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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΚΙΑΣ,του ΚΩΝ/ΝΟΥ , φοιτητής του Τμήματος  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πριν αναλάβω 

την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας μου, δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παρακάτω: 

      «Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του συγγραφέα, 

όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και πρωτότυπο περιεχόμενο. 

       Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται αυτούσιο ή 

μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί προϊόν 

λογοκλοπής και εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα πνευματικά δικαιώματα του άλλου 

συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας της Π.Ε, ο οποίος φέρει και την 

ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτής της πράξης. 

     Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα, σε περίπτωση που το Ίδρυμα του έχει 

απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση 

του Τμήματος με νέα απόφασή της, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, του αναθέτει εκ νέου 

την εκπόνηση Π.Ε με άλλο θέμα και διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν 

λόγω Π.Ε πρέπει να ολοκληρώθεί εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την 

ημερομηνία ανάθεσής της.  

 

    Ο Δηλών                                                                                    Ημερομηνία 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΚΙΑΣ                                                                                   3/7/2019 
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                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πτυχιακή πραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 2 

μεγαλύτερων εταιρειών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα, της  COSMOTE και της VODAFONE, 

μέσα από την χρήση των αριθμοδεικτών αποσκοπώντας στην εξέτασης της  οικονομικής θέσης 

των δυο εταιρειών. 

 Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ιστορική αναδρομή των εταιρειών, παραθέτοντας πληροφορίες 

που αφορούν στην μακροχρόνια δραστηριότητα τους, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν. Στην συνέχεια,  θα επισυνάψουμε θεωρητικά στοιχεία για τους αριθμοδείκτες 

όσο αναφορά την έννοια τους αλλά και τον σκοπό της χρήσης τους από τις επιχειρήσεις. οι 

οποίοι συντελούν σημαντικά  στην ανάγνωση και επεξήγηση  των οικονομικών στοιχείων τους. 

Μέσα από την εργασία θα γνωρίσουμε τους λόγους που καθιστούν τους αριθμοδείκτες ως μια 

από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές μεθόδους αναλύσεως, παρουσιάζοντας την 

οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων καθώς και την βιωσιμότητα τους μέσα στην δύσκολη 

οικονομική περίοδο που βρίσκεται η χώρα 

Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψουμε τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών που 

χρησιμοποιήσαμε για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ερευνώντας τους δείκτες 

ρευστότητας, αποδοτικότητας και της ταχύτητας στις δύο επιχειρήσεις με τις οποίες θα 

ασχοληθούμε. Μέσα από τα διαγράμματα θα παρουσιαστούν οι πορείες των εταιρειών στο 

πέρασμα του χρόνου και την ενημέρωση για την οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται. 

 

Τέλος, θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων με βασικό σκοπό 

να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πιο σαφή εικόνα για την πορεία των δύο επιχειρήσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας της χρηματοοικονομικής σχηματίζει ραγδαίες αλλαγές εξελίξης τα τελευταία χρόνια 

εξαιτίας των μεταβολών στο οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα. Έχοντας υπόψιν λοιπόν το 

περιβάλλον που ζούμε, μια επιχείρηση έχει ως βασικό στόχο να εξασφαλίσει  την βιωσιμότητα 

της και στην συνέχεια να στοχεύσει στην βελτίωση των επιδόσεων της. Αυτό το κομμάτι 

παρουσιάζεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα με τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται στοιχεία και δεδομένα των εταιρειών             

«COSMOTE Α.Ε. και VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ.» με σκοπό την οικονομική ανάλυση τους με 

την μέθοδο των αριθμοδεικτών.  

Αρχικά θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις εταιρείες κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και ανάλυση 

στα χαρακτηριστικά τους. Στο δεύτερο μέρος θα επισυνάψουμε θεωρητικά στοιχεία για τους 

αριθμοδείκτες (έννοια και σκοπό). Στο τρίτο μέρος θα καταγράψουμε και θα ερμηνεύσουμε τα 

αποτελέσματα των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήσαμε από τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως τους έτους 2017. Στο 

τελευταίο μέρος θα αναφέρουμε τα τελικά συμπεράσματα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων 

με βασικό σκοπό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πιο σαφή εικόνα για την πορεία των δύο 

επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1     

1.1 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (1) 

H Cosmote είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με 8 εκατομμύρια 

συνδρομητές. Η εταιρεία στεγάζεται  στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα βασικότερα κομμάτια  

του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά  σε δύο ακόμη 

χώρες της Ευρώπης δημιουργώντας δύο ακόμα θυγατρικές: στην Νότια Ευρώπη την AMC 

(σήμερα Telecom Albania) και στην ανατολική Ευρώπη την COSMOTERomania (σήμερα 

Telecom Romania) πραγματοποιώντας μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια αγορά 45εκ. 

ανθρώπων. Στο σύνολο των 2 αυτών χωρών η Cosmote εξυπηρετεί ένα τεράστιο πλήθος πελατών, 

που φτάνει κοντά  στα 20,4 εκατομμύρια.Η Cosmote πραγματοποίησε τα πρώτα της βήματα  τον 

Απρίλιο του 1998 και έπειτα από ένα χρόνο συμπλήρωσε 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Η πρώτη 

της χρηματιστηριακή δραστηριότητα ξεκίνησε το 2000 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2001, 

κατέκτησε την 1η θέση στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας, με περισσότερους από 2,5 

εκατομμύρια συνδρομητές.  

Το 2006 εξαγόρασε  το 99% περίπου των μετοχών της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής 

Εταιρείας Γερμανός Α.Β.Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην πώληση τηλεπικοινωνιακών  

προϊόντων . Την ίδια χρονιά, κατάφερε ένα μεγάλο επίτευγμα για τα δεδομένα της χώρας καθώς 

κατέκτησε την 23η θέση στην λίστα Information Technology 100 του περιοδικού BusinessWeek 

με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως.  

Τον Φεβρουάριο του 2007, η Cosmote διέθεσε πρώτη στην ελληνική αγορά, πακέτα ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σταθερού Internet (ADSL) σε συνδυασμό με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Τον 

Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο ΟΤΕ υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 

συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της. Έπειτα από οχτώ  χρόνια από την  είσοδό της στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, η διαπραγμάτευση της μετοχής της Cosmote τερματίστηκε  την 1η 

Απριλίου 2008.  

Το 2008, υποχρεωμένη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΠΓΔΜ, η εταιρεία συμφώνησε  με 

την Telekom Slovenije για την πώληση του 100% της COSMOFON και της GERMANOS στα 

Σκόπια, κάτι το οποίο προήλθε από την εξαγορά του 40% του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom, 

όπου η τελευταία διατηρούσε ήδη στη χώρα μια θυγατρική ανταγωνιστική εταιρεία. Πλέον η 

Cosmote δεν δραστηριοποιείται στη  Ελλάδα.  
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Τον Σεπτέμβριο του 2011, η πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της εταιρείας έφτασε κοντά 

στο 99%. Την ίδια χρονιά και πιο συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, η Cosmote ανανέωσε και επέκτεινε  

την άδεια της με φάσμα στα 900 & 1800 MHz στο πλαίσιο διαγωνισμού της ρυθμιστικής αρχής 

(σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), δαπανώντας ένα ποσό 

της τάξεως  των 118 εκατομμυρίων ευρώ. 

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 

Οι συνδρομητές της Cosmote βασίζονται  στο υπερσύγχρονο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο. Η 

Cosmote κατέχει διαχρονικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, καθώς το δίκτυο της 

Cosmote, παρουσιάζει την μεγαλύτερη  πληθυσμιακή κάλυψη φτάνοντας ποσοστό  99,8% και  

προσφέρει  το σήμα της σε κάθε σημείο της χώρας. 

Η εταιρεία μετρά σημαντικές πρωτιές: 

 Πρώτη στην εγχώρια  αγορά στην παροχή υπηρεσιών υψηλών ταχύτητών HSDPA 

 Πρώτη στην επίτευξη  ταχυτήτων λήψης έως 7,2 Mb/s και αποστολής 1,5 Mb/s  

 Εξέχουσα θέση στην Ευρωπαϊκή elite,διότι βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που 

αναβάθμισε το δίκτυο της σε HSPA+ 

Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Ολοκληρωμένες λύσεις, η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, απάντηση στις πραγματικές ανάγκες 

του καταναλωτή: 

Από την αρχή της πορείας της Cosmote μέχρι και σήμερα, με της προτάσεις που δημιουργεί στην 

αγορά αλλά και την εξέλιξη της στην εμπορική της πολιτική έχει αλλάξει τα δεδομένα σε κάθε 

επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιείται. 

Σε συνάρτηση  με σημαντικές πρωτιές (πρώτη στην ελληνική αγορά που παρουσίασε πακέτα 

κινητής ADSL, πρώτη στη Βουλγαρία στις λύσεις σταθερής-κινητής κ.α) η Cosmote εξελίσσει  

και αξιοποιεί διαρκώς την εμπορική της γραμμή με σκοπό να καλύψει όλες και ακόμα 

περισσότερες  τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των καταναλωτών που υπάρχουν ή μπορεί να ζητηθούν 

από τους συνδρομητές. 
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Εταιρική Υπευθυνότητα 

Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η δέσμευση της Cosmote να συνεισφέρει στην παγκόσμια 

ανάπτυξη, συνεργαζόμενη με τους Κοινωνικούς Εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς, 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμένου να 

αναλάβει τις ευθύνες της για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της, ενώ παράλληλα επιδιώκει 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. 

Με πυλώνες το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους και την αγορά, η Cosmote υλοποιεί 

σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο ολοκληρωμένα προγράμματα Εταιρικής 

Υπευθυνότητας στην Ελλάδα. 

Σήμερα, με περισσότερους από 20,4 εκατομμύρια πελάτες σε μια ευρύτερη αγορά 46 

εκατομμυρίων ανθρώπων, η Cosmote εξακολουθεί να βάζει μεγάλα στοιχήματα. Η σταθερή 

πορεία ανάπτυξης που ακολουθεί σε όλες τις αγορές, το συγκριτικό πλεονέκτημα που τις αποδίδει 

ο Όμιλος ΟΤΕ και η μέχρι σήμερα πορεία της, επιτρέπουν στην Cosmote να θέτει συνεχώς 

υψηλότερους στόχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/cosmote_ae.html 
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1.2 VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (2) 

Η Vodafone Greece ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 ως Πάναφον (Panafon) από τον όμιλο 

Vodafone, την France Telecom, την Intracom και από την τράπεζα Data και ονομάστηκε επίσημα 

Vodafone τον Ιανουάριο του 2002. Τον Δεκέμβριο του 1998, η εταιρεία εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και στου Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο του 2004 πήρε τις μετοχές της από το 

Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Όμιλος Vodafone κατέχει το μεγαλύτερο πλειοψηφικό πακέτο των 

μετοχών της εταιρείας με ποσοστό 99,8% των μετοχών της Vodafone Greece.  

Οι αριθμοί που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Vodafone 

ξεκινούν  με τα 3 ψηφία 694 και 695 και στην συνέχει  από ένα μοναδικό επταψήφιο συνδυασμό. 

Παρόλα αυτά , όλοι αυτοί οι αριθμοί δεν ανήκουν απαραίτητα σε συνδρομητές της Vodafone λόγω 

της φορητότητας του αριθμού για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  

Στο τέλος του Ιουνίου 2010, οι συνδρομητές της Vodafone έφτασαν  τους 5.492.000 , 

καταλαμβάνοντας τη  δεύτερη θέση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.  

 

Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής: 

1996- Πιστοποίηση Panafon σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994.  

1999- Πιστοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εταιρείας, το οποίο 

περιλαμβάνει επιμέρους συστήματα για: 

 τη διαχείριση της ποιότητας  

 τη διαχείριση του περιβάλλοντος  

 την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  

 την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών  
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2002 - Πιστοποίηση των  καταστημάτων της Vodafone κατά ISO 9001:2000 για την δυνατότητα 

πώλησης και εξυπηρέτησης τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας και 

πρόσβασης διαδικτύου. 

2009- Διαπίστευση για πρώτη φορά στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών και ασύρματων 

επικοινωνιών, του Εργαστηρίου Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων στο Περιβάλλον (και 

επέκτασης του πεδίου εφαρμογής το 2012 σε Εργαστηρίου Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών 

Πεδίων & θορύβου στο Περιβάλλον) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISΟ/ 

IEC 17025.  

2010- Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας στην εταιρεία 

σύμφωνα με το πρότυπο BS 25999-2:2007. 

2012- Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας στην εταιρεία 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012. 

 

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 

Οι επενδύσεις της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ στο δίκτυο τρίτης γενιάς καθώς προσφέρει την 

δυνατότητα  στους συνδρομητές της να διαθέτουν  γρήγορο και υψηλής ταχύτητας mobile 

Internet, κάθε στιγμή σε κάθε σημείο της Ελλάδας. 

Με βασικό παράγοντα τις ανάγκες και επιθυμίες των συνδρομητών της και με προοπτική το 

μέλλον, το 2011 πραγματοποίησε επένδυση ύψους 168,5 εκ € για να ανανεώσει και να επεκτείνει 

της άδειες των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο φάσματος. Με βάσει  αυτής της 

επένδυσης, η Vodafone κατέλαβε την πρώτη  θέση στην Ελλάδα, αξιοποίησε το φάσμα που 

διαθέτει στη συχνότητα των στα 900/1800 & 2100 MHz με νέες τεχνολογίες, όπως το UMTS-900, 

για την παροχή υπηρεσιών 3G βελτιώνοντας την ποιότητα σήματος σε εσωτερικούς χώρους και  

επεκτείνοντας τη κάλυψη της στο γεωγραφικό πλάτος της χώρας, ώστε οι συνδρομητές της 

Vodafone να απολαμβάνουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η εταιρεία. 
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Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Η Vodafone κατέχει  ένα δυνατό εμπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα και θέτει 

ως κύριο σκοπό  της να εξαπλώσει συνεχώς  τις επιλογές των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

διαθέτει στους πελάτες της, ώστε να μπορούν να διαλέξουν αυτό που πραγματικά προσαρμόζεται 

στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους. Επιπροσθέτως , προσφέρει στους συνδρομητές αξιόπιστες 

υπηρεσίες mobile Internet, μέσα από τη διάθεση όλο και περισσότερων τύπων προγραμμάτων και 

συσκευών smartphones, chatphones & tablets που παρέχουν πρόσβαση στο  Internet από 

οπουδήποτε. 

Εταιρική Υπευθυνότητα 

Στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας της επιχείρησης αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης η 

επιχείρηση  έχει δημιουργήσει  τρεις άξονες. Μέσα από τους άξονες διασφαλίζει την αξιόπιστη 

λειτουργία της , κάνει δημιουργική αξιοποίηση  των φυσικών πόρων, καθώς και αξιοποιεί  τις 

υπηρεσίες της εταιρείας για να αναπτύξει μια βιώσιμη κοινωνία  στον οικονομικό, πολιτισμικό 

αλλά και σε περιβαλλοντικό   τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/anaskopisi-taxidi-sthn-poiotita/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1 ΕΝΝΟΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (3) 

 
Η χρήση των αριθμοδεικτών παρουσιάζεται ως από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές 

μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως στις επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα, οι  μέθοδοι 

αναλύσεις που αναπτύσσονται ολοκληρόνονται  με την χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών, οι 

οποίοι συντελούν σημαντικά  στην ανάγνωση και επεξήγηση  των οικονομικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων. 

 

Αριθμοδείκτης , ο οποίος εκφράζεται με μια απλή μαθηματική μορφή, είναι ο συνδυασμός ενός 

στοιχείου του ισολογισμού ή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως . 

 

Ο λόγος εδραίωσης των αριθμοδεικτών είναι για την άμεση διάγνωση της πραγματικής αξίας αλλά 

και της σπουδαιότητας των απολύτων μεγεθών. Με αφορμή , την αξία των αριθμοδεικτών, θα 

πρέπει να παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον , ως προς τον οικονομικό τομέα και να σχηματίζουμε 

ορισμένα συμπεράσματα που συντελούν στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Στο σημείο αυτό, 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο υπολογισμός και η παρουσίαση των διαφόρων αριθμοδεικτών 

αποτελεί μια μέθοδο αναλύσεως, η οποία πολλές φορές, παρέχει μόνο ενδείξεις. Μεμονωμένα 

ένας αριθμοδείκτης δεν διαθέτει την δυνατότητα να μας παρουσιάσει μια ξεκάθαρη εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, παρά μόνο όταν βρεθεί συγκριτικά δίπλα σε άλλους 

αντιπροσωπευτικούς ή πρότυπους αριθμοδείκτες ή δεν συγκριθεί με τους αντίστοιχους 

αριθμοδείκτες που βρίσκονται σε προηγούμενες χρήσεις. 

 

Οι κυριότεροι και οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες στη χρηματοοικονομική 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι οι εξής:  

 

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: Εξυπηρετούν τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης 

μιας επιχείρησης σε βραχυχρόνιο περιβάλλον δραστηριότητας, παρουσιάζοντας και την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με αυτές τις 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε βραχυχρόνια περίοδο.  

 

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας: Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του βαθμού 

αποτελεσματικότητας  μιας επιχείρησης στην εκμετάλλευση   των περιουσιακών στοιχείων, 

κατά πόσο δηλαδή είναι εφικτή και  ικανοποιητική ή όχι η  χρησιμοποίηση τους.  

 

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας: Με την αξιοποίηση τους προβάλλεται η δυναμική της 

επιχείρησης ως προς τα κέρδη αλλά και την ικανότητα διοίκησης της εταιρείας. Επίσης 

παρουσιάζεται η αποδοτικότητα μιας εταιρείας ώστε να μετρηθεί ο βαθμός αποτυχίας ή 

επιτυχίας της επιχείρησης σε μια ορισμένη χρονική περίοδο  

 

(3) https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm 
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2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (4) 

 

2.2.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι ο πιο διαδεδομένος δείκτης και προκύπτει αν 

διαιρέσουμε το σύνολο των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης με το σύνολο των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεών της. 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

Γενική Ρευστότητα = 

 

Διαθέσιμα+ Απαιτήσεις + Αποθέματα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

Οι βασικότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που συναντάμε στον αριθμητή του 

κλάσματος είναι τα διαθέσιμα (μετρητά, αμέσως ρευστοποιημένα χρεόγραφα), οι απαιτήσεις, τα 

αποθέματα και όχι προκαταβολές σε προμηθευτές και γενικά οι προκαταβολές. 

 

Στον παρονομαστή του κλάσματος οι συνηθέστερες κατηγορίες που παρουσιάζονται ως 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις είναι (πιστώσεις προμηθευτών, μερίσματα πληρωτέα, φόροι 

πληρωτέοι, βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών και όχι οι προκαταβολές πελατών και λοιπές 

προκαταβολές). 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας εκτός από το μέτρο της ρευστότητας μιας επιχειρήσεως, 

δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας, που διαθέτει ο διοικητικός τομέας μιας επιχείρησής για την 

αντιμετώπιση μιας απρόοπτης ή ανεπιθύμητης κατάστασης η εξέλιξης στην κίνηση των 

κεφαλαίων. 

 

Κατά τη μελέτη του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, θα πρέπει να υπολογίζονται και  διάφορες 

κατηγορίες που συνδυάζουν  το κυκλοφορούν ενεργητικό και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μιας 

στο σύνολο του. Έστω αν δύο επιχειρήσεις έχουν τον ίδιο αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, σε 

καλύτερη θέση είναι αυτή που έχει περισσότερα μετρητά, από απόψεως ρευστότητας, σε αντίθεση 

με την άλλη που έχει περισσότερα σε ποσοστό αποθέματα. 

 

 

ΚΑΝΤΖΟΣ Κ. (2002). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εκδ. 

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ ΕΚΔ.INTERBOOKS 

https://www.stamoulis.gr/SearchShop2.aspx?TableLookupStr=295@~766600
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2.2.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δημιουργήθηκε  για να περιστοιχίσει όλα τα στοιχεία, που  

μετατρέπονται άμεσα σε ρευστά και παραλείπει  όλα εκείνα του κυκλοφορούντο ς ενεργητικού , 

που  δεν μετατρέπονται με αμεσότητα σε μετρητά. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της 

διαιρέσεως του συνόλου των ταχέως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχειρήσεως (μετρητά στο ταμείο, χρεόγραφα, τραπεζικές καταθέσεις) με το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

Ειδική Ρευστότητα = 

 

Διαθέσιμα+ Απαιτήσεις  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

Ένας αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας βρίσκεται σε  

ικανοποιητικά επίπεδα. Αντιθέτως, αν ο  αριθμοδείκτης είναι μικρότερος της μονάδας δείχνει ότι 

οι τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης δεν μπορούν να καλυφθούν σε περίπτωση 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της , με αποτέλεσμα η επιχείρηση να είναι άμεσα 

εξαρτώμενη  από τις πωλήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον , ώστε να είναι βιώσιμη και 

να είναι επαρκής η ρευστότητα. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής 

ρευστότητας αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν αυξημένα αποθέματα στην επιχείρηση. 
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2.2.3 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας βρίσκεται για να μας παρουσιάζει την εικόνα της 

επάρκειας ή όχι χρηματικών διαθεσίμων σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες που 

προκύπτουν στην επιχείρηση . Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα μιας επιχειρήσεως 

για την εξόφληση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της με τα μετρητά που 

διαθέτει. Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου 

του διαθεσίμου ενεργητικού μιας επιχειρήσεως με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της. 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

Ταμειακή    

Ρευστότητα = 

 

Διαθέσιμο Ενεργητικό 

Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

 

2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

2.3.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού μιας επιχειρήσεως εκφράζει το βαθμό 

χρησιμοποιήσεως αυτού σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων μιας χρήσεως με 

το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως, που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια αυτής της χρήσεως για την επίτευξη των πωλήσεων της. 

 

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού σημαίνει ότι οι πωλήσεις της 

επιχείρησης είναι άμεσα εξαρτώμενες από την συχνότητα χρησιμοποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων, δηλαδή η ραγδαία εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων για να υπάρξουν 

πωλήσεις  

 

 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  
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ΤΚ Ενεργητικού = 

 

Καθαρές Πωλήσεις 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

2.3.2 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων είναι το πηλίκο της διαιρέσεως των 

καθαρών πωλήσεων της χρήσεως με τα ίδια κεφάλαια. 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο πιο  ωφέλιμη είναι η σχέση πωλήσεων- ιδίων  

κεφαλαίων, διότι η εταιρεία λαμβάνει μεγάλες πωλήσεις με μικρό κόστος , γεγονός που οδηγεί σε 

αυξημένα κέρδη. 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

ΤΚ Ιδίων 

Κεφαλαίων = 

 

Καθαρές Πωλήσεις 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

2.3.3 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων υπολογίζεται με την διαίρεση  του συνόλου 

των πιστωτικών πωλήσεων μιας επιχειρήσεως με το μέσο όρο των απαιτήσεων της. 

Επιπροσθέτως, με αφορμή της δυσκολία εύρεσης των πιστωτικών πωλήσεων αλλά και στην 

αναζήτηση του μέσου όρου των χορηγούμενων πωλήσεων, τις αντικαθιστούμε με τις καθαρές 

πωλήσεις και το σύνολο των απαιτήσεων σύμφωνα με τον ισολογισμό στο τέλος της χρήσης  

Ειδικότερα, στην περίπτωση των απαιτήσεων είναι προτιμότερο να πάρουμε το μέσο όρο των 

απαιτήσεων της αρχής και του τέλους της χρήσεως, διότι οι απαιτήσεις δεν δίνουν 

αντιπροσωπευτική εικόνα για το ύψος αυτών κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται οι φορτωτικές εισπρακτέες, τα γραμμάτια και οι απαιτήσεις με 

ανοικτούς λογαριασμούς). 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 



18 
 

 

ΤΕ Απαιτήσεων = 

 

Καθαρές Πωλήσεις 

Μέσος Όρος Απαιτήσεων 

 

2.3.4 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο 

των αγορών της χρήσεως με το μέσο ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μιας επιχειρήσεως 

προς τους προμηθευτές της, με την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές της γίνονται με πίστωση. 

 

Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους (365 ημέρες) με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, τότε έχουμε σε αριθμό ημερών, το χρονικό διάστημα που οι 

υποχρεώσεις της επιχειρήσεως παραμένουν απλήρωτες. 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

ΤΒ Υποχρεώσεων = 

 

Αγορές 

Μέσος Ύψος Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

 

2.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

2.4.1 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της 

χρήσεως με τις καθαρές πωλήσεις αυτής. 

 

Μια επιχείρηση για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε 

συνδυασμό με τα κεφάλαια και τις πωλήσεις που διαχειρίζεται. Γιαυτό το λόγο θα πρέπει να 

υπάρχει υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους ώστε να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της.   

 

Υπολογίζεται ως εξής:  
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ΜΚ Κέρδους = 

 

Μικτά Κέρδη Εκμ/λεύσεως 

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

 

2.4.2 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους  

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου παρουσιάζει  το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

αυξάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, με αποτέλεσμα να  δείχνει το κέρδος από τις 

λειτουργικές της δραστηριότητες   

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

 Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους = 

 

Καθαρά Κέρδη Εκμ/λεύσεως 

Καθαρές Πωλήσεις 

 

 

2.4.3 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός έχει ως αποτέλεσμα την κερδοφορία μιας εταιρείας και δείχνει το ποσοστό 

επίτευξης του στόχου ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

 

Ιδίων Κεφαλαίων = 
Καθαρά Κέρδη Εκμ/λεύσεως 

Ίδια Κεφάλαια 
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2.4.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης γιατί 

παρουσιάζει την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, προκειμένου να 

έχει κέρδη. 

 

 

Υπολογίζεται ως εξής:  

 

Ενεργητικού = 
Καθαρά Κέρδη Εκμ/λεύσεως 

Σύνολο Ενεργητικού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Εφαρμογή των Χρηματοοικονομικών Δεικτών & Ανάλυση Δεδομένων 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των 

εταιρειών COSMOTE Α.Ε. και VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ. με τη χρήση των σπουδαιότερων 

αριθμοδεικτών. Η ανάλυση αφορά τα σπουδαιότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη των εταιρειών 

και την πορεία που αυτά διαμόρφωσαν κατά την πενταετία 2013 - 2017. 

 

3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

3.2.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζει ένα μέτρο για τη ρευστότητα μιας επιχείρησης 

αλλά και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκηση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =  
𝛋𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝛆𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋ό

𝛃𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝛖𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓
  

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
0,68 0,81 0,68 0,64 0,73 

VODAFONE 
1,18 1,24 0,65 0,96 0,84 
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Ο αριθμοδείκτης της γενικής ρευστότητας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου δεν 

κρίνεται ικανοποιητικός για την εταιρεία COSMOTE διότι παραμένει σταθερά μικρότερος της 

μονάδας.  Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν είχε την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύψει 

άμεσα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Η VODAFONE από την άλλη έχει αρκετές διαβαθμίσεις όπου (πλέον) ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας έχει μια καλή εικόνα ως προς την ρευστότητα της επιχείρησης, κάτι το οποίο δεν 

ίσχυε κατά τα προηγούμενα χρόνια. 

 

 

 

 

3.2.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά. 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =  
𝛕𝛂𝛍𝛆𝛊𝛂𝛋ά 𝛅𝛊𝛂𝛉έ𝛔𝛊𝛍𝛂+𝛂𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛊𝛓

𝛃𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝛖𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓
  

 

0.68

0.81

0.68 0.64
0.73

1.18
1.24

0.65

0.96

0.84

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
0,67 0,78 0,65 0,62 0,71 

VODAFONE 
1,15 1,23 0,63 0,92 0,82 

 

Και εδώ φαίνεται ότι η κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με το δείκτη ειδικής ρευστότητας 

παραμένει ίδια για τις δύο εταιρείες, με τη VODAFONE να «κλείνει» σε ικανοποιητικά επίπεδα 

και την COSMOTE να κινείται κάτω από αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε αυτών 

οικονομικών ετών.  

 

3.2.3 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης για την 

εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της βάσει των μετρητών που διαθέτει. Δείχνει πόσες 

φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας =  
𝛕𝛂𝛍𝛆𝛊𝛂𝛋ά 𝛅𝛊𝛂𝛉έ𝛔𝛊𝛍𝛂

𝛃𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝛖𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓
 

 

0.67

0.78

0.65 0.62
0.71

1.15
1.23

0.63

0.92

0.82

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
0,24 0,22 0,17 0,19 0,32 

VODAFONE 
0,50 0,51 0,21 0,07 0,09 

 

 

Οι δύο εταιρείες φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας την τελευταία 

πενταετία, καθώς ο δείκτης είναι πολύ μικρότερος από την μονάδα με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. 

 

3.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.3.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορίας ενεργητικού εκφράζει τη χρήση των ενεργητικών στοιχείων της 

επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης σημαίνει ότι υπάρχει 

εντατική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης προκειμένου να πραγματοποιούνται 

οι πωλήσεις. Αντίθετα ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση πιθανόν 

0.24
0.22

0.17
0.19

0.32

0.5 0.51

0.21

0.07
0.09

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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έχει πολλά ενεργητικά στοιχεία τα οποία δεν αξιοποιούνται επαρκώς και ενδεχομένως θα πρέπει 

ένα μέρος τους να ρευστοποιηθεί. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού =  
𝛑𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

𝛔ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝛆𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ
 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
0,31 0,29 0,30 0,31 0,30 

VODAFONE 
0,67 0,65 0,64 0,56 0,64 

 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού και για τις δύο εταιρείες φαίνεται να είναι 

μικρότερος της μονάδας. Η μείωση του δείκτη παρέχει ένδειξη μιας ολοένα μικρότερης 

χρησιμοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις, που σημαίνει ότι δεν γίνεται η 

κατάλληλη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για την πραγματοποίηση των πωλήσεων της. 

Γι’ αυτό η COSMOTE  και η VODAFONE οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες για την αύξηση 

των πωλήσεων. 

 

0.31 0.29 0.3 0.31 0.3

0.67 0.65 0.64
0.56

0.64

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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3.3.2 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Με τον αριθμοδείκτη αυτόν βλέπουμε πόσες πωλήσεις έγιναν ανά μονάδα ιδίων κεφαλαίων. 

Υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη σημαίνει αφενός ότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά 

μικρά επενδυμένα ίδια κεφάλαια και αυτό είναι καλό για την επιχείρηση. Από την άλλη μεριά 

όμως, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μεγάλο ύψος ξένων κεφαλαίων και αυτό δεν είναι καλό για 

την επιχείρηση από πλευρά ασφαλείας. Χαμηλή τιμή του αριθμοδείκτη δείχνει ενδεχομένως 

υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία που έγινε μέσω αυξημένων ίδιων κεφαλαίων. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ίδιων Κεφαλαίων =  
𝛑𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

ί𝛅𝛊𝛂 𝛋𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
0,52 0,44 0,48 0,54 0,54 

VODAFONE 
2,62 2,84 2,70 1,75 1,29 

 

 

Για την COSMOTE ο  δείκτης ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων κινείται σταθερά κοντά στα επίπεδα 

της μισής μονάδας και για τα 5 χρόνια για τα οποία εξετάζεται, κάτι το οποίο οφείλεται στην 

οικονομική κρίση και στο γεγονός ότι οι πωλήσεις της εταιρείας συρρικνώνονται.  

0.52 0.44 0.48 0.54 0.54

2.62
2.84 2.7

1.75

1.29

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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Για την VODAFONE η εικόνα του συγκεκριμένου δείκτη είναι καλύτερη, δηλαδή βρίσκεται 

σταθερά σε επίπεδα άνω της μονάδας, δηλαδή πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά 

μεγάλο ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.3.3 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές μέσα στην χρήση 

εισπράττονται οι απαιτήσεις. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης των Απαιτήσεων =  
𝛑𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓

𝛍έ𝛔𝛐 ύ𝛙𝛐𝛓 𝛂𝛑𝛂𝛊𝛕ή𝛔𝛆𝛚𝛎
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
4,97 4,38 4,48 4,45 5,15 

VODAFONE 
6,37 4,54 5,77 4,36 4,92 

 

 

Η πορεία του εν λόγω δείκτη και για τις δύο εταιρείες φαίνεται να είναι καλή σε βάθος χρόνου, 

πράγμα που σημαίνει ότι μερικές απαιτήσεις εισπράττονται γρήγορα ενώ άλλες παραμένουν 

ανείσπρακτες για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. 

 

4.97
4.38 4.48 4.45

5.15

6.37

4.54

5.77

4.36
4.92

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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3.3.4 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δείχνει πόσες φορές 

στη διάρκεια της χρήσης εξοφλούνται οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  

=  
𝛋ό𝛔𝛕𝛐𝛓 𝛑𝛚𝛌𝛈𝛉έ𝛎𝛕𝛚𝛎

𝛃𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛆𝛓 𝛖𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
0,74 1,04 1,25 1,19 0,86 

VODAFONE 
2,84 2,13 1,25 2,59 2,77 

 

 

Στέρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάζει κατά το έτος 2013 η εταιρεία της COSMOTE  

ως προς την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, αφού η τιμή του δείκτη είναι πολύ 

χαμηλή (0,74), με την εικόνα να παρουσιάζει σαφή βελτίωση την επόμενη διετία πριν ξαναφτάσει 

σε μη επιθυμητά επίπεδα.  

Αντίστοιχα, για την εταιρεία της VODAFONE ο δείκτης ταχύτητας βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων δείχνει καλύτερη εικόνα, κινούμενο σταθερά πάνω από τη μονάδα και ως επί το 

πλείστον και πάνω από τις 2. 

2017
2016

2015
2014

2013

0.74 1.04 1.25
1.19

0.86

2.84

2.13

1.25

2.59 2.77

COSMOTE VODAFONE
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3.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

3.4.1 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

Ένας από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι ο αριθμοδείκτης μικτού 

περιθωρίου κέρδους, ο οποίος βρίσκεται εάν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη με τις πωλήσεις της 

επιχείρησης για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο αριθμοδείκτης που προκύπτει είναι ένα ποσοστό, που 

εκφράζει το μικτό κέρδος της επιχείρησης και δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της. 

Προφανώς, όσο υψηλότερος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης σε τόσο καλύτερη θέση βρίσκεται η 

επιχείρηση από απόψεως μικτής κερδοφορίας και τόσο καλύτερη πολιτική πωλήσεων και αγορών 

ακολουθεί.  

Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους = 100 ×  
𝛍𝛊𝛋𝛕ά 𝛋έ𝛒𝛅𝛈

𝛑𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
34,1% 33,1% 34,4% 35,9% 37,7% 

VODAFONE 
6,7% 3,6% 30,9% 34% 44,6% 

 

 

Τα αποτελέσματα αυτού του δείκτη δείχνουν ότι και οι δύο εταιρείες απολαμβάνουν ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό κερδών από τις πωλήσεις των προϊόντων τους, δείχνοντας ότι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν χωρίς δυσκολία την αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων τους. 

34.10% 33.10% 34.40% 35.90%
37.70%

6.70%
3.60%

30.90%
34%

44.60%

2017 2016 2015 2014 2013

COSMOTE VODAFONE
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3.4.2 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που πετυχαίνει η επιχείρηση και 

φυσικά όσο μεγαλύτερο είναι τόσο καλύτερο για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι οι 

πωλήσεις είναι τοις μετρητοίς ή έχει την ικανότητα να μετατρέπει γρήγορα και επιτυχημένα τις 

απαιτήσεις της σε μετρητά. 

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους = 100 ×  
𝛋𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝛋έ𝛒𝛅𝛈

𝛑𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊𝛓
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
-36,9% 11% 12,8% -10,7% 31,6% 

VODAFONE 
25,9% 23,8% 22,3% 7,3% 22,3% 

 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα βλέπουμε μια αστάθεια για την COSMOTE σε βάθος χρόνου, 

με τη VODAFONE στο διάστημα αυτό της πενταετίας να καταγράφει σταθερή κερδοφορία, σε 

αντίθεση με την COSMOTE η οποία επί του παρόντος σημειώνει απώλειες. 

-36.90%

11%

12.80%

-10.70%

31.60%

25.90%

23.80%

22.30%

7.30%

22.30%

2017

2016
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3.4.3 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Είναι ένας σημαντικός αριθμοδείκτης που απεικονίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης για 

κερδοφορία, και πιο συγκεκριμένα, υπολογίζει πόσο κερδίζουν οι μέτοχοι σε σχέση με τα 

κεφάλαια που επένδυσαν στην επιχείρηση. Υπολογίζεται ως ποσοστό και όσο υψηλότερο είναι 

τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση στη χρήση της κεφαλαιακής βάσης της επιχείρησης 

και στην απόδοση κερδών στους μετόχους 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων = 100 ×  
𝛋𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝛋έ𝛒𝛅𝛈
 ί𝛅𝛊𝛂 𝛋𝛆𝛗ά𝛌𝛂𝛊𝛂

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
-19,5% 4,9% 6,2% -5,8% 17% 

VODAFONE 
67,9% 67,6% 59,6% 16% 28,9% 

 

 

2017

2016

2015

2014

2013

-19.50%

4.90%

6.20%

-5.80%

17%

67.90%

67.60%

59.60%

16%

28.90%

VODAFONE COSMOTE
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3.4.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός γιατί δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης 

σε σχέση με την αποδοτικότητα άλλων μορφών επένδυσης. Εάν η αποδοτικότητα της επιχείρησης 

είναι υψηλή σε σχέση με την απόδοση άλλων επενδύσεων, η επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων και να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια. 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού = 100 ×  
𝛋𝛂𝛉𝛂𝛒ά 𝛋έ𝛒𝛅𝛈

𝛔ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝛆𝛎𝛆𝛒𝛄𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 2015 2014 2013 

COSMOTE 
-11,8% 3,2% 3,9% -3,3% 9,6% 

VODAFONE 
17,3% 15,6% 14,1% 4,1% 11,4% 

 

 

 

Και οι δύο εταιρείες φαίνεται να έχουν πολύ χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού, με την 

COSMOTE μάλιστα να φτάνει σε αρνητικά επίπεδα για ορισμένα οικονομικά έτη, γεγονός που 

σημαίνει ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία τους δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν 

ικανοποιητικά κέρδη. 

2017 2016 2015 2014 2013

-11.80%

3.20% 3.90%

-3.30%

9.60%

17.30%
15.60%

14.10%

4.10%

11.40%

COSMOTE VODAFONE
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Από την ανάλυση των βασικότερων αριθμοδεικτών των επιχειρήσεων COSMOTE Α.Ε και 

VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 

 

 Οι εταιρείες COSMOTE Α.Ε και VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ παρουσιάζουν μείωση στην 

ρευστότητα σε βάθος χρόνου ανάλυσης . Την συγκεκριμένη πενταετία, η 

βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα τους δείχνει ότι δεν ικανοποιεί διότι φαίνεται τα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία των επιχειρήσεων να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται τα 

ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για να αποφέρουν εισόδημα  

  Η αποδοτικότητα της VODAFONE δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η 

διαχείριση των ίδιων κεφαλαίων δεν γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο και κατ’ 

επέκταση το αποτέλεσμα που θα προκύψει δεν θα είναι ικανοποιητικό. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να οφείλεται σε διοικητικά σφάλματα , στις καθόλου ευνοϊκές για αυτήν 

συνθήκες καθώς επίσης και στην λανθασμένη χρήση  των κεφαλαίων. Σε αντίθεση με 

την COSMOTE η οποία δείχνει για το έτος 2017 να βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα 

αποδοτικότητας. 

 Τέλος, συμπεραίνουμε ότι οι δείκτες σε γενικές γραμμές και για τις δύο εταιρείες δεν 

είναι σε  ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση  για την εποχή. Αυτό φυσικά οφείλεται στην 

οικονομική κρίση που διανύει η χώρα, με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι φανερά 

μειωμένη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν οι δυο εταιρείες. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ :  

 https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/210244748/COSMOTE_A

NNUAL_FINANCIAL_REPORT_2017_GR.pdf/4328c7a5-5aa4-4cbc-

b7db-c1dc40bd1a05 

 

 https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/dimosieusi-oikonomikon-

katastaseon/ 

 

https://www.stamoulis.gr/SearchShop2.aspx?TableLookupStr=295@~766600
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/210244748/COSMOTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_2017_GR.pdf/4328c7a5-5aa4-4cbc-b7db-c1dc40bd1a05
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/210244748/COSMOTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_2017_GR.pdf/4328c7a5-5aa4-4cbc-b7db-c1dc40bd1a05
https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/210244748/COSMOTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_2017_GR.pdf/4328c7a5-5aa4-4cbc-b7db-c1dc40bd1a05
https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/dimosieusi-oikonomikon-katastaseon/
https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/dimosieusi-oikonomikon-katastaseon/
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 https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/cosmote_ae.html 

 

 https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/anaskopisi-taxidi-sthn-

poiotita/ 

 

 https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/anaskopisi-taxidi-sthn-poiotita/
https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/anaskopisi-taxidi-sthn-poiotita/
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	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	1.1 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (1)

	H Cosmote είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με 8 εκατομμύρια συνδρομητές. Η εταιρεία στεγάζεται  στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα βασικότερα κομμάτια  του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά ...
	Το 2006 εξαγόρασε  το 99% περίπου των μετοχών της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας Γερμανός Α.Β.Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην πώληση τηλεπικοινωνιακών  προϊόντων . Την ίδια χρονιά, κατάφερε ένα μεγάλο επίτευγμα για τα δεδομένα της χώρα...
	Τον Φεβρουάριο του 2007, η Cosmote διέθεσε πρώτη στην ελληνική αγορά, πακέτα ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερού Internet (ADSL) σε συνδυασμό με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο ΟΤΕ υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την...
	Το 2008, υποχρεωμένη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΠΓΔΜ, η εταιρεία συμφώνησε  με την Telekom Slovenije για την πώληση του 100% της COSMOFON και της GERMANOS στα Σκόπια, κάτι το οποίο προήλθε από την εξαγορά του 40% του ΟΤΕ από την Deutsche Teleko...
	Τον Σεπτέμβριο του 2011, η πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της εταιρείας έφτασε κοντά στο 99%. Την ίδια χρονιά και πιο συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, η Cosmote ανανέωσε και επέκτεινε  την άδεια της με φάσμα στα 900 & 1800 MHz στο πλαίσιο διαγωνισμού της...
	Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο
	Οι συνδρομητές της Cosmote βασίζονται  στο υπερσύγχρονο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο. Η Cosmote κατέχει διαχρονικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, καθώς το δίκτυο της Cosmote, παρουσιάζει την μεγαλύτερη  πληθυσμιακή κάλυψη φτάνοντας ποσοστό  9...
	Η εταιρεία μετρά σημαντικές πρωτιές:
	 Πρώτη στην εγχώρια  αγορά στην παροχή υπηρεσιών υψηλών ταχύτητών HSDPA
	 Πρώτη στην επίτευξη  ταχυτήτων λήψης έως 7,2 Mb/s και αποστολής 1,5 Mb/s
	 Εξέχουσα θέση στην Ευρωπαϊκή elite,διότι βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που αναβάθμισε το δίκτυο της σε HSPA+
	Προϊόντα και Υπηρεσίες
	Ολοκληρωμένες λύσεις, η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, απάντηση στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή:
	Από την αρχή της πορείας της Cosmote μέχρι και σήμερα, με της προτάσεις που δημιουργεί στην αγορά αλλά και την εξέλιξη της στην εμπορική της πολιτική έχει αλλάξει τα δεδομένα σε κάθε επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιείται.
	Σε συνάρτηση  με σημαντικές πρωτιές (πρώτη στην ελληνική αγορά που παρουσίασε πακέτα κινητής ADSL, πρώτη στη Βουλγαρία στις λύσεις σταθερής-κινητής κ.α) η Cosmote εξελίσσει  και αξιοποιεί διαρκώς την εμπορική της γραμμή με σκοπό να καλύψει όλες και ακ...
	Εταιρική Υπευθυνότητα
	Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η δέσμευση της Cosmote να συνεισφέρει στην παγκόσμια ανάπτυξη, συνεργαζόμενη με τους Κοινωνικούς Εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμέ...
	Με πυλώνες το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους και την αγορά, η Cosmote υλοποιεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο ολοκληρωμένα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα.
	Σήμερα, με περισσότερους από 20,4 εκατομμύρια πελάτες σε μια ευρύτερη αγορά 46 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Cosmote εξακολουθεί να βάζει μεγάλα στοιχήματα. Η σταθερή πορεία ανάπτυξης που ακολουθεί σε όλες τις αγορές, το συγκριτικό πλεονέκτημα που τις αποδ...
	(1)  https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/cosmote_ae.html
	1.2 VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (2)

	Η Vodafone Greece ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 ως Πάναφον (Panafon) από τον όμιλο Vodafone, την France Telecom, την Intracom και από την τράπεζα Data και ονομάστηκε επίσημα Vodafone τον Ιανουάριο του 2002. Τον Δεκέμβριο του 1998, η εταιρεία εισήχθη στ...
	Οι αριθμοί που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Vodafone ξεκινούν  με τα 3 ψηφία 694 και 695 και στην συνέχει  από ένα μοναδικό επταψήφιο συνδυασμό. Παρόλα αυτά , όλοι αυτοί οι αριθμοί δεν ανήκουν απαραίτητα σε συνδρομητ...
	Στο τέλος του Ιουνίου 2010, οι συνδρομητές της Vodafone έφτασαν  τους 5.492.000 , καταλαμβάνοντας τη  δεύτερη θέση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
	Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής:
	1996- Πιστοποίηση Panafon σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994.
	1999- Πιστοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους συστήματα για:
	( τη διαχείριση της ποιότητας
	( τη διαχείριση του περιβάλλοντος
	( την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
	( την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών
	2002 - Πιστοποίηση των  καταστημάτων της Vodafone κατά ISO 9001:2000 για την δυνατότητα πώλησης και εξυπηρέτησης τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας και πρόσβασης διαδικτύου.
	2009- Διαπίστευση για πρώτη φορά στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών και ασύρματων επικοινωνιών, του Εργαστηρίου Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων στο Περιβάλλον (και επέκτασης του πεδίου εφαρμογής το 2012 σε Εργαστηρίου Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικώ...
	2010- Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας στην εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο BS 25999-2:2007.
	2012- Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας στην εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012.
	Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο (1)
	Οι επενδύσεις της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ στο δίκτυο τρίτης γενιάς καθώς προσφέρει την δυνατότητα  στους συνδρομητές της να διαθέτουν  γρήγορο και υψηλής ταχύτητας mobile Internet, κάθε στιγμή σε κάθε σημείο της Ελλάδας.
	Με βασικό παράγοντα τις ανάγκες και επιθυμίες των συνδρομητών της και με προοπτική το μέλλον, το 2011 πραγματοποίησε επένδυση ύψους 168,5 εκ € για να ανανεώσει και να επεκτείνει της άδειες των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο φάσματος. Με...
	Προϊόντα και Υπηρεσίες (1)
	Η Vodafone κατέχει  ένα δυνατό εμπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα και θέτει ως κύριο σκοπό  της να εξαπλώσει συνεχώς  τις επιλογές των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει στους πελάτες της, ώστε να μπορούν να διαλέξουν αυτό που πρ...
	Εταιρική Υπευθυνότητα (1)
	Στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας της επιχείρησης αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης η επιχείρηση  έχει δημιουργήσει  τρεις άξονες. Μέσα από τους άξονες διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία της , κάνει δημιουργική αξιοποίηση  των φυσικών πόρων, καθ...
	(2) https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/arthra/anaskopisi-taxidi-sthn-poiotita/
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	2.1 ΕΝΝΟΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (3)
	2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (4)
	2.2.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
	2.2.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας
	2.2.3 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

	2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
	2.3.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού
	2.3.2 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
	2.3.3 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων
	2.3.4 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

	2.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	2.4.1 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους
	2.4.2 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους
	2.4.3 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
	2.4.4 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού

	Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης γιατί παρουσιάζει την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, προκειμένου να έχει κέρδη.

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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