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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ  

ή ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ή ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Turnover or Activity Ratios 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Σηη σπημαηοοικονομική ανάλςζη ηων λογιζηικών καηαζηάζεων, ςπάπσει και η ανάγκη να 

αξιολογηθούν οι επιλογέρ ηηρ Διοίκηζηρ ωρ ππορ ηη διασείπιζη και ηην αποηελεζμαηική σπήζη ηων 

ζηοισείων ηος ενεπγηηικού πος διαθέηει. 

Η έννοια ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ αναθέπεηαι ζηο σπόνο πος σπειάζεηαι για να μεηαηπαπεί ένα 

ζηοισείο ηος κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού ζε κάποιο άλλο πος είναι είηε πιο εύκολα 

πεςζηοποιήζιμο (πσ ο σπόνορ πος απαιηείηαι για ηη μεηαηποπή ηων αποθεμάηων ζε απαιηήζειρ) 

είηε απεςθείαρ πεςζηό (πσ ο σπόνορ μεηαηποπήρ ηων απαιηήζεων ζε διαθέζιμα).  

Οι απιθμοδείκηερ αςηοί οςζιαζηικά δείσνοςν ηον ηπόπο διασείπιζηρ ηων πεπιοςζιακών 

ζηοισείων ηηρ επισείπηζηρ από πλεςπάρ Διοίκηζηρ, ηα οποία είναι πιο εύκολα πεςζηοποιήζιμα από 

όηι ηο πάγιο ενεπγηηικό. Το γεγονόρ όηι κάποιοι από αςηούρ δίνοςν αποηελέζμαηα ζε ημέπερ, 

επιηπέποςν ζηην επισείπηζη να διαθέηει ένα πολύ απλό, καηανοηηό και δςναμικό επγαλείο ζηα 

σέπια ηηρ για να αξιολογήζει ηιρ πολιηικέρ πος εθαπμόζει κςπίωρ ζε επίπεδο αποθεμάηων, 

απαιηήζεων και ππομηθεςηών.  

 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 

 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Κεθαλαίων (Capital Turnover Ratio)     

=              Πωλήζειρ  

   Μ.Ο. Σςνολικών Κεθαλαίων 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Αποθεμάηων  (Inventory Turnover Ratio)        

=     Κόζηορ Πωληθένηων 

         Μ.Ο. Αποθεμάηων  

Πεπίοδορ πώληζηρ αποθεμάηων ζε ημέπερ 
=    365 ημέπερ ή 360 ημέπερ 

Κςκλοθοπιακή ηασύηηηα αποθεμάηων 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Απαιηήζεων   (Receivable Turnover Ratio)        

=           Πωλήζειρ  

        Μ.Ο. Απαιηήζεων 

Πεπίοδορ είζππαξηρ απαιηήζεων ζε ημέπερ 
=     365 ημέπερ ή 360 ημέπερ 

Κςκλοθοπιακή ηασύηηηα απαιηήζεων 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Ππομηθεςηών    (Suppliers’ Turnover Ratio)        

=             Αγοπέρ 

      Μ.Ο. Ππομηθεςηών 
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Πεπίοδορ εξόθληζηρ ππομηθεςηών ζε ημέπερ 
= 365 ημέπερ ή 360 ημέπερ 

Κςκλοθοπιακή ηασύηηηα ππομηθεςηών 

Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

Παγίων   (Noncurrent Assets Turnover Ratio)        

=     Πωλήζειρ 

     Μ.Ο. Παγίων 

Λειηοςπγικόρ Κύκλορ ζε ημέπερ (Operating 

circle) 

= Πεπίοδορ πώληζηρ αποθεμάηων + 

πεπίοδορ είζππαξηρ απαιηήζεων 

Εμποπικόρ κύκλορ ζε ημέπερ (Commercial 

circle) 

=  Λειηοςπγικόρ Κύκλορ – Πεπίοδορ 

εξόθληζηρ ππομηθεςηών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


