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ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό Μ.Ο / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μ.Ο 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το μέσο όρο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού(συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού), 

με τον μέσο όρο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβάνονται οι 

μεταβατικοί παθητικού) 

 

 

 

Ο Δείκτης αυτός  μετράει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις . Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 

πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις  , παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτομα 

που έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά στην επιχείρηση.Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 

κρίνεται ικανοποιητικός. 

 

 

 

2. ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα)Μ.Ο / Βραχυπρόθεσμ Υποχρεώσεις Μ.Ο 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το μέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

αφού αφαιρέσουμε τα αποθέματα(συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί 

λογαριασμοί ενεργητικού), με τον μέσο όρο των βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων (συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί παθητικού) 

 

 

 

Ο Δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

.Αφαιρούνται τα αποθέματα διότι αφ ενός παρουσιάζουν μεταξύ των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων την μικρότερη ρευστότητα  , αφ ετέρου από την ρευστοποίηση 

των αποθεμάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζημιά.Τιμή του δείκτη > 1 κρίνεται 

ικανοποιητικός. 
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3. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Διαθέσιμα  Μ.Ο /  βραχυπρόθεσμες   υποχρεώσεις Μ.Ο 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το μέσο όρο των Διαθεσίμων , με τον μέσο όρο 

των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί 

παθητικού) 

 

 

 

Ο Δείκτης αυτός  δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η Τιμή του 

δείκτη είναι συνήθως <1 , ακόμα και οι  Τράπεζες δεν εμφανίζουν ταμιακή ρευστότητα 

μεγαλύτερη της μονάδας. 

 

 

 

 

 

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Ετήσιες Πωλήσεις /  Απαιτήσεις Μ.Ο 

 

 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις Πωλήσεις , με τον μέσο όρο των 

Απαιτήσεων 

 

 

 

Ο Δείκτης αυτός  δείχνει πόσες φορές μέσα στην χρήση . η επιχείρηση εισπράττει τις 

απαιτήσεις της Η Τιμή του δείκτη  για να είναι ικανοποιητικός πρέπει να είναι αρκετά 

μεγαλύτερος της μονάδας ., εξαρτάται δε και από τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση 

καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
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5. ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

(Απαιτήσεις Μ.Ο * 365 ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν το αποτέλεσμα  του  πολλαπλασιασμού  του μέσου όρου των 

Απαιτήσεων με τις 365 ημέρες, το διαιρέσουμε με τις ετήσιες Πωλήσεις 

 

 

 

Ο Δείκτης αυτός  δείχνει  σε πόσες ημέρες η επιχείρηση περιμένει να εισπράξει τις 

απαιτήσεις  της , από την στιγμή που πραγματοποιηθήκαν οι πωλήσεις.Όσο μικρότερος είναι 

ο χρόνος αυτός , τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης  , άρα μικρότερος ο χρόνος 

δέσμευσης των κεφαλαίων  , καλύτερη η θέση της επιχείρησης από απόψεως χορηγουμένων 

πιστώσεων  και μικρότερη η πιθανότητα  ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

 

 

 

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα Μ.Ο. 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν το Κόστος Πωληθέντων το διαιρέσουμε με τον Μέσο όρο των 

Αποθεμάτων 

 

 

 

Ο Δείκτης αυτός μετράει τον μέσο ρυθμό ταχύτητας με τον οποίο τα αποθέματα εισέρχονται 

και εξέρχονται από την Επιχείρηση. Με άλλα λόγια  δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση 

ξεπούλησε τα εμπορεύματα της και έπρεπε να ξαναγεμίσει τις αποθήκες της μέσα σε ένα 

οικονομικό έτος. Υψηλή τιμή του δείκτη πιθανόν να αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης 

των αποθεμάτων και καλής ταμειακής θέσης της επιχείρησης.  Χαμηλή τιμή του δείκτη 

πιθανόν να σημαίνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αργούς ρυθμούς, που 

έχει σαν αποτέλεσμα την δέσμευση κεφαλαίων στα αποθέματα σε σχέση με τις πωλήσεις, 

επίσης η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρεί υψηλή ρευστότητα για να ικανοποιεί τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 
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7. ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

(Μέσα αποθέματα*365 ημέρες) / Κόστος πωληθέντων 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του μέσου όρου αποθεμάτων 

επί 365 ημέρες  το διαιρέσουμε με το Κόστος Πωληθέντων. 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός μετρά πόσες ημέρες παραμένουν τα αποθέματα στην επιχείρηση από την 

αγορά έως την πώληση. Στις Βιομηχανικές επιχειρήσεις που κάνουν και την εμπορία των 

προϊόντων που παράγουν , ο κύκλος διαρκεί πιο πολλές ημέρες από την αγορά μέχρι την 

πώληση των αποθεμάτων εφ όσον μεσολαβεί η φάση της βιομηχανοποίησης. Γι αυτό το 

περιθώριο κέρδους μιας βιομηχανικής μονάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό μιας 

εμπορικής μονάδας για να καλύψει την καθυστέρηση λόγω βιομηχανοποίησης  , αλλά και την 

επένδυση κεφαλαίων σε αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλικών.Όσο μικρότερος είναι ο 

χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται 

αναγκαστική ρευστοποίηση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός ρευστότητας της 

επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση , 

μικραίνει ο βαθμός ρευστότητας της. 

 

 

 

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

(Κόστος Πωληθέντων-Αποσβέσεις) / Μ.Ο. Βραχυχρονίων υποχρεώσεων 

 

  

 

Υπολογίζεται  εάν   από το  κόστος πωληθέντων  αφαιρέθούν οι αποσβέσεις και 

την διαφορά αυτή την διαιρέσουμε με τον μέσο όρο  των βραχυχρονίων 

υποχρεώσεων 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει  πόσες φορές μέσα στην χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από 

την επιχείρηση πιστώσεις. Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού για σειρά ετών μας δείχνει 

εάν υπάρχει μεταβολή στην πιστοληπτική πολιτική της επιχείρησης. 
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9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

(Μ.Ο Βραχυχρον υποχρεώσ*365 ημέρες) /( Κόστος πωληθέντων-Αποσβέσεις) 

 

 

 

Υπολογίζεται εάν το γινόμενο του πολλαπλασιασμού  του μέσου όρου των 

βραχυχρονίων υποχρεώσεων επί 365 ημέρες το διαιρέσουμε με το κόστος 

πωληθέντων αφού αφαιρέσουμε από αυτό τις αποσβέσεις 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει  σε πόσες ημέρες η επιχείρηση πληρώνει τους βραχυπρόθεσμους 

πιστωτές της. Σε συνδυασμό με τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεών της από τους πελάτες 

της γίνεται φανερή η διαμορφούμενη ρευστότητα της επιχείρησης αλλά και η πιστοληπτική 

της ικανότητα. Εάν  η επιχείρηση παρακολουθεί στενά την περίοδο πληρωμής των 

υποχρεώσεων της , τότε προσπαθεί να  έχει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να έχει ταμιακά 

διαθέσιμα και να κρατά ευχαριστημένους τους προμηθευτές της. Εάν ο χρόνος  πληρωμής 

των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο είσπραξης των 

απαιτήσεων , τότε η επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια πηγή χρηματοδότησης που αποτελεί 

μια αποτελεσματική χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων. 

 

 

10. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(Κυκλοφορούν Μ.Ο - Απόθεμα Μ.Ο) / Μ.Ο. ημερήσια Λειτουργικά έξοδα   

 

Υπολογίζεται εάν την διαφορά του μέσου όρου του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

μείον τον μέσο όρο των αποθεμάτων την διαιρέσουμε με τον μέσο όρο των 

ημερήσιων λειτουργικών εξόδων . 

 

 

 

Ο δείκτης του αμυντικού χρονικού διαστήματος μετρά τον αριθμό των ημερών που οι 

απαιτήσεις των εργασιών της επιχείρησης για ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία μπορούν 

να ικανοποιηθούν από το απόθεμα των αμυντικών περιουσιακών στοιχείων της, χωρίς η 

επιχείρηση να βασίζεται σε επιπρόσθετες εισροές από τις πωλήσεις ή άλλες πηγές. Με τον 

όρο αμυντικά περιουσιακά στοιχεία εννοούμε τα μετρητά,  τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα και 

τις απαιτήσεις. Ο μέσος όρος των ημερησίων λειτουργικών δαπανών βρίσκεται εάν 

διαιρέσουμε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών (κόστος πωληθέντων +δαπάνες 

διοικήσεως +δαπάνες διαθέσεως +διάφορες καθημερινές πληρωμές)με 365 ημέρες. Στις 

λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαμβάνονται εκείνες που δεν συνεπάγεται εκροή μετρητών , 

όπως αποσβέσεις, προπληρωθέντα έξοδα , προκαταβολές για αγορά πρώτων και βοηθητικών 

υλικών. 
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11. ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

(επισφαλείς + Επίδικες απαιτήσεις) / Σύνολο Απαιτήσεων (%) 

 

  

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο επισφαλών απαιτήσεων με τις συνολικές 

απαιτήσεις . 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει σε τι ποσοστό % οι επισφαλείς απαιτήσεις συμμετέχουν στο 

σύνολο των απαιτήσεων. Η παρακολούθηση της τάσης  του δείκτη αυτού διαχρονικά για την 

αξιολόγηση της ποιότητας και της ρευστότητας των απαιτήσεων. Αύξηση του δείκτη αυτού 

παρέχει ένδειξη επιδείνωσης της δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων. 

 

 

 

 

12. ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

((Βραχυπρ.υποχρ.-(Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα))/(Κεφ. Κίν. από τις 

εργασίες της Επιχείρησης)) * 365 ημέρες 

 

  

 

Δεν υπολογίζεται εάν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μικρότερες από 

κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία άμεσης ρευστότητας (κυκλοφορούν-

αποθέματα ). Στην περίπτωση αυτή η τιμή του δείκτη θα είναι αρνητική. 

Υπολογίζεται εάν από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφαιρεθούν τα αμέσως 

ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και την διαφορά αυτή την διαιρέσουμε με 

το γινόμενο του καθαρού κεφαλαίου κίνησης από τις εργασίες της επιχείρησης επί 

365 ημέρες.  Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι το άθροισμα των καθαρών 

κερδών μετά από φόρους συν τις αποσβέσεις της χρήσης. 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός δίνει ένα μέτρο συναφές με τον αριθμοδείκτη άμεσης ρευστότητας , έχει 

όμως επιπρόσθετα το πλεονέκτημα ότι η διαφορά μεταξύ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων και 

περιουσιακών στοιχείων άμεσα ρευστοποιήσιμα , σχετίζεται με την ικανότητα της 

επιχείρησης να δημιουργεί κεφάλαιο κίνησης από τις εργασίες της. Οι μικρότερες τιμές του 

δείκτη είναι προτιμότερες από τις μεγαλύτερες γιατί σημαίνει μικρότερο χρονικό διάστημα 

για την κάλυψη των υποχρεώσεων. 
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13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ημέρες / Διαθεσιμότητα 

μετρητών σε 30 ημέρες 

 

 

 

1. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ημέρες υπολογίζονται  

:(α) Προμηθευτές (β) Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός διά 12 μήνες (γ) 

Φόροι και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δια 12 μήνες2. Η 

διαθεσιμότητα μετρητών σε 30 ημέρες υπολογίζεται : (α) Μετρητά (β) 

Εμπορεύσιμα  χρεόγραφα (γ) Πελάτες δια 12 μήνες 

 

 

 

Ο δείκτης  αυτός δείχνει σε αριθμό ημερών πότε η επιχείρηση θα μπορεί να πληρώσει 

υποχρεώσεις  που λήγουν σε  30 ημέρες . Εάν η τιμή είναι μικρότερη από 30 ημέρες μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκή εξέλιξη, ενώ εάν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 30 

ημέρες πιθανόν η επιχείρηση να παρουσιάσει καθυστέρηση στην ικανοποίηση των 

υποχρεώσεων της. Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου κάλυψης των υποχρεώσεων σε 

μετρητά αποκτά την μεγαλύτερη δυνατή χρησιμότητα όταν θεωρείται σαν ένδειξη του πότε 

θα πρέπει ο πελάτης να πληρώνει. 
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Η Εταιρία Specisoft A.E. 

 

Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου 

λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα 

περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και 

πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.  

 

Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το 

Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, 

Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη 

Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) 

Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου 

κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις 

Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. 

 

Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς 

και μέσω INTERNET. 

 

Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. 

Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς 

συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως 

συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών.  

 

Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά 

γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία 

έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες 

Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 

 

Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική 

εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα 

εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται 

άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους.  

 

Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους 

αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που 

απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της 

γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. 

 

Specisoft Α.Ε. 
Περγιαλίτου 17, 15451 Ν. Ψυχικό 
Τηλ:. 210-6911468, Φαξ: 210-6993791 
e-mail: info@specisoft.gr, SITE: www.specisoft.gr 
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