


A.D.R.S.  (Actual Data Reporting System)

Με βασική πηγή τα λογιστικά Ισοζύγια και αυτόματη σύνδεση σε όποιο ERP ή λογιστικό πρόγραμμα 
δημιουργούμε

- Οικονομικές Εκθέσεις

- Διοικητικές Συνοπτικές Εκθέσεις

- Βοηθητικές αναλυτικές ελεγκτικές εκθέσεις

- Στατιστικές αναλύσεις, εποχικότητες, προβλέψεις

- Ειδικές εκθέσεις και Δείκτες κατά περίπτωση

- Ανάλυση Οικονομικών Δεικτών και χρήση

- Συστήματα Αξιολόγησης

- Τάσεις Βασικών Οικονομικών μεγεθών και Δεικτών με κυλιόμενα δωδεκάμηνα

- Προτάσεις επιχειρηματικών δράσεων

- Επισκόπηση όλων των Βασικών Οικονομικών μεγεθών

Με δυνατότητα επέμβασης για την βελτιστοποίηση της πληροφορίας 

εμπλουτισμού του συστήματος με λογιστικές και εξωλογιστικές παραμέτρους

καταχώρισης Προϋπολογισμού, όριων ασφαλείας & επιτυχίας για αυτόματες αξιολογήσεις.

Με την ιδιότητα επιμόρφωσης στην ανάγνωση και χρησιμότητα όλων των παραπάνω αναλύσεων.



Οι ιδιαίτερες δυνατότητες του συστήματος

1. υπολογισμού Φορολογητέου αποτελέσματος και υποχρεώσεων ανά μήνα.

2. παρέμβασης με λογιστικές και μη λογιστικές παραμέτρους.

3. υπολογισμού και επιμερισμού μηνιαίων Αποσβέσεων και Παγίων.

4. διαχωρισμού και έκθεσης ενδο ομιλικών συναλλαγών.

5. επιμερισμών συγκεκριμένων εσόδων και εξόδων σε 12μηνη βάση.

6. επιμερισμών συγκεκριμένων εξόδων σε ειδικές κατηγορίες, όπως π.χ. στο κόστος πωληθέντων.

7. δημιουργίας ειδικών εκθέσεων και δεικτών, κατά περίπτωση.

8. χρήσης χρωμάτων στην απεικόνιση των Εξελίξεων, των Δεικτών  και των Αξιολογήσεων.

9. ανάδειξης εποχικοτήτων εσόδων και εξόδων βάση ιστορικών δεδομένων.

10. στατιστικής πρόβλεψης αποτελεσμάτων βάσει εποχικοτήτων της τελευταίας τριετίας.

11. καταχώρησης και σύγκρισης με Προϋπολογισμό, Όρια Ασφαλείας και Επιτυχίας.

12. προσαρμογής και αποδοχής των δεδομένων από διαφορετικά Λογιστικά Σχέδια.

13. προσαρμογής όλων των εκθέσεων σε διαφορετικές γλώσσες.

Για την βέλτιστη απεικόνιση της πληροφορίας μετατρέπουμε απλές, λογιστικές πληροφορίες 

σε Οικονομικές και Διοικητικές εκθέσεις.
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8. Η χρήση χρωμάτων στην απεικόνιση των Αποτελεσμάτων, των Δεικτών  και 

των Αξιολογήσεων, για ευκολότερη ανάγνωση των Εκθέσεων 

• Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι 2.

• Πράσινο για την επιτυχία, και 

• Κόκκινο για το αντίθετο

• Τα χρώματα χρησιμοποποιούνται με δύο τρόπους

• Για την σύγκριση Στόχων & Αποτελεσμάτων

• Για την εξέλιξη των μεγεθών

• Τα χρώματα, μετά την εξοικείωση τους, διευκολύνουν πάρα πολύ τον Αναγνώστη στο 

να επικεντρώνεται εκεί που πρέπει, εύκολα και γρήγορα.
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9. Η στατιστική πρόβλεψη αποτελεσμάτων βάσει εποχικοτήτων της τελευταίας τριετίας, 

μετά τον μήνα του στατιστικού μέσου.

• Προϋποθέτει Ιστορικά στοιχεία τουλάχιστον 2 ετών εκτός του τρέχοντος.

• Εχει στατιστική αξία μετά τον μήνα που εμπεριέχεται στο ετήσιο στατιστικό μέσο.

• Πλήρης δυνατότητα μεταβολής των εποχικοτήτων Εξόδων & Πωλήσεων, λόγω 

αστάθμητων παραγόντων (π.χ. Πανδημίες).
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10. Η δυνατότητα καταχώρησης και σύγκρισης Προϋπολογισμού, Ορίων Ασφαλείας και Επιτυχίας.

• Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει δύο ειδών Όρια. (Benchmarks).

• Όρια Ασφαλείας. Συνήθως εδώ καταχωρούνται οι μέσοι όροι του κλάδου που ανήκει η 

Επιχείρηση.

• Ορια Επιτυχίας.  Όι στόχοι που θα θέλαμε να ξεπεράσουμε.

• Προϋπολογισμό, Κέρδη & Ζημίες, Ισολογισμό, Δείκτες

• Σε όλες τις εκθέσεις των Δεικτών φαίνονται, με χρώματα, και με ποσοστά, οι αποκλίσεις απο τα 

Όρια και τον προϋπολογισμό που έχουν καταχωρηθεί.
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11-12. Η δυνατότητα προσαρμογής και αποδοχής των δεδομένων από διαφορετικά Λογιστικά Σχέδια 

και σε διαφορετικές γλώσσες.

• Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής όλων των εκθέσεων σε διαφορετικά λογιστικά σχέδια.

• Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης όλων των εκθέσεων σε διαφορετικές γλώσσες.



Οι ομάδες Εκθέσεων του Συστήματος

1. Οικονομικές Εκθέσεις ……………………………………..……….. (FIN)

2. Διοικητικές Εκθέσεις ……………………………………..…………. (MIS)

3. Βοηθητικές Εκθέσεις

1. Φορολογικών Αναμορφώσεων ……………..……… (TAX)

2. Ενδο ομιλικών Συναλλαγών ……………………..…… (INT)

3. Λογιστικών προσαρμογών ………………………..….. (PRV)

4. Εξωλογιστικών προσαρμογών …………………….… (ADJ)

5. Επιμερισμών Εξόδων στο Κ.Π. ….…………………... (EAL)

6. Χρονικών Επιμερισμών Εσόδων και Εξόδων .… (ACR)

7. Παγίων & Αποσβέσεων ………………………………... (A&D)

4. Στατιστικές Εκθέσεις

1. Εποχικότητες, Προβλέψεις …………………………... (STAT)

2. Ανάλυση Πωλήσεων ………………………………….…. (SAL)

3. Προϋπολογισμός & Συγκριτικές ………………….… (BDG)

4. Report Generator ………………………………………….. (COMP)

5. Οικονομικοί Δείκτες ………………………………………….……… (IND)

6. Προτάσεις για την βελτίωση των δεικτών ………….…….. (IND_SOL)

7. Συστήματα Αξιολόγησης …………………………………….……. (EVAL)

8. Τάσεις Οικονομικών μεγεθών και Δεικτών ………….…… (TREND)

9. Θεματικές Επισκοπήσεις …………………………………………. (REV)
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Χρηματο οικονομικές Εκθέσεις 

Διοικητικές Εκθέσεις 

Συνοπτικές διοικητικές εκθέσεις, κυρίως για το πρώτο 
επίπεδο διοίκησης. Δείχνουν τα βασικά μεγέθη και σε πρώτη 
ανάγνωση τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός 
οργανισμού.
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Οικονομικές εκθέσεις  

Οι βασικές οικονομικές εκθέσεις της βιβλιογραφίας.
Συμπεριλαμβάνουν 
- Αποτελέσματα χρήσης
- Ισολογισμό
- ταμιακές ροές

Βοηθητικές εκθέσεις  

Απολογιστικές εκθέσεις για τα επιμέρους ζητήματα ενός 
οργανισμού.
Συμπεριλαμβάνουν
- Πάγια & Αποσβέσεις
- Προσαρμογές, προβλέψεις
- Ενδο ομιλικές συναλλαγές 

Στατιστικές εκθέσεις  

δείχνουν συγκεκριμένες στατιστικές αναλύσεις που αφορούν 
κυρίως εποχικότητες και προβλέψεις.

Επίσης εδώ έχουμε 
- συγκρίσεις με τον προϋπολογισμό, 
- αναλύσεις πωλήσεων
- ειδικές εκθέσεις



1. Δείκτες Αποδοτικότητας 

1. Περιθώριο 

1. Μικτού Κέρδους

2. Καθαρού Κέρδους

2. EBITDA προς Πωλήσεις 

3. EBIT προς Πωλήσεις

4. ΕΒΤ πρός Πωλήσεις

5. Έξοδα προς Πωλήσεις

6. Αποδοτικότητα

1. Απασχολουμένων 

Κεφαλαίων 

2. Ιδίων Κεφαλαίων

3. Επενδυμένων 

Κεφαλαίων

4. Συνόλου 

Ενεργητικού

7. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

1. Παγίων

2. Ιδίων Κεφαλαίων

3. Ενεργητικού

2.   Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

1. Ξένα προς Ίδια

2. Ίδια προς Ξένα – Κεφαλαιακή 

Επάρκεια

3. Δανειακή Επιβάρυνση

4. Κάλυψη Τόκων

5. Συντελεστής Μόχλεϋσης

6. Δείκτης μακροπρ. Χρέους

7. Αξία της  Επιχείρησης

8. Καθαρή Θέση

4.    Δείκτες Δραστηριότητας

1. Ημέρες Πληρωμών

2. Ημέρες Εισπράξεων

3. Ημέρες Αποθέματος

4. Κυκλοφορία Αποθεμάτων

5. Λειτουργικός Κύκλος

6. Ταμειακός Κύκλος

7. Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης

5. Ανάλυση Δεικτών

3.   Δείκτες Ρευστότητας

1. Κεφάλαιο Κίνησης

2. Γενική Ρευστότητα

3. Άμεση Ρευστότητα

4. Ταμειακή ρευστότητα

5. Δείκτης Χρόνου Αποπληρωμής 

Υποχρεώσεων

6. Λειτουργικός Κύκλος

7. Ταμειακός κύκλος

8. Αμυντικού διαστήματος

5.    Δείκτες Φερεγγυότητας

1. Δανεισμός / Κέρδη προ 

Φόρων, Τόκων, 

Αποσβέσεων

2. Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη 

προ Φόρων, Τόκων, 

Αποσβέσεων

3. Δανεισμός / Ιδια Κεφάλαια

4. Καθαρός Δανεισμός / Ίδια 

Κεφάλαια
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05:  Χρηματο οικονομικοί Δείκτες 

Οι Δείκτες Αποδοτικότητας 

δείχνουν το μέγεθος και την εξέλιξη της κερδοφορίας, σε 
σχέση με τις πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων, που 
προκύπτει από την δραστηριότητα.

Επίσης δείχνουν καθώς και την Αποδοτικότητα όλων των 
εμπλεκομένων κεφαλαίων σε όποια μορφή, καθώς και 
παγίων στοιχείων, αναδεικνύοντας έτσι την ικανότητα 
της διοίκησης να διαχειρισθεί τα κεφάλαια αυτά.
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Οι Δείκτες Κεφαλαιακής διάρθρωσης  

δείχνουν την κατάσταση του Κεφαλαίου που συσσωρεύεται 
ή μη σαν αποτέλεσμα της πορείας της δραστηριότητας και 
τις σχέσεις μεταξύ των Ίδιων κεφαλαίων και των Ξένων.

Επίσης αναδεικνύουν την συνολική χρήση των διαθεσίμων 
κεφαλαίων είτε αυτά είναι Ίδια κεφάλαια, δανειζόμενα ή 
κεφάλαια που προέρχονται από πιστώσεις προμηθευτών.

Οι Δείκτες Ρευστότητας  

δείχνουν την ταμιακή κατάσταση και εξέλιξη σαν 
αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής και της συνολικής 
διαχείρισης  της δραστηριότητας.

Επίσης δείχνουν κατά πόσο αυτή η ταμιακή εξέλιξη 
μπορεί να καλύψει τις εξελισόμενες υποχρεώσεις της 
εταιρείας.

Οι Δείκτες Δραστηριότητας  

δείχνουν το αποτύπωμα της εμπορικής πολιτικής όσον 
αφορά πιστώσεις αγορών και πωλήσεων καθώς και την 
συνολική πολιτική των αποθεμάτων της δραστηριότητας.

Είναι οι δείκτες που επηρεάζουν κερδοφορίες και δείχνουν 
την ποιότητα της διοίκησης όσον αφορά όλες τις εμπορικές 
πολιτικές πιστώσεων και αγορών.

Επίσης είναι οι βασικοί δείκτες που επηρεάζουν τον 
συνολικό Ισολογισμό και που ενίοτε χρησιμοποιούνται για 
προβλέψεις μελλοντικών ταμιακών ροών

Οι Δείκτες Φερεγγυότητας   

δείχνουν το μέγεθος της αξιοπιστίας της δραστηριότητας 
όσον αφορά την ικανοποίηση των υποχρεώσεων και των 
πιστωτών.

Αυτοί οι δείκτες ενδιαφέρουν τους πιστωτές της 
επιχείρησης καθώς και μελλοντικούς συνεργάτες.



Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων, Τάσεις Οικονομικών μεγεθών, Θεματικές επισκοπήσεις

7. Τα συστήματα αξιολόγησης   

Είναι συνδυασμός διαφορετικών δεικτών που 
αναδεικνύουν προβληματικά ή και πλεονεκτικά σημεία της 
επιχείρησης.

Αυτοί οι δείκτες ενδιαφέρουν επιχειρηματίες και 
συμβούλους επιχειρήσεων κυρίως για προγράμματα 
αναδιοργάνωσης.
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8. Οι Τάσεις Οικονομικών μεγεθών, Δεικτών και 
Αξιολογήσεων

Δείχνουν την εξέλιξη αυτών των μεγεθών, δεικτών ή 
αξιολογήσεων  με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις μέσες αξίες των 12 τελευταίων 
κυλιόμενων 12μήνων. 

Αυτή η ανάλυση ενδιαφέρει επιχειρηματίες, συμβούλους 
επιχειρήσεων κυρίως για  στρατηγικές μελέτες και 
προγράμματα αναδιοργάνωσης, καθώς και στρατηγικούς 
επενδυτές.

9. Οι θεματικές επισκοπήσεις

Οι θεματικές εκθέσεις που συγκεντρώνουν όλες τις 
πληροφορίες ενός βασικού μεγέθους (π.χ. πωλήσεις, 
έξοδα, αποθέματα …) σε μια συγκεντρωτική έκθεση.

Δηλαδή η επισκόπηση των ΠΩΛΗΣΕΩΝ συμπεριλαμβάνει
1. Προϋπολογισμός πωλήσεων και αποκλίσεις
2. Σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια
3. Ανάλυση Πωλήσεων
4. Δείκτες που αφορούν ευθέως τις πωλήσεις
5. Στατιστική εξέλιξη των πωλήσεων
6. Σχολιασμός

6. Οι Προτάσεις για Επιχειρηματικές δράσεις   

Βασίζονται στους στόχους ασφαλείας και Επιτυχίας και 
όταν αυτοί δεν ικανοποιούνται δείχνουν την δράση επί των 
παραμέτρων των δεικτών έτσι ώστε αυτοί (οι παράμετροι) 
να δημιουργούν τους δείχτες και τα αποτελέσματα που 
θέλουμε.
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