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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ή ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ
Stability Ratios
ΕΝΝΟΙΑ
Απηή ε νκάδα αξηζκνδεηθηώλ είλαη πεξηζζόηεξν ελδεηθηηθή γηα ηε καθξνπξόζεζκε
βησζηκόηεηα κηαο επηρείξεζεο, αθνύ εμεηάδεη ηελ νξζόηεηα ηεο ρξήζεο θαη ησλ επηινγώλ ησλ
θεθαιαίσλ πνπ επηιέγεη κηα επηρείξεζε γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα επελδπηηθά ηεο πιάλα.
Όπσο είλαη γλσζηό, ην παζεηηθό ηνπ Ιζνινγηζκνύ θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλεη
ην ζύλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε θαη ρξεζηκνπνηεί ζηνπο δηάθνξνπο
ιεηηνπξγηθνύο θαη επελδπηηθνύο πξννξηζκνύο. Απηά ηα θεθάιαηα:


Είηε πξνέξρνληαη από ηηο ίδηεο πεγέο ηεο επηρείξεζεο, όπσο κέηνρνη θαη θεθαιαηνπνηεκέλα

θέξδε ρξήζεο, δειαδή είηε είλαη Ίδια Κεθάλαια (ή Καζαξά Θέζε),


Είηε είλαη δαλεηαθά ρξήκαηα, πνπ νθείινληαη ζε Τξάπεδεο θαη ηξίηνπο πηζησηέο, δειαδή είλαη

Ξένα Κεθαλαία. (=Παζεηηθό - Ίδηα Κεθάιαηα )
Απηό πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, είλαη ε δομή ησλ θεθαιαίσλ απηώλ, δειαδή ηη πνζνζηό επί
ηνπ ζπλόινπ ηνπ παζεηηθνύ θαηαιακβάλνπλ ηα ίδηα θαη ηη πνζνζηό ηα μέλα θεθάιαηα θαη όπσο
γίλεηαη θαηαλνεηό, απηό αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηε Δηνίθεζε θάζε εηαηξίαο θαη ηηο επηινγέο
ηεο.
Σε απηή ηε ινγηθή, θάζε επηρείξεζε θαιείηαη να βρει ηη χρυζή ηομή δηαρείξηζεο ίδησλ θαη
μέλσλ θεθαιαίσλ, ιακβάλνληαο ππόςε όιεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηά δηαζέηνπλ, ρσξίο
όκσο λα ππάξρεη ηαπηόρξνλα θάπνην απνηειεζκαηηθό κνληέιν λα αθνινπζήζνπλ. Θα πξέπεη
δειαδή υποκειμενικά λα απνθαζίζνπλ πνηεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε
πνηνπο επελδπηηθνύο πξννξηζκνύο, ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε κειινληηθή βησζηκόηεηα ηεο
επηρείξεζεο.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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Απιθμοδείκηηρ Κάλςτηρ Σόκυν (Interest
Coverage Ratio)
Απιθμοδείκηηρ Καλύτευρ Παγίυν (Fixed
assets to net worth)
Απιθμοδείκηηρ Υπημαηοοικονομικήρ
Μόσλεςζηρ (Financial Leverage)

= Κέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ
Τόθνη έμνδα
= Πάγην ελεξγεηηθό (κείνλ απνζβέζεηο)
Ίδηα Κεθάιαηα
= Μ.Ο Σπλόινπ Ελεξγεηηθνύ
Μ.Ο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
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