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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο όρος τηλεπικοινωνίες αναφέρεται σε κάθε μορφής ενσύρματης, ασύρματης, 

ηλεκτρομαγνητικής, ηλεκτρικής κ.λ.π. ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την απόσταση. Στους σύγχρονους 

καιρούς, αυτή η διαδικασία σχεδόν πάντα περιλαμβάνει την αποστολή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή ηλεκτρικών σημάτων από κατάλληλες ηλεκτρονικές 

συσκευές, όπως το τηλέφωνο ή ο ασύρματος, αλλά παλαιότερα περιελάμβανε τη 

χρήση ακουστικών σημάτων, όπως τυμπάνων, ή οπτικών, όπως ο σηματοφόρος 

καπνός ή η λάμψη της φωτιάς. Οι εταιρείες που απασχολούνται στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών είτε κατασκευάζουν / πωλούν τηλεπικοινωνιακές συσκευές, είτε 

παρέχουν σε συνδρομητές τους πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μέσω αυτών 

των συσκευών (wikipedia). 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την χρηματοοικονομική ανάλυση των 

εταιρειών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα για το διάστημα 2012 έως 2015, με τη 

χρήση Αριθμοδεικτών. 

Αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο επιχειρείται μια εισαγωγή στον 

κλάδο τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, καθώς και μια παρουσίαση κάποιων 

ενδεικτικών στοιχείων και μεγεθών του.  

Στο δεύτερο ακολουθεί παρουσίαση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. 

Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, δηλαδή αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι Αριθμοδείκτες 

βάσει των οποίων πραγματοποιείται μια χρηματοοικονομική ανάλυση.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται χρήση κάποιων Αριθμοδεικτών και τέλος στο 

έκτο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτούς. 

  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αποτελεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κλάδο. Η συμμετοχή της 

παγκόσμιας βιομηχανίας της κινητής τηλεφωνίας αυξάνει συνεχώς στο τελικό προϊόν 

που παράγει ο πλανήτης. Το 2015 ο κλάδος συμμετείχε με 3,1 τρισεκατομμύρια 

δολάρια στο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ενώ για το 2020 η οικονομική 

συνδρομή της κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται να ανέλθει σε 3,7 τρισεκατομμύρια 

δολάρια. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ελλάδα. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει 

παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στα 

δημόσια έσοδα του κράτους και στο ΑΕΠ. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στον κλάδο έφτασαν τα 6,5 δις ευρώ τόσο σε δίκτυα, όσο και σε υποδομές. Επίσης η 

συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία φτάνει το 2% του ΑΕΠ, δηλαδή εκτιμάται 

ότι ανέρχεται σε 4.404 εκ ευρώ. Ο βαθμός διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στη 

χώρα μας αγγίζει σήμερα σχεδόν το 100%.  Τέλος, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία 

του εν λόγου κλάδου εγγίζει τα 3.305 εκ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

στοιχεία, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ο κλάδος ανήκει σε έναν από τους 

μεγαλύτερους  επενδυτές στη χώρα μας. 

  Στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες 

COSMOTE, WIND και VODAFONE. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών  

χαρακτηρίζεται σταθερός στα μερίδια αγοράς με χαμηλό βαθμό διαφοροποίησης, 

τόσο σε επίπεδο χαρακτηριστικών όσο και σε επίπεδο τιμολόγησης και  αποβαίνει σε 

όφελος των πελατών, κάνοντας τους να αναμένουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και 

καλύτερες τιμές.  

Παρά το δυσμενές οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζει 

τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών συμβάλλει σε 

σημαντικό βαθμό στο οικονομικό πλαίσιο της χώρας μέσω της δημιουργίας νέων και 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με τις τεχνολογικές 

απαιτήσεις.  
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας των τριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά για 

την περίοδο 2013-2015. Για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι 

αριθμοδείκτες, που θα προκύψουν από τα απαραίτητα δεδομένα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμοί, Καταστάσεις Αποτελεσμάτων ) 

που έχουν δημοσιεύσει οι επιχειρήσεις τα αντίστοιχα έτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  :  Ο κλάδος των εταιρειών τηλεπικοινωνιών 

 

1.1.  Ιστορική αναδρομή του κλάδου τηλεπικοινωνιών 

 

Με τον όρο τηλεπικοινωνίες εννοούμε την κάθε μορφής ενσύρματη ή 

ασύρματη ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, ακουστική και οπτική επικοινωνία που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την απόσταση. Στους σύγχρονους 

καιρούς, αυτή η διαδικασία σχεδόν πάντα περιλαμβάνει την αποστολή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή ηλεκτρικών σημάτων από κατάλληλες ηλεκτρονικές 

συσκευές, όπως το τηλέφωνο ή ο ασύρματος, αλλά παλαιότερα περιελάμβανε τη 

χρήση ακουστικών σημάτων, όπως τυμπάνων, ή οπτικών, όπως ο σηματοφόρος 

καπνός ή η λάμψη της φωτιάς. 

 Οι πρώτες μορφές τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούνταν με την χρήση 

φωτιάς. Ο Όμηρος αναφέρει πως οι Αχαιοί χρησιμοποίησαν τις φρυκτωρίες, δηλαδή 

μεγάλες φωτιές στις κορυφές βουνών, για να αναγγείλουν την πτώση της Τροίας στις 

Μυκήνες. Η χρήση της φωτιάς ως μέσο τηλεπικοινωνίας συνεχίστηκε μέχρι τον 19ο 

αιώνα. 

Σήμερα οι τηλεπικοινωνίες είναι εξαιρετικά διαδεδομένες και οι συσκευές που 

υποβοηθούν τη διαδικασία, όπως και το τηλέφωνο, το ραδιοτηλέφωνο, ο ασύρματος, 

το τηλέτυπο, το τηλεομοιοτυπικό, γνωστότερο ως φαξ, αλλά και το ραδιόφωνο, η 

τηλεόραση κ.λπ. και πιο σύγχρονα το διαδίκτυο, είναι πολύ κοινές στα περισσότερα 

μέρη του πλανήτη. Υπάρχει επίσης μια απέραντη σειρά δικτύων που διασυνδέουν 

αυτές τις συσκευές, όπως τα δίκτυα υπολογιστών, τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, τα 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα. Τα 

δίκτυα αυτά σχηματίζονται από τηλεπικοινωνιακά κανάλια, φυσικές διόδους οι 

οποίες επιτρέπουν σε σήματα κωδικοποιημένα μέσω μίας συγκεκριμένης φυσικής 

ποσότητας να μεταδοθούν κατά μήκος τους, και κόμβους, ή σταθμούς, στα άκρα 

αυτών των καναλιών, δηλαδή τηλεπικοινωνιακές συσκευές όπως αυτές που 

προαναφέρθηκαν (wikipedia) 

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα διακρίνεται στις εξής: 

 Σταθερή τηλεφωνία  
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 Κινητή τηλεφωνία 

Οι εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πωλούν 

τηλεπικοινωνιακές συσκευές ή παρέχουν πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

μέσω συσκευών, ονομάζονται εταιρείες τηλεπικοινωνιών  

 

1.1.1.  Σταθερή τηλεφωνία 

 

Οι τηλεπικοινωνία ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1859, όταν εγκαινιάστηκε ο 

πρώτος τηλέγραφος μεταξύ Αθήνα και Πειραιά και έχουμε την ίδρυση τηλεγραφείων 

στην Αθήνα, Πειραιά, Σύρο, Αίγιο και Πάτρα. Η τηλεφωνία ως υπηρεσία 

προσφέρεται για πρώτη φορά το 1885.  

Έως το 1941 είχε πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος στον οργανωτικό 

τομέα, αλλά και στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού υλικού και σύνδεσης με άλλες 

χώρες. Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

υπέστη σοβαρές ζημιές.  

O O.T.E. ιδρύεται ως δημόσιος Οργανισμός το 1949 και επί αρκετές δεκαετίες 

κατείχε το μονοπώλιο στις τηλεπικοινωνίες. Μετά το 1980 παρείχε μια σειρά 

καινούργιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, έχουμε την απαρχή της εξάπλωσης της 

ψηφιακοποίησης των  υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα. Η χώρα συνδέθηκε 

με το Ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο EUTEL και τον SAT IMNARSAT. 

Ταυτόχρονα άρχισε να λειτουργεί το Δίκτυο Μετάδοσης και Μεταγωγής Πακέτων 

Δεδομένων HELLASPACK,  αλλά και η υπηρεσία TELEFAX.  

Σε γενικές γραμμές ο ΟΤΕ διέγραψε μια ανοδική πορεία κυρίως έως το 1970. 

Για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή έως το 1988 πέρασε σε φάση ύφεσης , που θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί παρατεταμένη. Λόγος για το γεγονός αυτό αποτέλεσαν 

οι περιορισμένες επενδύσεις, αλλά και η καθυστέρηση στην εφαρμογή σε πρόγραμμα 

ψηφιοποίησης του δικτύου. Η κατάσταση αυτή όμως άλλαξε όταν μετά το 1990 

εφαρμόστηκαν επενδυτικά προγράμματα  και επισπεύτηκε η ψηφιοποίηση του 

δικτύου.  

1.1.2.     Κινητή τηλεφωνία 
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Στη 1 Ιουλίου 1993 ξεκίνησε η λειτουργία των δύο πρώτων εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας, της Telestet και της Panafon, ενώ η Cosmote ξεκίνησε να λειτουργεί στη 

1 Απριλίου 1998. Αρχικά το κόστος ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα, το πάγιο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ανερχόταν στα 85 €, το μηνιαίο πάγιο στα 40 € και το 

κόστος κλήσης 0,25 €/λεπτό. Επίσης το δίκτυο κάλυπτε ένα μικρό μέρος της χώρας, 

κυρίως την Αττική και τα νησιά του Σαρωνικού, ενώ αργότερα και τα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Η λειτουργία που ήταν διαθέσιμη σε πρώτο στάδιο ήταν οι τηλεφωνικές 

κλήσεις, ενώ το 1995 ξεκίνησε η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ο πίνακας 

που ακολουθεί περιλαμβάνει χρονολογικά τα σημαντικότερα γεγονότα στον κλάδο 

της κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδας. 

 

Πίνακας 1: Γεγονότα σταθμοί στην πορεία του κλάδου κινητών επικοινωνιών 

στην Ελλάδα 

 

Χρονολογία Γεγονός 

1992 Πρώτες άδειες κινητής τηλεφωνίας 

1993 Εμπορική λειτουργία Telestet Panafon 

1993 Πρώτη φωνητική κλήση 

1995 Γραπτά μηνύματα 

1996 Πρώτες κερδοφόρες χρήσεις για τις εταιρείες 

1997 Υπηρεσίες καρτοκινητής 

1998 Εμπορική λειτουργία COSMOTE 

2000 Υπηρεσίες δεδομένων 

2001 Άδειες τρίτης γενιάς 

2001 Υπηρεσίες 2.5 G 

2002 Εμπορική λειτουργία Q Telecom 
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2003 Μενού υπηρεσιών δεδομένων  

2004 Υπηρεσίες  3G 

2007 Smartphone’s και υπηρεσίες  mobile internet 

2009 Στρατηγικές συμμαχίες και συγχωνεύσεις 

2010 Υπηρεσίες  3.5 G 

2010 Ενιαία τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

2011 Ανανέωση παλιών και παραχώρηση νέων δικαιωμάτων 

χρήσης 

2012 Υπηρεσίες 4G 

    Πηγή: www.eekt.gr 

 

 

1.2.    Οικονομικά στοιχεία του κλάδου 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε κάποια μεγέθη του 

κλάδου κινητής τηλεφωνίας και κυρίως στην πορεία τους τα τελευταία χρόνια. 

 

1.2.1. Γενικά 

 

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας αναπτύχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα το κινητό τηλέφωνο έφτασε να αποτελεί αναγκαίο 

εργαλείο, ενώ πριν μερικά χρόνια ήταν ένα πολυτελές αγαθό, που απευθυνόταν σε 

λίγους καταναλωτές. Οι προβλέψεις αρχικά υπολόγιζαν ότι οι συνδρομητές την 

επόμενη δεκαετία θα έφταναν τις 200.000. Ωστόσο οι αριθμοί ξεπέρασαν κάθε 

αρχική πρόβλεψη. 13 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2006, οι συσκευές που 

λειτουργούσαν στην Ελλάδα ήταν 13.551.000, καλύπτοντας το 120,5% του 

πληθυσμού. Ενώ ο συνολικός αριθμός των γραμμών που εξυπηρετούσαν οι τρεις εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας στο τέλος Ιουνίου 2008 άγγιζε τα 17,3 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα το 

ονομαστικό ποσοστό διείσδυσης στη χώρα να φτάνει στο 157,7%.  

 

http://www.eekt.gr/
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1.2.2. Κύκλος εργασιών σταθερής – κινητής τηλεφωνίας 

 

Τα οικονομικά οφέλη που πρόσφερε ο κλάδος είναι μεγάλα. Από το 1998 έως 

το 2002 ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας 

έφτασε το 10% ετησίως.  Το 2005 ο ίδιος ρυθμός άγγιξε το 100%. Ταυτόχρονα πρέπει 

να αναφερθεί ότι ο κλάδος προσέφερε μια σειρά τεχνολογικών καινοτομιών, εφόσον 

συνέβαλλε στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ασφάλειας των πολιτών και τη 

μείωση του ψηφιακού κενού. Μετά το 2008 παρατηρείται ένα αυξανόμενο 

προβάδισμα της κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με την σταθερή τηλεφωνία. Στον 

πίνακα που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει συγκριτικά τον κύκλο εργασιών που 

σημείωσε ο τομέας της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα για το χρονικό 

διάστημα από 2008 έως 2012. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ο κύκλος 

εργασιών για το χρονικό διάστημα μειώνεται συνεχώς ως επακόλουθο της 

οικονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές προτιμούν 

στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έναντι των εταιρειών σταθερής τηλεφωνίας. Η 

μόνη χρονιά που τα αποτελέσματα είναι για τον ΟΤΕ πιο θετικά σχετικά με τις 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι το 2011. 

 

Πίνακας 2:  Κύκλος εργασιών σταθερής-κινητής τηλεφωνίας για την περίοδο 

2008-2012 (σε δις ευρώ) 
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Πηγή: EET&T 

1.2.3. Κέρδη του κλάδου 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερή μείωση στα έσοδα των 

εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Ο καθοριστικός παράγοντας που συνέβαλλε στο 

γεγονός αυτό είναι φυσικά η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας.  Τα 

μειωμένα εισοδήματα των καταναλωτών, η υψηλή φορολόγηση του κλάδου και ο 

κορεσμός βασικών υπηρεσιών αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που 

συνέβαλλαν στην μείωση αυτή.   

Στον πίνακα 3 μπορούμε να δούμε την εξέλιξη των κερδών του κλάδου από το 

2003 έως το 2014. Τα EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) έχουν 

μειωθεί κατά 57% από το 2008 στο επίπεδο των €739 εκ. (2014). Το χαμηλό επίπεδο 

του EBITDA επιδρά αρνητικά στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις τους, καθώς το αρνητικό 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα περιορίζει την πρόσβαση σε δανεισμό 

και οδηγεί τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια από τις χρηματοροές τους. 

 

Πίνακας 3: Εξέλιξη Κερδών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας 
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Πηγή: http://www.eekt.gr/ 

 

 

1.2.4. Συνδρομητές εταιρειών κινητής τηλεφωνίας 

 

Και ο αριθμός των συνδρομητών υπέστη αντίστοιχη μεταβολή. Συγκεκριμένα, 

το 2006 ήταν η χρονιά με τους περισσότερους συνδρομητές.  Η ουσιαστική μείωση 

όμως παρατηρείται το διάστημα μεταξύ 2010 – 2011. Ο αριθμός ανέκαμψε το 2012 

και 2013 και φαίνεται να σταθεροποιείται το 2014 στα 16,4 εκ. πελάτες. Το 2014, τα 

έσοδα ανά χρήστη στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 8,5%, κοντά στα 10 € 

μηνιαίως, επίπεδο που είναι αρκετά χαμηλότερο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Ενώ μέχρι το 2006 τα έσοδα ανά χρήστη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ήταν 

σε συγκρίσιμα επίπεδα, τα επόμενα έτη στη χώρα μας μειώθηκε πολύ ταχύτερα, λόγω 

μείωσης των τιμών. Η χαμηλότερη τιμή ανά λεπτό ομιλίας και η χαμηλότερη 

διείσδυση δεδομένων στην Ελλάδα επιδρούν επίσης αρνητικά στα έσοδα ανά χρήστη. 

Πίνακας 4: Εξέλιξη αριθμού συνδρομητών (μέσος όρος κάθε έτους) 
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Πηγή: http://www.eekt.gr/ 

 

Το 2015, ο αριθμός των συνδέσεων μειώθηκε σε 15,4 εκατ., παρουσιάζοντας 

μικρή πτώση (0,8%) σε σχέση με το 2014. Ωστόσο, οι ενεργές συνδέσεις αυξήθηκαν 

κατά 3,5%, από 12,1 σε 12,6 εκατ., λόγω της αύξησης των ενεργών συνδέσεων 

καρτοκινητής κατά 5,4%. Σε σχέση με τα μερίδια των εταιριών κινητής τηλεφωνίας 

ως προς το συνολικό αριθμό συνδέσεων, αυτό της Cosmote αυξήθηκε το Δεκέμβριο 

του 2015 σε 45,2% (έναντι 44,5% τον Δεκέμβριο του 2014). Το μερίδιο της Vodafone 

παρουσίασε σημαντική θετική μεταβολή ανερχόμενο σε 35,1% (έναντι 30,4% το 

2014), ενώ μεγάλη ήταν η πτώση του μεριδίου της Wind από 25% σε 19,5%. Στο 

γράφημα που ακολουθεί, φαίνονται τα μερίδια αγοράς κάθε εταιρείας  του κλάδου για 

το 2015. 

 

 

Διάγραμμα 1:  Μερίδια αγοράς  κινητής τηλεφωνίας βάσει  συνδρομητών 
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Πηγή: www.sepe.gr 

 

 

 

1.3. Επίδραση του κλάδου στην οικονομία 

 

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας έχει καταφέρει να συμμετέχει σημαντικά στο 

ΑΕΠ  (Ακαθάριστο  Εθνικό  Προϊόν) της  χώρας. Από  το  2007  και  λόγω της 

οικονομικής  κρίσης  η  συνεισφορά  αυτή  έχει  αρχίσει  να  φθίνει.  Από  το  2009 

μέχρι το 2010 το ΑΕΠ του κλάδου έχει μειωθεί κατά 319εκ. και η συμμετοχή του στο 

ΑΕΠ της Ελλάδας έχει μειωθεί από 1,7% σε 1,6% 

Η  συνεισφορά  του  κλάδου  της  κινητής  τηλεφωνίας  στην  οικονομία  δεν 

περιορίζεται  μόνο  στο  ΑΕΠ. Όπως  αναφέρει  μελέτη  του  ΕΚΚΤ  (Ένωση 

Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας) από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική 

Αρχή)  ο  κλάδος  έχει  δημιουργήσει συνολικά  (άμεσα  και  έμμεσα)  63  χιλιάδες 

θέσεις  εργασίας.  Οι  θέσεις  εργασίας  αναλύονται  σε  θέσεις  στους  παρόχους 

10%,  σε  προμηθευτές  23%,  στο  δημόσιο  35%  και  θέσεις  εργασίας  από 

πολλαπλασιαστικά  αποτελέσματα  32%.  Οι  θέσεις  εργασίας αυτές  έχουν  

ξεκινήσει  από  το  2008  να  φθίνουν  όπως  συμβαίνει  και  με  τους υπόλοιπους 

δείκτες . Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2014 κυμαινόταν σε 41.600. 

Cosmote 45,20%

Vodafone 
35,10%

Wind 19,50%

Cyta 0,20%
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Και στα δημόσια έσοδα αντανακλάται η συνεισφορά του κλάδου. Οι φόροι και 

οι ασφαλιστικές εισφορές που κάλυψαν οι τρείς εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

ανέρχονται για το 2014 στα 701 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να αγνοείται 

και η συνεισφορά του κλάδου μέσω τρίτων, δηλαδή προμηθευτών, εμπόρων κλπ.  

Από  τα  παραπάνω  φαίνεται  ξεκάθαρα  το  όφελος  που  έχει  η  Ελλάδα  και  

η κοινωνία από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, με την τόνωση της οικονομίας, τις  

θέσεις  εργασίας  και  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  που  έχουν  πλέον χαρακτηριστικά 

οικονομικά αγαθού πρώτης ανάγκης. Παρόλα αυτά, ο κλάδος φορολογείται 

δυσανάλογα. Ο συνολικός φόρος το 2010 έφτασε να αποτελεί το 51% του ΑΕΠ του 

κλάδου από 48% που ήταν το 2009. 

 

 

 

 

 

1.4    Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας διευρύνθηκε ανάλογα. 

Στο τέλος του 2005, οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως έφτασαν 

σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια (ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τον Ιούνιο του 2004 

ήταν 1,5 δισ.). Σ ́ αυτό συνέβαλαν και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούσαν παγκοσμίως.( οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία κατέγραψαν τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανόδου του ΑΕΠ). Η αύξηση συνδρομητών ήταν ισχυρότερη 

στις αναπτυσσόμενες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ασίας και της Λατινικής 

Αμερικής), καθώς τα κινητά τηλέφωνα στις χώρες αυτές πέρα από εργαλεία 

επικοινωνίας αποτελούν και ένα τεκμήριο κοινωνικού γοήτρου. Την επόμενη χρονιά, 

αυξήθηκαν οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, αφού άγγιξαν σχεδόν τα 3 

δισεκατομμύρια. Προφανώς καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η διατήρηση του ευνοϊκού 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Ο ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας 

το 2006 είναι η καλύτερη επίδοση της τελευταίας 30ετίας. Κάποιοι από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που συνετέλεσαν στη διατήρηση του ήταν: η άνοδος 

της κερδοφορίας, οι συνεχόμενες ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και η 

βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Είναι 

αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι τη συγκεκριμένη χρονιά το 22% (4 ποσοστιαίες 
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μονάδες πάνω σε σχέση με το 2005) των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαθέτει μόνο κινητό τηλέφωνο, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι το 

17% (5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω). Το υψηλότερο ποσοστό κατέχουν η Φιλανδία 

και η Τσεχία (54%). Όσον αφορά στο 2007, ο αριθμός των συνδρομητών κινητής 

τηλεφωνίας ξεπέρασε τα 3 δις. Τα ποσοστά αύξησης της κινητής τηλεφωνίας ήταν 

υψηλά σε όλες σχεδόν τις χώρες και ο αριθμός συνδρομητών αυξήθηκε κατά πολύ. Η 

παγκόσμια διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας έφτασε το 50%. Θεωρητικά αυτό 

σημαίνει ότι ένα στα δύο άτομα χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπως στην Αφρική, μόνο το 2007 προστέθηκαν περισσότεροι 

από 60 εκατομμύρια συνδρομητές. Στην Κίνα, η China Mobile, εταιρεία που 

ιδρύθηκε το 1999, κατέχει το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Οι 

ΗΠΑ την ίδια χρονιά κατέχουν τη δεύτερη θέση με 256 εκατομμύρια χρήστες 

κινητών τηλεφώνων. 

Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί ότι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα 

κατά το 2007 είχαν 1 δις συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, το 1/3 δηλαδή του 

συνόλου παγκοσμίως. Με τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ινδονησία καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του 

συνόλου των συνδρομητών παγκοσμίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  :  Παρουσίαση των εταιρειών τηλεπικοινωνιών 

κινητής τηλεφωνίας 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα παρουσιάσουμε τις τρείς 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. 

 

2.1.   COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.  

 

H Cosmote είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με 

8 εκατομμύρια συνδρομητές. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα και είναι 

100% θυγατρική του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Ανέπτυξε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε δύο ακόμη χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

μέσω θυγατρικών: την AMC (σήμερα Telecom Albania) και την COSMOTE-

Romania (σήμερα Telecom Romania) απευθυνόμενη σε μία διευρυμένη αγορά 45 

εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο σύνολο των 2 αυτών χωρών η Cosmote εξυπηρετεί 

σήμερα περίπου 20,4 εκατομμύρια πελάτες. 

Η Cosmote ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Απρίλιο του 1998 και 

μόλις ένα χρόνο μετά συμπλήρωσε 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Το 2000, ξεκίνησε η 

διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2001, κατέκτησε 

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

εκατομμύρια πελάτες. 

Το 2006 απέκτησε το 99% περίπου των μετοχών της Ανώνυμης Βιομηχανικής 

Εμπορικής Εταιρείας Γερμανός Α.Β.Ε.Ε. και η οποία είναι πολυεθνική αλυσίδα 

λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Την ίδια χρονιά, ήταν η μοναδική 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
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ελληνική εταιρεία που συμπεριλήφθηκε στη 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.  

Οκτώ περίπου χρόνια μετά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η 

διαπραγμάτευση της μετοχής της Cosmote έπαυσε από την 1η Απριλίου 2008. 

Το 2008, υποχρεωμένη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΠΓΔΜ, η 

εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την Telekom Slovenije για την πώληση του 100% 

της COSMOFON και της GERMANOS στα Σκόπια, λόγω της εξαγοράς του 40% του 

ΟΤΕ από την Deutsche Telekom, όπου η τελευταία διατηρούσε ήδη στη χώρα μια 

θυγατρική ανταγωνιστική εταιρεία. Σήμερα η Cosmote δεν δραστηριοποιείται στη 

χώρα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της 

εταιρείας ξεπέρασε το 98%. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Cosmote ανανέωσε 

την άδειά της στα 900 MHz και απόκτησε επιπλέον φάσμα στα 900 & 1800 MHz στο 

πλαίσιο διαγωνισμού της ρυθμιστικής αρχής (σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), έναντι ποσού που ξεπερνά τα 118 εκατομμύρια 

ευρώ. (www.wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

2.2.   VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ  Α.Ε.Ε.Τ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/2007
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
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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 εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στου 

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

Αθήνας. Ο Όμιλος Vodafone είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 

99,8% των μετοχών της Vodafone Greece. 

Οι αριθμοί των συνδρομητών που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Vodafone 

αρχίζουν με τα 3 ψηφία 694 και 695 ακολουθούμενα από ένα μοναδικό επταψήφιο 

συνδυασμό. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι αριθμοί δεν ανήκουν απαραίτητα σε συνδρομητές 

της Vodafone λόγω της φορητότητας του αριθμού για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

Από το 2003, η Vodafone είχε μια αποκλειστική σύμβαση με τον δημοφιλή 

ποπ μουσικό Σάκη Ρουβά ως εκπρόσωπο της εταιρείας στην ελληνική διαφημιστική 

καμπάνια. Ο Ρουβάς έχει ολοκληρώσει πολλαπλές διαφημίσεις για την εταιρεία, 

καθώς και τη διαφήμιση της μάρκας μέσα στη μουσική και τα βίντεο του άλμπουμ 

του. Ομοίως, η Vodafone είναι η κύρια χορηγός σε μεγάλες συναυλίες και 

ηχογραφήσεις του. Ενώ άλλες δισκογραφικές εταιρείες και καλλιτέχνες κάνουν 

διαφημίσεις για άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ως αντάλλαγμα για τη χορηγία, 

η Vodafone είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία κινητής που διαφημίζεται κατά κύριο 

λόγο από έναν μόνο καλλιτέχνη, με την προσπάθεια του Ρούβα να είναι ένα 

σημαντικό τέχνασμα μάρκετινγκ για τη νεολαία και τους νέους ενήλικους 

καταναλωτές. 

Στο τέλος του Ιουνίου 2010, οι συνδρομητές του δικτύου έφτασαν τους 

5.492.000 κάτι που καθιστά την Vodafone, το δεύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%80
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CF%82
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Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής: 

1    1996 - Πιστοποίηση Panafon σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994. 

          

1  

  

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 της αλυσίδας καταστημάτων της Vodafone κατά ISO 

9001:2000 για την Πώληση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση προϊόντων 

και υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας και πρόσβασης διαδικτύου 

          

2  

  

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. 

          

2  

  
2010 - Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας 

στην εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο BS 25999-2:2007 

        

2  

  
2012 - Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας 

στην εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012. 

 

2.3.  WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ 
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Ξεκίνησε με το όνομα Telestet το 1992. Ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα 

που της χορηγήθηκε άδεια δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας και 

υπηρεσιών (GSM). Για να αποκτηθεί η συγκεκριμένη άδεια η Telestet επένδυσε το 

ποσό των 88 περίπου εκατ. ευρώ όπου αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες 

επενδύσεις στην Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 

πρώτη κλήση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 1993. 

Το 1998 η Telestet ήταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που 

συμπεριλήφθηκε στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, όπως το χρηματιστήριο του 

Άμστερνταμ. Τον Ιούνιο του 2001 η Telestet ήταν η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών 

στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες στον κόσμο που απέκτησε το πιστοποιητικό 

διαχείρισης ISO 9001:2000. 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2004, το εμπορικό σήμα της εταιρείας άλλαξε σε TIM 

Hellas, εισάγοντας έτσι στην ελληνική αγορά την επωνυμία της μητρικής εταιρείας, η 

οποία συμμετέχει στους τομείς των τηλεπικοινωνιών ομάδα της Telecom Italia, 

καθώς και Freemove, η μεγαλύτερη συμμαχία των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, 

που αποτελείται από τις εταιρείες Orange (ΗΒ / Γαλλία), η Telefónica (Ισπανία), ΤΙΜ 

(Ιταλία) & T-Mobile (Γερμανία). 

Στις 5 Ιουνίου 2007 η εταιρεία αλλάζει για δεύτερη φορά όνομα και 

μετατρέπεται σε WIND Hellas. Πριν την αλλαγή του ονόματος η πρώην ΤΙΜ 

εξαγοράστηκε πλήρως από την Weather Investemnts, εταιρεία του αιγυπτιακού 

μεγιστάνα Naguib Sawiris. 

Το Μάιο του 2007 συγχωνεύεται με την 4η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην 

Ελλάδα Q-Telecom της εταιρείας Info Quest. Τον Οκτώβριο του 2007 εξαγοράζει την 

Tellas πάροχο σταθερής τηλεφωνίας την οποία κατείχε η ΔΕΗ και λανσάρει 

https://el.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/GSM
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Freemove&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Orange&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Telef%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%99%CE%9C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=T-Mobile&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/2007
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Weather_Investemnts&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Naguib_Sawiris&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Q-Telecom&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Info_Quest&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Tellas&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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υπηρεσίες Internet - Σταθερής - Κινητής σε έναν ενιαίο λογαριασμό με ειδικές 

εκπτώσεις. 

Παρακάτω ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή της εταιρείας: 

 1992. Ίδρυση και έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας στην ελληνική 

αγορά, με την εμπορική επωνυμία “TELESTET”.  

 Ιούνιος 1993. Πραγματοποιείται η πρώτη κλήση από κινητό στη χώρα μας.  

 Μάιος 1997. Η TELESTET λανσάρει πρώτη στην Ελλάδα την καρτοκινητή 

τηλεφωνία “B free”.  

 Ιούνιος 2001. Λανσάρισμα της νέας τεχνολογίας GPRS.  

 2003. Πρώτη κλήση 3ης γενιάς στην Ελλάδα, από την TELESTET.  

 2004. Αλλαγή εμπορικής ονομασίας από “TELESTET” σε “ΤΙΜ”.  

 Ιανουάριος 2006. Η “ΤΙΜ” αποκτά την “Q-Telecom”, θυγατρική  εταιρεία της 

Infoquest.  

 Ιανουάριος 2007. Η εταιρεία μετονομάζεται σε “WIND”.  

 Οκτώβριος 2007. H WIND εξαγοράζει την Tellas, δημιουργώντας έτσι έναν 

ολοκληρωμένο τηλεπικοινωνιακό φορέα, με κινητή τηλεφωνία, σταθερή και γρήγορο 

Internet.  

 2009. Η WIND προχωρά στη συγχώνευση της Tellas, ξεκινώντας ένα από τα 

μεγαλύτερα έργα ενοποίησης δικτυακών υποδομών και συστημάτων πληροφορικής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 2010. Ολοκληρώνεται η ενοποίηση των δικτυακών υποδομών Κινητής, 

Σταθερής & Internet, καθώς και των συστημάτων πληροφορικής, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία του πρώτου ενιαίου δικτύου επικοινωνιών στην Ελλάδα.  

 Δεκέμβριος 2010. Η WIND εξαγοράζεται από 6 διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, 

τα οποία διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από 80 δις. δολάρια. Για την εξαγορά 

της εταιρείας εισφέρουν 420€ εκατ., ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική 

επένδυση στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.  

 Ιούνιος 2011. Η WIND ξεκινά τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της σε όλη την 

Ελλάδα σε συνεργασία με τη Huawei. Ένα μεγάλο έργο που θα ολοκληρωθεί σε 3 

χρόνια και θα δημιουργήσει το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη χώρα με 

ταχύτητες ως και 42 Mbps για πραγματική εμπειρία κινητής ευρυζωνικότητας.  
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 Δεκέμβριος 2011. Η WIND ανανεώνει τα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων 

στο φάσμα GSM 900 καταβάλλοντας, από ίδια κεφάλαια, το ποσό των 92,3€ εκατ., 

μία μεγάλη επένδυση για την ελληνική οικονομία.  

 Σεπτέμβριος 2012. Η WIND συνάπτει στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο 

Εταιριών Πάνου Γερμανού για την αποκλειστική διάθεση του συνόλου των 

υπηρεσιών της από το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου (Public, Multirama, κα). 

 Ιούνιος 2013. Η WIND Ελλάς και η Vodafone Ελλάδας υπογραφούν 

στρατηγική συνεργασία για τη μερική κοινή χρήση του δικτύου κινητής επικοινωνίας 

2G/3G, κυρίως στην περιφέρεια και περιορισμένα σε μερικές αστικές περιοχές. 

 2013. Η WIND αποκτά το 33% της Forthnet. 

 Σεπτέμβριος 2014. Η WIND εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην αγορά της 

λιανικής, παρουσιάζοντας στους καταναλωτές τα νέα της καταστήματα που 

χαρακτηρίζονται από φιλικότητα, υψηλή τεχνολογία, διαδραστικότητα και 

προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση σε επίπεδο 

λιανικής καθώς η εταιρεία θα διαθέσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ έως το τέλος 

του 2015. 

 Οκτώβριος 2014. Η WIND αποκτά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από 

την ΕΕΤΤ για δύο τμήματα (2 x 10 MHz) στη ζώνη των 800MHz και επίσης για 

τέσσερα τμήματα (2 x 20MHz) στη ζώνη των 2600MHz, συνολικής αξίας 121,825 

εκατ. ευρώ. 

 Μάρτιος 2015. Η WIND ανακοινώνει την προσφορά υπηρεσιών 4G από το 

δίκτυο της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  :  Οικονομικές Καταστάσεις 

 

3.1  Γενικά 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες όπου εμφανίζονται στοιχεία 

λογαριασμών των οικονομικών μονάδων . Ο κύριος σκοπός τους είναι  να 

πληροφορούν πρωτίστως κάποια ενδιαφερόμενα μέρη και έπειτα τους τους τους 

επιχειρήσεις, οι οποίες βάσει των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν σημαντικές 

αποφάσεις που αφορούν την αποτελεσματικότερη κατανομή των οικονομικών τους 

πόρων. Ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν όλοι, όσοι έχουν ή πρόκειται να έχουν μια 

σχέση με την οικονομική μονάδα, δηλαδή εργαζόμενοι, δανειστές, τράπεζες, 

προμηθευτές, κράτος, σημερινοί ή μελλοντικοί επενδυτές κλπ.    

 

 

3.2 Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μια δομημένη οικονομική εικόνα της 

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, αλλά και των συναλλαγών που έχουν 

πραγματοποιηθεί από αυτήν. Δίνουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις 

ταμιακές ροές της επιχείρησης. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες σε διάφορους 

φορείς, οι οποίοι τις χρησιμοποιούν ως πηγή άντλησης οικονομικών αποφάσεων.  

Τέλος, δείχνου τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την διοίκηση και διαχείριση 

των οικονομικών πόρων κάθε επιχείρησης.  

Οι πληροφορίες που μπορεί κανείς να λάβει από τις οικονομικές καταστάσεις 

μιας επιχείρησης αφορούν τα παρακάτω στοιχεία: 

I. Περιουσιακά στοιχεία 

II. Υποχρεώσεις 

III. Ίδια κεφάλαια 

IV. Έσοδα και έξοδα 

V. Ταμιακές ροές 
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Επιπλέον πληροφορίες για την οικονομική μονάδα υπάρχουν στο προσάρτημα, το 

οποίο έχει επεξηγηματικό ρόλο για να διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο κατά την 

ενημέρωση του. 

 

3.3 Κύριες οικονομικές καταστάσεις 

Οι οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσει μια οικονομική μονάδα στην 

Ελλάδα είναι οι εξής:  

I. Η κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσης 

II. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

III. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων  

IV. Η κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. 

V. Το προσάρτημα (λογιστικές μέθοδοι και επεξηγηματικές σημειώσεις) 

 

 

3.3.1 Η κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσης 

Ο ισολογισμός είναι η πλήρης εικόνα της επιχείρησης την ημέρα της 

κατάρτισής του. Καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του  

Ε.Γ.Λ.Σ.  Η κατάσταση του ισολογισμού καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και 

ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης,  τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το 

προσάρτημά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.  Επιτρέπεται 

μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί.  Στον 

ισολογισμό απεικονίζονται σε δύο στήλες:   

α) Τα στοιχεία της κλειόμενης χρήσης στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός.  

Β)  Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.  

Τα αποσβεσθέντα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην αξία κτήσης 

τους (ή αναπροσαρμογής ).  Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές 

αποσβέσεις μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και η 

αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά κατά κατηγορίες.  
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Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά 

στοιχεία (Ενεργητικό), τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως, στο αριστερό του μέρος εμφανίζεται το 

Ενεργητικό (έσοδα) και στο αριστερό το Παθητικό (έξοδα). 

Στις στήλες του Ενεργητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των λογαριασμών με 

χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ στις στήλες του Παθητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των 

λογαριασμών με πιστωτικό υπόλοιπο. 

Εξαίρεση αποτελούν οι αντίθετοι λογαριασμοί, οι οποίοι παρουσιάζονται 

αφαιρετικά από τους σχετικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού / Παθητικού. 

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι λογαριασμοί του Ενεργητικού 

κατατάσσονται με βάση το κριτήριο ρευστότητας. Δηλαδή παραθέτονται πρώτοι οι 

λογαριασμοί του μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (π.χ. οικόπεδα, κτίρια, 

μηχανήματα) και μετά αυτοί του Κυκλοφορούντος (π.χ. εμπορεύματα, απαιτήσεις, 

χρεόγραφα, διαθέσιμα). 

Επίσης οι λογαριασμοί του Παθητικού κατατάσσονται με βάση το χρόνο 

λήξης των ίδιων και των ξένων κεφαλαίων, με τον χρόνο των πρώτων είναι 

μεγαλύτερος. 

Έτσι παραθέτονται πρώτα οι λογαριασμοί της Καθαρής Θέσης (π.χ. μετοχικό 

κεφάλαιο, αποθεματικά), κατόπιν αυτοί των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (π.χ. 

ομολογιακά δάνεια) και τέλος οι λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (π.χ. 

γραμμάτια πληρωτέα). 

Οι Ισολογισμοί ανάλογα με την περιοδικότητα τους διακρίνονται σε: 

Τακτικούς, όπου καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συνήθως 

στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης 

Έκτακτους, οι οποίοι καταρτίζονται όταν συγχωνεύονται εταιρίες ή όταν 

γίνεται εκκαθάριση τους λόγω πτώχευσης. 

https://www.euretirio.com/logistiki-accounting/
http://www.euretirio.com/2010/07/energitiko-periousiako-stoixeio.html
http://www.euretirio.com/2010/07/energitiko-periousiako-stoixeio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ypoxreoseis-xena-kefalaia.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apaitiseis-eisprakteoi-logariasmoi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/esodo.html
http://www.euretirio.com/2010/06/exodo.html
http://www.euretirio.com/2010/06/xreosi-pistosi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/pathitiko.html
http://www.euretirio.com/2010/06/xreosi-pistosi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logariasmos.html
http://www.euretirio.com/2010/03/reustotita.html
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/06/xreografo.html
http://www.euretirio.com/2010/08/kathari-thesi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/metoxiko-kefalaio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/metoxiko-kefalaio.html
http://www.euretirio.com/2010/10/apothematiko.html
http://www.euretirio.com/2010/06/grammatia-plirotea.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logistiki-xrisi-periodos.html
http://www.euretirio.com/2010/08/xreokopia.html
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Η ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι η τελευταία ημέρα της 

χρήσης,  δηλαδή η 31/12  ή 30/6  κάθε έτους.  

 

3.3.2.  Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

 

Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ.  Της, 

καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων 

και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης.  Επιτρέπεται μεγαλύτερη 

ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί.  Στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζονται σε δύο στήλες:  

α)  Τα στοιχεία της κλειόμενης χρήσης.  

Β) Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.   

Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μετρά στην ουσία την 

αποδοτικότητα της λειτουργίας σε κάθε χρήση.  Αν ο ισολογισμός απεικονίζει την 

περιουσιακή κατάσταση της οικονομικής  μονάδας στο τέλος της χρήσης,  η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δείχνει την πορεία της οικονομικής μονάδας κατά 

την διάρκεια της χρήσης.  Συνοψίζει τα αποτελέσματα εκ μετάλλευσης της χρήσης,  

που στον ισολογισμό απεικονίζονται στην καθαρή θέση.  

Αποτελέσματα χρήσης είναι τα κέρδη / ζημιές που προέκυψαν από της της 

δραστηριότητες της επιχείρησης μέσα στη λογιστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων 

των έκτακτων γεγονότων. Υπολογίζονται αφού προστεθούν στο αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης τα μη λειτουργικά έσοδα και τα μη λειτουργικά κέρδη και 

αφαιρέσουμε τα μη λειτουργικά έξοδα και της μη λειτουργικές ζημιές. 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καταρτιστεί της 

Ισολογισμός είναι οι παρακάτω: 

 

1. Ειλικρίνεια 

2. Σαφήνεια 

http://www.euretirio.com/2010/06/logistiki-xrisi-periodos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/arxi-tis-apokalypsis/
http://www.euretirio.com/arxi-tis-antikeimenikotitas/
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3. Συνέπεια 

4. Συγκρισιμότητα 

 

Για να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει ο ισολογισμός να 

καταρτίζεται ως εξής: 

 Να καταρτίζεται βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών. 

 Να ακολουθεί την διενέργεια της φυσικής απογραφής. 

 Να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα. 

 Να περιέχει λογαριασμούς με σαφείς τίτλους. 

 Οι λογαριασμοί να είναι ταξινομημένους σε ομάδες. 

 Να παρουσιάζει πάνω από μία λογιστικές της για σύγκριση. 

 Να δίνονται όπου χρειάζεται οι αναγκαίες οικονομικές πληροφορίες 

για την ικανοποίηση της βασικής λογιστικής αρχής της πλήρους γνωστοποίησης. 

 Να φαίνεται η επωνυμία της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται ο 

Ισολογισμός 

 Να φαίνεται η νομική μορφή της 

 Να φαίνεται το αντικείμενο της δραστηριότητας της 

 Να φαίνεται ο τίτλος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Να φαίνεται το είδος του Ισολογισμού 

 Να φαίνεται η ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού 

 Να φαίνεται η λογιστική χρήση που καλύπτεται 

 Να φαίνεται η νομισματική μονάδα 

 Να φαίνονται οι ενδείξεις Ενεργητικό και Παθητικό 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.  Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 

http://www.euretirio.com/synepeia-logistikon-methodon/
http://www.euretirio.com/2010/06/logistikes-arxes.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apografi.html
http://www.euretirio.com/2013/05/empisteftikes-plirofories.html
http://www.euretirio.com/2010/06/arxi-tis-apokalypsis.html
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Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος 

κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, καταχωρίζεται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. Τα στοιχεία του πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες,  οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση 

που αφορά ο ισολογισμός και στην προηγούμενη χρήση. 

Συνοπτικά, στην περίπτωση της ανωνύμου εταιρίας αυτός αρχίζει με το 

υπόλοιπο  

του λογαριασμού «Υπόλοιπο εις νέον» στην αρχή της περιόδου. Το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) αρχίζει με τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης και  

μετά προσθέτει σ’ αυτά το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπόλοιπο εις νέον». Στην 

περίπτωση που υπάρχουν ζημίες προηγούμενων χρήσεων, δεν είναι δυνατή η διανομή 

οποιουδήποτε ποσού, αν δεν εξαλειφθούν είτε με κέρδη είτε με αποθεματικά. Στη 

συνέχεια προστίθενται τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, φορολογικές 

διαφορές προηγούμενων χρήσεων, αν υπάρχουν, καθώς και ότι αποθεματικά έχει 

αποφασιστεί να μοιραστούν σ’ αυτή τη χρήση. Από το σύνολο αυτό αφαιρείται ο 

φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης και στη συνέχεια εμφανίζεται ο τρόπος 

που διατίθεται το υπόλοιπο, δηλαδή σε μέρισμα, διάφορα αποθεματικά, αμοιβές 

διοικητικού συμβουλίου και ότι απομένει αποτελεί το υπόλοιπο του λογαριασμού 

«Υπόλοιπο εις νέον» στο τέλος αυτής της χρήσης.  

 

 

3.3.4.  Η κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 

 

Και η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, 

καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων, 

ενώ δε δημοσιεύεται υποχρεωτικά.  

Όλα τα στοιχεία της κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 

απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση στην οποία 

αναφέρεται ο ισολογισμός και στην προηγούμενη. Έχει σημαντική βαρύτητα διότι 

παρέχει πληροφορίες οι οποίες δεν παρέχονται από τις άλλες οικονομικές 

καταστάσεις. Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης, δηλαδή το 

αποτέλεσμα από τις τακτικές – οργανικές εργασίες της επιχείρησης καθώς και τα 
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αναλυτικά στοιχεία του μικτού κέρδους διότι παρουσιάζονται σε αυτόν οι αγορές, οι 

πωλήσεις και τα αποθέματα αρχής και τέλους χρήσης, καθώς και τα κατ΄ είδος 

οργανικά έξοδα της χρήσεως. Επίσης δίνει μια συνοπτική εικόνα της δραστηριότητας 

που συντελέστηκε από την οικονομική μονάδα και αποτελεί πηγή πληροφοριών και 

για την ίδια την επιχείρηση, αλλά και για τους ενδιαφερόμενους. 

 

3.3.5   Το προσάρτημα (λογιστικές μέθοδοι και επεξηγηματικές 

σημειώσεις) 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που αναλύθηκαν παραπάνω είναι περιληπτικές 

με αποτέλεσμα να μη υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μπορούν να ενημερώσουν 

τους ενδιαφερόμενους σχετικά με λογαριασμούς και μεγέθη της επιχείρησης. Οι 

πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο προσάρτημα με αποτέλεσμα να συμβάλλουν 

στην πληρέστερη κατανόηση και βέλτιστη ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων.  

Το προσάρτημα του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων είναι 

υποχρεωτικό για εκείνες τις επιχειρήσεις για τις οποίες το προβλέπει η ισχύουσα 

νομοθεσία.   Το προσάρτημα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων, συντάσσεται και δημοσιοποιείται υποχρεωτικά με την 

καταχώρηση του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης του Υπουργείου Εμπορίου αλλά δεν δημοσιεύεται στις εφημερίδες. 

Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να 

περιέχονται στο προσάρτημα: 

 

 Στις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων 

 Στους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού 

 Στις αγορές, βελτιώσεις, προσθήκες και πωλήσεις παγίων στοιχείων 

 Στις μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων 

 Στη συνδεσμολογία και τους κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών 

 Στις παρεκκλίσεις από καθιερωμένες μεθόδους 
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 Στο προσωπικό που ασχολήθηκε στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και τις 

αποδοχές του 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  :  Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 

4.1. Εισαγωγή  

 

Οι λογιστικές καταστάσεις,  οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή 

πληροφοριών, παρέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος για την οικονομική μονάδα έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τις σωστές 

αποφάσεις.  Ωστόσο,  για  να μπορεί κανείς να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για μία 

επιχειρηματική μονάδα είναι απαραίτητες και κάποιες άλλες πληροφορίες,  οι οποίες 

περιλαμβάνονται στους απολογισμούς,  που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις,  καθώς 

επίσης και άλλα εξωλογιστικά δεδομένα. Έτσι οι όποιες σημειώσεις που συνοδεύουν 

τις λογιστικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των τελευταίων και 

πρέπει να μελετώνται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και της 

αξιολόγησης των δεδομένων της οικονομικής μονάδας. Το ρόλο αυτό καλείται να 

παίξει η Χρηματοοικονομική Ανάλυση.  

 

 

4.2. Σκοπός  της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρηση αποσκοπεί να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ. Αν και τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται αφορούν προγενέστερες χρήσεις, ένας αναλυτής προσπαθεί να 

προβλέψει τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό.  

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και η τεχνική που χρησιμοποιείται 

κάθε φορά, μπορεί να γίνεται από διαφορετική σκοπιά, σύμφωνα πάντα με το 

αποτέλεσμα που επιθυμεί ο κάθε ενδιαφερόμενος. Έτσι είναι χρήσιμο πριν από κάθε 
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ανάλυση να γίνεται ανακατάταξη και ομαδοποίηση ορισμένων λογαριασμών των 

λογιστικών καταστάσεων προκειμένου να:  

• Μειώνονται εκείνα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία 

και μελέτη.  

• Η κατάταξή τους να είναι τέτοια που θα διευκολύνει τις επιδιώξεις του 

οικονομικού αναλυτή.  

• Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ορισμένων αθροισμάτων, καθώς επίσης και 

 ορισμένων επί μέρους ποσών,  με τα οποία να μπορούν να υπολογιστούν ορισμένοι 

αριθμοδείκτες 

 

 

4.3. Η χρησιμότητα των Αριθμοδεικτών στην χρηματοοικονομική ανάλυση 

 

 

Ένα σημαντικό εργαλείο κατά την χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η χρήση 

αριθμοδεικτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των 

οικονομικών μονάδων.  

Οι αριθμοδείκτες εκφράζουν την σχέση ενός λογαριασμού (κονδυλίου) του 

ισολογισμού ή της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης προς έναν άλλο. Μέσω 

αυτών μπορεί ένας αναλυτής να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Μεμονωμένα δεν  μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης μιας 

οικονομικής μονάδας. Θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλους αριθμοδείκτες. Μόνο 

έτσι βοηθάει στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Το βασικό πλεονέκτημα των δεικτών, πέρα από την ευκολία υπολογισμού 

τους, είναι ότι επιτρέπουν συγκρίσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιμέρους 

επιχειρήσεων,  με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση 

διαστρωματικών και διαχρονικών δεδομένων.  Το γεγονός αυτό τους καθιστά 

εξαιρετικά 

χρήσιμους για μια σειρά εφαρμογών (μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης της 

τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της επιχείρησης),  

κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:  

 Εκτίμηση της βιωσιμότητας μιας μονάδας 

 



38 
 

 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός επενδυτικού σχεδίου (ή γενικότερα, 

ενός προγράμματος δράσης).  

 Πρόβλεψη χρεοκοπίας 

 Εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης.  

 

Στις πιο πάνω εφαρμογές, οι δείκτες άλλοτε χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 

μιας ποιοτικής ανάλυσης και άλλοτε ως μεταβλητές συγκεκριμένων υποδειγμάτων, τα 

οποία συνήθως εκφράζουν γραμμικές σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων που 

περιλαμβάνονται σε αυτά. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαίο να εξετάζεται 

κατά πόσο οι ιδιότητες των κατανομών των δεικτών, που χρησιμοποιούνται ως 

μεταβλητές, ικανοποιούν τις υποθέσεις του αντίστοιχου υποδείγματος. 

Επειδή η διαδικασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αποσκοπεί στον 

εντοπισμό προβλημάτων και στην προοπτική επιτυχούς αντιμετώπισής τους, σε 

συνδυασμό με την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας, έγκειται, τελικά, στην κρίση 

του έμπειρου αναλυτή, μέσω της χρήσης και αξιολόγησης των σωστών 

αριθμοδεικτών, να αναδείξει τυχόν τέτοιες καταστάσεις και να εξαγάγει αξιοποιήσιμα 

συμπεράσματα. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει όχι μόνο να επιλέγονται οι κατάλληλοι 

αριθμοδείκτες ανάλογα με την κάθε περίπτωση, αλλά, επί πλέον, να μελετώνται σε 

συνδυασμούς μεταξύ τους, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος η χρήση μεμονωμένου 

αριθμοδείκτη να είναι παραπλανητική. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθμοδείκτη 

μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση άλλων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να 

συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. 

 

 

4.4. Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

 

 

Υπάρχει πληθώρα αριθμοδεικτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται κάθε φορά 

ανάλογα με τις επιδιώξεις και το είδος της έρευνας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

βασικές κατηγορίες και οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες. 

 

 

4.4.1. Δείκτες αποδοτικότητας  
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Ως αποδοτικότητα,  γενικά εννοούμε το αποτέλεσμα που προκύπτει από μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, εκφρασμένο ως ποσοστό των πόρων που 

χρησιμοποιήθηκαν γι’  αυτή.  

Στα πλαίσια της επιχείρησης ,  η αποδοτικότητα συνδέεται με την αξιοποίηση 

του συνόλου των πόρων της .  Επομένως,  οι αντίστοιχοι δείκτες εκφράζουν το 

σύνθετο αποτέλεσμα της χρήσης των πόρων αυτών σε όλες τις λειτουργίες της και 

παρέχουν έμμεσες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων σχετικά με 

τους επιχειρησιακούς συνδυασμούς των μέσων και λειτουργιών της μονάδας. 

Σημαντικοί δείκτες ,  σε αυτή την ομάδα είναι οι εξής: 

 

 

 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (ΜΠΚ) = 
𝛭𝜄𝜅𝜏ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε ποσοστό το Μικτό Περιθώριο Κέρδους με το 

οποίο πωλεί η επιχείρηση το προϊόν ή τις υπηρεσίες της. Επίσης δείχνει την  

αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο που καθορίζει  την τιμή του 

προϊόντος ή υπηρεσίας η επιχείρηση.  

 

 Λειτουργικό περιθώριο Κέρδους = 
𝛬 𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό  𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 

 

Η μεταβλητότητα των τιμών του δείκτη λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

διαχρονικά, αποτελεί πρώιμο δείκτη για τον επιχειρηματικό κίνδυνο της επιχείρησης.  

 

 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό   𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 

 

Ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους αντανακλά την τιμολογιακή πολιτική 

που ασκεί μια επιχείρησης, αλλά και την ικανότητα που έχει να ελέγχει τα 

λειτουργικά της έξοδα, τα χρηματοοικονομικά της έξοδα, αλλά και τους φόρους. 
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 Δείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Ενεργητικού προ φόρων (ROA): 

 

ROA = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

 

Ο δείκτης αυτός μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Επίσης αντανακλά την ικανότητα της 

διοίκησης να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους οικονομικούς πόρους της 

επιχείρησης ώστε να δημιουργούνται καθαρά κέρδη.  

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 

ROE = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

Ο δείκτης ROE υποδηλώνει την τιμή απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων, 

δηλαδή την ικανότητα του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα ίδια κεφάλαια και να 

δημιουργεί κέρδη. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται από δύο παράγοντες, 

την απόδοση του Ενεργητικού της επιχείρησης και τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης ή 

πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

 

4.4.2. Δείκτες Δραστηριότητας 

 

Χρησιμοποιώντας τους δείκτες δραστηριότητας, μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής κάποιων περιουσιακών στοιχείων, όπως 

παραδείγματος χάριν των αποθεμάτων και απαιτήσεων σε ρευστά. Η κατηγορία αυτή 
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μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τους 

πόρους της, ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις της.  

Ορισμένοι δείκτες αυτής της κατηγορίας εκφράζουν το αποτέλεσμα τους σε 

ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι σαν αποτέλεσμα είναι ένα κατανοητό και απλό αλλά 

δυναμικό εργαλείο για την επιχείρηση που την βοηθάει στην λήψη αποφάσεων. 

 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων =  

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης περιλαμβάνουν τις προνομιούχες και κοινές 

μετοχές, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και το σύνολο των 

παρακρατηθέντων κερδών (ορισμένοι αναλυτές δεν συμπεριλαμβάνουν τις 

προνομιούχες 

μετοχές στα ίδια κεφάλαια). 

 

 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων = 

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 

𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜄𝜍 ( 𝜄𝜎𝜋𝜌𝛼𝜅.𝜆𝜊𝛾.)
 

 

 

Ο Δείκτης αυτός παρουσιάζει το πόσο συχνά ανακυκλώνονται οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί της επιχείρησης μέσα σε ένα οικονομικό έτος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης τόσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα είσπραξης των απαιτήσεων της 

επιχείρησης.  

 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού =  

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
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Ο Δείκτης αυτός εκφράζει το βαθμό κατά τον οποίο η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί το ενεργητικό σε σχέση με τις πωλήσεις της. Με άλλα λόγια δείχνει τα 

έσοδα που δημιουργούνται από κάθε ευρώ που η επιχείρηση έχει επενδύσει στο 

Ενεργητικό της.  

 

 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξόφλησης Προμηθευτών =  

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈

𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃휀𝜐𝜏έ𝜍
 

 

Ο Δείκτης αυτός μας ενημερώνει πόσες φορές κατά τη διάρκεια ενός 

οικονομικού έτους δημιουργούνται και εξοφλούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της επιχείρησης Παρακολουθώντας το δείκτη αυτόν για συνεχόμενες οικονομικές 

χρήσεις, καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί 

μια επιχείρηση κατά τη χρηματοδότηση των αγορών της.  

 

4.4.3. Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Βιωσιμότητας 

 

Με τους δείκτες αυτούς εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μιας επιχείρησης 

να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας που 

απολαμβάνουν οι πιστωτές της (Νικολάου, 1999). Για να ελέγξουμε μακροχρόνια την 

οικονομική κατάσταση τα επιχείρησης, πρέπει προηγουμένως να δούμε αναλυτικά 

την κεφαλαιακή διάρθρωση της, δηλαδή τα διάφορα είδη των κεφαλαίων που 

χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση της.  

Η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης θεωρείται άριστη, όταν πετυχαίνει 

ισορροπία μεταξύ του κινδύνου που αναλαμβάνει και την απόδοση που επιδιώκει. 

 

 Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια = 
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𝛪𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που 

χρηματοδοτείται από τους πιστωτές (βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους) μιας 

επιχείρησης. Είναι τόσο σημαντικός όσο και ο Αριθμοδείκτης ρευστότητας, καθώς 

εμφανίζει την οικονομική κατάσταση μιας οικονομικής μονάδας και δείχνει τη 

μακροχρόνια ρευστότητα της .  

 

 Δείκτες Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγιο =  

 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈  𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛱ά𝛾𝜄𝛼
 

 

Μέσω του Αριθμοδείκτη Ίδια κεφάλαια προς Πάγιο μια επιχείρηση βρίσκει 

τον τρόπο χρηματοδότησης των παγίων επενδύσεων της. Όταν ο Αριθμοδείκτης 

σημειώνει άνοδο , σημαίνει ότι η επιχείρηση χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της σε 

μεγαλύτερο βαθμό από Ιδία κεφάλαια σε σχέση με τα Ξένα Κεφάλαια (δανεισμό). 

Βέβαια όταν ο  δείκτης είναι υψηλός, αντανακλά μια υπερβολική επένδυση της 

επιχείρησης σε πάγια στοιχεία, γεγονός που δεν σημαίνει ότι είναι πάντα θετικό, 

δεδομένου ότι απαιτεί υψηλές αποσβέσεις ετησίως, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα 

κέρδη της επιχείρησης.  

 

 

4.4.4. Δείκτες Ρευστότητας 

 

Χρησιμοποιώντας τους δείκτες ρευστότητας, μπορούμε να εξετάσουμε την 

σχέση μεταξύ του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια οι Αριθμοδείκτες Ρευστότητας αποτελούν μέρος του 
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Κεφαλαίου Κίνησης και δείχνουν την ικανότητα της επιχείρησης να εκπληρώνει της 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της από τα κυκλοφοριακά στοιχεία. Αναλυτικότερα, 

χαρακτηρίζουν πιστοληπτικά μια επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητα της να 

ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.   

 

 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας = 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜒𝜌ό𝜈𝜄휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Συγκρίνει τις υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες σε 12 μήνες με τα ενεργητικά 

που είτε είναι είτε θα γίνουν ρευστά στην ίδια χρονική περίοδο. 

 

 Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας = 

 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό − 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼 

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜒𝜌ό𝜈𝜄휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Αποτελεί πιο αυστηρό τεστ καθώς περιλαμβάνει κυκλοφοριακά στοιχεία που 

είτε είναι είτε μπορούν να μετασχηματιστούν σε μετρητά σχετικά εύκολα. 

 

 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας = 

 

𝛭휀𝜏𝜌𝜂𝜏ά + 𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈. 𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝛼 

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜒𝜌ό𝜈𝜄휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Ο  συγκεκριμένος  δείκτης  θα  μπορούσε  να χαρακτηριστεί ως ο πιο 

συντηρητικός δείκτης υπολογισμού της ρευστότητας μιας επιχείρησης, καθώς 

συσχετίζει τα διαθέσιμα (μετρητά) με τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  :  Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 

5.1 Γενικά 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα υπολογισθούν οι πιο σημαντικοί 

Αριθμοδείκτες των εταιρειών. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι από τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για το χρονικό διάστημα 2013-2015 για τις 

εταιρείες  

 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε..  

 VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 

 WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν και για τις τρείς 

εταιρείες, είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

   5.2 .       Εκτιμήσεις Αριθμοδεικτών 

 

 

Δείκτες αποδοτικότητας : 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Ενεργητικού προ φόρων (ROA): 

 

 

 ROA = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

        Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων 431.398 (76.852) 226.376 

Σύνολο Ενεργητικού 4.201.247 3.848.053 3.833.053 
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ROA 10,26 -1,997 59,06 

 

            Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων (25,035) (123,266) (29,508) 

Σύνολο Ενεργητικού 1.017,.511 1.056,356 1.320,587 

ROA -2,49 -11,669 -22,34 

 

 

                 WIND 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη προ φόρων (149,040)   

Σύνολο Ενεργητικού 892,459   

ROA -16,67   

 

 

Ο δείκτης αυτός μετράει κατά πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα επενδυμένα 

κεφάλαια της αποδοτικά. Παρατηρούμε ότι η Cosmote είναι η μόνη εταιρεία που 

σημείωσε θετικό δείκτη ROE για τα  έτη 2013 και 2015, ενώ το 2014 είχε επίσης 

αρνητικό δείκτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κέρδη είναι αρνητικά, δηλαδή οι 

εταιρείες παρουσίασαν ζημίες τις συγκεκριμένες χρονιές.  

 

 

 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό   𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
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         Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη  404.847 (128.465) 148.811 

Καθαρές πωλήσεις 1.280.964 1.202.222 1.165.011 

Περιθώριο Καθ. Κέρδους 31,60 -10,68 12,77 

     

 

         Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη (26.802,953) (122.781,930) (29.508,204) 

Καθαρές πωλήσεις 708.338 679.702 843.344 

Περιθώριο Καθ. Κέρδους -3,78 -18,06 -3,49 

 

 

WIND 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη  (149,040)   

Καθαρές Πωλήσεις 525.331   

Περιθώριο Καθ. Κέρδους -28,37   

 

 

Όπως  έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο, ο δείκτης αυτός δείχνει την καλή 

και συνετή οργάνωση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, δείχνει με τι ποσοστό κέρδους 

λειτουργεί η εταιρεία. Παρατηρώντας κανείς τα αποτελέσματα και για τις τρείς 

επιχειρήσεις, μπορεί να συμπεράνει ότι δεν είναι ικανοποιητικά. Ιδίως για την 
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Vodafone ο δείκτης έχει αρνητικό πρόσημο και για τις τρείς συνεχόμενες χρονιές, με 

ιδιαίτερα άσχημο αποτέλεσμα το 2014. Αυτό οφείλεται φυσικά στο γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη εταιρεία σημείωσε ζημίες το διάστημα αυτό. 

 

 

 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (ΜΠΚ) = 
𝛭𝜄𝜅𝜏ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 

 

 

Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Μικτό Κέρδος  480.733 437.702 428.747 

Καθαρές Πωλήσεις 1.280.964 1.202.222 1.165.011 

Περιθώριο Μικτού 

Κέρδους 

37,52 36,40 36,8 

 

 

            Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Μικτό Κέρδος  315.502 333.441 257.841 

Καθαρές Πωλήσεις 708.339 679.702 843.344 

Περιθώριο Μικτού 

Κέρδους 

44,54 49,05 30,5 

 

 

 

WIND 

Έτος 2013 2014 2015 
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Μικτό Κέρδος  161.389   

Καθαρές Πωλήσεις 525.331   

Περιθώριο Μικτού 

Κέρδους 

30,72   

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει σε ποσοστό το Μικτό Περιθώριο Κέρδους με το 

οποίο μια επιχείρηση πουλάει το προϊόν της, πόσο αποτελεσματική είναι η 

εκμετάλλευση, αλλά και τον τρόπο καθορισμού της τιμής του προϊόντος. Στην 

περίπτωση των τριών εταιρειών η Vodafone έχει τον υψηλότερο δείκτη, ο οποίος 

όμως το 2015 μειώνεται αισθητά. 

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 

ROE = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

         

 

        Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη  431.398 (128.465) 148.811 

Ίδια κεφάλαια 2.377.094 2.228.448 2.406.046 

ROE 18,15 -5,76 6,18 

     

 

         Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη (26.802,953) (123.266,409) (25.789,204) 
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Ίδια κεφάλαια 467.085 336.990 312.205 

ROE -5,73 -36,57 -8,26 

 

 

WIND 

Έτος 2013 2014 2015 

Καθαρά Κέρδη  (149,040)   

Ίδια κεφάλαια 65.340   

ROE -228,09   

 

Ο δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων δείχνει πόσο αποδοτικά μια 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της, ώστε να δημιουργήσει επιπλέον έσοδα 

δηλαδή κέρδη. Στην παρούσα εργασία μόνο η Cosmote το 2013 σημείωσε 

ικανοποιητικό ROE. Την επόμενη χρονιά μειώνεται κατά πολύ, με αποτέλεσμα να 

φτάσει σε αρνητικά επίπεδα. Αρνητικούς δείκτες σημείωσαν και οι άλλες δύο 

εταιρείες. 

 

 

 

 

Δείκτες δραστηριότητας: 

 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων =  

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

        Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Πωλήσεις  1.280.964 1.202.222 1.165.011 
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Ίδια κεφάλαια 2.377.094 2.228.448 2.406.046 

Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων 

Κεφαλαίων 

0,53 0,53 0,48 

 

         Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Πωλήσεις  708.339 679.702 843.344 

Ίδια κεφάλαια 467.085 336.990 312.205 

Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων 

Κεφαλαίων 

1,51 2,01 2,70 

 

 

 

WIND 

Έτος 2013 2014 2015 

Πωλήσεις  525.331   

Ίδια κεφάλαια 65.340   

Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων 

Κεφαλαίων 

8,03   

 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει τον βαθμό χρησιμοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων 

της επιχείρησης ως προς τις πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Για την Cosmote 

ο δείκτης είναι χαμηλός με την τάση να μειώνεται. Αυτό οφείλεται στην οικονομική 

κρίση και στο γεγονός ότι οι πωλήσεις της εταιρείας συρρικνώνονται. Για την 

Vodafone εικόνα του συγκεκριμένου δείκτη είναι καλύτερη, δηλαδή είναι σε 

καλύτερα επίπεδα κι επίσης έχει την τάση να αυξάνεται.  
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 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού =  

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

         Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Πωλήσεις  1.280.964 1.202.222 1.165.011 

Σύνολο Ενεργητικού 4.201.247 3.848.053 3.833.053 

Δείκτης Κυκλοφορίας 

Ενεργητικού 

0,30 0,31 0,30 

 

 

 

 

         Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Πωλήσεις  708.339 679.702 843.344 

Σύνολο Ενεργητικού 1.017,.511 1.056,356 1.320,587 

Δείκτης Κυκλοφορίας 

Ενεργητικού 

0,69 0,64 0,63 

 

           WIND 

Έτος 2013 2014 2015 

Πωλήσεις  525.331   

Σύνολο Ενεργητικού 892,459   
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Δείκτης Κυκλοφορίας 

Ενεργητικού 

0,59   

 

 

Μέσω του δείκτη αυτού, μπορούμε να δούμε αν και πόσο συχνά η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της για να πραγματοποιήσει πωλήσεις. 

Παρατηρούμε ότι η Cosmote κινείται σε σταθερά επίπεδα όσο αφορά το δείκτη 

αυτόν, ενώ η Vodafone σημειώνει μια μικρή πτώση. Γενικότερα ωστόσο ο δείκτης 

κρίνεται ικανοποιητικός για μια επιχείρηση όταν είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα. 

 

 

Δείκτες Ρευστότητας:  

 

 

 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας = 

 
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆. 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌.

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜒𝜌ό𝜈𝜄휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

      

    Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Συνολ. Κυκλοφορ.  676.964 516.223 520.974 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 928.840 812.545 770.795 

Δείκτης Γενικής 

Ρευστότητας 

0,72 0,63 0,67 

 

         Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Συνολ. Κυκλοφορ. 193.755 178.092 301.457 
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Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 254.476 215.212 464.753 

Δείκτης Γενικής 

Ρευστότητας 

0,76 0,82 0,64 

 

             WIND  

Έτος 2013 2014 2015 

Συνολ. Κυκλοφορ. 187.134   

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 230.389   

Δείκτης Γενικής 

Ρευστότητας 

0,81   

 

 

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας ή Κυκλοφοριακής Ρευστότητας μας δίνει μια 

εικόνα σχετικά με τις υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες σε 12 μήνες με τα ενεργητικά 

που είτε είναι είτε θα ρευστοποιηθούν στην ίδια χρονική στιγμή.  

 

 Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας = 

 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌. −𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼 

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜒𝜌ό𝜈𝜄휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

      

 

    Cosmote 

Έτος 2013 2014 2015 

Κυκλοφορ. - Αποθέματα 656.090 501.572 497.176 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 928.840 812.545 770.795 

Δείκτης Ειδικής 0,70 0,61 0,64 
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Ρευστότητας 

 

         Vodafone 

Έτος 2013 2014 2015 

Κυκλοφορ. - Αποθέματα 187.803 171.724 292.741 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 254.476 215.212 464.753 

Δείκτης Ειδικής 

Ρευστότητας 

0,73 0,79 0,62 

 

             WIND  

Έτος 2013 2014 2015 

Κυκλοφορ. - Αποθέματα 182.204   

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 230.389   

Δείκτης Ειδικής 

Ρευστότητας 

0,79   

 

 

Ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας στοιχεία του ενεργητικού που μπορούν να 

μετατραπούν σε μετρητά εντός της περιόδου λήξης των υποχρεώσεων. 

Οι δείκτες που προηγήθηκαν κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και για τις τρείς 

εταιρείες. Συγκεκριμένα, η Cosmote έχει μια καθοδική πορεία αρχικά (2014), όμως 

καταφέρνει την επόμενη χρονιά να ανακάμψει. Αντιθέτως η Vodafone την πρώτη 

χρονιά σημειώνει μια μικρή αύξηση, η οποία όμως την επόμενη χρονιά ανατρέπεται, 

με αποτέλεσμα η τελική πτώση να είναι μεγάλη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  :  Συμπεράσματα 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί , επιχειρείται να γίνει μια αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των Αριθμοδεικτών που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Cosmote: 

Όσον αφορά την εταιρεία Cosmote υπολογίστηκαν αρχικά οι Δείκτες 

αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους το 2013 είναι 

37,52 %, ενώ την επόμενη χρονιά μειώνεται σε 36,40% και 36,80% το 2015. 

Θεωρείται ότι κυμαίνετε σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου του γεγονότος ότι 

λόγω των οικονομικών συγκυριών οι πωλήσεις του κλάδου έχουν μειωθεί γενικότερα 

λόγω μειωμένης ζήτησης.  

Ο δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους, σημειώνει μεγάλες αυξομειώσεις. 

Παρατηρούμε ότι ενώ το 2013 βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο (31,60%), την 

επόμενη χρονιά περνάει σε αρνητικά επίπεδα λόγω της ζημιάς χρήσης της εταιρείας.  

Ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού (ROA), ο οποίος μετρά την 

απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, ξεκινάει από το επίπεδο του 

10,26%, όμως την επόμενη χρονιά μειώνεται με αποτέλεσμα να αγγίζει αρνητικό 

πρόσημο (-2%). Ωστόσο το 2015 διαγράφει ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα 

φτάνοντας το 59,6%. 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) επίσης έχει αρνητικό 

πρόσημο το 2014. Αυτό οφείλεται στις ζημιές χρήσης που σημείωσε εκείνη την 

χρονιά η εταιρεία. 

Εκτός από τους δείκτες Αποδοτικότητας, υπολογίστηκαν και δείκτες 

Δραστηριότητας. Ξεκινώντας από το Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων 

κεφαλαίων, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 

(0,53) τις πρώτες δύο χρονιές που μελετάμε, ενώ ση συνέχεια μειώνεται κι άλλο. Ο 

δείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια της σε 

σχέση με τις πωλήσεις. Δεδομένου ότι οι πωλήσεις είναι συρρικνωμένες, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, συνεπάγεται και το χαμηλό επίπεδο του δείκτη. 
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Ο επόμενος δείκτης της κατηγορίας που υπολογίστηκε είναι ο δείκτης 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού. Και αυτός ο δείκτης βρίσκεται 

σε χαμηλά επίπεδα (0,30), με μια μικρή αύξηση το 2014. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

απεικονίζει πόσο εντατικά μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού 

της για να πραγματοποιήσει πωλήσεις. 

Τέλος, στην εργασία υπολογίστηκαν και κάποιοι δείκτες ρευστότητας. Ο 

Δείκτης γενικής Ρευστότητας είναι για όλες τις χρονιές κάτω από τη μονάδα, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι δεν είναι επαρκής η ρευστότητα της επιχείρησης για το 

βραχυχρόνιο διάστημα. Το 2012 βρίσκεται στο 0,72, ενώ την επόμενη χρονιά υπέστη 

μείωση, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο 0,63. Το 2015 ανακάμπτει και φτάνει στο 

0,67. Ο δείκτης Ειδικής ρευστότητας κινείται σε ανάλογα επίπεδα και για τις τρείς 

χρονιές.  Και αυτός κινείται κάτω από τη μονάδα, έχοντας το καλύτερο αποτέλεσμα 

το 2013 (0,70) . 

 

Vodafone: 

 Όσον αφορά την εταιρεία Vodafone υπολογίστηκαν οι ίδιοι Δείκτες, 

ξεκινώντας με τους δείκτες  αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Μικτού 

Περιθωρίου Κέρδους το 2013 είναι 44,54 %, ενώ την επόμενη χρονιά αυξάνεται σε 

49,05% και στη συνέχεια μειώνεται σε 30,5% το 2015. Θεωρείται ότι κυμαίνετε σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου του γεγονότος ότι λόγω των οικονομικών 

συγκυριών οι πωλήσεις του κλάδου έχουν μειωθεί γενικότερα λόγω μειωμένης 

ζήτησης.  

Ο δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους, αντιθέτως βρίσκεται σε ιδιαίτερα 

χαμηλά επίπεδα. Παρατηρούμε ότι ενώ το 2013 είναι στο -3,78% ενώ την επόμενη 

χρονιά μειώνεται κι άλλο στο -18,06%. Τα ιδιαίτερα χαμηλά αποτελέσματα του 

δείκτη οφείλονται στη ζημία χρήσης που σημείωσε η  εταιρεία όλο το διάστημα που 

μελετάμε.  

Ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού (ROA), ο οποίος μετρά την 

απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, είναι αρνητικός και συνεχώς 
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μειούμενος για όλο το διάστημα. Ιδιαίτερα άσχημο είναι το αποτέλεσμα το 2015 όπου 

πέφτει στο -22,34%.  

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) επίσης έχει αρνητικό 

πρόσημο και για τις τρείς χρονιές.  Το 2014 παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση, 

αγγίζοντας το -36,57%. 

Όσον αφορά τους δείκτες Δραστηριότητας, υπολογίστηκε αρχικά  ο δείκτης. 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων κεφαλαίων. Εδώ τα αποτελέσματα είναι καλύτερα 

σε σχέση με την Cosmote. Την πρώτη χρονιά ο δείκτης είναι στο 1,51 φορές και στη 

συνέχεια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ο δείκτης αυτός, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο σημείο δείχνει κατά πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια 

της σε σχέση με τις πωλήσεις. Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών η εταιρεία 

χρησιμοποιεί ικανοποιητικά τα ίδια κεφάλαια της.. 

Ο επόμενος δείκτης της κατηγορίας που υπολογίστηκε είναι ο δείκτης 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού. Και αυτός ο δείκτης βρίσκεται 

σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την Cosmote. Βέβαια κατά την διάρκεια της 

τριετίας παρουσιάζει μια μικρή μείωση. Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει πόσο 

εντατικά μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού της για να 

πραγματοποιήσει πωλήσεις. 

Τέλος, στην εργασία υπολογίστηκαν και κάποιοι δείκτες ρευστότητας. Και για 

την Vodafone ο Δείκτης γενικής Ρευστότητας είναι για όλες τις χρονιές κάτω από τη 

μονάδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι επαρκής η ρευστότητα της 

επιχείρησης για το βραχυχρόνιο διάστημα. Το 2012 βρίσκεται στο 0,76, ενώ την 

επόμενη χρονιά παρουσιάζει μια μικρή αύξηση, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο 

0,82. Το 2015 όμως ξαναμειώνεται και φτάνει στο 0,64. Ο δείκτης Ειδικής 

ρευστότητας κινείται σε ανάλογα επίπεδα και για τις τρείς χρονιές.  Και αυτός 

κινείται κάτω από τη μονάδα, έχοντας το καλύτερο αποτέλεσμα το 2014 (0,79) . 
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WIND:  

Τέλος, όσον αφορά την εταιρεία Wind υπολογίστηκαν και πάλι οι ίδιοι 

Δείκτες, ξεκινώντας με τους δείκτες  αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 

Μικτού Περιθωρίου Κέρδους το 2013 είναι 30,72 %. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

κυμαίνετε σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένων των οικονομικών συγκυριών, οι 

οποίες όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο είχαν ως αποτέλεσμα οι 

πωλήσεις του κλάδου να μειωθούν γενικότερα λόγω της μειωμένης ζήτησης.  

Ο δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους, αντιθέτως βρίσκεται σε ιδιαίτερα 

χαμηλά επίπεδα. Παρατηρούμε ότι ενώ το 2013 είναι στο -28,37%. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δείκτης αυτός είναι ο πιο χαμηλός δείκτης σε σχέση με 

τις άλλες δύο εταιρείες που μελετά η εργασία.    

Ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού (ROA), ο οποίος μετρά την 

απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, είναι αρνητικός και 

συγκεκριμένα κυμαίνεται στο -16,67%. Συνεπώς η WIND δεν χρησιμοποιεί 

αποδοτικά τα στοιχεία του Ενεργητικού της (τα επενδυμένα κεφάλαια).  

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) επίσης έχει αρνητικό 

πρόσημο και μάλιστα κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, αγγίζοντας το -

228,09%. Συγκρίνοντας το αποτέλεσμα αυτό με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των 

άλλων εταιριών, διαπιστώνει κανείς την μεγάλη αδυναμία της εταιρίας να 

αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια της.    

Όσον αφορά τους δείκτες Δραστηριότητας, υπολογίστηκε αρχικά  ο δείκτης. 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων κεφαλαίων. Εδώ τα αποτελέσματα είναι καλύτερα 

σε σχέση με την Cosmote και την Vodafone. Ο δείκτης είναι στο 8,03 φορές, δηλαδή 

η εταιρία χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια της 8,03 φορές σε σχέση με τις πωλήσεις. 

Πρέπει όμως να προστεθεί ότι ένας βασικός λόγος για το αποτέλεσμα είναι το 

γεγονός ότι οι πωλήσεις είναι μειωμένες συγκριτικά με τις άλλες εταιρίες.  

Ο επόμενος δείκτης της κατηγορίας που υπολογίστηκε είναι ο δείκτης 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνολικού Ενεργητικού. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

απεικονίζει πόσο εντατικά μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού 

της για να πραγματοποιήσει πωλήσεις. Δεδομένου και πάλι των μειωμένων 
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πωλήσεων, ο δείκτης βρίσκεται σε ανάλογα επίπεδα με τις άλλες δύο εταιρίες, 

δηλαδή είναι 0,59 φορές.   

Τέλος, στην εργασία υπολογίστηκαν και κάποιοι δείκτες ρευστότητας. Και για 

την WIND ο Δείκτης γενικής Ρευστότητας είναι μικρότερος της μονάδα, γεγονός που 

αποδεικνύει και για την εταιρεία αυτή ότι δεν είναι επαρκής η ρευστότητα της 

επιχείρησης για το βραχυχρόνιο διάστημα. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο 0,81 %. Ο 

δείκτης Ειδικής ρευστότητας κινείται και αυτός κάτω από τη μονάδα, δηλαδή στο 

0,79%. 

 

Σχόλια 

Ο κλάδος των εταιριών κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζει μεγάλο 

ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο να 

αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές τους, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.  

Η Cosmote κατάφερε να κρατήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη της σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό. Μάλιστα κράτησε το 

υψηλότερο μερίδιο στην αγορά, βάσει αριθμού συνδρομητών.  

Η Vodafone αντιθέτως δεν είχε τα προσδοκώμενα γι αυτήν αποτελέσματα, 

δεδομένου ότι η πορεία των εσόδων αλλά και των κερδών ήταν αρνητική.      

Τέλος η WIND είχε την δυσμενέστερη εικόνα από τις εταιρίες, με μειωμένες 

πωλήσεις και κατ΄ επέκταση  κέρδη.  

Κλείνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψει κανείς ότι οι δείκτες σε γενικές 

γραμμές και για τις τρείς εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα καλοί. Αυτό φυσικά οφείλεται 

στην οικονομική κρίση που διανύει η χώρα, με αποτέλεσμα η ζήτηση για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να είναι 

μειωμένη.       
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των εταιρειών Cosmote, Vodafone και  Wind για τα έτη 2013, 2014 και 2015. 

  



64 
 

  



65 
 

- 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

  



67 
 

 

 

 

 

  



68 
 

 

 



69 
 

 

 

  



70 
 

 



71 
 

 

  



72 
 

 



73 
 

 

 



74 
 

 

 

  



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων  01/01/2013  - 

31/12/2013 

 

 

 

 

 


