ρξήζε έσο θαη ηελ ηειεπηαία θαλεξώλεη ηε 

κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο.     

 

Αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο 

Απιθμοδείκηηρ Πεπιθωπίος Καθαπού Κέπδοςρ2013=0 

 Απιθμοδείκηηρ Πεπιθωπίος Καθαπού Κέπδοςρ2014=0,27% 

Απιθμοδείκηηρ Πεπιθωπίος Καθαπού Κέπδοςρ2015=0,09% 

 

Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε από ηε ρξήζε 2013 ζηε ρξήζε 2014 απόηειεί ζεηηθό 

ζηνηρείν θαζώο δειώλεη αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο 

Σν αληίζεην ζπκβαίλεη από ηε ρξήζε 2014 ζηε ρξήζε 2015 θαζώο ν δείθηεο 

παξνπζηάδεη κείσζε 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο πλόινπ Δλεξγεηηθνύ 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ ςνόλος Ενεπγηηικού2013=2,21% 

 Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ ςνόλος Ενεπγηηικού2014=0,28% 

 Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ ςνόλος Ενεπγηηικού2015=1,24% 



"Οργάνωση,λειτοσργία και προοπτικές της ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε 

ειίδα 74 
Α.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 

 

 

Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε από ηε ρξήζε ηνπ 2014 ζηε ρξήζε 2015 απνηειεί 

ζεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ επηρείξεζε πνπ θαλεξώλεη όηη ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά θαη 

απνδνηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

πσιήζεηο ηεο. 

Γελ ηζρύεη βέβαηα ην ίδην γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 ζηε ρξήζε ηνπ 2014 θαζώο ν 

δείθηεο κεηώλεηαη. 

Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεωλ 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Είζππαξηρ Απαιηήζεων2013= 14,21 

 Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Είζππαξηρ Απαιηήζεων2014= 0  

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Είζππαξηρ Απαιηήζεων2015= 38,8 

 

Η αύμεζε ηνπ δείθηε από ηε ρξήζε ηνπ 2014 ζηε ρξήζε 2015 θαλεξώλεη όηη ε επηρείξεζε 

εηζπξάηηεη γξήγνξα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Σν ίδην δελ ηζρύεη από ηε ρξήζε ηνπ 2013 ζηε ρξήζε ηνπ 2014 θαζώο ν δείθηεο κεηώλεηαη 

Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

Απιθμοδείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ2013= 0,41% 

Απιθμοδείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ2014=2% 

Απιθμοδείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ2015=1,37% 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 θαζώο ν δείθηεο είλαη κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο θαλεξώλεη πσο ηα 

γξήγνξα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο δελ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Γελ ηζρύεη απηό γηα ηηο δύν επόκελεο ρξήζεο ηνπ 2014 θαη 2015 θαζώο ν δείθηεο βξίζθεηαη 

πάλσ από ηε κνλάδα. 
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Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ2013= 0,87  

Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ2014= 2,19  

Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ2015= ΐ , 3 7  

 

Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε από ηε ρξήζε ηνπ 2013 ζηε ρξήζε ηνπ 2014 θαλεξώλεη ηελ 

επλντθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο. 

Αληίζεηα από ηε ρξήζε ηνπ 2014 ζηε ρξήζε ηνπ 2015 ν δείθηεο κεηώλεηαη. 

 

Αξηζκνδείθηεο Ιδίωλ πξνο Πάγηα 

Απιθμοδείκηηρ Ιδίων ππορ Πάγια2013= 4,5% 

Απιθμοδείκηηρ Ιδίων ππορ Πάγια2014= 19,64% 

Απιθμοδείκηηρ Ιδίων ππορ Πάγια2015= 16,92% 

 

Γηαρξνληθά ν δείθηεο έρεη ηηκή κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο, ζηνηρείν πνπ θαλεξώλεη όηη 

ηα ίδηα θεθάιαηα δελ ρξεκαηνδνηνύλ εμ’ νινθιήξνπ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο αιιά κέξνο απηώλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Δηθόλα 5: Ιζνινγηζκόο ΑΛΦΑ Ι.ΚΔ γηα ην έηνο 2013 
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