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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Είναι γνωστό πως πριν από λίγα χρόνια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) , η εφαρμογή 

των αρχών της χρηματοοικονομικής επιστήμης και των διαφόρων λογιστικών πρακτικών περιοριζόταν σε 

βασικές λογιστικές εργασίες και καταγραφές. 

 

Με την επιβολή του διπλογραφικού συστήματος από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, παρατηρούμε 

σημαντικές αλλαγές σχετικά με τη σύνταξη και την απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης η 

απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα 

σύγκρισης των δημοσιευμένων στοιχείων. 

 

Η παρακάτω εργασία βασίζεται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) έξι  

συνεχόμενων οικονομικών ετών (2006-2011) , του Δήμου Αχαρνών, με τη χρήση αριθμοδεικτών. 

Σκοπός είναι η ερμηνεία, καθώς και η σύγκριση των στοιχείων, που θα μπορέσουμε να παραγάγουμε από τη 

χρήση των αριθμοδεικτών. 
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Ιστοσελίδα Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr) 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι δήμος της περιφέρεια Αττικής που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Περιλαμβάνει τις 

Αχαρνές , τους Θρακοαμκεδόνες και ένα μεγάλο τμήμα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. 

Ο δήμος έχει πληθυσμό 106.943 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και είναι ο δωδέκατος 

δήμος σε πληθυσμό στην Ελλάδα και τέταρτος στην Περιφέρεια Αττικής.[1] Έδρα του είναι οι Αχαρνές. 

 

1.1ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 

      Σύμφωνα με τον ιστορικό Θουκυδίδη ο αρχαίος δήμος των Αχαρνών ήταν ο πολυανθρωπότερος δήμος 

της Αττικής και μετά τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη ανήκε στην Οινηίδα φυλή και στην 

τριττύ IV της Μεσογαίας. Οι Αχαρνές αντιπροσωπεύονταν στην αθηναϊκή βουλή με 22 βουλευτές – 

περισσότερους από όλους τους άλλους περιφερειακούς δήμους- και διέθεταν μεγάλο αριθμό οπλιτών και 

ιππέων που πολέμησαν στο πλευρό των Αθηναίων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 

Οι Αχαρνείς κατατάσσονταν στους πιο πλούσιους Αθηναίους πολίτες και διέθεταν μεγάλο αριθμό 

ιππέων, το μεγαλύτερο από όλους τους άλλους δήμους. Οι Αχαρνές ήταν από τους λίγους αρχαίους δήμους 

με δικό τους θέατρο. Ο μεγάλος τραγικός ποιητής Σοφοκλής καταγόταν από τη Δεκέλεια και λέγεται ότι 

τάφηκε στον επιβλητικό οικογενειακό ταφικό περίβολο που ανασκάφηκε στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, 

γνωστός σαν «τύμβος του Σοφοκλή». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Στις Αχαρνές είχαν κτήματα και πολλοί πλούσιοι Αθηναίοι μεταξύ των οποίων και ο Περικλής, που 

καταγόταν από τον αρχαίο Χολαργό, που τοποθετείται στην περιοχή του σημερινού Καματερού. Ο μεγάλος 

τραγικός ποιητής  

 

Σοφοκλής καταγόταν από τη Δεκέλεια και θεωρείται ότι τάφηκε στον επιβλητικό οικογενειακό ταφικό 

περίβολο που ανασκάφηκε στη περιοχή της Βαρυμπόμπης. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη στην ευρύτερη 

περιοχή που είχε στρατοπεδεύσει ο Αρχίδαμος βρίσκονταν τα αγροκτήματα της οικογένειας του Περικλή 

«αγροί και οικίαι». Σύμφωνα με την μαρτυρία, όταν ο Σπαρτιάτης στρατηγός άρχισε να καταστρέφει κατά 

το θέρος τα σπαρτά, δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν ότι δεν θα έκαιγε τα κτήματα του Περικλή με τον 

οποίο είχε δεσμούς «ξενίας». Ο Περικλής όμως, προβλέποντας πως η εισβολή θα γίνει στην Αχαρνική 

πεδιάδα έσπευσε να βεβαιώσει τους συμπολίτες του πως αν οι Πελοποννήσιοι δεν κατέστρεφαν τα δικά του 

κτήματα θα τα χάριζε όλα στην πόλη  (Παπαχατζής). 

 

Ιστοσελίδα Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr) 

 

 

«Το θέατρο των Αχαρνών αποκαλύφθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών στο κέντρο του σημερινού δήμου. Συγκεκριμένα  

στην  οδό Σαλαμίνος στη θέση Κάραβος ήρθε στο φώς από την ανασκαφέα Μαρία Πλάτωνος Χρονολογείται πιθανότατα στον 4ο αιώνα π.Χ. 

(βέβαιη χρονολόγηση θα είναι δυνατή μόνο όταν ολοκληρωθεί η ανασκαφή του θεάτρου) και ήταν ένα από τα πιο σημαντικά δημόσια 

οικοδομήματα της πόλης. Σε αυτό δίνονταν θεατρικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια διάφορων θρησκευτικών γιορτών. Το θέατρο σταμάτησε να 

χρησιμοποιείται και με το πέρασμα του χρόνου καλύφθηκε σιγά-σιγά με χώματα. Στα νεότερα χρόνια επάνω στο καλυμμένο με χώματα θέατρο 

χτίστηκαν σπίτια. Σήμερα η σκαπάνη των αρχαιολόγων με επιμονή και υπομονή φέρνει και πάλι στο φως, μέρα με τη μέρα, το σπουδαίο αυτό 

μνημείο, τεκμήριο του ιστορικού παρελθόντος της πόλης μας.» 

 



 

 

Ιστοσελίδα Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.

  

1.2 Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

 

      Ο Δήμος Αχαρνών ο οποίος χαρακτηρίστηκε 

σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής με έκταση πάνω από 150.000 στρέμματα.

 Η διοικητική του περιφέρεια οριοθετείται

Μαλακάσας, πρoς Ανατολάς από τις 

Εκάλης και τoυς Δήμους Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης, πρoς 

Αγίων Αναργύρων και Καματερού και Δυτικά από τoυς 

      Στα διοικητικά όρια του δήμου περιλαμβάνονται : ο Κόκκινος Μύλος, η Βαρυμπόμπη, οι 

Θρακομακεδόνες, το Αεροδρόμιο Τατοϊου

Ολυμπιακό Χωριό και μεγάλο μέρος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας , το Μον Παρνές και δύο 

ορειβατικά καταφύγια. 
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Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 

Ο Δήμος Αχαρνών ο οποίος χαρακτηρίστηκε Ολυμπιακός  δήμος, μεταξύ άλλων το 2004, αποτελεί 

σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής με έκταση πάνω από 150.000 στρέμματα.

οριοθετείται πρoς Βορά από τo Δήμο Αυλώvoς και τηv 

από τις Κοινότητες Αφιδvώv (Κιoύρκωv), Αγίου

Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης, πρoς 

και Δυτικά από τoυς Δήμους Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων

Στα διοικητικά όρια του δήμου περιλαμβάνονται : ο Κόκκινος Μύλος, η Βαρυμπόμπη, οι 

Θρακομακεδόνες, το Αεροδρόμιο Τατοϊου (Δεκέλεια), μικρό μέρος του πρώην Βασιλικού Κτήματος, το 

Ολυμπιακό Χωριό και μεγάλο μέρος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας , το Μον Παρνές και δύο 

 

δήμος, μεταξύ άλλων το 2004, αποτελεί 

σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής με έκταση πάνω από 150.000 στρέμματα. 

Αυλώvoς και τηv Κοινότητα 

Αγίου Στεφάνου, Κρυovερίoυ, 

Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης, πρoς Νότο από τoυς Δήμους 

Λιοσίων και Φυλής. 

Στα διοικητικά όρια του δήμου περιλαμβάνονται : ο Κόκκινος Μύλος, η Βαρυμπόμπη, οι 

(Δεκέλεια), μικρό μέρος του πρώην Βασιλικού Κτήματος, το 

Ολυμπιακό Χωριό και μεγάλο μέρος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας , το Μον Παρνές και δύο 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2Lizu4vTAhXB1RQKHfwSCdAQjRwIBw&url=http://www.kontranews.gr/KOINONIA/239412-O-Demos-Acharnon-keryxe-ptocheyse&psig=AFQjCNG_1FHLpAdFmaOydhRKS8MJ6LYBDw&ust=1491418069071039
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1.3 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Κοινωνική Πολιτική 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής 

πολιτικής, πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας 

στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 

δραστηριοτήτων. 

Μέσα από τις δράσεις της επιδιώκει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Δήμου  

Τεχνική Υπηρεσία   

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους 

τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως 

πραγματοποίηση τους.Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών 

ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο 

εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. 

Πολιτισμός, Αθλητισμός, Παιδεία και Διά Βίου Μάθηση 

Η Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς είναι αρμόδια για την προώθηση και 

ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Διά Βίου 

Μάθησης, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς 

Περιβάλλον 

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου αφορούν την προστασία και αναβάθμιση 

του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης μας, με την λήψη των κατάλληλων 

μέτρων και την ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Επίσης αφορούν τον εξωραϊσμό και την 

συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πλατείες, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ ) 
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Πολιτική Προστασία 

 Με το Αυτοτελές τμήμα  πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων έχει την κύρια ευθύνη για την 

Πολιτική Προστασία και την επέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ. 

Καθαριότητα και Ανακύκλωση  

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της 

μεταφοράς των απορριμμάτων , της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών 

καθώς και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών  καθώς και για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αρχικής αίτησης έως την έκδοση της τελικής πράξης. 

 

 

1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων 

λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων , τη διαχείριση των εσόδων και 

των δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας. 

Στο ΦΕΚ 1485/19-06-2013, Τεύχος Β, όπου δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (ΟΕΥ),  απεικονίζεται η διάρθρωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και παρατίθεται 

στον παρακάτω πίνακα: 



 

ΦΕΚ 1485/19-06-2013 [9] 

http://www.acharnes.gr/ContentFiles/59/images/organogramma_eswterikis_upiresias_dimou(1).jpg
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Συγκεκριμένα τα τμήματα που απαρτίζουν την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου είναι τα παρακάτω: 

 Τμήμα Προϋπολογισμού-Απολογισμού& Οικονομικής Πληροφόρησης 

 Τμήμα Εξόδων 

 Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης & Γενικής Λογιστικής 

 Τμήμα Εσόδων 

 Τμήμα Δημοτικής περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων 

 Τμήμα Προμηθειών 

 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας  

 Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού – Αποθήκης 

1.5   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (διπλογραφία) 

Μέχρι και πριν από αρκετά χρόνια οι ΟΤΑ ασκούσαν την ταμειακή τους υπηρεσία με βάση τις 

δημοσιολογιστικές διατάξεις χρησιμοποιώντας το απλογραφικό λογιστικό σύστημα.   

 Κοινή διαπίστωση,  ότι το μέχρι τότε  ισχύον Οικονομικό - Διαχειριστικό - Λογιστικό Σύστημα των Δήμων 

και Κοινοτήτων δεν μπορούσε  να ανταποκριθεί στις ανάγκες αποστολής και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. , ούτε 

μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους για οικονομική πληροφόρηση και χρηματοοικονομική διοίκηση.   

Η φιλοσοφία του ισχύοντος Λογιστικού Συστήματος, δεν αντιμετώπιζε  τους Ο.Τ.Α. σαν μονάδες 

προσφοράς υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής τους, αλλά σαν μονάδες διεκπεραίωσης . Δεν 

λειτουργούσε  ως εργαλείο για την άσκηση διοίκησης, προγραμματισμού και παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., αλλά είχε  σχεδιαστεί και λειτουργούσε  απλώς ως ένα σύστημα ταμειακής 

διαχείρισης, που καλύπτει τα τυπικά της νομοθεσίας του δημοσίου λογιστικού.   

Οι  Ο.Τ.Α. , μέχρι και πριν την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου   : 

 Δεν μπορούσαν να εμφανίσουν την οικονομική τους κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή. 

 Ο προϋπολογισμός τους δεν εξυπηρετούσε τις λειτουργικές ανάγκες τους, γιατί δεν είχε γίνει 

εργαλείο διοίκησης, στα χέρια της δημοτικής αρχής. 

 Ο εξισωτικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού, δεν επέτρεπε τη διάγνωση και αξιοποίηση 

των πραγματικών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α. και τη σύνταξή του σε ρεαλιστική βάση 

 Η πληθώρα των βιβλίων που προβλέπονταν από τη νομοθεσία, καθιστούσε  αδύνατη την 

παρακολούθησή τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. να μην τηρούσαν ή να τηρούσαν με 

ελλιπή τρόπο τα περισσότερα από αυτά. 

 Υπήρχε αδυναμία παρακολούθησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και απαιτήσεων των 

Ο.Τ.Α. 
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 Δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση των υποχρεώσεων των δημοτών, ιδίως στην 

περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων του Δήμου. 

 Οι δήμοι που δεν είχαν δική τους ταμειακή υπηρεσία δεν γνώριζαν το ταμειακό τους 

υπόλοιπο με αποτέλεσμα να δίνουν εντολές πληρωμής, οι οποίες συσσωρεύονταν στα δημόσια 

ταμεία, διότι δεν υπήρχε υπόλοιπο. 

 Δεν υπήρχε σύστημα παρακολούθησης και αξιοποίησης της πάγιας περιουσίας των Ο.Τ.Α. 

 Δεν υπήρχε η δυνατότητα της συνέχειας στην παρακολούθηση των έργων διαχρονικά. 

 Δεν υπήρχε  ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών και παρακολούθησης των υλικών και 

αποθήκης. 

 Δεν υπήρχαν συστήματα ταμειακού προγραμματισμού και οικονομικής πληροφόρησης, με 

αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης από τους Ο.Τ.Α. 

 Διαπιστώνονταν απουσία απαραίτητων οικονομικών και λογιστικών εννοιών στη λειτουργία 

των Ο.Τ.Α. (ισολογισμός, οικονομική εκμετάλλευση, κέντρα κόστους). 

  

 Δεν υπήρχε διάκριση των εξόδων σε κατηγορίες, όπως δαπάνες που αφορούν την 

εξυπηρέτηση των πολιτών και δαπάνες που αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών. 

 Δεν υπήρχε διαχωρισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, με 

αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

 

Η Κυβέρνηση στα πλαίσια συγκρότησης ενός σύγχρονου Διαχειριστικού Οικονομικού Λογιστικού 

Συστήματος ικανού να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές 

διαμορφώνονται μετά το Ν. 2539/1997 αποφάσισε την καθιέρωση του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Με το ΠΔ 315/30-12-1999 (ΦΕΚ 

302 τ. Α΄)  «Περί ορισμού του περιεχομένου κ του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του  Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α΄ βαθμού) αποφασίστηκε η εφαρμογή του 

διπλογραφικού Λογιστικού  Συστήματος, παρακολούθησης των οικονομικών των ΟΤΑ, επίσης 

καθορίστηκε το Λογιστικό Σχέδιο αλλά και ο τρόπος τήρησης του.  

 Με το νέο Λογιστικό – Οικονομικό - Διαχειριστικό Σύστημα, εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

 Η παροχή ορθών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών, προς τα πολιτικά και διοικητικά 

όργανα των Ο.Τ.Α., για την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης και ορθής οικονομικής πολιτικής. 

 Η δυνατότητα κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων (προϋπολογισμός, απολογισμός, 

ισολογισμός, ταμειακός προγραμματισμός). 

 Η απλούστερη και αποτελεσματική άσκηση κάθε είδους ελέγχων, όπως διαχειριστικών, 

φορολογικών, ελεγκτικών κλπ. 



[12] 
 

 Σύγχρονες μέθοδοι διεξαγωγής της λογιστικής και οικονομικής δραστηριότητας, μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 Καλύτερη και ορθολογικότερη λογιστική και διαχειριστική οργάνωση και μείωση του 

σχετικού λειτουργικού κόστους. 

 Ευχερής συγκέντρωση πληροφοριών, δυνατότητα συγκρίσεων και σχηματισμού δεικτών 

λειτουργικής και αναπτυξιακής σημασίας. 

 Πλήρης και ορθή κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών των  Ο.Τ.Α. 

 Πλήρης διαφάνεια στο όλο διαχειριστικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

  

  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Αποτελεί αναγκαιότητα πλέον , η ετήσια οικονομική δραστηριότητα να απεικονίζεται μέσω καταστάσεων- 

πινάκων και να δημοσιεύεται. Η δημοσιότητα αυτή σκοπεύει να πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη, 

συναλλασσόμενο, φορέα που τον εποπτεύει ή τον επιχορηγεί κλπ) για την οικονομική κατάστασή του. Οι 

νέες οικονομικές δραστηριότητες , όπως είναι οι συναλλαγές με τραπεζικούς οργανισμούς, οι επιχορηγήσεις 

από διεθνείς και εθνικούς φορείς και η ανάγκη πλήρους διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση απαιτούν 

εργαλεία-πίνακες που να απεικονίζουν την οικονομική πραγματικότητα. Μέσα π.χ. από το Ισολογισμό 

μπορεί να κριθεί η πιστοληπτική ικανότητα, συγκρίνοντας τις υποχρεώσεις με τις απαιτήσεις  ή ακόμα 

μπορεί να εκτιμηθεί η περιουσιακή κατάσταση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες οι οποίοι εμφανίζουν τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων 

άλλων λογαριασμών και πιο συγκεκριμένα: 

 Ο Ισολογισμός 

 Ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης 

 Τα αποτελέσματα χρήσης 

 Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

 Το προσάρτημα του ισολογισμού 
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2.1 Ο Ισολογισμός 

Είναι η απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 

και μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων. 

Η δομή του έχει ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Κεφάλαια Α(Ι) 

Ασώματες ακινητοποιήσεις Γ(Ι) Διαφορές Αναπρ/γής Α(ΙΙ) 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις Γ(ΙΙ) Διαφορές από έκδοση μετοχών Α(ΙΙΙ) 

Συμμετοχές και άλλες χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις 

Γ(ΙΙΙ) Αποθεματικά Κεφάλαια Α(ΙV) 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Αποτελέσματα σε νέο Α(V) 

Αποθέματα Δ(Ι) Ποσά προορισμένα για αύξηση 

Κεφαλαίου 

Α(VΙ) 

Απαιτήσεις Δ(ΙΙ) Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Χρεόγραφα Δ(ΙΙΙ) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Διαθέσιμα Δ(ΙV) Μακροπρόθεσμες Γ(Ι) 

  Βραχυπρόθεσμες Γ(ΙΙ) 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 



[14] 
 

Χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως  Πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως  

 

Σχετικά με τη δομή του,  ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω έννοιες: 

 Σύνολο ενεργητικού: είναι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού του ισολογισμού 

 Πάγιο ενεργητικό: είναι το άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών  Γ(Ι) ασώματες 

ακινητοποιήσεις,  Γ(ΙΙ) ενσώματες ακινητοποιήσεις και Γ(ΙΙΙ) συμμετοχές και άλλες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του ενεργητικού του ισολογισμού. 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό: είναι το άθροισμα των κονδυλίων  Δ(Ι) Αποθέματα, Δ(ΙΙ) Απαιτήσεις ( 

εκτός από το ποσό εκείνο που αναφέρεται κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση) , Δ(ΙΙΙ) 

Χρεόγραφα, Δ(ΙV) Διαθέσιμα και Ε  Μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού. 

 Σύνολο παθητικού: είναι το σύνολο των στοιχείων του παθητικού του ισολογισμού 

 Ίδια Κεφάλαια: είναι το άθροισμα των κονδυλίων Α(Ι) ίδια κεφάλαια, Α(ΙΙ) διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο, Α(ΙΙΙ) διαφορές αναπροσαρμογής, Α(ΙV) αποθεματικά κεφάλαια, 

Α(V)αποτελέσματα σε νέο του παθητικού. 

 Σύνολο υποχρεώσεων: είναι το άθροισμα των κονδυλίων Γ(Ι) μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, Γ(ΙΙ) 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του παθητικού. 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: είναι το άθροισμα των κονδυλίων Γ(ΙΙ) βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και Δ μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. 
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2.2 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Είναι ο πίνακας που εμφανίζει τα αποτελέσματα χρήσης και τον τρόπο που διαμορφώθηκαν. Η δομή του 

πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής: 

Αποτελέσματα Χρήσης 

Έσοδα 

(-) Κόστος Παραγωγής 

(=) Μικτά αποτελέσματα 

(-) μείον μη προσδ. έξοδα 

 

(Πλέον ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι: 

 Η κατάσταση δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

 Η κατάρτιση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του ανωτέρω υποδείγματος, εφόσον αυτά 

υπάρχουν, διαφορετικά αναγράφονται μόνο όσα από τα στοιχεία του υποδείγματος υπάρχουν. 

 Ο λογαριασμός εμφανίζεται σε δύο στήλες,  1η στη χρήση του ισολογισμού και 2η στην 

προηγούμενη αυτού χρήση. 

2.3 Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

 

Η δομή του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως εξής: 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

(+) (-) υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων 

Υπόλοιπο 

Πλεόνασμα προς διάθεση ή έλλειμμα σε νέο 

Η διάθεση γίνεται : 

Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο 

 

Σχετικά με τη διαμόρφωση του πίνακα: 
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 Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται και δημοσιεύεται υποχρεωτικά. 

 Ο πίνακας εμφανίζεται σε δύο στήλες,  1η στη χρήση του ισολογισμού και 2η στην προηγούμενη 

αυτού χρήση. 

 Η κατάρτιση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του ανωτέρω υποδείγματος, εφόσον αυτά 

υπάρχουν, διαφορετικά αναγράφονται μόνο όσα από τα στοιχεία του υποδείγματος υπάρχουν. 

 

2.4 Προσάρτημα Ισολογισμού  

 

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζει στοιχεία συμπληρωματικά με 

τις οικονομικές καταστάσεις , δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαμόρφωση συνολικότερης 

εικόνας της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού. 
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3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

 

 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Με τον όρο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» εννοούμε ένα σύστημα 

πληροφόρησης το οποίο, αφού αντλήσει δεδομένα (χρηματοοικονομικές πληροφορίες μέσω των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων), τα επεξεργάζεται, τα μελετά και τα αναλύει με σκοπό την αξιοποίησή 

τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων –πραγματοποιώντας λογικές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών 

λύσεων– από εκείνους (χρήστες) οι οποίοι έχουν εύλογα δικαιώματα σε μια τέτοια πληροφόρηση.  

 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις, από χρηματοοικονομική τουλάχιστον άποψη, οι επιδιώξεις μιας 

οικονομικής μονάδας μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες δύο βασικές κατευθύνσεις:  

 

1. στην πραγματοποίηση μιας ικανοποιητικής απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων (αποδοτικότητα),  

2. στη διατήρηση μιας υγιούς περιουσιακής κατάστασης (βραχυχρόνια και μακροχρόνια).  

 

Αναλυτικότερα, οι γενικώς αποδεκτοί σκοποί της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Λογιστικών 

Καταστάσεων θεωρούνται:  

 η ανάλυση, διερεύνηση και εκτίμηση της περιουσιακής και κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων,  

 η ανάλυση, διερεύνηση και εκτίμηση της χρηματοπιστωτικής οικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων 

 η ανάλυση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων  

 η ανάλυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων  

 η ανάλυση της δανειακής επιβάρυνσης ή της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων 

 η ανάλυση των επενδύσεων και αποσβέσεων των επιχειρήσεων  

 η ανάλυση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων  

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi37P2m5czTAhVCWRQKHfq7AgYQjRwIBw&url=http://www.capital.gr/oikonomia/1689636/gero-tameio-me-megales-epistrofes-stous-metoxous&psig=AFQjCNEkrhsZSq7xBKfxWQoVAPiERBJMQA&ust=1493662678171458&cad=rjt
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 η ανάλυση του προσωπικού των  

 η ανάλυση της σύνθεσης των δαπανών και προσόδων των επιχειρήσεων  

 η ανάλυση των κερδών και της διάθεσης, καθώς και άλλες ειδικές αναλύσεις και διερευνήσεις των 

επιχειρήσεων.  

Η Ανάλυση διακρίνεται: 

 Εξωτερική ανάλυση: Όταν ο μελετητής έχει στη διάθεσή του μόνο τα δημοσιευμένα στοιχεία, 

δηλαδή τον Ισολογισμό, τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διανομής Κερδών, το 

Πιστοποιητικό του Ελεγκτή, ενδεχομένως την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ετήσια 

Έκθεση της Εταιρείας (Annual Report), καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία που δημοσιεύονται στον 

Οικονομικό Τύπο. Η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από φορείς εκτός της επιχείρησης 

(πιστωτές, τράπεζες, Δημόσιο κ.λπ.) και είναι δυσχερής λόγω έλλειψης στοιχείων.  

 

 Εσωτερική ανάλυση: Όταν ο μελετητής έχει στη διάθεση του όλα τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία 

της Εταιρείας. Τέτοια ανάλυση γίνεται από όργανα της Διοίκησης για εσωτερική χρήση ή από τους 

Ελεγκτές της Εταιρείας. Οπωσδήποτε, η εσωτερική ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα στον μελετητή 

να ελέγξει σε βάθος τη χρηματοοικονομική κατάσταση.  

 

 

3.2 ΕΝΝΟΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

Αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προέλευσης, που καταρτίζονται με 

σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή 

ολόκληρων τομέων της οικονομικής μονάδας και, σε τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης 

ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. Με 

άλλα λόγια οι αριθμοδείκτες είναι ένα σύνολο από εργαλεία ανάλυσης, τα οποία οι υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βοηθηθούν στη λήψη αποφάσεων.  

 

Κατά κανόνα , μετά από διαχρονικές ή διαστρωματικές συγκρίσεις λαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις μέσω των αριθμοδεικτών. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ δύο στοιχείων κυρίως από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή και από την τεχνοοικονομική / παραγωγική δυναμικότητα μιας 

επιχείρησης. 
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Αυτή η σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή που αφορά στοιχεία του ισολογισμού  ή των 

αποτελεσμάτων χρήσης ή του προϋπολογιστικού ελέγχου μιας επιχείρησης, πρέπει να είναι λογική, 

κατανοητή και να μπορεί να επηρεάζει κάποιες αποφάσεις. 

Το περιεχόμενο των αριθμοδεικτών γίνεται αξιόλογο όταν συγκρίνεται στατικά ή δυναμικά με: α) κάποια 

πρότυπα, β) λογιστικά μεγέθη προηγούμενων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης (διαχρονική σύγκριση) ή γ) 

λογιστικά μεγέθη άλλων επιχειρήσεων ως μέσος όρος του ιδίου κλάδου (διαστρωματική σύγκριση) 

Με αυτές τις προϋποθέσεις  δημιουργείται ένα πλέγμα αριθμοδεικτών με χαρακτηριστικότερο κλάσμα 

εκείνο του : Αποτελέσματα/Ιδία Κεφάλαια, ενώ συνολικά η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

διερευνά τους αριθμοδείκτες ρευστότητας , δραστηριότητας, αποδοτικότητας, βιωσιμότητας κ.α. μιας 

επιχείρησης. 

Οι αριθμοδείκτες, μέσω των συγκριτικών  χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κοινό μέγεθος τάση 

ποσοστών) μπορούν να εμφανίσουν ενδείξεις και συμπτώματα προβληματικών δραστηριοτήτων που πρέπει 

να διορθωθούν. Έτσι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης  στη διοίκηση της  επιχείρησης  που  

δεν  «αποκαλύπτεται» από την επιμέρους εξέταση των λογιστικών μεγεθών , αλλά ούτε γνωστοποιείται 

άμεσα από τα διάφορα τμήματά της. 

Ως απόλυτα μεγέθη, έχουν περιορισμένη χρησιμότητα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν γενικώς παραδεκτά 

πρότυπα για τις σχέσεις των επιχειρηματικών μεγεθών, αλλά είναι ιδανικοί σε επισήμανση αδυναμιών. Η 

χρήση των αριθμοδεικτών έχει μεγάλη σημασία όταν γίνονται συγκρίσεις. Οι αριθμοδείκτες γενικά δεν 

δίνουν πολλές πληροφορίες από μόνοι τους ούτε δίνουν άμεσα απαντήσεις για τα αίτια ούτε προσφέρουν 

λύσεις σε προβλήματα. Δεν παύουν να είναι, όμως, ιδανικοί και αποτελεσματικοί στην ανίχνευση και 

επισήμανση αδυναμιών και προβλημάτων, καθόσον καθιστούν ευκολότερο να γίνουν συγκρίσεις:  

 των επιδόσεων των διαφόρων επιχειρήσεων,  

 της αποδοτικότητας της ίδιας επιχείρησης σε διαφορετικές περιόδους (διαχρονικά), ώστε να 

προσδιορίσουμε τάσεις της οικονομικής κατάστασης ή της λειτουργικής απόδοσης μίας 

επιχείρησης (ανάλυση τάσεων),  

 της επίδοσης μίας επιχείρησης σε σχέση με αριθμοδείκτες ανταγωνιστικών εταιρειών στον 

ίδιο επιχειρηματικό κλάδο ή με τα πρότυπα του κλάδου (μέσους όρους) άλλων επιχειρήσεων 

του ίδιου επιχειρηματικού κλάδου (τομεακή σύγκριση).  

Η επιχείρηση μέσω των αριθμοδεικτών , έχει τη δυνατότητα της γρήγορης επισκόπησης των βασικών 

οικονομικών δραστηριοτήτων της χωρίς να χρονοτριβεί με λεπτομέρειες που δεν αφορούν την ανάλυση που 

έχει σχεδιάσει. Τα πιθανά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη γενικότητα των αριθμοδεικτών 
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αντισταθμίζονται από την απλότητα τους. Σε κάθε περίπτωση ο αναλυτής θα πρέπει του να διερευνά τους 

αριθμοδείκτες μέσω  οικονομικού ανθρώπινου περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν. Έτσι θα έχει τη 

δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα πιθανά μειονεκτήματα που κρύβουν οι αριθμοί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων (έλλειψη στοιχείων ποσοτικά και χρονικά, αξιοπιστία λογιστικών αριθμών, επιλογή δεικτών, 

ανομοιογένεια μεθόδων και μη ελεγμένες καταστάσεις). Γενικότερα, ο εξωτερικός έλεγχος για τη 

χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης εξετάζει την αξιοπιστία του εσωτερικού της ελέγχου που με τη 

σειρά του προσδιορίζει την αξιοπιστία των αριθμοδεικτών. 

Τέλος οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «προφήτες» και ο αναλυτής τους πρέπει να εξάγει 

συμπεράσματα σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης, δηλαδή το θεμέλιο λίθο στην ανάλυση 

και διερεύνηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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3.3   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  

3.3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Έννοια: Ο Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας είναι γνωστός και ως αριθμοδείκτης  Γενικής ή 

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας, ως αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης ή και ως αριθμοδείκτης α΄ βαθμού 

ρευστότητας. Υπολογίζεται διαιρώντας το Κυκλοφορούν Ενεργητικό δια τις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις. 

Υπολογισμός: 

Έμμεση Ρευστότητα (ΕΡ) =
���������ύ� ���������ό

�������ό���� ������ώ����
>1 

ή 

Έμμεση Ρευστότητα (ΕΡ) =
���������ύ� ���������ό�ΜΛΕ

�������ό���� ������ώ�����ΜΛΠ
 >1 

Ο Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας δείχνει το πόσες φορές το Κυκλοφορούν Ενεργητικό καλύπτει τις 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις. Για να θεωρείται ότι υπάρχει ρευστότητα θα πρέπει ο αριθμητής του 

κλάσματος να είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, δηλαδή το πηλίκο να είναι μεγαλύτερο της 

μονάδας. Υποδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό , αφού υπερκαλύπτει τις 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις, θα επαρκεί ρευστοποιούμενο για την αποπληρωμή τους. 

Ο δείκτης (ΕΡ) χρησιμοποιείται ευρέως από τους αναλυτές διότι υπολογίζεται εύκολα, είναι κατανοητός και 

περιεκτικός με την έννοια ότι περιλαμβάνει σημαντικά μεγέθη λογαριασμών του Ισολογισμού.  

Ωστόσο ο δείκτης εμφανίζει σημαντικούς περιορισμούς, όπως: 

 Ο χαρακτήρας του δείκτη είναι στατικός, με την έννοια ότι βασιζόμαστε για τον υπολογισμό του 

αποκλειστικά σε δεδομένα ισολογισμού.  Ο ισολογισμός ως λογιστική κατάσταση απεικονίζει τη 

χρηματοοικονομική θέση της οικονομικής μονάδας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, συνήθως στο τέλος 

της χρήσης, είναι δηλαδή μια λογιστική απεικόνιση του οργανισμού σε συγκεκριμένο παρελθοντικό χρόνο. 

Άλλη αδυναμία του είναι ο ιστορικός-παρελθοντικός χαρακτήρας του. Οι πληροφορίες που αντλούμε 

,απεικονίζουν τις αξίες των λογαριασμών στο τέλος της χρήσης, που όμως δεν ισχύουν με την έναρξη της 

νέας λογιστικής χρήσης. 

Άλλο ένα ζήτημα που ανακύπτει είναι η αξία ρευστοποίησης κάποιων λογαριασμών του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού. 



[22] 
 

Το ζήτημα της παραδοχής για την ορθή αποτίμηση δηλαδή η εύρεση της εύλογης αξίας των λογαριασμών 

του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των Βραχυχρονίων Υποχρεώσεων. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

και οι  τρέχουσες τιμές  που ισχύουν. 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Έννοια: Ο αριθμοδείκτης Άμεσης  (Ειδικής) Ρευστότητας, έρχεται να αντιμετωπίσει κάποιες από τις 

αδυναμίες του προηγούμενου δείκτη. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα του Ισολογισμού, 

αφήνοντας εκτός όμως κάποιες κατηγορίες λογαριασμών για τους οποίους εκτιμάται ότι υπάρχει 

καθυστέρηση στη ρευστοποίησή τους. Έτσι, ο παρόν δείκτης θεωρείται  ένα αυστηρό μέτρο ρευστότητας σε 

σύγκριση με την Έμμεση Ρευστότητα. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανάλυσης εκείνων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ   

Υπολογισμός: 

Άμεση Ρευστότητα (ΑΡ) =
�����ή���� + ���ό����� + ����έ����

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις − Προκαταβολές Πελατών
≥ 1 

ή 

 

Άμεση Ρευστότητα (ΑΡ) =
���������ύ� ���������ό − ����έ����

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις − Προκαταβολές Πελατών
≥ 1 

 

Βασική διαφορά του δείκτη άμεσης ρευστότητας από το δείκτη έμμεσης ρευστότητας είναι ότι στον 

αριθμητή δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα. Οι λόγοι που δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποθέματα έχουν να 

κάνουν με το χρόνο ή πιθανές δυσχέρειες στη ρευστοποίησή τους. 

Για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το ΕΓΛΣ στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων ο 

αριθμητής Άμεσης Ρευστότητας υπολογίζεται ως εξής: 

Άμεση Ρευστότητα (ΑΡ) =
���. ����. −����έ���� + Έ���� ��������έ�

Βραχ. Υποχ. −Προκαταβολές Πελατών + ¨Εξοδα πληρωτέα
≥ 1 

Η διαφορά είναι ότι στον αριθμητή λαμβάνονται υπόψη τους Μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού τα 

δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα, διότι ουσιαστικά συνιστούν απαίτηση σε χρήμα, ενώ δε λαμβάνονται 

υπόψη έξοδα επομένων χρήσεων. Ομοίως και στον παρονομαστή πέραν των γνωστών λογαριασμών 

προστίθενται από τους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού τα δεδουλευμένα έξοδα πληρωτέα 

διότι συνιστούν υποχρέωση σε καταβολή χρήματος, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη όπως προείπαμε τα έσοδα 

επόμενων χρήσεων. 
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Σημείωση: στους Ισολογισμούς του Δήμου Αχαρνών όπως αυτοί αποτυπώνονται παρακάτω , παρατηρούμε 

ότι δεν υπάρχουν αποθέματα και προκαταβολές πελατών μια και που δεν μιλάμε για μια εμπορική 

επιχείρηση, αλλά για έναν οργανισμού δημοσίου δικαίου που σκοπός του δεν είναι το εμπορικό κέρδος.  

Συνάγεται ότι οι δύο αριθμοδείκτες στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Έννοια: Ο δείκτης αυτός είναι συγγενής με τους προηγούμενους δύο, όμως είναι και το πλέον αυστηρό 

μέτρο ρευστότητας. Ο αριθμητής περιλαμβάνει μόνο τα ρευστά διαθέσιμα και τα χρεόγραφα και όχι 

αποθέματα και απαιτήσεις, των οποίων η ρευστοποίηση μπορεί να καθυστερήσει υπό ορισμένες συνθήκες. 

Τα χρεόγραφα θεωρούνται στοιχεία άμεσης ρευστοποίησης . 

Υπολογισμός: 

Ταμειακή Ρευστότητα (ΤΡ) =
���ό����� + ����έ����

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις − Προκαταβολές Πελατών
≥ 0,5 

 

Εάν ο Ισολογισμός περιλαμβάνει ξεχωριστά ως κατηγορία Μεταβατικούς λογαριασμούς Παθητικού, τότε ο 

δείκτης ταμειακής ρευστότητας παρουσιάζεται με την προσθήκη στον παρονομαστή των δεδουλευμένων 

εξόδων πληρωτέων, ως εξής: 

Ταμειακή Ρευστότητα (ΤΡ) =
���ό����� + ����έ����

ΒΥ − Προκαταβολές Πελατών + Εξοδα Πληρωτέα
≥ 0,5 

Ο δείκτης αυτός συγκρίνει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις με τα στοιχεία του  Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού (διαθέσιμα και χρεόγραφα) που άμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή αυτών 

των υποχρεώσεων. 

Ο δείκτης αυτός είναι μια πραγματική και αυστηρή ένδειξη ρευστότητας, πλην όμως  η πληροφοριακή του 

αξία είναι περιορισμένη , διότι στην πράξη οι επιχειρήσεις κρατούν χαμηλό ύψος διαθεσίμων, τόσα μόνο 

ώστε να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες πληρωμές. 

Μια  άλλη επισήμανση επιβεβαιώνει ότι ο δείκτης είναι πολύ αυστηρός ώστε να έχει νόημα, αφορά την 

ανακυκλούμενη φύση των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Μια επιχείρηση που λειτουργεί υπό φυσιολογικές 

συνθήκες και χαρακτηρίζεται φερέγγυα απολαμβάνει ένα μόνιμο επίπεδο πίστωσης που τις χορηγείται ( 

εγκεκριμένο πιστωτικό όριο) είτε από τους προμηθευτές της  είτε από τις δανείστριες τράπεζες. Αν για 

παράδειγμα εξυπηρετεί το δάνειό της δηλαδή πληρώνει κανονικά τόκους ή και χρεολύσια, τότε 

απολαμβάνει μια σταθερή δανειακή πίστωση. Επομένως είναι λανθασμένο να σκεπτόμαστε ότι όλες ότι 
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βραχυχρόνιες υποχρεώσεις οφείλουν να εξοφληθούν άμεσα και πιεστικά ώστε να έχουμε ίσα με αυτές 

ταμειακά διαθέσιμα. 

Όπως και προηγούμενοι αριθμοδείκτες έτσι και ο παρόν δείκτης ταμειακής ρευστότητας υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον ισολογισμό. Επομένως άλλο κοινό χαρακτηριστικό αυτών των δεικτών 

είναι ο στατικός και ιστορικός τους χαρακτήρας. Αποτελούν μέρος της ρευστότητας σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή , ο καθένας με το δικό του τρόπο με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστου. Έτσι 

ο παρόν δείκτης ονομάζεται και Στατικός Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας, προκειμένου να 

διακρίνεται από το Δυναμικό Αριθμοδείκτη Ταμειακής Ρευστότητας. 

 

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Έννοια: Το Αμυντικό Διάστημα δείχνει πόσες ημέρες μπορεί  ο οργανισμός να καλύπτει τα ημερήσια 

λειτουργικά έξοδα με τα διαθέσιμα που έχει στη διάθεσή της, συν αυτά από τη ρευστοποίηση των 

χρεογράφων και την είσπραξη των απαιτήσεων. 

Υπολογισμός: 

 

Αμυντικό Διάστημα (ΑΔ) =
�����ή���� (∗) + ���ό����� + ����έ����

Ημερήσια Έξοδα(∗∗)
 

 

(*) Στις Απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους δοθείσες προκαταβολές καθώς και τα 

προπληρωμένα έξοδα. 

 

(**)  

Ημερήσια Έξοδα =
��ή��� Έ���� ��ό ���ά����� ���������ά��� ��ή��� (���)

365
 

Ετήσια έξοδα: Κόστος πωληθέντων, Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, Έξοδα λειτουργίας διάθεσης, Έξοδα 

λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης, Χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις 

αφαιρούνται διότι είναι έξοδα για τα οποία δε γίνεται ταμειακή εκροή. 
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3.3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Έννοια: Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων υπολογίζει πόσες φορές κατά τη  διάρκεια 

της χρήσης επιτεύχθηκε η ανακύκλωση των απαιτήσεων, δηλαδή πόσες φορές εντός της λογιστικής χρήσης 

μια επιχείρηση πωλεί με πίστωση τα προϊόντα ,εμπορεύματα ή υπηρεσίες και στη συνέχεια εισπράττει  τις 

απαιτήσεις από τις πωλήσεις αυτές. Το πιο συμφέρον για την επιχείρηση είναι να ανακυκλώνει γρήγορα και 

κατ΄ επέκταση πολλές φορές το χρόνο τις απαιτήσεις της. Είναι κατανοητό  πως η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των απαιτήσεων επηρεάζει την ρευστότητα της επιχείρησης. 

 Στον αριθμητή τα στοιχεία που πραγματικά χρησιμοποιούνται δεν είναι μόνο  οι πωλήσεις με πίστωση μια 

και που στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν γίνεται διαχωρισμός  του Κύκλου Εργασιών. Έτσι στον 

αριθμητή λαμβάνουμε υπο΄ψη το σύνολο των πωλήσεων. 

 

Υπολογισμός: 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων =
���ή���� (�� �ί�����)

Μέσος όρος απαιτήσεων(∗)
= φορές /έτος 

 

(*)  Μέσος όρος Απαιτήσεων =
�����ή���� ���ή�������ή���� �έ����

�
 

 

Από τον αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων προκύπτει η χρονική διάρκεια σε ημέρες που 

μεσολαβούν από την πώληση μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

Διάρκεια Απαιτήσεων =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
 

Είναι αυτονόητο πως μια υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων, σημαίνει το σύντομο σχετικά 

χρονικό διάστημα που χρειάζεται για τις εισπράξεις. 

Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα εκτός ότι συμβάλλει θετικά στη ρευστότητα , αποτελεί ένδειξη 

αποτελεσματικής λειτουργίας. Η συντόμευση του χρόνου είσπραξης συνεπάγεται ότι η επιχείρηση μειώνει 

τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και το κόστος από ενδεχόμενο  δανεισμό. 
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 Σε αντίθεση, η ύπαρξη μιας χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων αποτελεί ένδειξη 

διατήρησης υψηλών υπολοίπων πελατών και εμπορικών απαιτήσεων. Ειδικότερα εάν η πραγματική 

Διάρκεια των Απαιτήσεων σε ημέρες, υπερβαίνει τις προβλεπόμενες από τους όρους πίστωσης,  

μπορεί να σημαίνει: 

 Πιθανά προβλήματα ρευστότητας 

 Ύφεση στην αγορά που μειώνει τη ζήτηση , άρα και τα έσοδα των πωλήσεων 

 Ανικανότητα της επιχείρησης και των εντεταλμένων υπαλλήλων  της να εισπράξουν τις απαιτήσεις. 

 Επίδειξη σχετικής ελαστικότητας σε σημαντικούς πελάτες, οι οποίοι  πραγματοποιούν υψηλό 

ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 

  

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Έννοια: Ο  αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών , υπολογίζει πόσες φορές μέσα στη 

χρήση εξοφλούνται (ανακυκλώνονται) οι υποχρεώσεις σε Προμηθευτές, αλλά και σε γραμμάτια ή επιταγές 

πληρωτέες, για αγορές που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Με μια άλλη διατύπωση , ο αριθμοδείκτης 

εκφράζει το χρονικό διάστημα από την αγορά με πίστωση , δηλαδή την από την αναγνώριση της 

υποχρέωσης μέχρι την πληρωμή της. 

Υπολογισμός: 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών =
����έ�

Μέσος όρος Προμηθευτών(∗)
= φορές /έτος 

 

 

Για επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών =
�ό���� �����έ����

Μέσος όρος Προμηθευτών(∗)
= φορές /έτος 

 

Από τον αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών προκύπτει η χρονική περίοδος σε ημέρες 

κατά την οποία η επιχείρηση απολαμβάνει πίστωση από τις αγορές που πραγματοποιήσει. 

Διάρκεια Απαιτήσεων =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών
 



[27] 
 

 

Η χαμηλή ταχύτητα προμηθευτών σημαίνει πως αργεί η εξόφληση των σχετικών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Στόχος των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικές ανάγκες είναι η χρονική επέκταση της 

πίστωσης .  Οι πολλές ημέρες πίστωσης επιδιώκονται υπό την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσονται οι 

σχέσεις με τους προμηθευτές και αντίστοιχα η ομαλή τροφοδοσία της επιχείρησης . 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών μπορεί να συγκριθεί με αυτή των απαιτήσεων. Εάν η τελευταία 

είναι υψηλότερη , αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση απολαμβάνει μεγαλύτερη πίστωση σε ημέρες από αυτή 

που χορηγεί στους πελάτες της. Από την άποψη ρευστότητας αυτό είναι θετικό, καθώς εισπράττει 

γρηγορότερα και πληρώνει αργότερα, μειώνοντας τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Ουσιαστικά είναι σαν να 

γίνεται χρηματοδότηση των πελατών από τους προμηθευτές. 

 

 ΑΛΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 

Πέραν των αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας που είδαμε παραπάνω, υπάρχουν και κάποιοι 

άλλοι , που ο αναλυτής οφείλει να λάβει υπόψη. Τέτοιοι αριθμοδείκτες είναι: 

 Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  Παγίου Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  των ιδίων Κεφαλαίων 

 Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας  του Κεφαλαίου Κίνησης 

 Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας   του Λειτουργικού Κεφαλαίου Κίνησης. 

Κοινό χαρακτηριστικό των δεικτών αυτών είναι ότι στον αριθμητή τους έχουν το μέγεθος των Πωλήσεων 

και στον παρονομαστή τους τον Μέσο Όρο εκείνων των στοιχείων του Ενεργητικού  ή των κεφαλαίων που 

αντιστοιχεί σε κάθε δείκτη. 

Οι δείκτες αυτοί εξετάζουν την ικανότητα του συνολικού ενεργητικού, ή του πάγιου ενεργητικού ή κάποιων 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων στη δημιουργία εσόδων από πωλήσεις. Δείχνουν με άλλα λόγια το πόσο 

εντατικά εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα περιουσιακά μέσα και τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της. 

Σχετίζονται περισσότερο με την ανάλυση αποδοτικότητας  της επιχείρησης. 
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3.3.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Έννοια: Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό που η καθαρή θέση καλύπτει το σύνολο του ενεργητικού. 

 

Υπολογισμός: 

Δείκτης Αυτονομίας =
Ίδια Κεφ άλαια

Σύνολο Ενεργητικού
 

 

Συμπληρωματικός του προηγούμενου δείκτη, είναι ο αριθμοδείκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια που 

εκφράζει το ποσοστό των υποχρεώσεων στο σύνολο του ενεργητικού. 

Συνολικές Υποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό επιβάρυνσης της επιχείρησης από δάνεια  και άλλες πιστώσεις που έχει 

λάβει. Ένα υψηλό ποσοστό επιβάρυνσης δημιουργεί ερωτήματα κατά πόσο θα μπορεί να ανταπεξέλθει η 

οικονομική μονάδα στις απαιτήσεις των πιστωτών της, ενώ παράλληλα γεννούνται κίνδυνοι βιωσιμότητας. 

Επίσης το υψηλό ποσοστό είναι αντικίνητρο για την παροχή νέων δανειοδοτήσεων από πλευράς πιστωτών. 

Αντίθετα ένα χαμηλό ποσοστό παρέχει μεγαλύτερη εξασφάλιση στους πιστωτές. 

Ο αριθμοδείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια δείχνει το βαθμό κάλυψης των ξένων με ίδια κεφάλαια ή με 

άλλα λόγια την αναλογία ανάμεσα στα δύο μεγέθη. 

Ξένα κεφ άλαιας

Ίδια Κεφ άλαια
 

 

 

Μια υψηλή αναλογία ανάμεσα στα δύο μεγέθη του δείκτη, έστω 2 φορές και άνω, σημαίνει  πως η 

επιχείρηση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα ξένα κεφάλαια τα οποία είναι διπλάσια των  ιδίων κεφαλαίων. 

Τιμή του δείκτη ίση με τη μονάδα σημαίνει ισότητα των δύο μεγεθών του κλάσματος, ενώ τιμή σημαντικά 

χαμηλότερη της μονάδας σημαίνει πως η επιχείρηση βασίζεται για τη χρηματοδότησή της σε ιδία κεφάλαια. 
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Η περίπτωση χαμηλής τιμής του δείκτη προσφέρει εξασφάλιση στους πιστωτές από την ύπαρξη σημαντικών 

ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

 

 

 ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης , τόσο μεγαλύτερη η παρουσία ξένων 

κεφαλαίων στο ενεργητικό της επιχείρησης. Μια επιχείρηση η οποία θεωρείται «μοχλευμένη»  σημαίνει 

πως έχει λάβει αρκετά δάνεια ή και λοιπές πιστώσεις. 

 

Δείκτης ����������������ή� � ό������� =
Ενεργητικό

Ίδια Κεφ άλαια 
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4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 
  

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Άμεσης/ Έμμεσης Ρευστότητας)  

 

2006    Άμεση . Ρευστ. = Έμμεση. Ρευστ. =
��.���.���,��

��.���.���,�� 
≈ 1,05 

 

2007    Άμεση . Ρευστ. = Έμμεση. Ρευστ. =
��.���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,93 

 

2008    Άμεση . Ρευστ. = Έμμεση. Ρευστ. =
��.���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,57 

 

2009    Άμεση . Ρευστ. = Έμμεση. Ρευστ. =
��.���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,83 

 

2010   Άμεση . Ρευστ. = Έμμεση. Ρευστ. =
��.���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,60 

 

2011   Άμεση . Ρευστ. = Έμμεση. Ρευστ. =
��.���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,45 

 

Λόγω μηδενικών «Αποθεμάτων» και μη ύπαρξης λογαριασμού «Προκαταβολές Πελατών», οι αριθμοδείκτες 

της Έμμεσης  Ρευστότητας και της Άμεσης Ρευστότητας , ταυτίζονται.  

 

O Αριθμοδείκτης Άμεσης /Έμμεσης Ρευστότητας   σε όλες τις χρήσεις - πέραν του έτους 2006-   

παρουσιάζει μια κυρίως καθοδική πορεία, σαφώς μη ικανοποιητική που καθιστά ασταθή τη βραχυπρόθεσμη 

φερεγγυότητα του Οργανισμού.  
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4.1.1 Γράφημα Άμεσης /Έμμεσης Ρευστότητας 
 

 

 

 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

αριθμοδείκτη Ταμειακής Ρευστότητας)  

 

2006     Αριθμ. Ταμειακής Ρευστ. =
�.���.���,��

��.���.���,�� 
≈ 0,17 

 

 

2007    Αριθμ. Ταμειακής Ρευστ. =
�.���.���,��

��.���.���,�� 
≈ 0,05 

 

2008     Αριθμ. Ταμειακής Ρευστ. =
�.���.���,��

��.���.���,�� 
≈ 0,03 
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2009    Αριθμ. Ταμειακής Ρευστ. =
���.���,��

��.���.���,�� 
≈ 0,01 

 

2010     Αριθμ. Ταμειακής Ρευστ. =
���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,01 

 

2011     Αριθμ. Ταμειακής Ρευστ. =
���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,007 

Σημείωση:  Ο  λογαριασμός «Χρεόγραφα»  στους ανωτέρω  Ισολογισμούς είναι μηδενικός . 

Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας παρατηρούμε πως για όλα τα οικονομικά έτη  είναι σαφώς πολύ 

χαμηλότερος από το επιθυμητό όριο των 0,5 μονάδων. Αυτό σημαίνει για τον Οργανισμό περιορισμένη έως 

και μειονεκτική  ικανότητα εξόφλησης με μετρητά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

 

4.2.1 Γράφημα Ταμειακής Ρευστότητας 
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Αμυντικού Διαστήματος)  

 

2006   Ημερήσια Έξοδα =
��.���.���,��

���
≈ 65.898,22 

Αριθμ. Αμυντικού Διαστήματος =
��.���.���,��

��.���,��
≈ 408 

 

2007    Ημερήσια Έξοδα =
��.���.���,��

���
≈ 72.288,76 

Αριθμ. Αμυντικού Διαστήματος =
��.���.���,��

��.���,��
≈ 338 

 

2008    Ημερήσια Έξοδα =
��.���.���,��

���
≈ 100.032,97 

Αριθμ. Αμυντικού Διαστήματος =
��.���.���,��

���.���,��
≈ 238 

 

2009   Ημερήσια Έξοδα =
��.���.���,��

���
≈ 111.275,90 

Αριθμ. Αμυντικού Διαστήματος =
��.���.���,��

���.���,��
≈ 361 

 

2010    Ημερήσια Έξοδα =
��.���.���,��

���
≈ 114.198,06 
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Αριθμ. Αμυντικού Διαστήματος =
��.���.���,��

���.���,��
≈ 199 

 

2011    Ημερήσια Έξοδα =
��.���.���,��

���
≈ 91.474,25 

Αριθμ. Αμυντικού Διαστήματος =
��.���.���,��

��.���,��
≈ 261 

 Με τον Αριθμοδείκτη Αμυντικού Διαστήματος μας δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουμε το χρονικό 

διάστημα (σε ημέρες) για το οποίο καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα με τα διαθέσιμα που διαθέτει.  

4.3.1 Γράφημα Ημερήσιων Εξόδων 
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4.3.2 Γράφημα Αμυντικού Διαστήματος 
 

 

 

 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων)  

 

2006    Μ. Ο. Απαιτήσεων =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 21.697.770,25 

 Κυκλοφ . Ταχύτητα Απαιτήσεων =
14.246.094,20

21.697.770,25 
≈ 0,66 

Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων =
���

�,�� 
≈ 553  
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2007    Μ. Ο. Απαιτήσεων =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 22.741.109,11 

 Κυκλοφ . Ταχύτητα Απαιτήσεων =
16.140.615,28

22.741.109,11 
≈ 0,71 

 Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων =
���

�,�� 
≈ 514 

 

2008    Μ. Ο. Απαιτήσεων =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 22.913.249,35 

  Κυκλοφ . Ταχύτητα Απαιτήσεων =
19.519.709,58

22.913.249,35 
≈ 0,85 

                                            Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων =
���

�,�� 
≈ 429  

 

2009    Μ. Ο. Απαιτήσεων =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 31.215.430,37 

  Κυκλοφ . Ταχύτητα Απαιτήσεων =
17.767.686,18

31.215.430,37
≈ 0,57 

                                            Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων =
���

�,�� 
≈ 640  

 

2010                  Μ. Ο. Απαιτήσεων =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 30.931.407,11 

  Κυκλοφ . Ταχύτητα Απαιτήσεων =
19.608.177,13

30.931.407,11
≈ 0,63 

   Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων =
���

�,�� 
≈ 579 
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2011    Μ. Ο. Απαιτήσεων =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 22.834.397,95 

                                         Κυκλοφ . Ταχύτητα Απαιτήσεων =
��.���.���,��

��.���.���,��
≈ 0,76  

Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων =
365

0,76 
≈ 480 

Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας υποδεικνύει τη μη αποτελεσματική λειτουργία του 

Οργανισμού . Παρατηρείται ότι η είσπραξη των απαιτήσεων δεν γίνεται σύντομα ή τακτά χρονικά 

διαστήματα , αυτό έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη  η χρηματοδοτική ανάγκη για δανεισμό. 

Λόγω τις ιδιαιτερότητας της φύσεως των ΟΤΑ αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος όγκος των απαιτήσεων 

προέρχονται από δημότες, καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις, συνεπώς  καθίσταται περιορισμένη η 

εισπραξημότητα των απαιτήσεων με άμεση επέκταση στη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας. 

 

 

4.4.1 Γράφημα Διάρκειας Ζωής Απαιτήσεων (σε ημέρες) 
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4.4.2 Γράφημα Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων  
 

 

 

4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών)  

 

2006           Μ. Ο. Προμηθευτών =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 10.326.464,74 

 Κυκλ. Ταχύτ. Προμηθευτών =
19.711.067,69

10.326.464,74 
≈ 1,91 

Διάρκ. Ζωής  Απαιτ. Προμηθευτών =
365

1,91 
≈ 191 

2007    Μ. Ο. Προμηθευτών =
�.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 8.964.151,64 

 Κυκλ. Ταχύτ. Προμηθευτών =
24.693.053,32

8.964.151,64 
≈ 2,75 

Διάρκ. Ζωής  Απαιτ. Προμηθευτών =
365

2,75
≈ 132 
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2008        Μ. Ο. Προμηθευτών =
�.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 9.942.434,86 

 Κυκλ. Ταχύτ. Προμηθευτών =
31.388.500,38

9.942.434,86 
≈ 3,16 

Διάρκ. Ζωής  Απαιτ. Προμηθευτών =
365

3,16
≈ 115 

 

2009    Μ. Ο. Προμηθευτών =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 13.471.229,69 

 Κυκλ. Ταχύτ. Προμηθευτών =
34.463.328,77

13.471.229,69 
≈ 2,56 

Διάρκ. Ζωής  Απαιτ. Προμηθευτών =
365

2,56
≈ 143 

 

2010       Μ. Ο. Προμηθευτών =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 16.100.462,24 

 Κυκλ. Ταχύτ. Προμηθευτών =
35.517.602,18

16.100.462,24
≈ 2,21 

Διάρκ. Ζωής  Απαιτ. Προμηθευτών =
365

2,21
≈ 165 

 

2011    Μ. Ο. Προμηθευτών =
��.���.���,�����.���.���,��

�
≈ 18.718.764,11 

 Κυκλ. Ταχύτ. Προμηθευτών =
28.642.178,44

18.718.764,11
≈ 1,53 
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Διάρκ. Ζωής  Απαιτ. Προμηθευτών =
365

1,53
≈ 238 

Με τον Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών παρατηρούμε πως οι υποχρεώσεις του 

Οργανισμού σε Προμηθευτές ανακυκλώνονται κατά  όρο (Μ.Ο. 2006-2011 πιν. 5.1)  2,35 φορές μέσα στο 

έτος. Είναι αντιληπτό πως έχουμε χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα, δηλαδή η εξόφληση των σχετικών 

υποχρεώσεων δεν είναι άμεση (γρήγορη). 

Με τον αριθμοδείκτη της Διάρκειας Ζωής των Απαιτήσεων σε Προμηθευτές μπορούμε να πούμε πως ένας 

μέσος όρος των ημερών πίστωσης , δηλαδή από τη χρονική στιγμή της αναγνώρισης της υποχρέωσης μέχρι 

και την εξόφληση της , ανέρχεται σε 164 ημέρες (Μ.Ο. 2006-2011 πιν. 5.1) 

 

 

 

4.5.1 Γράφημα Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών 
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4.5.2 Γράφημα Διάρκεια Ζωής Απαιτήσεων  Προμηθευτών (σε ημέρες) 
 

 

 

 

 

4.6 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Αυτονομίας)  

 

2006    Δείκτης Αυτονομίας =
��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,41 

 

2007    Δείκτης Αυτονομίας =
��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,41 

 

2008    Δείκτης Αυτονομίας =
��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,30 
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2009    Δείκτης Αυτονομίας =
��.���.���,��

���.���.���.��
≈ 0,27 

 

2010    Δείκτης Αυτονομίας =
��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,30 

 

2011    Δείκτης Αυτονομίας =
��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,39 

 

Με το δείκτη Αυτονομίας,  σε συνάρτηση με τον μέσο όρο των ετών 2006-2011(πιν. 5.1) βλέπουμε πως το 

0,35 ( ή εκφρασμένο σε ποσοστό επί τις εκατό) δηλαδή σχεδόν το  35% της καθαρής θέσης καλύπτει το 

σύνολο του ενεργητικού.  

4.6.1 Γράφημα Δείκτη Αυτονομίας 
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4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Συν. Υποχρεώσεων προς Συν. Ενεργητικού )  

 

2006     
���.������ώ����

���.����������ύ
=

��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,56 

 

2007      
���.������ώ����

���.����������ύ
=

��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,57 

 

2008      
���.������ώ����

���.����������ύ
=

��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,67 

 

2009     
���.������ώ����

���.����������ύ
=

���.���.���,��

���.���.���.��
≈ 0,69 

 

2010     
���.������ώ����

���.����������ύ
=

��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,63 

 

2011     
���.������ώ����

���.����������ύ
=

��.���.���,��

���.���.���,��
≈ 0,76 

 

Ο Δείκτης αυτός παρουσιάζει το βαθμό επιβάρυνσης του Οργανισμού σε δάνεια, που το 2011 φθάνει στο 

πιο υψηλό σημείο (συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη) . Εάν εκφράσουμε σε ποσοστό επί τις εκατό , 
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παρατηρούμε πως 76% επί του Συνόλου του Ενεργητικού είναι ο βαθμός επιβάρυνσης από Δάνεια. Ένα 

τόσο υψηλό ποσοστό δημιουργεί το ερώτημα, κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει ο Οργανισμός σε σχέση 

με τους πιστωτές του, ενώ παράλληλα τίθεται σοβαρός κίνδυνος βιωσιμότητας. 

 

4.7.1 Γράφημα Αριθμοδείκτη Συν. Υποχρεώσεων προς Συν. Ενεργητικού 

 

 

 

4.8 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2006- 2011 (με τον  

Αριθμοδείκτη Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης)  

 

2006    Δείκτης Χρηματ. Μόχλευσης =
���.���.���,��

��.���.���,��
≈ 2,45 

 

2007    Δείκτης Χρηματ. Μόχλευσης =
���.���.���,��

��.���.���,��
≈ 2,46 
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2008    Δείκτης Χρηματ. Μόχλευσης =
���.���.���,��

��.���.���,��
≈ 3,34 

 

2009    Δείκτης Χρηματ. Μόχλευσης =
���.���.���,��

��.���.���,��
≈ 3,65 

 

2010    Δείκτης Χρηματ. Μόχλευσης =
���.���.���,��

��.���.���,��
≈ 3,38 

 

2011    Δείκτης Χρηματ. Μόχλευσης =
���.���.���,��

��.���.���,��
≈ 2,58 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία των 

Ξένων Κεφαλαίων στο ενεργητικό του Οργανισμού. 

4.8.1 Γράφημα Αριθμοδείκτη Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 
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5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μ.Ο.

Δ. Α.Ρ.=Δ.Ε.Ρ. 1,05 0,93 0,57 0,83 0,6 0,45 0,74

Α. Ταμ. Ρευστ. 0,17 0,05 0,03 0,01 0,01 0,007 0,05

Αρ. Αμυν. Διαστ. 408 338 238 361 199 261 300,83

Κυκλ. Ταχ.  Απαιτ. 0,66 0,71 0,85 0,57 0,63 0,76 0,70

Δ.Ζωής Απαιτ. 553 514 429 640 579 480 532,50

Κυκλ. Ταχ. Προμ. 1,91 2,75 3,16 2,56 2,21 1,53 2,35

Δ. Ζωής Προμ. 191 132 115 143 165 238 164,00

Δεικ. Αυτονομίας 0,41 0,41 0,3 0,27 0,3 0,39 0,35

Σ.Υποχ/Συν. Ενερ. 0,56 0,57 0,67 0,69 0,63 0,76 0,65

Δ.  Χρημ. Μόχλευσης 2,45 2,46 3,34 3,65 3,38 2,58 2,98

 

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αχαρνών συμπεραίνουμε: 

 ότι πρόκειται για έναν Οργανισμό με αρκετά  μεγάλα  προβλήματα ρευστότητας και κατά συνέπεια  

φερεγγυότητας προς τους πιστωτές του. 

 η διάρκεια ζωής απαίτησης των Προμηθευτών είναι κατά πολύ μικρότερη από τη διάρκεια ζωής των 

Απαιτήσεων, που θεωρητικά σημαίνει πως πληρώνονται οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών χωρίς να 

υπάρχει η ανάλογη εισπραξημότητα των απαιτήσεων. 

 ο βαθμός επιβάρυνσης από δάνεια είναι σε υψηλά επίπεδα με ορατό τον κίνδυνο κάποια στιγμή ο 

Οργανισμός να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του , θέτοντας σε  κίνδυνο τη 

βιωσιμότητα του. 

  ο Οργανισμός πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη επαγρύπνηση και ενδεχομένως να χρειαστεί 

αναδιοργάνωση  σε διοικητικά θέματα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος της μη βιωσιμότητας.  
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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 Καραγιλάνης Σ., 2012 «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» 

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (www.acharnes.gr) 
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