
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

1. Αριθμοδείκτες                                                        

Τρόπος υπολογισμού

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                               καθαρές πωλήσεις 

Εισπράξεως απαιτήσεων                            μέσος όρος απαιτήσεων

Αριθμοδείκτης προβλέψεως για         100χ προβλέψεις για κάλυψη ζημιών

Ζημίες προς απαιτήσεις   επισφαλών απαιτήσεων

     Σύνολο απαιτήσεων

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                           αγορές 

Βραχυχρόνιων υποχρεώσεων

                                                                      Μέσο ύψος βραχυπρόθεσμων

                                                                                 Υποχρεώσεων

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                     κόστος πωληθέντων

Βραχυχρόνιων υποχρεώσεων                         Μέσο ύψος βραχυπρόθεσμων

                                                                                 Υποχρεώσεων

Αριθμοδείκτης ταχύτητας       κόστος πωληθέντων

Κυκλοφορίας αποθεμάτων                               μέσο απόθεμα προϊόντων

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                     καθαρές πωλήσεις 

Κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης                       καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                     καθαρές πωλήσεις 

Κυκλοφορίας ενεργητικού                                   σύνολο ενεργητικού 



Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                     καθαρές πωλήσεις 

Κυκλοφορίας παγίων                                        καθαρό πάγιο ενεργητικό 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας                                       καθαρές πωλήσεις 

Κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων                                  ίδια κεφάλαια 

Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης γενικής                    διαθέσιμο + απαιτήσεις + αποθέματα

ρευστότητας                                       Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αριθμοδείκτης ειδικής                             διαθέσιμο + απαιτήσεις 

Ρευστότητας                                     Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αριθμοδείκτης ταμειακής                        διαθέσιμο ενεργητικό 

Ρευστότητας                                      ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αριθμοδείκτης αμυντικού                     διαθέσιμο + απαιτήσεις 

Χρονικού διαστήματος                 προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές 

                                                                           Δαπάνες 

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου                       μικτά κέρδη εκμ/σης 

Ή μικτού κέρδους                               100χ       καθαρές πωλήσεις χρήσης 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου                   καθαρά κέρδη εκμ/σης 

Ή καθαρού κέρδους                           100χ        καθαρές πωλήσεις χρήσης 

Αποδοτικότητα συνολικών                       καθαρά κέρδη εκμ/σης + χρμ/κα έξ.

Κεφαλαίων                                   100χ   συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 



Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας                       καθαρά κέρδη εκμ/σης 

Ενεργητικού                                 100χ             σύνολο ενεργητικού

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας                         καθαρά κέρδη εκμ/σης 

Ιδίων κεφαλαίων                            100χ          σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης οικονομικής                        αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

Μόχλευσης                                 100χ    αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων

Αριθμοδείκτες επενδύσεων

Λόγος τιμής προς                                          τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή

Κέρδη ανά μετοχή                                                   κέρδη ανά μετοχή

Ταμειακή ροή                                    καθαρά κέρδη χρήσης + αποσβέσεις χρ.

                                                              Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 

Εσωτερική αξία μετοχής                                     σύνολο ιδίων κεφαλαίων

                                                                     Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 

Ποσοστό διανεμόμενων                 100χ               σύνολο μερισμάτων

                                                                          Σύνολο καθαρών κερδών

Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων                              ίδια κεφάλαια 

Προς συνολικά                                                     συνολικά κεφάλαια 

Αριθμοδείκτης ιδίων                                                ίδια κεφάλαια

Προς ξένα                                                               ξένα κεφάλαια 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων                              ίδια κεφάλαια 

Προς πάγια                                                             πάγια στοιχεία 



Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος                   κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενεργητικού προς συνολικές         100χ 

Υποχρεώσεις                                                  σύνολο υποχρεώσεων

Αριθμοδείκτης παγίων προς                                       πάγια 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων                    καθαρά κέρδη προ φόρων

                                                                                  Σύνολο τόκων

Αριθμοδείκτης καλύψεως                             καθαρά κέρδη εκμ/σης προ

Χρηματοοικονομικών εξόδων χρηματοοικονομικών εξόδων

                                                                      Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

Αριθμοδείκτης δαπανών συντηρήσεως                  δαπάνες συντηρήσεως 

Και επισκευών προς πάγια                     100χ       πάγια προ αποσβέσεων

Αριθμοδείκτης δαπανών συντηρήσεως                  δαπάνες συντηρήσεως 

Και επισκευών προς πωλήσεις               100χ           καθαρές πωλήσεις 

Αριθμοδείκτης αποσβέσεων                                    αποσβέσεις χρήσεως 

Παγίων                                                     100χ      πάγια προ αποσβέσεων

Αριθμοδείκτης αποσβέσεων                                    αποσβέσεις χρήσεως 

Προς καθαρές πωλήσεις                         100χ          καθαρές πωλήσεις 

Αριθμοδείκτης λειτουργικών                              κόστος πωληθέντων + λειτ. Έξ.

Εξόδων                                              100χ                 καθαρές πωλήσεις 



Αριθμοδείκτης καλύψεως                                        συνολικές αποσβέσεις 

Επενδύσεων                                                     μεταβολή αξίας ακαθ. Παγίων

Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών                             καθαρά κέρδη εκμ/σης 

Προς αμοιβές απασχολουμένων        100χ           αμοιβές απασχολουμένων


	1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

