
Κατανοήστε τον κύκλο ροής των μετρητών 
(cash cycle) της επιχείρησής σας

Τι είναι ο κύκλος ροής των μετρητών σας (cash cycle);

Πως μπορώ να μειώσω τον κύκλο ροής 
των μετρητών

«Κακοί» και «καλοί» κύκλοι ροής 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ένα ταξίδι

Η κατανόηση του κύκλου ροής των μετρητών σας (cash cycle) και της επίδρασης του 
στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησής σας, είναι  αναγκαία, για να μεγιστοποιείτε 
το κέρδος σας και να διατηρείτε υγιή ρευστότητα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος 
ροής των μετρητών σας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ταξίδι της αναμονής μέχρι να 
πληρωθείτε.

Ο κύκλος ροής των μετρητών είναι ο χρόνος που μεσολαβεί, μέχρι να εισπράξετε τη πληρωμή σας, για τα προϊόντα 
που κατασκευάσατε ή τις υπηρεσίες που παρείχατε.
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Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να 
περιμένει ένα μήνα, κατά μέσο όρο πριν από 
την πληρωμή .

Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών, πληρώνετε 
άμεσα με μετρητά.

Για παράδειγμα:

Όσο πιο μικρός είναι ο κύκλος ροής των μετρητών σας τόσο πιο γρήγορα έρχονται μετρητά στην επιχείρησή σας. Θα 
πρέπει λοιπόν να διερωτηθείτε: 
- Ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική μου στο θέμα των εισπράξεων;
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Προτού προσφέρετε πωλήσεις επί πιστώσει, 
ελέγξετε κατά πόσον οι πελάτες σας υπήρξαν 
συνεπείς με τους όρους πίστωσης, που τους 
παρείχαν άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα  βρεθείτε με «τρύπες» 
στη ρευστότητά σας, λόγω κακών χρεωστών. 
Σχεδιάστε μια ορθολογιστική διαδικασία, για 
παροχή πίστωσης στους πελάτες..

Μπορείτε ακόμα να ενισχύσετε την 
ροή μετρητών στην επιχείρησή σας 
προσφέροντας κίνητρα για γρήγορη 
πληρωμή τιμολογίων.

ΜΕΤΡΗΤΑ

Υπολογίστε τον μέσο όρο του 
κύκλου ροής των μετρητών σας και 
καθορίστε στόχο για την μείωση 
του.

Καμία διαδικασία 
παρακολούθησης 

οφειλέτη

Μεγάλη περίοδος 
αναμονής

για πληρωμή

Ανεπαρκής έλεγχος 
οφειλετών

Μικρή περίοδος 
αναμονής

για πληρωμή

Ενδελεχής έλεγχος 
οφειλετών

Συνεπής  
διαδικασία

παρακολούθησης 
οφειλέτη

Η λειτουργία μια μικρής επιχείρησης έχει να κάνει τόσο με το ταξίδι όσο και με τον προορισμό. Ο υπολογισμός του 
κύκλου ροής των μετρητών σας, θα σας βοηθήσει να προβλέψετε τον χρόνο μέχρι τον προορισμό σας, έτσι ώστε 
να επιτύχετε τους στόχους κερδοφορίας σας αποτελεσματικά και πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμά σας.

Η επίδραση στα τελικά αποτελέσματα της 
επιχείρησής σας 
Ένας μεγάλος και αναποτελεσματικός 
κύκλος ροής μετρητών, δεν καθυστερεί 
απλά την είσπραξη της πληρωμής 
σας. Ζημιώνει και την ίδια την καθαρή 
κερδοφορία σας. Όσο περισσότερη 
ρευστότητα διαθέτετε, τόσο λιγότερη 
ανάγκη για δανεισμό και τόσο μικρότερα 
γενικά έξοδα θα έχετε.

Απώλεια τόκου
10 μέρες 

καθυστέρηση

Απώλεια τόκου
30 μέρες 

καθυστέρηση

Καθαρό 
κέρδος

Καθαρό 
κέρδος

Καθαρό 
κέρδος

Μεγάλος τροχός
=

Γυρίζει αργά

Μικρός τροχός
=

Γυρίζει γρήγορα

Παρακολουθήστε προσεκτικά και συστηματικά αυτούς 
που αργούν να πληρώσουν και προσπαθήστε να είστε 
αυστηροί, αλλά ευγενικοί μαζί τους.

«Κακός» κύκλος «Καλός» κύκλος

Θα πρέπει, αν είναι δυνατό, να εξετάσετε αν μπορείτε να πωλείτε τοις μετρητοίς ή να απαιτείτε μικρότερες  
περιόδους αποπληρωμής. Όταν τιμολογείτε τους πελάτες σας, ζητήστε πληρωμή, π.χ. σε επτά ημέρες ή 
αμέσως μόλις παραλάβουν το τιμολόγιο σας.
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