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Περίληψη 

 

Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατεύεται την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των εταιριών 

του κλάδου της ακτοπλοΐας κατά την περίοδο της κρίσης, ήτοι κατά την περίοδο 2007-2013. 

Στην εργασία συµπεριλήφθηκαν οι 4 εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες 

του κλάδου καθώς και η εταιρία Hellenic Seaways η οποία, αν και µη εισηγµένη, κατέχει 

σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Η επιλογή των ετών έγινε 

µε γνώµονα την αρχή και την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα. 

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι της συγκεκριµένης εργασίας είναι αρχικά η ανάλυση των 

λογιστικών καταστάσεων των εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας, µε σκοπό την εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων αναφορικά µε την πορεία αυτών κατά την διάρκεια της 

οικονοµικής ύφεσης. Η παρούσα εργασία στοχεύει επίσης στην ανάλυση των κύριων  

χαρακτηριστικών του κλάδου της ακτοπλοΐας καθώς και στην ανάλυση της παγκόσµιας και 

εγχώριας οικονοµίας µε σκοπό την διαπίστωση της επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

στην πορεία των εταιριών του κλάδου.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και την αποτελεσµατική ανάλυση της πορείας 

των εταιριών του κλάδου, χρησιµοποιήθηκε ως µέθοδος χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης η 

εξέταση επιλεγµένων αριθµοδεικτών καθώς και η ανάλυση µέσω συγκριτικών οικονοµικών 

καταστάσεων, καταστάσεων ποσοστών τάσης καθώς και ποσοστών κοινού µεγέθους. Τέλος, 

αξίζει να σηµειωθεί πως στο τελευταίο µέρος της εργασίας παρατίθενται οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, όπως αυτές δηµοσιεύθηκαν στα ετήσια ενηµερωτικά δελτία των 

υπό εξέταση εταιριών.   
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικειµενικός Σκοπός  

Ο αντικειµενικός σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η παρουσίαση και η 

ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ελληνικών εταιριών  του 

κλάδου της ναυτιλίας, κατά την περίοδο της κρίσης, ήτοι κατά την περίοδο 2007-

2013. Η µελέτη αυτή, λοιπόν, στοχεύει στη διερεύνηση και στην ανάλυση των 

οικονοµικών καταστάσεων των κάτωθι εταιριών, εισηγµένων στο Χ.Α.Α. και µη,  µε 

σκοπό να διαπιστώσουµε την επίδραση της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα του κλάδου της ναυτιλίας. Οι υπό εξέταση εταιρίες είναι οι 

ακόλουθες:   

 

• Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε (Minoan lines)  

• Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (Blue star ferries)  

• Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Α.Ε. (Νel lines)  

• Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε. (Anek lines)  

• Χελλένικ Σηγουέϊς (Hellenic Seaways) 

 

Σηµειώνεται πως οι πρώτες τέσσερις εταιρίες είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, σε αντίθεση µε  την εταιρία Hellenic Seaways, η 

οποία δεν είναι εισηγµένη. Συµπεριλήφθηκε ωστόσο στην µελέτη µας, µιας και 

καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό στην προτίµηση του καταναλωτικού κοινού.  

1.2 Μεθοδολογία  Εργασίας  

Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας η µεθοδολογία η οποία 

χρησιµοποιήθηκε έχει επαγωγικό χαρακτήρα (top-down analysis) και αναφέρεται 

στην περίοδο 2007-2013. 

Αρχικά, θα παρουσιάσουµε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρίες, µε απώτερο σκοπό αφενός να 

διαπιστώσουµε την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην πορεία του κλάδου 
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της ναυτιλίας, και αφετέρου να αναλύσουµε την θέση που κατέχουν οι ανωτέρω 

εταιρίες στον ευρύτερο κλάδο. 

Για να επιτύχουµε τον σκοπό µας, η µεθοδολογική προσέγγιση που θα 

χρησιµοποιήσουµε, είναι η ταξινόµηση της διαδικασίας σε τέσσερις διαδοχικές 

φάσεις: 

• Στατιστική Ανάλυση 

• Κριτική ∆ιερεύνηση Αριθµοδεικτών 

• Κριτική ∆ιερεύνηση Πινάκων Κίνησης Κεφαλαίου 

• Εξαγωγή Συµπερασµάτων 

Οι πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία των υπό εξέταση εταιριών, 

που αφορούν την περίοδο 2007-2013, αντλήθηκαν από τις επίσηµες ιστοσελίδες 

αυτών, όπως αυτά δηµοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ.  

 

1.3 Χρησιµότητα  

Αναµφίβολα , η ανάλυση των κύριων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας 

εταιρίας αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας ενέργεια , καθώς παρουσιάζει τις πηγές 

άντλησης κεφαλαίων, τις επενδύσεις στις οποίες έχουν δεσµευτεί τα κεφάλαια αυτά, 

όπως επίσης και τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία επέτυχε αυτή κατά τη 

διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, συνήθως κατά τη διάρκεια ενός 

έτους. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η χρησιµότητα της συγκεκριµένης εργασίας 

είναι µεγάλη καθώς τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν θα µας επιτρέψουν να 

εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε την βιωσιµότητα των εν λόγω 

εταιρών, αλλά και τη γενικότερη πορεία του κλάδου της ναυτιλίας σε σχέση µε την 

παρούσα οικονοµική κατάσταση της χώρας µας.  

1.4 ∆ιάρθρωση Εργασίας  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια, ενώ κατά την ολοκλήρωσή της 

παρατίθενται τα σχετικά παραρτήµατα.  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο της 

διπλωµατικής εργασίας, παρατίθεται η εισαγωγή στο βασικό θέµα αυτής, και 
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παρουσιάζεται ο βασικός σκοπός αλλά και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε 

κατά την συγγραφή της µελέτης.    

Το δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει την γενικότερη οικονοµική κατάσταση που 

επικρατεί κατά την εξεταζόµενη επταετία τόσο στην ελληνική, όσο και στην 

παγκόσµια οικονοµία, µε κύριο σκοπό να κατανοήσουµε το εξωτερικό περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιούνται οι υπό µελέτη εταιρίες και να διαπιστώσουµε τις 

όποιες επιδράσεις µπορεί να επιφέρει το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον στην 

γενικότερη πορεία των εταιριών του κλάδου της ναυτιλίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται 

στην παρουσίαση της πορείας του εγχώριου και του παγκόσµιου ΑΕΠ, του ποσοστού 

ανεργίας αλλά και του πληθωρισµού,  για τα οποία παρατίθενται και οι σχετικοί 

πίνακες και διαγράµµατα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται ανάλυση του γενικότερου κλάδου της 

επιβατηγού ναυτιλίας, από την πορεία του οποίου σαφώς και επηρεάζονται οι υπό 

εξέταση εταιρίες. Το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζει τον κλάδο της επιβατηγού 

ναυτιλίας και την σηµασία αυτού στην ελληνική οικονοµία. Εν συνεχεία, 

παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου, η διάρθρωση αλλά και τα 

προβλήµατα αυτού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται παρουσίαση των υπό εξέταση πέντε 

εταιριών. Πιο συγκεκριµένα των εταιριών Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε (Minoan lines), 

Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (Blue star ferries), Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Α.Ε. (Νel 

lines), Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε. (Anek lines), Χελλένικ Σηγουέϊς 

(Hellenic Seaways). Κατά την παρουσίαση των εταιριών παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά όπως η επωνυµία, η διάρθρωση του οµίλου, ο στόλος και τυχόν 

βραβεύσεις αλλά και µελλοντικές βλέψεις αυτών. 

Το πέµπτο κεφάλαιο,  περιλαµβάνει την θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Παρουσιάζεται αρχικά ο σκοπός και η 

χρησιµότητα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, και παρατίθενται τα στάδια 

ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης. Στην συνέχεια, 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι κύριες κατηγορίες ενδιαφεροµένων, 

παρουσιάζονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και αναφέρονται οι κύριοι 

µέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. Στην τελευταία ενότητα του 

συγκεκριµένου κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στην ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών, 
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παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες αριθµοδεικτών και γίνεται αναφορά στην 

σηµασία του κάθε αριθµοδείκτη ξεχωριστά.  

Το έκτο κεφάλαιο, περιλαµβάνει την ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας, κατά την περίοδο 2007-2013. 

Η ανάλυση πραγµατοποιείται µέσω της κριτικής διερεύνησης αριθµοδεικτών, µέσω 

των συγκριτικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µέσω των καταστάσεων κοινού 

µεγέθους και των καταστάσεων ποσοστών τάσης. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συµπεράσµατα, όπως αυτά απορρέουν 

από την πραγµατοποιηθείσα ανάλυση, και αφορούν την πορεία των εξεταζόµενων 

εταιριών αλλά και την γενικότερη πορεία του κλάδου της ακτοπλοΐας.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση παραστήµατος στο οποίο 

περιλαµβάνονται οι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης των εταιριών για την 

εξεταζόµενη περίοδο όπως αυτά δηµοσιεύτηκαν στα ετήσια οικονοµικά δελτία των 

εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2.1 Γενικά  

Αναµφίβολα το κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει τόσο την ελληνική όσο και την 

παγκόσµια οικονοµία την τελευταία επταετία είναι η παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

Ως οικονοµική κρίση ορίζεται το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία 

χαρακτηρίζεται από µια διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της 

δραστηριότητας. Αναφερόµενοι στον όρο οικονοµική δραστηριότητα εννοούµε όλα 

τα µακροπρόθεσµα µεγέθη της οικονοµίας όπως την απασχόληση, το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν και τις επενδύσεις. Η έναρξη της συγκεκριµένης κρίσης τοποθετείται 

χρονικά στο δεύτερο εξάµηνο του 2007 και έχει ως αφετηρία τις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, σύντοµα ωστόσο επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο. Στις αγορές 

χρήµατος της Αµερικής παρουσιάστηκε πτώση των αξιών των κατοικιών καθώς και 

δυσκολία αποπληρωµής των δανείων µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί πρόβληµα 

ρευστότητας στις τράπεζες, οι οποίες αναγκάστηκαν να στραφούν σε εκτεταµένο 

δανεισµό από τις αγορές χρήµατος. Στις αρχές του 2008 το πρόβληµα είχε πλέον 

διογκωθεί µε τον τραπεζικό και τον κατασκευαστικό κλάδο να έχουν πληγεί 

ανεπανόρθωτα. Οι κύριες συνέπειες στην αγορά ήταν το σοβαρό και γενικευµένο 

πρόβληµα ρευστότητας, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας καθώς και η πτώση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνέπεια αυτών ήταν η έλλειψη χρηµατοδότησης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων γεγονός που οδήγησε στην πτώχευση τραπεζών τόσο στις 

Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο κόσµο. Σύντοµα η οικονοµική κρίση 

επεκτάθηκε πέρα από τον χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην πραγµατική 

οικονοµία µε αποτέλεσµα την ύφεση και την µείωση της απασχόλησης. Η αντίδραση 

των χωρών ήταν άµεση, µε την λήψη µέτρων που ως σκοπό είχαν την βελτίωση της 

ρευστότητας και την κινητοποίηση των επενδύσεων. Βασικός άξονας ήταν η 

εισαγωγή ρευστότητας στην οικονοµία που ως στόχο θα είχε την τόνωση της αγοράς 

και την λήψη µέτρων για την στήριξη των επιχειρήσεων. 
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2.2 Ανάλυση της Ελληνικής Οικονοµίας 

Το 2013 υπήρξε το έκτο συνεχές έτος οικονοµικής ύφεσης αλλά ταυτόχρονα και 

έτος καµπής, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, για την σταδιακή σταθεροποίηση 

της ελληνικής οικονοµίας. Εκτιµάται ότι δηµιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για 

τερµατισµό της ύφεσης κατά το 2014. Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην 

εκτίµηση αυτή είναι η τάση αποκατάστασης της ισορροπίας στο δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα και στο έλλειµµα εξωτερικού ισοζυγίου, η τάση προς σταθεροποίηση στον 

τραπεζικό τοµέα και η επιβράδυνση στην αύξηση της ανεργίας. Χαρακτηριστικό είναι 

πως ο ∆είκτης  Οικονοµικού Κλίµατος διαµορφώθηκε κατά το πρώτο τρίµηνο του 

2014 στις 99,1 µονάδες σηµειώνοντας την υψηλότερη τιµή των τελευταίων 6 χρόνων, 

γεγονός που υποδεικνύει πως σταδιακά διαµορφώνονται οι συνθήκες παγιοποίησης 

της οικονοµίας.  

Πίνακας 1 

Ζήτηση και ΑΕΠ για την περίοδο 2007-2013 

Ετήσια στοιχεία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΕΠ (σε σταθερές 

τιµές αγοράς) 
3,6 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 -4,4 

Ιδιωτική Κατανάλωση 3,6 4,3 -1,6 -6,2 -7,7 -9,1 -7,7 

∆ηµόσια Κατανάλωση 7,1 -2,6 4,9 -8,7 -5,2 -4,2 -3,5 

Ακαθάριστες 

επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου 

22,8 -14,3 -13,7 -15 -19,6 -19,2 -4,9 

Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 
3,8 1,7 -19,4 5,2 0,3 -2,4 2,7 

Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 
9,3 0,9 -20,2 -6,2 -7,3 -13,8 -5,9 

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος 
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Όπως παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα το ΑΕΠ παρουσιάζει θετικό 

πρόσηµο µόνο κατά την χρονιά 2007. Κατά την επόµενη διετία, τα πρώτα σηµάδια 

της οικονοµικής κρίσης αποτυπώνονται στην οικονοµία µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται σταδιακή µείωση του ΑΕΠ. Η τετραετία 2010-2013 χαρακτηρίζεται 

από σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 20,4%, συρρίκνωση ανάλογη της οποίας 

δεν έχει καταγραφεί µεταπολεµικά σε άλλη οικονοµία του ΟΟΣΑ, και που κατά 

κύριο λόγο οφείλεται στην υπέρµετρη πτώση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου καθώς 

και στην αύξηση των εισαγωγών τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. 

Κατά τη δεκαετία 2000-2010 η ελληνική οικονοµία χαρακτηριζόταν από  

αυξανόµενο έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, επιδεινούµενο έλλειµµα στο ισοζύγιο 

εξωτερικών συναλλαγών, πληθωρισµό υψηλότερο από εκείνον της ζώνης του ευρώ 

καθώς και υψηλό ποσοστό ανεργίας. Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 1, κατά την 

τετραετία 2007-2010 οι ανισορροπίες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την υψηλή ιδιωτική 

κατανάλωση, το υψηλό ποσοστό επενδύσεων σε κατοικίες, την πολύ χαµηλή κάλυψη 

των εισαγωγών από εξαγωγές και τις χαµηλές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονοµίας 

όσον αφορά την διαρθρωτική της επάρκεια.  

Κατά την περίοδο 2010-2013 η ιδιωτική κατανάλωση έχει υποχωρήσει µε ρυθµό 

περίπου 23%, γεγονός που αποδίδεται στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε µείωση 

των µισθών στο δηµόσιο τοµέα και αύξηση της φορολογίας, στη µείωση του αριθµού 

των απασχολούµενων καθώς και στην υποχώρηση των αµοιβών στην υπόλοιπη 

οικονοµία. Η υποχώρηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων είχε ως αποτέλεσµα 

τη συρρίκνωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το ήµισυ των συνολικών εξαγωγών , αυξήθηκαν κατά 

περίπου 16% την τελευταία τετραετία ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 

4,4%. Ως αποτέλεσµα οι συνολικές εξαγωγές κατά την τελευταία τετραετία 

αυξήθηκαν κατά 4,7%.  Ενώ το 2009 τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

κάλυπταν µόνο το 66% των δαπανών για εισαγωγές το 2013 το ποσοστό αυτό είναι 

πάνω από 90%, γεγονός που οφείλεται στην σηµαντική υποχώρηση των εισαγωγών. 

 

 

 



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

8 

 

2.2.1 Ανεργία  

Όπως ήταν αναµενόµενο η οικονοµική ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί η 

ελληνική οικονοµία είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων 

εργασίας γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του δείκτη ανεργίας σε πρωτοφανή 

υψηλά επίπεδα σε σχέση µε την µεταπολεµική ιστορία του κράτους αλλά και µε τα 

υπόλοιπα κράτη µέλη της ευρωζώνης.  Αναλυτικά η κατάσταση στην αγορά εργασίας 

στην χώρα µας κατά την τελευταία επταετία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 2 

Αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Εργατικό 

∆υναµικό* 
4.982,4 4.998,3 5.040,7 5.029,1 4.936,2 4.890,1 4.843,6 

Απασχολούµενοι 4.564,1 4.610,5 4.556,0 4.389,8 4.054,4 3.695,0 3.513,2 

Ανεργία % 8,3 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 27,4 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

Παρατηρούµε λοιπόν, πως κατά την πρώτη τριετία της κρίσης τα ποσοστά 

ανεργίας κυµάνθηκαν σε ποσοστά κάτω του 10% και σε µία περίπτωση µάλιστα 

είχαµε και οριακή µείωση του ποσοστού κατά 0,6%.  Ωστόσο, υπολογίζεται πως κατά 

την πενταετία 2009-2013 χάθηκαν 904,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει ραγδαία αύξηση του ποσοστού της ανεργίας όπως περιγράφεται και στον 

παραπάνω πίνακα. Αξίζει να σηµειωθεί πως το 2013 το ποσοστό ανεργίας άγγιξε το 

27,4%, µε το 58,3% να αφορά νέους κάτω των 25 ετών, ποσοστό που αποτελεί και το 

υψηλότερο στην Ευρώπη.  

Η εντυπωσιακή αύξηση του δείκτη ανεργίας κατά την περίοδο 2009-2013 

καθιστά αναγκαία την διερεύνηση της πορείας του σε 3 µηνιαία βάση. Για το λόγο 

αυτό παρατίθεται το ακόλουθο διάγραµµα το οποίο παρουσιάζει τα ποσοστά της 

ανεργίας στην χώρα µας ανά τρίµηνο κατά την περίοδο 2007-2013. 
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     ∆ιάγραµµα  7: Ανεργία ανά τρίµηνο 2007-2013 

 

Από το β’ τρίµηνο του 2009 και έπειτα η γραµµή ακολουθεί σταθερά ανοδική 

πορεία και µάλιστα παρατηρούµε πως µεταξύ του γ’ τριµήνου του 2009 και του 

αντίστοιχου τριµήνου του 2013 το ποσοστό ανεργίας µεταβλήθηκε από 9,3% το γ’ 

τρίµηνο του 2009 σε 12,4% στο γ’ τρίµηνο του 2010 και σε 27,0% το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2013, ποσοστό που αποτελεί και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης, πως το 1/5 των ανέργων για το 2013 υπήρξαν και 

άνεργοι το 2009 γεγονός που υποδηλώνει την µεγάλη διάρκεια της ανεργίας, η οποία 

συναντάται κυρίως σε άτοµα µεγάλης ηλικίας ή σε άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία. 

2.2.2 Πληθωρισµός  

Πίνακας 3 

Πληθωρισµός κατά την περίοδο 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Πληθωρισµός 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1,5 -0,9 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

Κατά το πρώτο έτος της µελέτης µας ο πληθωρισµός της Ελλάδας κυµάνθηκε 

στο 3%. Κατά την επόµενη τριετία υπήρξαν αυξήσεις και µειώσεις στο ποσοστό 
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πληθωρισµού το οποίο έλαβε την µεγαλύτερη τιµή του το 2010, παρουσιάζοντας 

αύξηση 3,4% σε σχέση µε το 2009. Η έξαρση του πληθωρισµού το 2010 οφείλεται 

στην µεγάλη αύξηση της έµµεσης φορολογίας καθώς και στην άνοδο της τιµής του 

αργού πετρελαίου στην παγκόσµια αγορά. Τα χρόνια που ακολούθησαν ο 

πληθωρισµός παρουσίασε πτωτική τάση, γεγονός που οφείλεται στην βαθειά ύφεση 

στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία καθώς και στην µεγάλη πτώση της 

εγχώριας ζήτησης. Το 2013 υπήρξε αποπληθωρισµός της τάξης του 0,9% γεγονός που 

οφείλεται εν µέρει και στην µείωση του κόστους καυσίµων αλλά και στην µείωση 

των τιµών στον κλάδο των επικοινωνιών, την εκπαίδευσης καθώς και της εστίασης. 

2.3 Ανάλυση της Παγκόσµιας Οικονοµίας  

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, η παγκόσµια οικονοµία συνεχίζει να 

χαρακτηρίζεται από υποτονικότητα, κυρίως λόγω  της επιβράδυνσης του ρυθµού 

ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι αναδυόµενες οικονοµίες, καθώς και από µεγαλύτερη 

σε διάρκεια ύφεση στη ζώνη του ευρώ.  

Πίνακας 4 

ΑΕΠ προηγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών 

 Αριθµός 

κρατών 

Μερίδιο % 

στο ΑΕΠ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Προηγµένες 

οικονοµίες  
35 50,4 2,7 0,8 -3,4 3,2 1,6 3,1 3,0 

    ΗΠΑ  19,5 2,0 1,1 -2,6 3,0 1,7 2,8 1,9 

    Ιαπωνία  5,5 2,4 -0,6 -6,3 4,4 -0,7 1,4 1,7 

    Ην. Βασίλειο  2.8 2,9 0,9 -4,9 2,1 0,7 0,3 1,7 

    Ζώνη του ευρώ 18 13,5 2,7 0,8 -4,1 1,9 1,4 -0,7 -0,4 

2.Αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες 
154 49,6 8,3 6,1 2,7 7,5 6,2 4,9 4,7 
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    Κίνα   14,7 13,0 9,0 9,2 10,4 9,2 7,7 7,7 

    Ρωσία  3,0 8,1 5,6 -8,5 4,3 4,3 3,4 1,5 

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Παρατηρούµε πως το παγκόσµιο ΑΕΠ συρρικνώνεται σταδιακά µετά το 2010, 

όπου τα συµπτώµατα της οικονοµικής κρίσης ήταν πλέον έκδηλα στους 

περισσότερους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας. Η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε 

στη δίνη της δυσµενέστερης µεταπολεµικά οικονοµικής συγκυρίας, αντιµετωπίζοντας 

διπλή κρίση, αρχικά στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και εν συνεχεία στην 

πραγµατική οικονοµία. 

Κατά την πρώτη διετία το παγκόσµιο ΑΕΠ συρρικνώθηκε γεγονός που 

υποδεικνύει την επιδείνωση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος, λόγω της 

εξαιρετικά µεγάλης αύξησης των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων αλλά 

και λόγω της απροσδόκητης αύξησης της έντασης και της έκτασης της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής αναταραχής το δεύτερο εξάµηνο του 2008. Ο ρυθµός ανόδου του 

παγκόσµιου ΑΕΠ υποχώρησε σηµαντικά το 2008 και διαµορφώθηκε στο 3,2%, 2,0% 

χαµηλότερα από το 2007. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 στις προηγµένες 

οικονοµίες ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε απότοµα το 2008, ενώ στις 

αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες, αν και επίσης υποχώρησε, παρέµεινε 

σχετικά υψηλός. 

Για το σύνολο του 2009, ωστόσο, η µεταβολή του ΑΕΠ στις προηγµένες 

οικονοµίες ήταν έντονα αρνητική, αντανακλώντας έτσι τον ασυνήθιστο συγχρονισµό 

της υποχώρησης όλων των µεγάλων οικονοµιών κατά την ύφεση της περιόδου 2008-

2009. Οι αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες επλήγησαν λιγότερο και 

κατέγραψαν σηµαντική επιβράδυνση της ανόδου της δραστηριότητας αλλά όχι 

ύφεση, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης και της συγκριτικά µικρότερης έκθεσης 

στα χρηµατοπιστωτικά προβλήµατα. Μετά την έντονη ύφεση του 2009, υπήρξε 

τελικά ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας κατά το 2010, γεγονός που 

αποτυπώνεται και από το δείκτη του παγκόσµιου ΑΕΠ, ο οποίος µετά την µείωσή του 

κατά 0,5% το 2009, παρουσίασε αύξηση κατά 5,0% το 2010. Ειδικότερα στις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες οι οποίες επλήγησαν και περισσότερο από την κρίση, η 
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ανάκαµψη υπήρξε εντονότερη, µε το ΑΕΠ να παρουσιάζει αύξηση 3,2% σε αντίθεη 

νε την µείωση 3,4% κατά την προηγούµενη χρονιά.  

Ωστόσο µετά την ισχυρή ανάκαµψη του 2010, η παγκόσµια οικονοµική 

δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2011, λόγω της κρίσης χρέους στις προηγµένες 

οικονοµίες και της αναγκαίας περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. Κατά το 

δεύτερο εξάµηνο του 2011 υπήρξε δραµατική άνοδος της αβεβαιότητας λόγω της 

εντεινόµενης κρίσης δηµοσίου χρέους στη ζώνη του ευρώ. Ο ρυθµός του παγκόσµιου 

ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε ποσοστό 3,9%, σε σχέση µε το 5,3% το 2010, επιβράδυνση 

που έγινε πιο αισθητή στις προηγµένες οικονοµίες οι οποίες αντιµετώπισαν σε 

µεγαλύτερο βαθµό τις συνέπειες της γενικότερης κρίσης χρέους.  

Κατά την επόµενη διετία η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα παρέµεινε 

υποτονική και ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ σχεδόν αµετάβλητος. Οι 

µέτριοι ρυθµοί ανόδου οφείλονται στην εξασθενηµένη εγχώρια ζήτηση σε πολλές 

οικονοµίες και της περιοριστικότερης νοµισµατικής πολιτικής στις αναδυόµενες 

οικονοµίες. 

 2.3.1 Ανεργία   

Αναµφίβολα, η οικονοµική αποσταθεροποίηση των περισσοτέρων κρατών από 

την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία ξέσπασε στα τέλη του 2007 και στιγµάτισε 

την µετέπειτα πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, έχει περιορίσει τις θέσεις εργασίας 

σε ολόκληρο τον κόσµο, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθµό των ανέργων. Στον 

παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η πορεία της παγκόσµιας ανεργίας κατά επταετία 

από τον 2007 µέχρι και το 2013.  

Πίνακας 5 

Παγκόσµια ανεργία 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ποσοστό 

ανεργίας % 
5,5 5,7 6,2 6,1 6,0 6,1 6,3 

Πηγή International Labour Organization 
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Παρατηρούµε πως κατά την πρώτη τριετία της κρίσης, όταν δηλαδή άρχισαν τα 

πρώτα σηµάδια της να διαφαίνονται στην πραγµατική οικονοµία το ποσοστό ανεργίας 

παρουσίαζε σταθερά ανοδική τάση. Έτσι λοιπόν, το ποσοστό της παγκόσµιας 

ανεργίας το 2009 άγγιξε το 6,2%, σαφώς αυξηµένο σε σχέση µε το 5,5% του 2007 και 

το 5,7% του 2008. Εν συνεχεία, υπήρξε σταθεροποίηση του ποσοστού σε µία τιµή 

κοντά στο 6% µε µικρές µεταβολές από χρόνο σε χρόνο. Το 2013 όµως, φαίνεται πως 

η παγκόσµια ανεργία έσπασε το φράγµα  των 199 εκατοµµυρίων ανέργων του 2009 

φτάνοντας τους 202 εκατοµµύρια ανέργους, Υπολογίζεται πως η ποσοστιαία 

µεταβολή στην απασχόληση από το 2007 µέχρι και σήµερα µεταφράζεται σε 28 

εκατοµµύρια χαµένες θέσεις εργασίας, αποτέλεσµα της γενικότερης οικονοµικής 

ύφεσης που χαρακτηρίζει την παγκόσµια οικονοµία. 

 

Πίνακας 6 

Παγκόσµια ανεργία στους νέους 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ποσοστό 

ανεργίας % 
11,6 11,8 12,8 12,6 12,4 12,7 13,1 

Πηγή International Labour Organization 

 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως αναφορικά µε την παγκόσµια απασχόληση είναι 

τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους. Όπως παρατηρούµε και στον Πίνακα 

6 η ανεργία στους νέους κατείχε διαχρονικά υψηλό ποσοστό, σταθερά άνω του 10%, 

όµως κατά το 2013 η ανεργία των νέων ανέρχεται σε 13,1%, όντας υπερδιπλάσια σε 

σχέση µε την παγκόσµια ανεργία. 
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2.3.2 Πληθωρισµός  

Πίνακας 7 

Παγκόσµιος πληθωρισµός 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Προηγµένες οικονοµίες 2,1 3,5 0,3 1,5 2,7 1,9 1,6 

ΗΠΑ 2,9 4,2 1,8 1,6 3,1 2,1 1,8 

Ιαπωνία 0,1 1,6 0,9 -0,7 -0,3 0,1 -0,5 

Ην. Βασίλειο 2,4 3,7 1,2 3,3 4,5 2,4 1,9 

Ζώνη του ευρώ 2,1 3,3 1,0 1,6 2,7 2,0 1,6 

2. Αναπτυσσόµενες οικονοµίες 6,4 9,2 5,8 6,1 7,1 6,2 6,1 

Κίνα 4,8 6,4 4,3 3,3 5,4 3,3 1,5 

Ρωσία 9,0 14,0 12,0 6,9 8,4 4,8 6,4 

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος 

Ο πληθωρισµός σηµείωσε έντονη άνοδο το 2008 και στη συνέχεια 

αποκλιµακώθηκε ραγδαία σε όλες τις οικονοµικές περιοχές, ακολουθώντας σε µεγάλο 

βαθµό την αντίστοιχη εξέλιξη των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων, 

κυρίως του πετρελαίου. Στις προηγµένες οικονοµίες ο πληθωρισµός αυξήθηκε στο 

3,5% το 2008, από 2,1% το 2007. Το πρώτο εξάµηνο του 2009 ο πληθωρισµός 

υποχώρησε αισθητά στις προηγµένες οικονοµίες, κυρίως λόγω της πτώσης των 

διεθνών τιµών των καυσίµων και των αγροτικών προϊόντων, αυξήθηκε εκ νέου 

ωστόσο το 2010 στο 1,5%, από 0,3% το 2009, κυρίως λόγω της ανόδου των διεθνών 

τιµών των βασικών εµπορευµάτων. Στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες ο πληθωρισµός 

κυµάνθηκε σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα λαµβάνοντας το 2008 την υψηλότερη τιµή 

του. Έκτοτε ο πληθωρισµός υποχώρησε, και το 2012 στις ανεπτυγµένες οικονοµίες 

κυµάνθηκε στο 1,9% από 2,7% το 2011, και αναπτυσσόµενες στο 6,2% από 7,1%, 

γεγονός που οφείλεται στην επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και 

στη σταθεροποίηση της τιµής του πετρελαίου. Το 2013 υπήρξε εκ νέου µείωση του 
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πληθωρισµού, κυρίως λόγω της µείωσης του κόστους εργασίας αλλά και της ισχνής 

µείωσης στην τιµή του αργού πετρελαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

3.1 Γενικά 

Η ναυτιλία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς 

της ελληνικής οικονοµίας, σηµειώνοντας τεράστια ανάπτυξη ιδιαίτερα κατά την 

προηγούµενη δεκαετία. Ειδικότερα, ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας έχει 

παρουσιάσει δυναµική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, µε συνεχείς βελτιώσεις του 

υπάρχοντος στόλου και υψηλές επενδύσεις για ναυπηγήσεις νεότευκτων πλοίων. Ο 

διαρκείς εκσυγχρονισµός του στόλου έχει επιφέρει βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, και έχει µειώσει αισθητά την διάρκεια των δροµολογίων.  Ο νησιωτικός 

χαρακτήρας της Ελλάδας, αλλά και η έντονη ναυτιλιακή παράδοση καθιστούν τον 

ρόλο της ακτοπλοΐας ιδιαίτερα σηµαντικό για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη της χώρας, και ταυτόχρονα δηµιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες για επαρκείς 

και ποιοτικές µετακινήσεις. Έτσι λοιπόν, πέραν της οικονοµικής προσφοράς στην 

εγχώρια οικονοµία, ο κλάδος της ακτοπλοΐας προσφέρει και µεγάλης σπουδαιότητας 

υπηρεσίες αφού διασφαλίζει την διασύνδεση των εκατοντάδων νησιών του ελληνικού 

θαλάσσιου χώρου µε την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Η ελληνική ακτοπλοΐα, διαθέτει ένα µεγάλο στόλο νεότευκτων πλοίων κάθε 

τύπου, ικανό να διακινεί τόσο επιβάτες, όσο και οχήµατα µεταξύ των λιµένων της 

ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Η σηµασία του κλάδου γίνεται ευκολότερα 

κατανοητή αν αναλογιστούµε πως η Ελλάδα διαθέτει 227 κατοικηµένα νησιά, στα 

οποία κατοικούν περισσότερο από 1,4 εκατοµµύρια κάτοικοι, εκ των οποίων 

αεροδρόµιο διαθέτουν µόλις τα 26. Η µετακίνηση µέσω θαλάσσης, εποµένως, 

αποτελεί µονόδροµο για τα περισσότερα νησιά του ελλαδικού χώρου. Σήµερα, ο 

αριθµός των ελληνικών λιµένων ανέρχεται σε 138, εκ των οποίων τα 42 ανήκουν 

στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα 96 στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. 

Είναι, λοιπόν, φανερή η τεράστια συνεισφορά της εµπορικής ναυτιλίας, η οποία 

αναλαµβάνει την διασύνδεση της ηπειρωτικής µε την νησιωτική χώρα ικανοποιώντας 

τις ανάγκες των µόνιµων κατοίκων αλλά και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του 

τουρισµού, προσφέροντας µια αξιόπιστη επιλογή ταξιδιού.  
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3.2 Ανάλυση του Κλάδου  

Η ελληνική ναυτιλία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική οικονοµία, 

εξυπηρετώντας ετησίως εκατοµµύρια επιβατών και οχηµάτων. Είναι λοιπόν, 

εξαιρετικά σηµαντικό να παρουσιάσουµε τα κύρια χαρακτηριστικά, την διάρθρωση, 

τα προβλήµατα αλλά και τις µελλοντικές βλέψεις του κλάδου, στοιχεία δηλαδή τα 

οποία θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι υπό εξέταση εταιρίες της µελέτης µας. 

3.2.1 Κύρια Χαρακτηριστικά  

Το κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η έντονη εποχικότητα της ζήτησης. 

Στοιχείο διαχρονικά αµετάβλητο, µιας και η πορεία της ακτοπλοΐας είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την πορεία του τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, λόγω της εξάρτησης 

του κλάδου της ακτοπλοΐας από την τουριστική κίνηση, το ½ των επιβατών 

διακινείται κατά την τουριστική περίοδο αιχµής, ήτοι για την περίοδο µεταξύ 

Μαρτίου και Αυγούστου. Το γράφηµα που ακολουθεί θα µας βοηθήσει να 

κατανοήσουµε της ζήτησης για µετακίνηση επιβατών ανά τρίµηνο κατά την περίοδο 

2007-2013. 

∆ιάγραµµα  8: Μετακίνηση επιβατών ανά τρίµηνο 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103

Π
ο
σ
ά
 σ
ε 
χ
ιλ
ιά
δ
ες

Μετακίνηση επιβατών ανά τρίµηνο
2007-2013



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

18 

 

Όπως παρατηρούµε στο γράφηµα, η ζήτηση ακτοπλοϊκών υπηρεσιών για 

µεταφορά επιβατών κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα κατά το πρώτο τρίµηνο και 

των επτά εξεταζόµενων ετών, ενώ αυξάνεται εντυπωσιακά κατά το δεύτερο. 

∆ιαχρονικά ωστόσο, αγγίζει τις υψηλότερες τιµές το τρίτο τρίµηνο κάθε έτους, 

στοιχείο απολύτως λογικό λόγω του έντονου νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας µας 

και της αυξηµένης επισκεψιµότητας κατά του θερινούς µήνες. Οι έντονες 

διακυµάνσεις ανά τρίµηνο που παρατηρούνται διαχρονικά, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο διάγραµµα, επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό για έντονη εποχικότητα 

του κλάδου. 

Πέρα της εποχικότητας, ένα ακόµα χαρακτηριστικό είναι το µεγάλο ποσοστό 

συγκέντρωσης που παρουσιάζεται στις εταιρίες του κλάδου, γεγονός που συχνά 

αναφέρεται ως σηµάδι έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Πραγµατικά, ο ισχυρισµός 

αυτός ενισχύεται, αν αναλογιστούµε πως οι τρείς µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου 

διακινούν περίπου το 50%  της συνολικής µεταφοράς επιβατών. Ωστόσο ο κλάδος 

της επιβατηγού ναυτιλίας από µόνος του οδηγεί συχνά σε µονοπωλιακές καταστάσεις. 

Έτσι λοιπόν αν εξαιρέσουµε τους δηµοφιλείς προορισµούς, στους οποίους 

δραστηριοποιούνται περισσότερες από µία εταιρίες, στα περισσότερα νησιά και 

κυρίως στα δροµολόγια των λεγόµενων άγονων γραµµών εµφανίζεται συνήθως 

έντονο το φαινόµενο του µονοπωλίου. 

3.2.2 ∆ιάρθρωση του Κλάδου 

Η διάρθρωση του κλάδου της ελληνικής ακτοπλοΐας έχει µεταβληθεί αισθητά τα 

τελευταία χρόνια, µε το κύριο χαρακτηριστικό της να είναι η έντονη συρρίκνωση του 

αριθµού των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτή, ως αποτέλεσµα των πολλών 

συγχωνεύσεων που σηµειώθηκαν κυρίως την τελευταία δεκαετία. Υπάρχει λοιπόν 

ένας µικρός αριθµός ακτοπλοϊκών εταιριών οι οποίες δεσπόζουν στον κλάδο 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες για µετακίνηση κυρίως µεταξύ νησιών. Στα διαγράµµατα 

που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά µε την δραστηριότητα 

των πέντε εταιριών ως προς την µετακίνηση επιβατών, οχηµάτων και φορτηγών. 
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επιβατών των υπό εξέταση 
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για την µεταφορά 

ζήτηση για µετακίνηση 
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 27,71% και η NEL µε 

σταθερά µείωση στην 

άνοδο του 2012, ενώ 

ζήτηση µε την NEL να 

ζήτηση, ποσοστού 

µεγαλύτερη µείωση 

2012 2013

168 189
122 109

290 241

385 394

298 277

HELLENIC SEAWAYS



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

 

∆ιάγραµµα  11: Μετακίνηση φορτηγών

Εξίσου πτωτική τάση

φορτηγών αυτοκινήτων, κατά

µετακίνηση φορτηγών αυτοκινήτων

του 2013. Σε αντίθεση µε

συγκεκριµένη κατηγορία εταιρίες

οριακή αύξηση στην ζήτηση

Ανάµεσα στα έτη 2007 και

SEAWAYS, 35,49% για 

αναφέραµε υπήρξε αύξηση

NEL.  

3.2.3 Προβλήµατα του

Σήµερα, υπάρχει ένας µεγάλος

καλείται να ξεπεράσει 

παραµείνει βιώσιµος. Αναµφίβολα

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008

150 156

28 25

231 242

250 261

100
122

Π
ο
σ
ά
 σ
ε 
χ
ιλ
ιά
δ
ες

Μετακίνηση

MINOAN NEL

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

Μετακίνηση φορτηγών ανά εταιρία 

τάση παρουσιάζει επίσης και η ζήτηση για την

αυτοκινήτων, κατά την ίδια περίοδο. Υπάρχει µείωση 18,18% 

φορτηγών αυτοκινήτων από το σύνολο των εταιριών µεταξύ

αντίθεση µε τις παραπάνω κατηγορίες, παρατηρούµε

κατηγορία εταιρίες όπως η BLUE STARR και η NEL

ζήτηση µεταξύ αρχής και τέλους της εξεταζόµενης

και 2013 υπήρξε µείωση ποσοστού 41% για την

για την ΑΝΕΚ και 13,33% για την ΜΙΝΟΑΝ

αύξηση ποσοστού 0,8% για την BLUE STARR και

Προβλήµατα του Κλάδου 

ένας µεγάλος αριθµός προβληµάτων τα οποία αντιµετωπίζει

 ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας, προκειµένου

Αναµφίβολα, ο υψηλός κίνδυνος ρευστότητας

2009 2010 2011 2012

146 143 140 127

19 37 68
33

260 255 182
164

281 268
243

254

92 72

61
47

Μετακίνηση φορτηγών ανά εταιρίων 
2007-2013

NEL ANEK BLUE STAR HELLENIC SEAWAYS

Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

 

21 
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υποχώρησης των οικονοµικών µεγεθών αλλά και της γενικότερης περιστολής των 

δανειακών περιθωρίων αποτελεί το σηµαντικότερα πρόβληµα που καλείται να 

αντιµετωπίσει ο κλάδος. Η ανυπαρξία ρευστότητας οφείλεται σε µια σειρά 

παραγόντων, όπως τα µειωµένα και καθυστερηµένα έσοδα που προέρχονται από τις 

άγονες γραµµές αλλά κυρίως από την ανυπαρξία ταµειακών ροών. Το πρόβληµα 

ρευστότητας που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, καθιστά 

την κατάσταση ακόµα πιο σοβαρή, µιας και αυτά αποτελούσαν τη βασική πηγή 

προσφοράς κεφαλαίων κίνησης των εταιριών του κλάδου κατά τις προηγούµενες 

δεκαετίες. Σήµερα όµως, αδυνατούν να χρηµατοδοτήσουν τόσο τον κλάδο της 

ακτοπλοΐας, όσο και κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. Πέραν αυτού, στο 

γενικότερο πρόβληµα της ανυπαρξίας ρευστότητας έρχεται να προστεθεί και η 

αδυναµία του κράτους για επαρκή χρηµατοδότηση  των άγονων γραµµών, αλλά και η 

καθυστέρηση στην καταβολή των συµφωνηθέντων αποζηµιώσεων, βυθίζοντας τον 

κλάδο ακόµα πιο βαθιά ύφεση. 

Πέραν όµως του σηµαντικότατου προβλήµατος ρευστότητας, ο κλάδος έχει να 

αντιµετωπίσει και το πρόβληµα της συνεχούς διακύµανσης των τιµών των καυσίµων. 

Η συνεχώς ανοδική τάση στην τιµή των καυσίµων που παρατηρείται κατά τα 

τελευταία χρόνια, αυξάνει το ήδη υψηλό κόστος λειτουργίας των εταιριών, 

αποτελώντας έτσι ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά προβλήµατα των εταιριών. 

Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι το γεγονός πως µόνο κατά την τελευταία 

τετραετία, 2009-2013, υπολογίζεται πως η τιµή του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει 

σχεδόν διπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση οριακά µεγαλύτερη του 100%. Ως 

αποτέλεσµα αυτού υπολογίζεται πως η τα έξοδα πετρελαίου αντιστοιχούν πλέον στο 

58% της συνολικής τιµής του ναύλου.  

Εκτός των ήδη αναφερόµενων, υπάρχει και µια σειρά προβληµάτων που πλήττει 

τον γενικότερο κλάδο της ακτοπλοΐας. Η επιβολή υποχρεωτικών εκπτώσεων σε 

ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες, πλέον δεν συνοδεύεται µε την αντίστοιχη 

οικονοµική αποζηµίωση από πλευράς κράτους προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Επίσης, 

το πολύ υψηλό ποσοστό του φόρου προστιθέµενης αξίας , ο οποίος κυµαίνεται στο 

13% για τους επιβάτες και στο 23% για τα οχήµατα, αλλά και των κρατήσεων υπέρ 

τρίτων προκαλεί περαιτέρω αύξηση στις τιµές των ναύλων. Σηµαντικό πρόβληµα 

αποτελεί και η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών  µε την άρση του 
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καµποτάζ, γεγονός που σηµατοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στο επίπεδο των εξαγορών 

και των συγχωνεύσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων εταιριών του κλάδου. 

3.3 Προοπτική του Κλάδου  

Αναµφίβολα τα προβλήµατα που περιγράψαµε παραπάνω, πλήττουν 

ανεπανόρθωτα την πορεία των εταιριών θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την 

βιωσιµότητά τους. Ο κίνδυνος λοιπόν και οι συνέπειες της κρίσης στην ακτοπλοΐα και 

τις συγκοινωνίες των ελληνικών νησιών είναι πλέον ορατές., και ήδη έχουν 

παρατηρηθεί φαινόµενα όπως η οριστική διακοπή δροµολογίων ή η ακινησία πλοίων. 

Αποτελεί εποµένως κοινή παραδοχή πως η βιωσιµότητα του κλάδου µπορεί να 

επέλθει µόνο από συνδυασµό των δύο τρόπων προσέγγισης των προβληµάτων, 

αρχικά µε την µείωση του λειτουργικού κόστους των ακτοπλοϊκών εταιριών, όπου 

αυτό είναι εφικτό, και αφετέρου στη βελτιστοποίηση του ακτοπλοϊκού δικτύου και 

των προσφερόµενων ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα νησιά.  

Αναφορικά µε την µείωση του λειτουργικού κόστους αποτελεί µονόδροµο για 

την βιωσιµότητα των εταιριών η µείωση του ΦΠΑ των επιβατών και των οχηµάτων. 

Σηµειώνεται πως ο ΦΠΑ που ισχύει για τις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρίες 

κυµαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. 

Εξετάζεται λοιπόν, η µείωση του συντελεστή ή ακόµα και η ολική εξάλειψή του για 

δροµολόγια που αφορούν τις λεγόµενες άγονες γραµµές, για τις οποίες προτείνεται 

µείωση δροµολογίων. Επιπλέον, σε µια προσπάθεια για περαιτέρω µείωση  του 

λειτουργικού κόστους και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας εξετάζεται η 

αντικατάσταση του ναυτιλιακού πετρελαίου  µε υγροποιηµένο αέριο, τύπου LNG. 

Από το 2009 και έπειτα, η τιµές του ναυτιλιακού πετρελαίου ολοένα και αυξάνονται 

µε µόνη εξαίρεση το τρέχον έτος που παρουσιάστηκε µείωση της τιµής κατά µόνο 

10%, ποσοστό µικρό για να επιφέρει αλλαγή στην εξέλιξη του κλάδου. 

 Όσον αφορά τώρα την βελτίωση του ακτοπλοϊκού δικτύου εξετάζεται η 

εφαρµογή του συστήµατος <<Hub and Spoke>>, ή αλλιώς συστήµατος 

ανταποκρίσεων, το οποίο περιλαµβάνει, στο βαθµό του εφικτού, το συνδυασµό 

κοµβικών γραµµών και ακτινικών συνδέσεων µέσω ανταποκρίσεων αλλά και 

παράλληλα των συνδυασµό και άλλων µεταφορικών µέσων. Εναλλακτικά 

εξετάζονται προτάσεις όπως η πολυτροπική µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων 
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ως εργαλείο για την υποβοήθηση στην ανάπτυξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων. 

Τέλος, εξετάζεται και η µη καταβολή λιµενικών τελών για τις λεγόµενες άγονες 

γραµµές και η βελτίωση στη διαδικασία καταβολής αποζηµιώσεων για τις γραµµές 

αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατεύεται την µελέτη των εταιριών  MINOAN 

LINES, BLUE STAR FERRIES, ΝEL LINES, ANEK LINES και  HELLENIC 

SEAWAYS. Σηµειώνεται πως οι πρώτες τέσσερις εταιρίες είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, σε αντίθεση µε την εταιρία HELLENIC SEAWAYS, 

η οποία δεν είναι εισηγµένη. Συµπεριλήφθηκε ωστόσο στην µελέτη µας, µιας και 

καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό στην προτίµηση του καταναλωτικού κοινού.  

 

4.1 MINOAN LINES 

Η ακτοπλοϊκή MINOAN LINES (Μινωικές Γραµµές) δραστηριοποιείται στην 

ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά τα τελευταία 36 χρόνια. Οι Μινωικές Γραµµές διαθέτουν 

δροµολόγια για 7 προορισµούς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, µε καθηµερινά 

δροµολόγια προς τα λιµάνια της Ιταλίας. 

4.1.1 Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 25/5/1972 µε την επωνυµία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Ανώνυµη Εταιρία και τον διακριτικό τίτλο MINOAN LINES, και εδρεύει στο δήµο 

Ηρακλείου Κρήτης. Η εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ δραστηριοποιείται αµιγώς 

στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας τόσο σε γραµµές εσωτερικού όσο και σε 

διεθνείς γραµµές. Από το Μάιο του 1998 η εταιρία είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) και ανήκει στο κλάδο Ταξίδια και Αναψυχή.   

4.1.2 Ιστορική Εξέλιξη 

Η ιστορία της εταιρίας ξεκινά στις 25 Μαΐου του 1972 µε την υπογραφή του 

καταστατικού της εταιρείας µε αρχικό κεφάλαιο 40 εκατοµµυρίων δραχµών. Μέχρι 

το 1974 η MINOAN LINES καταφέρνει να εισχωρήσει δυναµικά στον ανταγωνισµό 

του ναυτιλιακού κλάδου. Το F/B ΜΙΝΩΣ αγοράζεται τον ίδιο χρόνο και αρχίζει τη 

γραµµή Ηράκλειο – Πειραιάς στις 5 Ιουλίου. Μέχρι το 1976 η εταιρεία αποκτά ένα 

δεύτερο πλοίο, το ταχύτατο και υπερσύγχρονο F/B ΑΡΙΑ∆ΝΗ το οποίο γίνεται η 
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ναυαρχίδα του δυναµισµού της MINOAN LINES . ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1978 το 

F/B ΚΝΩΣΟΣ µπήκε στη γραµµή Ηράκλειο –Πειραιάς και το F/B ΜΙΝΩΣ στη 

γραµµή Πειραιάς – Χανιά. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία καταφέρνει να ενώσει τα δύο 

σηµαντικότερα λιµάνια της Κρήτης καθηµερινά µε την υπόλοιπη Ελλάδα, και να 

καθιερωθεί στην προτίµηση του καταναλωτικού κοινού.  

Κατά το 1981 η MINOAN LINES  αποφασίζει να µπει στο διεθνή ανταγωνισµό. 

Το F/B EL GRECO εγκαινιάζει τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Αγκώνα  από το 

Ελληνικό λιµάνι της Πάτρας, ανοίγοντας νέους επιχειρηµατικούς ορίζοντες. Με 

εδραιωµένη πλέον την θέση της στην ναυτιλιακή αγορά η εταιρία αρχίζει πλέον την 

ανανέωση του στόλου της, µε την ναυπήγηση νέων υπερσύγχρονων πλοίων. 

Καταφέρνει για πρώτη φορά να µειώσει το χρόνο ταξιδιού για την Ιταλία στις 22 

ώρες και τον χρόνο ταξιδιού για Κρήτη σε µόλις έξι ώρες.  

Είναι γεγονός πως πλέον η εταιρία έχει χτίσει σχέση εµπιστοσύνης µε το 

καταναλωτικό κοινό µε αποτέλεσµα η MINOAN LINES  να αναδειχθεί για 2 

συνεχόµενες χρονιές, τόσο το 2008 όσο και το 2009, ως η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την 

καλύτερη φήµη, κερδίζοντας το «Χρυσό Μετάλλιο» στην κατηγορία της κατά την 

ετήσια πανελλαδική έρευνα «Famous Brands», η οποία διενεργείται από την 

Tradelink Reputation Research & Consultancy. 

4.1.3 Εταιρικός Στόλος 

Στον στόλο της συµπεριλαµβάνονται 7 σύγχρονα επιβατηγά και οχηµαταγωγά 

πλοία. Η MINOAN LINES  διαθέτει ένα στόλο από 5 καινούργια και υπερσύγχρονα 

High Speed Ferries, ενώ 2 ακόµη νεότευκτα πλοία της κατηγορίας Cruise Ferries που 

προστέθηκαν πρόσφατα στις υπηρεσίες της αποτελούν τα πολυτελέστερα και 

µεγαλύτερα Cruise Ferries της Μεσογείου, σε χωρητικότητα επιβατών και οχηµάτων 

ταυτόχρονα. 

Αναλυτικά ο εταιρικός στόλος της MINOAN LINES  αποτελείται από τα πλοία 

CRUISE OLUMPIA, CRUISE EUROPA, OLYMPIA PALACE, EUROPA 

PALACE, KNOSSOS PALACE,  FESTOS PALACE και IKARUS PALACE. 
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4.2 BLUE STAR FERRIES 

Η BLUE STAR FERRIES αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρίες 

που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά και διεθνή ύδατα. Η εταιρία αποτελεί 

σηµαντικό πυλώνα της ελληνικής ακτοπλοΐας  και στα τόσα χρόνια παρουσίας της 

τόσο στις ελληνικές και διεθνείς θάλασσες έχει συνδέσει το όνοµα της άρρηκτα µε 

τον ελληνικό τουρισµό. 

4.2.1 Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα  

Η εταιρία BLUE STAR FERRIES είναι αµιγώς Ναυτιλιακή Εταιρία, πλοιοκτήτρια 

9 πλοίων, τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εντός των  ελληνικών 

συνόρων. Η εταιρία εδρεύει στη Βούλα Αττικής, επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου 

Καραµανλή, και κατά τη διαχειριστική χρήση 2013 απασχόλησε 456 εργαζόµενους. 

Αποτελεί θυγατρική του οµίλου Attica Group  και το µετοχικό κεφάλαιό της 

διαιρείται σε 78.267.985 µετοχές. 

4.2.2 Ιστορική Εξέλιξη 

Η πορεία της εταιρίας ξεκινάει το 1994 µε πρόεδρο τον κ. Παναγόπουλο και την 

ίδρυση πολλών θυγατρικών εταιριών. Την περίοδο εκείνη γίνονται οι πρώτες 

παραγγελίες των πλοίων Superfast σε ναυπηγεία του εξωτερικού και µετέπειτα 

δροµολογούνται στην γραµµή Ιταλίας –Ελλάδας όπου αλλάζουν τα δεδοµένα καθώς 

πετυχαίνουν σηµαντική µείωση στην διάρκεια του δροµολογίου. Ακολουθούν  νέες 

παραγγελίες Superfast που εγκαινιάζουν νέες γραµµές στην σύνδεση της Ελλάδας µε 

την γείτονα χώρα και νέα λιµάνια προστίθενται στον ταξιδιωτικό χάρτη της εταιρίας. 

Χρονιά σταθµός αποτελεί για την εταιρία το 1999 όταν η εταιρία Στρίντζης 

Ναυτιλιακή Α.Ε µετονοµάζεται σε BLUE STAR FERRIES και δηµιουργείται το νέο 

εµπορικό σήµα της εταιρίας. Ακολουθεί η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας µε το όνοµα 

Attica Group µε στόχο την διαχείριση του στόλου στο Αιγαίο και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

Τον Μάιο του 2000 παραλαµβάνεται το BLUE STAR ITHAKI που κυριαρχεί 

αµέσως στο Αιγαίο και γίνεται το αγαπηµένο πλοίο των κατοίκων των νησιών των 

Κυκλάδων, ενώ τον Απρίλιο του 2002 παραλαµβάνεται το BLUE STAR PAROS και 



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

28 

 

τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς το BLUE STAR NAXOS που αµέσως δροµολογούνται 

στις γραµµές των Κυκλάδων και γίνονται σήµα κατατεθέν του ελληνικού στόλου στο 

Αιγαίο.  Στα επόµενα χρόνια η παρουσία της στην ελληνική αγορά ενισχύεται µε δύο 

ακόµη σηµαντικά δροµολόγια για τα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη.  

  Την τρέχουσα χρονική περίοδο, η Attica Group µετά από πολλές συγχωνεύσεις µε 

θυγατρικές και αγοροπωλησίες διατηρεί αµέτρητες πρωτιές µε τον υπερσύγχρονο 

στόλο που διαθέτει, στον οποίο έχουν προστεθεί τα BLUE STAR DELOS και 

PATMOS. 

4.2.3 Εταιρικός Στόλος 

Σήµερα ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από  9 πλοία µε τα 2 εξ αυτών να έχουν 

ναυπηγηθεί εντός της τελευταίας 3ετίας. Γίνεται σαφής λοιπόν η πρόθεση της 

εταιρίας για ανανέωση του στόλου µε νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας οι 

προδιαγραφές των οποίων διασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τους ισχύοντες 

διεθνείς κανόνες προστασίας περιβάλλοντος Marine Pollution (Marpol) όπως αυτοί 

ορίζονται από το διεθνή οργανισµό International Maritime Organization (IMO).  

Αναλυτικά, σήµερα ο στόλος της Blue Star Ferries περιλαµβάνει τα πλοία BLUE 

STAR PATMOS, BLUE STAR DELOS, BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE 

STAR PAROS, BLUE STAR NAXOS, BLUE STAR ITHAKI, ∆ΙΑΓΟΡΑΣ 

και BLUE HORIZON. 

 

 4.3 NEL LINES  

Η εταιρία NEL LINES δραστηριοποιείται στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά εδώ 

και 40 χρόνια. Σήµερα τα πλοία που αποτελούν το στόλο της NEL LINES 

πραγµατοποιούν δροµολόγια από τα µεγαλύτερα λιµάνια της χώρας µε προορισµό τα 

νησιά του Αιγαίου.  

4.3.1 Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα 

H NEL LINES ιδρύθηκε στις 05/08/1972, ως εταιρεία λαϊκής βάσης µε µετόχους 

τους κατοίκους της Λέσβου, µε την επωνυµία Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Α.Ε. και 

ως έδρα έχει τη Μυτιλήνη. Η εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
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Αθηνών και το παρόν µετοχικό κεφάλαιο της αποτελείται από 255.459.600 κοινές 

ονοµατικές µετοχές. Ο όµιλος αποτελείται από τη µητρική Ναυτιλιακή Εταιρία 

Λέσβου Α.Ε. και την 100% θυγατρική Σι Λινγκ Φέρρις Ν.Ε. 

4.3.2 Ιστορική Εξέλιξη 

 Βασική προτεραιότητα κατά την ίδρυση της εταιρίας το 1972 ήταν η αγορά 

πλοίου για την κάλυψη της ακτοπλοϊκής γραµµής Μυτιλήνη-Χίος-Πειραιάς. Η αγορά 

λοιπόν του πλοίου ΣΑΠΦΩ, του πρώτου πλοίου της νεοσύστατης τότε εταιρίας, έγινε 

µε σκοπό την κάλυψη του συγκεκριµένου δροµολογίου. Ωστόσο, τα επόµενα χρόνια, 

µε την αγορά των πλοίων ΑΛΚΑΙΟΣ, ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ και ΜΥΤΙΛΗΝΗ η εταιρία 

αναπτύχθηκε και σε άλλες γραµµές του Αιγαίου. Το 1994 η εταιρία προχωράει σε 

αγορά κτίσµατος στην Μυτιλήνη µε σκοπό την στέγαση των γραφείων της, και ένα 

χρόνο αργότερα αγοράζει το πλοίο ΘΕΟΦΙΛΟΣ το οποίο εκτελεί δροµολόγια ακόµα 

και σήµερα στα νησιά του βορείου Αιγαίου. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν µέχρι και τις αρχές του 2000 η εταιρία κατάφερε να 

κερδίσει την προτίµηση των ταξιδιωτών και να καθιερωθεί στον χώρο της επιβατηγού 

ναυτιλίας. Κατά την διετία 2002-2003 η εταιρία προχώρησε σε αντικατάσταση των 

πλοίων ΣΑΠΦΩ και ΑΛΚΑΙΟΣ και στην δροµολόγηση των πλοίων ΑΙΟΛΟΣ 

ΚΕΝΤΕΡΗΣ και ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ  στη γραµµή Μυτιλήνη-Λήµνος-

Θεσσαλονίκη, τα οποία προσέφεραν µεγαλύτερη ταχύτητα πλεύσης έναντι των 

λοιπών συµβατικών πλοίων που διέθετε τότε η εταιρία. 

4.3.3 Εταιρικός Στόλος 

Σήµερα, µε νέα πλέον διοίκηση και αναπτυξιακή πολιτική, ο στόλος της NEL 

LINES αποτελείται από επιβατηγά-οχηµαταγωγά, ταχύπλοα επιβατηγά-οχηµαταγωγά 

και φορτηγά-οχηµαταγωγά πλοία τα οποία συµµορφώνονται πλήρως µε τον ∆ιεθνή 

Κώδικα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης. 

  Το στόλο της εταιρίας NEL LINES απαρτίζουν τα συµβατικά πλοία 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ , EUROPEAN EXPRESS, IONIAN 

SKY, AQUA JEWEL, AQUA MARIA, AQUA SPIRIT, AQUA HERCULES, 

OLYMPUS και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. καθώς  και τα ταχύπλοα ΑΙΟΛΟΣ 
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ΚΕΝΤΕΡΗΣ I, ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ .  

 

 

4.4 ANEK LINES 

H ANEK LINES, κατά γενική οµολογία έχει καταφέρει να διατηρήσει µια από τις 

πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλίας, όντας δυναµικά 

πρωτοπόρα στους θαλάσσιους δρόµους της Ελλάδας και της Αδριατικής, 

µεταφέροντας µε αξιοπιστία επιβάτες και οχήµατα, διαθέτοντας 10 σύγχρονα 

επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία. 

4.4.1 Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα 

H εταιρεία ιδρύθηκε το 1967, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES», µε µετόχους κατοίκους της 

Κρήτης. Αποτελεί την πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης και η ιδέα της ίδρυσής της 

προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της 

Κρήτης µε την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η εταιρία που εδρεύει στα Χανιά υπολογίζεται 

πως απασχολεί σήµερα περί τα 1800 άτοµα σε πλήρωµα και διοικητικές υπηρεσίας  

ξηράς. 

4.4.2 Ιστορική Εξέλιξη 

Η ιστορία της εταιρίας ξεκινά στις 10 Απριλίου του 1967 στα Χανιά της Κρήτης, 

όταν κάτοικοι του νησιού τόλµησαν να υλοποιήσουν την ιδέα της ίδρυσης της πρώτης 

παγκοσµίως πολυµετοχικής ναυτιλιακής εταιρία, µε στόχο την πραγµατοποίηση 

θαλάσσιων µεταφορών µε σύγχρονα και άνετα µέσα. Η δραστηριοποίησή της 

ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 1970 µε την δροµολόγηση του πρώτου πλοίου της 

Κύδων, στην γραµµή Πειραιά-Χανιά. Τα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία 

προχώρησε στην αγορά και άλλων πλοίων ενισχύοντας τον στόλο της µε ότι πιο 

σύγχρονο υπήρχε εκείνη την εποχή.  

Οι δηµιουργικές ιδέες φέρνουν αλµατώδη ανάπτυξη της εταιρίας, ο οποία 

πραγµατοποιεί την ναυτιλιακή σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, ενώ παράλληλα αρχίζει την 

αναγραφή του µπλε-κίτρινου λογοτύπου σε όλα τα πλοία της. Τα επόµενα χρόνια η 
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εταιρία µπαίνει δυναµικά στους θαλάσσιους δρόµους της Ιταλίας, δηµιουργώντας 

νέες προοπτικές στην γραµµή Πάτρα-Αγκώνα. Το 2005 η γραµµή της Βορείου 

Ιταλίας συνεχίζεται µε τη νέα γραµµή Πάτρα-Βενετία και ολοκληρώνετε η ανέγερση 

του κτηρίου της Εταιρείας και η µεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών της σε 

ιδιόκτητες, λειτουργικές εγκαταστάσεις στα Χανιά, αναβαθµίζοντας έτσι το κύρος και 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες της ΑΝΕΚ.  

Ένα χρόνο µετά η Γερµανική Λέσχη Αυτοκινήτου ADAC, απονέµει στο 

OLYMPIC CHAMPION, το πρώτο Πανευρωπαϊκό βραβείο καλύτερου επιβατηγού / 

οχηµαταγωγού πλοίου, πιστοποιώντας έτσι ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, 

σε ότι αφορά τον τεχνικό εξοπλισµό και το άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό. 

Ωστόσο αυτή δεν ήταν και η µόνη διάκριση για την ANEK.  Το ∆εκέµβριο του 2008 

η ΑΝΕΚ βραβεύτηκε ως «H Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό 

Ναυτιλία», στα πλαίσια της ετήσιας απονοµής των 5th Greek Shipping Awards που 

διοργάνωσε η Lloyd’s List. 

4.4.3 Εταιρικός Στόλος 

O σύγχρονος και υψηλών προδιαγραφών στόλος της ΑΝΕΚ LINES είναι 

πιστοποιηµένος µε τα Συστήµατα Ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001: 

2008 και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας παρασκευαζόµενων και 

παρεχόµενων γευµάτων HACCP, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000, 

διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

Ο εταιρικός στόλος της ANEK LINES αποτελείται από 10 σύγχρονα επιβατηγά 

οχηµαταγωγά πλοία. ΕΛΥΡΟΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, OLYMPIC CHAMPION, 

HELLENIC SPIRIT, ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΚΡΗΤΗ I, ΚΡΗΤΗ 

II, ΛΑΤΩ και ΠΡΕΒΕΛΗΣ απαρτίζουν τον στόλο της εταιρίας σήµερα. 

 

4.5 HELLENIC SEAWAYS 

Η HELLENIC SEAWAYS είναι η µεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες µεταφορές επιβατών και φορτίων στην Ελλάδα και 

την ευρύτερη Μεσόγειο. Η εταιρεία διαθέτει στόλο µε περισσότερα από 20 πλοία 

(συµβατικά και ταχύπλοα), και προσεγγίζει περισσότερους από 35 προορισµούς στη 
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νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας στους επιβάτες της 

ολοκληρωµένες τουριστικές υπηρεσίες εν πλω. 

4.5.1 Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα 

Η HELLENIC SEAWAYS δραστηριοποιείται στις ελληνικές θάλασσες από το 

1999, και πρόκειται για την µεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρία, η οποία µε τα 

22 πλοία της εξυπηρετεί περισσότερα από 31 λιµάνια στις Κυκλάδες, το Β.Α. Αιγαίο, 

το Ν.Α Αιγαίο, την Κρήτη, τον Αργοσαρωνικό και τις Σποράδες. Η µητρική εταιρεία 

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. είναι ανώνυµη ναυτιλιακή εταιρεία, µε διακριτικό 

τίτλο HELLENIC SEAWAYS, η οποία στις διεθνείς συναλλαγές φέρει την επωνυµία 

HELLENIC SEAWAYS MARITIME S.A. Η έδρα της Εταιρείας ευρίσκεται στο 

δήµο Πειραιά και το µετοχικό της κεφάλαιο διαιρείται σε 77.615.000 ονοµαστικές 

µετοχές. Κατά το 2013 το προσωπικό της εταιρίας ανήλθε σε 374 άτοµα εκ των 

οποίων τα 275 απασχολούνταν ως πλήρωµα στα πλοία της. 

4.5.2 Ιστορική Εξέλιξη 

Η εταιρία, η οποία  ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1999, προήλθε από τη 

µετονοµασία, την αλλαγή σκοπού και αντικειµένου δραστηριότητας της Εταιρείας 

Σερες Ελληνικέ Ναυτιλιακέ Επιχειρήσεις Α.Ε.   Από το έτος 2005, η εταιρία ξεκίνησε 

µια νέα πορεία ανάπτυξης, µέσω της υλοποίησης ενός σηµαντικού επενδυτικού 

σχεδίου ένταξης νέων πλοίων και αναδιάταξης του στόλου της. 

Το 2005 προστέθηκαν στο στόλο της HELLENIC SEAWAYS πέντε νέα πλοία: το 

νεότευκτο ταχύπλοο HIGHSPEDD 5, το ταχύτερο πλοίο στο Αιγαίο, µε µέγιστη 

ταχύτητα 41 κόµβων και υπηρεσιακή 38 κόµβων, το νεότευκτο πλοίο ΝΗΣΟΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ, το οποίο ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, και τα δύο πλοία 

τύπου catamaran, FLYINGCAT 5 και FLYINGCAT 6, τα οποία αντικατέστησαν έξι 

υδροπτέρυγα καθώς και το HELLENIC VOYAGER που εξυπηρετεί τη µεταφορά 

φορτηγών οχηµάτων. 

Το 2006, τη διάκριση του "Καλύτερου Πλοίου της Χρονιάς" είχε λάβει το 

νεότευκτο πλοίο της HELLENIC SEAWAYS ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, που, την ίδια 

χρονιά, έγινε και το πρώτο ελληνικό πλοίο, στο οποίο απονεµήθηκε το πιστοποιητικό 

προστασίας περιβάλλοντος "Green Star" από τον Ιταλικό Νηογνώµονα Rina. Το 
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πλοίο έχει προσαρµοστεί πλήρως σε όλους τους απαιτούµενους κανονισµούς για τη 

διασφάλιση της πρόληψης της ρύπανσης από όλες τις λειτουργίες του, 

συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης του πληρώµατος στη διαχείριση όλων 

των ουσιών που είναι επιβαρυντικές προς το περιβάλλον. 

Το 2007 η εταιρία παρέλαβε 4 νέα πλοία: το νεότευκτο πλοίο ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, το 

οποίο επίσης κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, το ΑΡΙΑ∆ΝΗ και τα δύο πλοία CELTIC 

SUN και HELLENIC MASTER. Την ίδια χρονιά, στα ναυτιλιακά βραβεία "Lloyd’s 

List Greek Shipping Awards 2007", η HELLENIC SEAWAYS ψηφίστηκε ως "Η 

Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς 2007 για την Επιβατηγό Ναυτιλία" και στο 

νεότευκτο επιβατηγό και οχηµαταγωγό πλοίο της εταιρείας ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, το οποίο 

ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, απονεµήθηκε το βραβείο του "Καλύτερου 

Πλοίου της Χρονιάς 2007". Επίσης, το 2007, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 

απένειµε στη HELLENIC SEAWAYS το βραβείο Τουριστικής Επιχείρησης 2007, για 

τον καθοριστικό ρόλο της στην αναβάθµιση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

ελληνικής ακτοπλοΐας και των θαλάσσιων µεταφορών στον ευρύτερο νησιωτικό 

χώρο. 

4.5.3 Εταιρικός Στόλος 

Από το 2000, η HELLENIC SEAWAYS είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα τα διεθνή 

πρότυπα ναυσιπλοΐας µεριµνώντας για την τακτική συντήρηση του στόλου της, και 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια και υγεία των επιβατών και των πληρωµάτων της εν 

πλω, αλλά και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος.  

Σήµερα ο στόλος της εταιρίας περιλαµβάνει 22 πλοία εκ των οποίων τα 10 είναι 

συµβατικά πλοία, τα 4 HIGHSPEED, τα 3 FLYING DOLPHINS και τα 5 

FLYINGCAT. Αναλυτικά τα πλοία της εταιρίας είναι τα ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΡΙΑ∆ΝΗ, ΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ, ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΝΤΡΙΝΗ, ΕΞΠΡΕΣ 

ΠΗΓΑΣΟΣ, ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ, ΠΟΣΕΙ∆ΟΝ ΕΛΛΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΕΛΛΑΣ, HIGHSPEED 4, HIGHSPEED 5, HIGHSPEED 6, HELLENIC WIND, 

FLYINGCAT 1, FLYINGCAT 3, FLYINGCAT 4, FLYINGCAT 5, FLYINGCAT 6, 

FLYING DOLPHIN 17, FLYING DOLPHIN 18 και FLYING DOLPHIN 29. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

ΧΤΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

5.1 Σκοπός  

Με τον όρο χρηµατοοικονοµική ανάλυση εννοούµε την κριτική διερεύνηση των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, σε δεδοµένη χρονική στιγµή, µε σκοπό 

την παρακολούθηση της οικονοµικής της κατάστασης. Σκοπός της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός της αποδοτικότητας των 

διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης καθώς και η αποτύπωση της παρούσας 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης αυτής. Πηγή άντλησης των πληροφοριών 

αποτελούν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, όπως επίσης και η ερµηνεία 

πρόσθετων πινάκων και δεδοµένων σχετικά µε την επιχείρηση. 

Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης παρέχει την 

δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών σε τοµείς που αφορούν την περιουσιακή 

κατάσταση, την κεφαλαιακή διάρθρωση, την αποδοτικότητα, την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα, την δανειακή επιβάρυνση αλλά και την χρηµατοπιστωτική διάρθρωση της 

κάθε επιχείρησης. Βασική πηγή πληροφοριών για την δραστηριότητα µιας 

επιχείρησης αποτελούν οι βασικές λογιστικές καταστάσεις, όπως αυτές συντάσσονται 

από την επιχείρηση, και ιδιαίτερα ο ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης.  

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων κάθε 

επιχείρησης αναλύεται σε τέσσερις φάσης, στην  στατιστική ανάλυση, στην κριτική 

διερεύνηση αριθµοδεικτών, στην κριτική διερεύνηση πινάκων κίνησης κεφαλαίων και 

στην εξαγωγή συµπερασµάτων. Η ταξινόµηση αυτή αποτελεί µια µεθοδολογική 

παρέµβαση, κατά την οποία η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

γίνεται µέσω τεσσάρων διαδοχικών φάσεων, και οδηγεί στην εξαγωγή 

τεκµηριωµένων συµπερασµάτων. 
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5.2 Κατηγορίες Χρηστών 

Η µεγάλη σηµασία των οικονοµικών αναλύσεων τις καθιστά χρήσιµες για 

διάφορες κατηγορίες ενδιαφερόµενων. Οι κύριες κατηγορίες ενδιαφερόµενων είναι οι 

ακόλουθες: 

• Επενδυτές και µέτοχοι  

• ∆ιοίκηση της επιχείρησης  

• ∆ανειστές της επιχείρησης 

• Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων 

 

Επενδυτές και µέτοχοι  

Οι επενδυτές και οι µέτοχοι για κάθε εταιρία είναι αυτοί που κατά κανόνα 

παρέχουν τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που έχει ανάγκη η εκάστοτε εταιρία για την 

σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία της, αναλαµβάνοντας κάθε είδους επενδυτικό 

κίνδυνο που µπορεί να απορρέει από αυτή. Αναµφισβήτητα, η βλέψη των επενδυτών 

και των µετόχων είναι η λήψη µελλοντικού µερίσµατος αλλά και δικαιωµάτων από τη 

διανοµή αποθεµατικών. Εποµένως, οι µέτοχοι ενδιαφέρονται για την οικονοµική 

πορεία της εταιρίας, καθώς αποσκοπούν σε κέρδη κεφαλαίου από την αύξηση της 

τιµής των µετοχών αυτής. 

∆ιοίκηση της επιχείρησης 

Η διοίκηση της επιχείρησης ενδιαφέρεται για τον προσδιορισµό της παρούσας 

οικονοµικής κατάστασης αυτής και της κερδοφόρου δυναµικότητάς της. Η διοίκηση 

της επιχείρησης, µέσω της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, στοχεύει στην πλήρη 

ενηµέρωση αναφορικά µε τους τοµείς λειτουργίας της, µε σκοπό την εξαγωγή 

συµπερασµάτων αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση της και να προβεί στη 

λήψη µέτρων για τυχόν προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν.  

∆ανειστές της επιχείρησης 

Ως δανειστές της επιχείρησης προσδιορίζονται εκείνοι οι οποίοι δανείζουν 

πόρους στην επιχείρηση. Αναµφίβολα, οι δανειστές ενδιαφέρονται αποκλειστικά για 

την επιστροφή των κεφαλαίων και των τόκων τους. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες 
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δανειστών οι οποίοι µπορούν µε διάφορους τρόπους να παρέχουν πίστωση στην 

επιχείρηση, µε τους προµηθευτές και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αποτελούν 

τις κυριότερες µορφές αυτών. Η αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης µέσω της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης αποτελεί θέµα µείζονος σηµασία για τους δανειστές, 

οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση των τόκων και των κεφαλαίων που 

κατέβαλαν. Ο δανεισµός µπορεί να είναι είτε βραχυπρόθεσµος είτε µακροπρόθεσµος. 

Κατά τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό, χαρακτηριστικά παραδείγµατα του οποίου 

αποτελούν οι προµηθευτές της επιχείρησης καθώς επίσης και άτοµα που παρέχουν 

υπηρεσίες σε αυτήν, οι δανειστές ενδιαφέρονται κυρίως για την τρέχουσα οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης, τον βαθµό ρευστότητας των κυκλοφοριακών στοιχείων 

και τα ταχύτητας κυκλοφορίας τους. Αντίθετα, κατά τον µακροπρόθεσµο δανεισµό, 

παράδειγµα του οποίου αποτελούν τα τραπεζικά δάνεια, οι δανειστές επιδιώκουν 

λεπτοµερή ανάλυση της πορείας της επιχείρησης, η οποία περιλαµβάνει προβλέψεις 

των µελλοντικών εισροών κεφαλαίων καθώς και της µελλοντικής οικονοµικής θέσης 

της επιχείρησης. Σε αντίθεση λοιπόν µε τους βραχυχρόνιους δανειστές, οι 

µακροχρόνιοι επικεντρώνονται περισσότερο στην ασφαλή πρόβλεψη των 

µελλοντικών ταµειακών ροών της επιχείρησης και στην ικανότητά της να 

ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. 

Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων 

Αναφερόµενοι στους ελεγκτές οικονοµικών καταστάσεων, εννοούµε τόσο τους 

εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι παρακολουθούν την 

οικονοµική πορεία της επιχείρησης. Οι ελεγκτές είναι επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο 

των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και είναι αυτοί οι οποίοι διατυπώνουν 

πόρισµα σχετικά µε την ακρίβεια αυτών. Το έργο των ελεγκτών είναι ο εντοπισµός 

των εκούσιων ή και ακούσιων σφαλµάτων και ατασθαλιών τα οποία µπορεί να 

οδηγήσουν σε εσφαλµένη εικόνα σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της 

επιχείρησης. Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων και η παρακολούθηση της 

διαχρονικής µεταβολής των οικονοµικών στοιχείων, αποτελεί ζήτηµα καίριας 

σηµασίας για τους ελεγκτές.  
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5.3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Όπως ρητά ορίζει η κείµενη φορολογική νοµοθεσία, και πιο συγκεκριµένα ο 

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, κατά το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης υπάρχει η 

υποχρέωση σύνταξης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για συγκεκριµένες µορφές 

εταιριών. Πιο συγκεκριµένα, υπόχρεη κατάρτισης ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων είναι κάθε εταιρία η οποία τηρεί υποχρεωτικά λογιστικά βιβλία τρίτης 

κατηγορίας, ενώ προαιρετική σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

προβλέπεται για τις εταιρίες που πρέπει να τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης 

κατηγορίας και τηρούν προαιρετικά λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.  

Για τις παραπάνω µορφές εταιριών προβλέπεται η σύνταξη ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων, το είδος των οποίων διαφέρει ανάλογα µε το λογιστικό πλαίσιο που 

εφαρµόζει η εκάστοτε εταιρία. Για τις εταιρίες που τηρούν το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο, όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 στο άρθρο 42α παράγραφος 1, 

υπάρχει η υποχρέωση σύνταξης (α) Ισολογισµού, (β) Λογαριασµού 

<<Αποτελεσµάτων Χρήσεως>>, (γ) <<Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων>> και (δ) 

Προσαρτήµατος. Για τις ανώνυµες εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα υπάρχει η υποχρέωση σύνταξης (α) Ισολογισµού, (β) Λογαριασµού 

<<Αποτελεσµάτων Χρήσεως>>, (γ) <<Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων>>, (δ) 

<<Κατάσταση Ταµειακών Ροών>> και (ε) <<Σηµειώσεις(Notes)>>.  

 

Ισολογισµός 

Ο ισολογισµός αποτυπώνει την χρηµατοοικονοµική θέση κάθε επιχείρησης σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Πρόκειται για µια ετήσια οικονοµική κατάσταση η 

οποία παρουσιάζει τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής 

Θέσης µιας επιχείρησης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µιας διαχειριστικής 

χρήσης. Στο Ενεργητικό της εταιρίας, το οποίο περιλαµβάνει το κυκλοφορούν 

ενεργητικό, το πάγιο ενεργητικό και τα διαθέσιµα, καταχωρούνται τα περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρίας καθώς και οι απαιτήσεις αυτής, ενώ στο Παθητικό 

καταχωρούνται οι Υποχρεώσεις και τα Ίδια Κεφάλαια. Ο ισολογισµός συντάσσεται 

κατά το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και σκιαγραφεί την εικόνα την επιχείρησης 

για εκείνη την δεδοµένη χρονική στιγµή.  
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Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης αποτυπώνει τα έσοδα και τα έξοδα, τα 

κέρδη και τις ζηµιές που πραγµατοποίησε η εκάστοτε εταιρία κατά την διάρκεια της 

διαχειριστικής περιόδου. Η κατάσταση αυτή εµφανίζει το κέρδος ή την ζηµιά, η 

οποία είναι η διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων, προσδιορίζοντας έτσι το 

αποτέλεσµα χρήσης, για την συγκεκριµένη διαχειριστική περίοδο, το οποίο και 

λογιστικά µεταφέρεται στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Το περιεχόµενο της 

συγκεκριµένης κατάστασης διαιρείται σε δύο µέρη. Αρχικά στο πρώτο µέρος 

παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασµών των λειτουργικών εσόδων και των 

λειτουργικών εξόδων, και εν συνεχεία στο δεύτερο µέρος παραθέτονται οι 

λογαριασµοί των έκτακτων ή µη λειτουργικών εσόδων και εξόδων.  

 

Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων είναι η κατάσταση η οποία παρουσιάζει την 

διανοµή του επιτευχθέντος κέρδους µιας επιχείρησης σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο λειτουργίας της. Στον συγκεκριµένο πίνακα αναγράφονται πληροφορίες 

σχετικά µε το ποσό των κερδών που διανέµει η επιχείρηση, καθώς επίσης 

αναγράφεται και το που διανέµει η επιχείρηση τα κέρδη της, τόσο κατά την τρέχουσα 

όσο και κατά την προηγούµενη χρήση. Τα κέρδη της επιχείρησης µετά την αφαίρεση 

φόρων και την παρακράτηση αποθεµατικών διανέµονται στους δικαιούχους και 

συνήθως στο τέλος ένα ποσό, το οποίο ονοµάζεται κέρδη εις νέο, παραµένει 

αδιανέµητο και ενσωµατώνεται στα κέρδη της επόµενης χρήσης. 

 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Η κατάσταση ταµειακών ροών είναι υποχρεωτική µόνο για τις εταιρίες που 

εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και αποσκοπεί στην ενηµέρωση σχετικά 

µε την εισροή και την εκροή µετρητών σε µια οικονοµική οντότητα. Η κατάσταση 

ταµειακών ροών παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση στην διοίκηση, στους επενδυτές και 

στους πιστωτές αφού βοηθάει στην εκτίµηση της παρελθούσας επίδοσης της 
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οικονοµικής οντότητας και στην εκτίµηση των πιθανών µελλοντικών ταµειακών 

εισροών και εκροών. Γίνεται σαφές πως η κατάσταση συνδέεται άµεσα µε την 

ρευστότητα της επιχείρησης µιας και εµφανίζει τις κύριες πηγές άντλησης κεφαλαίων 

για την επιχείρηση. Τέλος, οι ταµειακές ροές κατηγοριοποιούνται σε ταµειακές ροές 

από λειτουργικές, από επενδυτικές και από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. 

 

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

Η κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων αποσκοπεί στον προσδιορισµό των 

οικονοµικών συναλλαγών που εξηγούν την µεταβολή του ύψους των ιδίων 

κεφαλαίων µεταξύ αρχής και τέλους χρήσης. Σκοπός της κατάρτισης της 

συγκεκριµένης κατάστασης είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις µεταβολές 

των στοιχείων της καθαρής θέσης. ∆ιαφορές που µπορεί να προέλθουν από µεταβολή 

στα κέρδη ή στις ζηµιές χρήσεως, από αύξηση ή µείωση µετοχικού κεφαλαίου και 

από διάφορα άλλα στοιχεία µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Προσάρτηµα 

Το προσάρτηµα, όπως και αντίστοιχα τα Notes όταν αναφερόµαστε σε ∆.Λ.Π., 

αποτελεί µια έκθεση η οποία συνοδεύει τις λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης. 

Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα 

της επιχείρησης, και βοηθούν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αντιληφθούν τα πλέον σηµαντικά σηµεία των λογιστικών καταστάσεων. Στο 

προσάρτηµα συνήθως µεταφέρονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τους κανόνες 

αποτίµησης των στοιχείων του ισολογισµού, µε τις µεταβολές των σωρευµένων 

αποσβέσεων καθώς επίσης, αναφέρονται και οι όποιες παρεκκλίσεις από τις 

καθιερωµένες µεθόδους. 

 

5.4 Μέθοδοι Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αποτελούν την σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών για τους αναλυτές, καθώς 
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παρέχουν πληθώρα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, τα οποία µέσω των διαφόρων 

µεθόδων ανάλυσης µπορούν να προσδιορίσουν την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης. Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων κάθε 

επιχείρησης γίνεται µέσω µιας σειράς µεθόδων, από τις οποίες µπορεί να επιλέξει ο 

αναλυτής µε σκοπό να λάβει τις πληροφορίες που επιδιώκει. Οι κυριότεροι µέθοδοι 

ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθοι: 

• Συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή Οριζόντια ανάλυση 

• Καταστάσεις κοινού µεγέθους ή Κάθετη ανάλυση 

• Καταστάσεις ποσοστών τάσης 

• Ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών 

Κάθε µία από τις παραπάνω µεθόδους παρουσιάζει τα δικά της πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα, ωστόσο η τεχνική της ανάλυσης µέσω αριθµοδεικτών διαθέτει  

προβάδισµα έναντι των άλλων µεθόδων και είναι αυτή η οποία χρησιµοποιείται 

περισσότερο από τους οικονοµικούς αναλυτές. 

 

Συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

Συγκριτικές καταστάσεις είναι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 

παρουσιάζονται χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα από δύο ή περισσότερες διαχειριστικές 

χρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για µια µέθοδο ανάλυσης κατά την οποία συγκρίνονται και 

αξιολογούνται οι µεταβολές των λογιστικών καταστάσεων και της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης µεταξύ δύο ή περισσοτέρων διαχειριστικών χρήσεων. Η 

µελέτη µεταβολών ανεξάρτητα της µορφής έκφρασης των µεταβολών, όταν αφορά 

έναν αριθµό διαχειριστικών χρήσεων, ονοµάζεται οριζόντια ανάλυση. Στις 

συγκριτικές καταστάσεις όµως δεν παρουσιάζονται µόνο τα δεδοµένα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αλλά παρέχονται και οι διαχρονικές µεταβολές 

που έχουν παρουσιαστεί στα στοιχεία των καταστάσεων. Κατά τους αναλυτές, οι 

συγκριτικές καταστάσεις αποτελούν την απλούστερη µορφή σύγκρισης 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς ετήσια αλλά και εξαµηνιαία 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µπορούν εύκολα να συγκριθούν µε τα αντίστοιχα 

περασµένων ετών, οδηγώντας στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε 

την τάση και τον διαχρονικό ρυθµό τους. Κατά την ανάλυση µέσω της συγκριτικής 
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µεθόδου, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίδεται στην ορθή και οµοιόµορφη ταξινόµηση 

των στοιχείων σε όλες τις αναφερόµενες περιόδους αλλά και στην ορθή τήρηση των 

λογιστικών αρχών κατά το σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου, καθώς αν κάτι τέτοιο 

δεν συµβεί οι συγκριτικές καταστάσεις µπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή 

λανθασµένων και παραπλανητικών συµπερασµάτων.  

 

Καταστάσεις κοινού µεγέθους 

Μία ακόµη, πολύ σηµαντική µέθοδος ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, 

είναι οι καταστάσεις κοινού µεγέθους, κατά την οποία ένα σηµαντικό µέγεθος ή 

στοιχείο µιας συγκεκριµένης οικονοµικής κατάστασης χρησιµοποιείται ως βάση 

υπολογισµού, και εν συνεχεία όλα τα άλλα στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης 

συγκρίνονται προς αυτό. Στην ανάλυση κοινού µεγέθους κάθε στοιχείο του 

ισολογισµού διαιρείται µε το σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού, ενώ κάθε 

στοιχείο της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης διαιρείται µε το σύνολο των 

καθαρών πωλήσεων, προκειµένου να διευκολυνθούν οι οποιεσδήποτε συγκρίσεις. Ως 

αποτέλεσµα των συγκρίσεων, όλα τα στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του µεγέθους που λήφθηκε ως βάση 

υπολογισµού και το οποίο παριστάνεται µε το 100%. Λόγω του γεγονότος πως τα 

ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε κοινή βάση, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους είτε σε απόλυτους αριθµούς είτε σε ποσοστά 

ονοµάζονται καταστάσεις κοινού µεγέθους. Επειδή το συγκεκριµένο εξεταζόµενο 

στοιχείο εκφράζεται σαν ποσοστό κάποιου συνολικού µεγέθους η συγκεκριµένη 

ανάλυση ονοµάζεται και κάθετη ανάλυση, και αποτελεί µια ανάλυση της εσωτερικής 

δοµής της εξεταζόµενης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης. Οι καταστάσεις κοινού 

µεγέθους περιγράφουν τις αποκαλύψεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ως 

ένα επί τοις εκατό ποσοστό ενός άλλου λογαριασµού ή σαν µια αναλογία του 

προηγούµενου τους ισοζυγίου. 

 

Καταστάσεις ποσοστών τάσης 

Η µέθοδος ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων µέσω των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ποσοστών τάσης, αποτελεί µια τεχνική οριζόντιας 
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ανάλυσης κατά την οποία παρέχεται στον ερευνητή η δυνατότητα για µακροχρόνια 

εξέταση της χρηµατοοικονοµικής εξέλιξης της επιχείρησης και των αποτελεσµάτων 

αυτής. Στις καταστάσεις ποσοστών τάσης υπολογίζονται οι µεταβολές των επιµέρους 

στοιχείων των συγκριτικών καταστάσεων, όταν η υπό εξέταση περίοδος καλύπτει 

περισσότερες από δύο διαχειριστικές χρήσεις, σε σχέση µε ένα κοινό έτος βάσης. Από 

τεχνικής άποψης, η συγκεκριµένη µέθοδος δεν παρουσιάζει καµία δυσκολία στον 

υπολογισµό, καθώς επιλέγεται ένα ως βάση υπολογισµών, το οποίο ονοµάζεται και 

έτος βάσης, και εν συνεχεία τα ποσά των επιλεγµένων στοιχείων των επόµενων ετών 

υπολογίζονται ως ποσοστό πάνω στο ποσό του έτους βάσης. Αξίζει να σηµειωθεί πως 

το έτος βάσης αποτελεί την αφετηρία υπολογισµού για όλες τις µετέπειτα συγκρίσεις, 

και λαµβάνει τιµή ίση µε το 100%. Κατά τον υπολογισµού του ποσοστού τάσης θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ορισµό του κατάλληλου έτους βάσης µιας 

και αυτό αποτελεί το κοινό σηµείο αναφοράς για όλη τη µελέτη. Συνήθως, ως έτος 

βάσης λαµβάνεται το πρώτο έτος της περιόδου που καλύπτει η µελέτη. Σε περίπτωση 

βέβαια που το πρώτο έτος δεν χαρακτηρίζεται από κανονικότητα και δεν 

αντιπροσωπεύει την οµαλή δραστηριότητα της επιχείρησης, επιλέγεται από τον 

αναλυτή κάποιο άλλο περισσότερο αντιπροσωπευτικό έτος. Τέλος, το µεγαλύτερο 

µειονέκτηµα που παρουσιάζει η συγκεκριµένη µέθοδος είναι η ιδιαίτερη ευαισθησία 

που παρουσιάζει στις πληθωριστικές µεταβολές, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία να 

πρέπει αρχικά να αποπληθωριστούν και µετά να χρησιµοποιηθούν στις καταστάσεις 

των ποσοστών τάσης. 

 

Ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών 

Η ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών αποτελεί το πλέον γνωστό µέσο αξιολόγησης 

και ερµηνείας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

ανάλυσης συµπληρώνει τις µέχρι τώρα αναπτυχθείσες µεθόδους και παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες στους αναλυτές σχετικά µε την οικονοµική πορεία της επιχείρησης. 

Λόγω της σπουδαιότητας και της δηµοτικότητας της συγκεκριµένης µεθόδου, η 

ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών θα παρουσιαστεί ενδελεχώς στην επόµενη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου.  
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5.5 Ανάλυση Αριθµοδεικτών 

Ως αριθµοδείκτης ορίζεται η απλή µαθηµατική έκφραση της σχέσεως ενός 

µεγέθους του ισολογισµού ή της καταστάσεως αποτελεσµάτων χρήσης προς ένα 

άλλο, και συνήθως εκφράζεται είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό, είτε ως πηλίκο. Η 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων µέσω των χρηµατοοικονοµικών 

αριθµοδεικτών αποτελεί µια από τις πλέον χρήσιµες µορφές αξιολόγησης και 

εκτίµησης της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της επιχείρησης. Το στοιχείο που 

καθιστά την ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών τόσο σηµαντική είναι το γεγονός πως ενώ 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οι παρεχόµενες πληροφορίες παρουσιάζονται 

σε απόλυτα µεγέθη, σε αντίθεση µε την συγκεκριµένη µέθοδο ανάλυσης, κατά την 

οποία οι σχέσεις στους χρησιµοποιούµενους αριθµοδείκτες παραµένει τις 

περισσότερες φορές σταθερές, µε αποτέλεσµα να διαπιστώνονται οι όποιες µεταβολές 

στις συνθήκες της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

Σκοπός της ανάλυσης µέσω αριθµοδεικτών είναι η συγκριτική µέτρηση της 

απόδοσης και του κινδύνου, καθώς και η διευκόλυνση στην λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων. Η επιλογή µιας οµάδας αριθµοδεικτών, πέραν από τα στοιχεία που 

διαθέτει η επιχείρηση, και από τον επιδιωκόµενο σκοπό του αναλυτή. Γενικά, οι 

αριθµοδείκτες παρέχουν µια πορεία τυποποίησης, µιας και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να τυποποιήσουν τις µεθόδους καταγραφής των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και να µετρήσουν τις 

αποφασιστικές σχέσεις µεταξύ εισροών και εκροών, διευκολύνοντας µε τον τρόπο 

αυτό την σύγκριση µεταξύ των επιχειρήσεων διαχρονικά. 

Οι αριθµοδείκτες συνοψίζουν µε συστηµατικό τρόπο µεγάλο αριθµό 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, την εξέλιξη των οποίων επιθυµούµε να εξετάσουµε, 

και είναι διαµορφωµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

πληροφόρησης των επενδυτών των ιδίων κεφαλαίων και των πιστωτών. Στόχος της 

ανάλυσης µέσω αριθµοδεικτών είναι η διευκόλυνση της ερµηνείας των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, αφού η προσεκτική ανάλυση των αριθµοδεικτών 

οδηγεί στο προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας µιας επιχείρησης. Με τον τρόπο 

αυτό οι επιχειρήσεις µπορούν να εντοπίζουν τυχόν µελλοντικές αδυναµίες που µπορεί 

να τις οδηγήσουν σε οικονοµικό αδιέξοδο. 
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Για να παρέχει ένας αριθµοδείκτης χρήσιµη πληροφόρηση και να έχει έννοια και 

χρησιµότητα , ώστε να είναι σηµαντικός , θα πρέπει να εκφράζει µια σηµαντική 

σχέση που να παρουσιάζει οικονοµικό ενδιαφέρον. Βάση αυτής της παραδοχής, ο 

µεγάλος αριθµός δεικτών που θα µπορούσε να υπολογιστεί από τις οικονοµικές 

καταστάσεις, να περιοριστεί σε ένα µικρό και εύχρηστο αριθµό σηµαντικών δεικτών . 

Ανάλογα λοιπόν µε τις διάφορες πλευρές ή πτυχές της οικονοµικής κατάστασης και 

δραστηριότητας της επιχείρησης, οι αριθµοδείκτες µπορούν να ενταχθούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

• Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

• Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

• Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

• Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας 

• Αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

• Αριθµοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθµοδείκτες 

 

Κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες περιλαµβάνει έναν αριθµό 

αριθµοδεικτών, ο καθένας εκ των οποίων παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση στους 

ενδιαφερόµενους αναλυτές. Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναλύσουµε 

την κάθε κατηγορία και θα παρουσιάσουµε ξεχωριστά την σηµασία του κάθε 

αριθµοδείκτη. 

5.5.1 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της επιχείρησης να αντιµετωπίζει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, 

και αναφέρονται στο µέγεθος και στις σχέσεις των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και 

των κυκλοφοριακών στοιχείων µιας εταιρείας, τα οποία αποτελούν τις πηγές κάλυψης 

των υποχρεώσεων αυτών.  Με άλλα λόγια, µε τους δείκτες αυτούς επιχειρούµε να 

αναλύσουµε τις συνθήκες βραχυπρόθεσµου κινδύνου επιβίωσης της επιχείρησης. 

Είναι φανερό ότι η εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση να εξοφλεί τους 

βραχυπρόθεσµους πιστωτές, τους προµηθευτές και τους τρέχοντες λογαριασµούς της, 

να καταβάλλει µισθούς, τόκους, µερίσµατα και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για να διατηρεί µια υγιή πιστοληπτική ικανότητα. Η οικονοµική 
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κατάσταση µιας εταιρείας µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, µόνον αν αυτή έχει 

επαρκή ρευστότητα. Καθίσταται λοιπόν σαφές πως ο υπολογισµός των 

αριθµοδεικτών ρευστότητας αποτελεί πολύτιµη βοήθεια για τη διοίκησή της εκάστοτε 

επιχείρησης, διότι της επιτρέπει να ελέγχει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της, και να 

διαπιστώνει την αποδοτικότητα χρησιµοποιηθέντων κεφαλαίων κίνησης. Οι 

κυριότεροι δείκτες ρευστότητας που  θα χρησιµοποιηθούν στην συγκεκριµένη µελέτη 

είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας 

• ∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας  

 

5.5.1.1 ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας ισούται µε το λόγο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, και φανερώνει την ευχέρεια της 

επιχείρησης στο να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, µε βάση τις 

εισροές που εξασφαλίζουν τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης 

αυτός ουσιαστικά δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να αντιµετωπίζει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της από περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσαν να 

ρευστοποιηθούν εντός της περιόδου στην οποία αναφέρονται οι εν λόγω 

υποχρεώσεις, και µαθηµατικά αποτυπώνεται µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Ο υπολογισµός του δείκτη στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι απαιτήσεις και τα 

λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού έχουν πρακτικά ίδιο 

χρόνο ρευστοποίησης, ο οποίος είναι αντίστοιχος µε εκείνο των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Ωστόσο, η πραγµατικότητα είναι  ελαφρώς πολυπλοκότερη και δεν 

είναι εφικτό να διαπιστωθεί κατά πόσο οι αποκλίσεις από την πιο πάνω υπόθεση 

συµψηφίζονται. Για το λόγο αυτό, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη περιθωρίου το οποίο 

θα εξασφαλίζει την επιχείρηση από ενδεχόµενες καθυστερήσεις εισροών. Παρότι δεν 
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υπάρχει κάποια γενικά αποδεκτή άριστη τιµή για τον συγκεκριµένο δείκτη, 

υπολογίζεται πως οι τιµές µεταξύ 1,5 και 2,5 αποτελούν ένδειξη καλής ρευστότητας 

για την επιχείρηση.  

 

5.5.1.2 ∆είκτης Ταµειακής  Ρευστότητας  

Ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας χρησιµοποιείται για τον αυστηρότερο 

έλεγχο της ρευστότητας της επιχείρησης, και αποτυπώνει την ύπαρξη επάρκειας 

µετρητών, ικανών να ικανοποιήσουν µε τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της 

επιχείρησης. Γενικά, ο δείκτης εκφράζει την ικανότητα µιας επιχείρησης για την 

εξόπλιση των τρεχουσών και ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων της µε τα µετρητά που 

διαθέτει, και ορίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
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Όπως παρατηρούµε και από τον τύπο, ο δείκτης περιέχει εκείνα τα περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία περισσότερο γρήγορα µετατρέπονται σε µετρητά και υπολογίζεται 

από τον λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού µείον τα αποθέµατα προς τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το ύψος του αριθµοδείκτη θα πρέπει να κυµαίνεται σε 

επίπεδο ικανό να επιτρέπει  στην επιχείρηση να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της. Πρακτικά το επίπεδο αυτό µεταφράζεται σε 

τιµές γύρω από την µονάδα, καθώς σε περίπτωση που θα είναι µικρότερη αυτής η 

επιχείρηση θα αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας.  

 

5.5.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας   

Οι δείκτες δραστηριότητας µετρούν το βαθµό της αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Η σωστή διαχείριση της περιουσίας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για κάθε 

επιχείρηση και οργανισµό. Ο έλεγχος της σωστής αυτής διαχείρισης επιτυγχάνεται µε 
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τη χρήση συγκεκριµένων αριθµοδεικτών. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τους 

ακόλουθους αριθµοδείκτες δραστηριότητας: 

• ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

• ∆είκτης ∆ιάρκειας Παραµονής Αποθεµάτων 

• ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

• ∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 

• ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

Αρκετοί από τους αναφερθέντες αριθµοδείκτες σχετίζονται µε την ρευστότητα 

της επιχείρησης και επηρεάζουν την ποιότητα αυτών. Όσο µικρότερη τιµή εµφανίζει 

ένας αριθµοδείκτης δραστηριότητας, τόσο αυξάνεται η χρονική διάρκεια 

ολοκλήρωσης του κυκλώµατος πώλησης. Εποµένως, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή 

ενός αριθµοδείκτη δραστηριότητας τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το κέρδος για την 

επιχείρηση συνολικά. 

 

5.5.2.1 ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων µετρά τον ρυθµό που τα 

αποθέµατα εισέρχονται και εξέρχονται στην επιχείρηση και υπολογίζεται από το λόγο 

του κόστους πωληθέντων προϊόντων προς το µέσο ύψος των αποθεµάτων. 

Ουσιαστικά υπολογίζει πόσες φορές πραγµατοποιείται η εναλλαγή εµπόρευµα-χρήµα 

στη διάρκεια µίας διαχειριστικής χρήσης. Πρόκειται για δείκτη ιδιαίτερης σηµασίας, 

αφού η ικανότητα µιας επιχειρήσεως να πωλεί τα αποθέµατα της γρήγορα αποτελεί 

ένα ακόµη µέτρο του βαθµού χρησιµοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων. 

Μαθηµατικά ο υπολογισµός του συγκεκριµένου δείκτη δίνεται από την ακόλουθη 

συνάρτηση: 

 

�����������ή	���ύ
�
�	������ά
 � =
�ό	
��	! ���έ�
 �	!��ϊό�
 �

"έ	�	Ύ#��	������ά
 �
 

 



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

48 

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως υπάρχουν πολλές παραλλαγές του συγκεκριµένου 

αριθµοδείκτη µε την πλέον διαδεδοµένη να ορίζεται ως ο λόγος των καθαρών 

πωλήσεων προς το µέσο ύψος των αποθεµάτων. Η χρησιµοποίηση των παραλλαγών 

εξαρτάται από το στάδιο του πραγµατικού κυκλώµατος για το οποίο ενδιαφερόµαστε 

να υπολογίσουµε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων. 

 

5.5.2.2 ∆είκτης ∆ιάρκειας Παραµονής Αποθεµάτων 

Ο δείκτης διάρκειας παραµονής αποθεµάτων υπολογίζει τη διάρκεια παραµονής 

των αποθεµάτων της επιχείρησης, µέχρι αυτά να πωληθούν. Ενώ ο παραπάνω 

δείκτης, όπως αναφέραµε, µας δείχνει το πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέµατα 

µιας επιχείρησης κατά την διάρκεια µιας διαχειριστικής χρήσης, ο συγκεκριµένος 

δείκτης µας δείχνει το πόσες ηµέρες µεσολάβησαν για να γίνει η εναλλαγή αυτή. Ο 

τύπος του συγκεκριµένου δείκτη έχει την ακόλουθη µορφή: 
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Ο δείκτης διάρκειας παραµονής αποθεµάτων χρησιµοποιείται µε στόχο τον 

καλύτερο προσδιορισµό της δραστηριότητας ενός περιουσιακού στοιχείου.  

 

5.5.2.3 ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ένας ακόµα πολύ σηµαντικός δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι ο δείκτης 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων. Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει το κατά 

πόσο µεγάλες είναι οι απαιτήσεις µιας επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις αυτής. 

Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 
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Ο δείκτης αυτός είναι πολύ χρήσιµος αφού η διαχρονική παρακολούθηση του 

µας βοηθάει να αξιολογήσουµε την ποιότητα και την ρευστότητα των απαιτήσεων. 

Υψηλή τιµή στον δείκτη ερµηνεύεται ως µικρότερος χρόνος αποδέσµευσης των 

κεφαλαίων και µικρότερη εποµένως πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

5.5.2.4 ∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης µέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων καταδεικνύει το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται ώστε η επιχείρηση να εισπράξει τις απαιτήσεις της, από την 

στιγµή που πραγµατοποιείται µια πιστωτική πώληση µέχρι την στιγµή που η πώληση 

αυτή θα εισπραχθεί σε µετρητά. Όπως γίνεται κατανοητό, ο δείκτης αυτός εξαρτάται 

από την σχέση µεταξύ αφενός των απαιτήσεων και αφετέρου των πωλήσεων και των 

κερδών. Ο δείκτης αποτυπώνεται µε τον ακόλουθο τύπο: 
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Το χρονικό διάστηµα, όπως αυτό προκύπτει από τον παραπάνω δείκτη, µετρά την 

αποτελεσµατικότητα της διοίκησης της επιχείρησης στην είσπραξη των απαιτήσεών 

της. Όπως είναι λογικό, η επιχείρηση επιθυµεί το χρονικό διάστηµα αυτό να είναι όσο 

το δυνατόν µικρότερο, λόγω του κόστους ευκαιρίας των δεσµευµένων κεφαλαίων. 

 

5.5.2.5 ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρέχει ενδείξεις αναφορικά µε το πόσο χρησιµοποιεί 

η επιχείρηση τα στοιχεία του ενεργητικού της µε σκοπό να πραγµατοποιεί τις 

πωλήσεις της. Όσο µεγαλύτερος είναι ο συγκεκριµένος δείκτης τόσο εντονότερα 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να 

πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της. Βέβαια, τα στοιχεία του δείκτη αυτού επηρεάζονται 

σε µεγάλο βαθµό από την µέθοδο αποσβέσεων που επιλέγει να ακολουθήσει η 

διοίκηση της επιχείρησης. Ο τύπος του εν λόγω δείκτη είναι ο ακόλουθος: 
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Γενικά, είναι προτιµότερο για την επιχείρηση ο συγκεκριµένος δείκτης να 

παρουσιάζει υψηλές τιµές, καθώς όσο υψηλότερες τιµές παρουσιάζει τόσο πιο 

αποτελεσµατικά σηµαίνει πως έχουν τα περιουσιακά της στοιχεία. Σε αντίθετη 

περίπτωση, µια χαµηλή τιµή για τον συγκεκριµένο δείκτη αποτελεί ένδειξη µη 

αποτελεσµατικής χρήσης των περιουσιακών της στοιχείων, γεγονός που µπορεί να 

οδηγήσει σε ρευστοποίηση µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

5.5.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στους αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας, θα εξετάσουµε τους αριθµοδείκτες απασχοληθέντων και ιδίων 

κεφαλαίων και τους αριθµοδείκτες αποτίµησης. Καθίσταται σαφές πως η σηµασία της 

µελέτης των δεικτών αποδοτικότητας αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας για την 

διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας, αφού αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης αντανακλά 

την ικανότητά της να πραγµατοποιεί κέρδη. Η ανάγκη λοιπόν για πληροφόρηση 

αναφορικά µε την ικανότητα της εταιρίας να παράγει κέρδος καθιστά τους 

αριθµοδείκτες αποδοτικότητας απολύτως αναγκαίους, προκειµένου να διαπιστωθεί 

και να κριθεί οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση.  

Ωστόσο, λόγω κυρίως της µεγάλης σηµασίας που όπως προαναφέραµε έχουν οι 

εν λόγω αριθµοδείκτες, κατά τον υπολογισµό τους και κυρίως κατά την ερµηνεία τους 

χρησιµοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως η πορεία του όγκου πωλήσεων ή των 

κερδών. Κριτήρια, τα οποία για να αποκτήσουν σηµασία και να οδηγήσουν σε 

χρήσιµα συµπεράσµατα θα πρέπει να συσχετιστούν και µε τα άλλα µεγέθη της 

επιχείρησης. Έτσι, η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης µπορεί να µελετηθεί µόνο σε 

σχέση µε τα επενδυθέντα κεφάλαια.  

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας λοιπόν ασχολούνται µε τις σχέσεις µεταξύ 

κερδών και απασχολούµενων κεφαλαίων, όπως επίσης και µε τις σχέσεις µεταξύ 
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κερδών και πωλήσεων. Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι 

ακόλουθοι: 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Απασχοληθέντων Κεφαλαίων 

• ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

• ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

• ∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 

 

5.5.3.1 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

O αριθµοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων µετρά την 

αποτελεσµατικότητα, µε την οποία απασχολούνται τα ίδια κεφάλαια µέσα στην 

επιχείρηση. Πρόκειται για ένα σηµαντικό δείκτη, καθώς απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναµικότητα της επιχείρησης και αποτελεί ένδειξη αποτελεσµατικότητας αναφορικά 

µε την επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Για τον υπολογισµό του δείκτη, 

στον αριθµητή συνήθως λαµβάνονται τα καθαρά κέρδη, ενώ στον παρονοµαστή  

χρησιµοποιείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων  που απασχολήθηκαν µέσα στη χρήση. 

Μια επιχείρηση θεωρείται ως επιτυχηµένη, εφόσον έχει µια ικανοποιητική τιµή στο 

δείκτη, σε σύγκριση µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου της. Μαθηµατικά ο 

αριθµοδείκτης αποτυπώνεται µε την ακόλουθη µορφή: 
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Είναι φανερό ότι οι υψηλές τιµές του δείκτη είναι, γενικά, επιθυµητές από τη 

διοίκηση, τους µετόχους και τους υποψήφιους επενδυτές. Ωστόσο ο δείκτης χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής, αφού σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν µια υψηλή τιµή του 

δείκτη να προκύπτει λόγω υψηλής δανειακής επιβάρυνσης, η οποία εγκυµονεί 

σοβαρούς κινδύνους για την ρευστότητα της επιχείρησης, σε περίπτωση 

παρατεταµένης κάµψης της δραστηριότητάς της. 
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5.5.3.2 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης µετράει την αποδοτικότητα των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης καθώς και των επιµέρους τµηµάτων αυτής 

και αποτελεί είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησης της επιχείρησης. Ο δείκτης 

προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου των λειτουργικών κερδών της χρήσης µε το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση των 

συγκεκριµένων κερδών. Ο δείκτης λοιπόν έχει την εξής µορφή: 
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Ο δείκτης αυτός, καταδεικνύει την ικανότητα των διοικούντων την επιχείρηση να 

χρησιµοποιούν τους ίδιους οικονοµικούς πόρους που διαθέτει η επιχείρηση µε σκοπό 

να δηµιουργεί κέρδη. Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων δεν περιλαµβάνονται οι συµµετοχές και άλλες παρόµοιες επενδύσεις.  

 

 

5.5.3.3 ∆είκτης Αποδοτικότητας Απασχοληθέντων Κεφαλαίων 

Ο δείκτης αποδοτικότητας απασχοληθέντων κεφαλαίων αποτυπώνει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, και την ικανότητά της να παράγει κέρδος, 

ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων της. Ο αριθµοδείκτης 

προκύπτει από την διαίρεση µεταξύ λειτουργικών µετά φόρων κερδών µε τα 

απασχοληθέντα κεφάλαια, και λαµβάνει την εξής µορφή: 
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Συνεπώς, δείκτης αποδοτικότητας απασχοληθέντων κεφαλαίων, ενηµερώνει τους 

αναλυτές σχετικά µε την κερδοφόρα δυναµικότητα των συνολικών απασχολούµενων 

κεφαλαίων, ανεξαρτήτου πηγής, είτε ιδίων είτε ξένων 

 

5.5.3.4 ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους  

O αριθµοδείκτης περιθωρίου µικτού κέρδους αποτελεί έναν από τους πλέον 

σηµαντικούς δείκτες, αφού απεικονίζει τη σχέση µεταξύ του µικτού κέρδους και των 

πωλήσεων. Προσδιορίζει, ταυτόχρονα τον βαθµό κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, 

καθώς και το περιθώριο πραγµατοποίησης καθαρών κερδών. Μια επιχείρηση µπορεί 

να θεωρείται επιτυχηµένη, εφόσον έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό µικτού κέρδους, 

το οποίο, σε συνδυασµό µε το ύψος των πωλήσεών της, επιτρέπει να καλύψει τα 

έξοδά της και να αποκοµίσει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση µε τα 

απασχολούµενα ίδια κεφάλαια. Ο τύπος του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη είναι ο 

ακόλουθος: 
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Γενικά, µια υψηλή τιµή του δείκτη περιθωρίου µικτού κέρδους υποδηλώνει καλή 

λειτουργική αποδοτικότητα της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει φθηνές 

αγορές εµπορευµάτων ή χαµηλό κόστος παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε 

υψηλές τιµές. Αντίθετα, µια χαµηλή τιµή του δείκτη αντανακλά χαµηλή λειτουργική 

αποδοτικότητα ή αδυναµία της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει τα 

παραπάνω. Συνεπώς, µια επιχείρηση µπορεί να έχει υψηλό ποσοστό µικτού κέρδους 

και όµως να έχει µικρά µικτά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαµηλές. Και 

αντίστροφα, µε χαµηλό ποσοστό µικτού κέρδους, µπορεί να επιτύχει υψηλά µικτά 

κέρδη, εφόσον πραγµατοποιεί υψηλές πωλήσεις. Με δεδοµένο πάντως το ύψος των 

πωλήσεων, η επιχείρηση που έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µικτού κέρδους, 

πραγµατοποιεί τα υψηλότερα µικτά κέρδη. 
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5.5.3.5 ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Ο αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που επιτυγχάνει µια επιχείρηση από τις πωλήσεις της. ∆είχνει λοιπόν το 

κέρδος της επιχείρησης που προκύπτει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Με 

άλλα λόγια ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το καθαρό κέρδος, που έχει µια επιχείρηση 

από την πώληση προϊόντων. Ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους προκύπτει από το 

λόγο καθαρά κέρδη µιας περιόδου προς το σύνολο των πωλήσεων της ίδιας περιόδου. 

Η µορφή του δείκτη είναι η εξής: 
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Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους αποτελεί σηµαντικό αριθµοδείκτη για 

κάθε επιχείρηση, µιας και πολλοί αναλυτές  στηρίζουν τις προβλέψεις τους για τα 

µελλοντικά καθαρά κέρδη αυτής στο δείκτη του καθαρού κέρδους. Καθίσταται 

σαφές, πως όσο µεγαλύτερη τιµή καταλαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης τόσο πιο 

επικερδής είναι και η επιχείρηση.  

 

5.5.3.6 ∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 

Ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης µετρά την αποδοτικότητα των ξένων, 

δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ης εταιρίας. 

Ουσιαστικά, ο συγκεκριµένος δείκτης µετρά το βαθµό κατά τον οποίο οι κοινοί 

µέτοχοι παρέχουν χρηµατοδότηση στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Ο δείκτης 

προκύπτει από την διαίρεση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και της 

αποδοτικότητας των συνολικά απασχοληθέντων κεφαλαίων. Η µαθηµατική έκφραση 

του εν λόγω αριθµοδείκτη είναι η ακόλουθη: 
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Αν ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης αποκτά τιµή µεγαλύτερη της µονάδας, η 

χρησιµοποίηση των ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για την οικονοµική µονάδα. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της οικονοµικής 

µονάδας θα είναι αρνητική, και θα σηµαίνει πως η επιχείρηση δανείστηκε κεφάλαια 

µε δυσµενείς όρους. 

5.5.4 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

Οι αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης αποτελούν µια οµάδα 

αριθµοδεικτών, οι οποίοι µετρούν τον βαθµό χρηµατοδότησης της επιχείρησης µε 

ξένα δανειακά κεφάλαια. Παρέχουν λοιπόν χρήσιµη πληροφόρηση στην διοίκηση της 

επιχείρησης αλλά και στους οικονοµικούς αναλυτές, που τους βοηθάει να 

προσδιορίσουν το περιθώριο ασφαλείας που παρέχεται από το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Η σπουδαιότητα της συγκεκριµένης κατηγορίας δεικτών 

απορρέει από την διαφορά µεταξύ ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. 

Είναι προφανές πως οι διάφορες µορφές δανειακών κεφαλαίων µιας επιχείρησης 

περικλείουν διαφορετικά ποσοστά κινδύνου για τους πιστωτές. Σε αντίθεση µε τα ίδια 

κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν ορισµένο χρόνο επιστροφής, αλλά ούτε και 

εξασφαλισµένη απόδοση, τα δανειακά κεφάλαια πρέπει να εξοφλούνται σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, προσαυξηµένα µε τους τόκους ανεξάρτητα της 

οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Οι αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παρουσιάζει στοιχεία για την 

δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, το κατά πόσο δηλαδή, τα ίδια κεφάλαια 

που διαθέτει η επιχείρηση καλύπτουν τα δανεισθέντα κεφάλαια. 

Με λίγα λόγια, µε τους δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου, µετράµε τη µακροχρόνια 

οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, αλλά και την ικανότητά της να εξυπηρετεί 

τις µακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες της συγκεκριµένης 

κατηγορίας δεικτών είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 

• ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης  

• ∆είκτης Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια  

• ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 
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5.5.4.1 ∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 

Ο δείκτης οικονοµικής αυτονοµίας δείχνει το ποσοστό του συνόλου των 

ενεργητικών στοιχείων µιας επιχείρησης που έχει χρηµατοδοτηθεί από τα ίδια 

κεφάλαιά της. Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης δείχνει το ποσοστό προστασίας των 

πιστωτών µιας επιχείρησης και ορίζεται από το λόγο των ιδίων προς συνολικά 

κεφάλαια. Μαθηµατικά ο τύπος του εν λόγω δείκτη αποτυπώνεται από τον ακόλουθο 

τύπο: 
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Ο αριθµοδείκτης οικονοµικής αυτονοµίας απεικονίζει την οικονοµική δύναµη 

της επιχείρησης και αντανακλά την µακροχρόνια ρευστότητα της. Εποµένως, πολλοί 

αναλυτές θεωρούν τον συγκεκριµένο δείκτη εξίσου σηµαντικό µε τον δείκτη 

ρευστότητας µιας επιχείρησης. Όπως διαπιστώνουµε και από την µορφή του 

παραπάνω τύπου µια υψηλή τιµή στον συγκεκριµένο δείκτη συνεπάγεται µικρή 

πιθανότητα οικονοµικής δυσκολίας για την επιχείρηση.  

 

5.5.4.2 ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης  

Ο αριθµοδείκτης αυτός , αποτελεί µια µορφή έκφρασης της σχέσης των ξένων 

κεφαλαίων προς τις πηγές κεφαλαίων και ορίζεται από τον λόγο των ξένων 

κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων το οποίο αποτελούν τα ξένα κεφάλαια και είναι ενδεικτικός του βαθµού 

προστασίας των πιστωτών µε ίδια κεφάλαια. Η µαθηµατική µορφή του τύπου είναι η 

εξής: 

 

��ί�
��	�������ή�	���7ά���	�� =
8έ��	���ά����

Ί.��	���ά����
 



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

57 

 

 

Οι τιµές του συγκεκριµένου δείκτη κυµαίνονται µεταξύ του µηδέν και της 

µονάδας. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή  του δείκτη, όσο περισσότερο πλησιάζει 

δηλαδή στην µονάδα, τόσο πιο δυσµενής χαρακτηρίζεται η οικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης. Αντίθετα, µια χαµηλή τιµή του δείκτη συνεπάγεται χαµηλή δανειακή 

επιβάρυνση και εποµένως και µικρό κίνδυνο αφερεγγυότητας 

 

5.5.4.3 ∆είκτης Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια  

Ο δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί η 

πιθανή ύπαρξη υπερδανεισµού σε µια επιχείρηση. Ο αριθµοδείκτης εκφράζει την 

ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της και λαµβάνει τιµές µεταξύ 

του µηδενός και της µονάδας. Φανερώνει την σχέση εξάρτησης µεταξύ ιδίων και 

ξένων κεφαλαίων, και η µορφή του είναι η ακόλουθη: 
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Σε περίπτωση που λάβει τιµή µεγαλύτερη της µονάδος, σηµαίνει πως οι φορείς 

της επιχείρησης συµµετέχουν σε αυτή µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές 

της. Γενικότερα η διοίκηση κάθε επιχείρησης επιθυµεί να λαµβάνει υψηλές τιµές ο 

συγκεκριµένος δείκτης, αφού όσο µεγαλύτερη είναι η σχέση αυτή, τόσο µεγαλύτερη 

είναι και η ασφάλεια που παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης.  

 

5.5.4.4 ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες για το ποσοστό των παγίων πάνω στο συνολικό 

ενεργητικό µιας επιχείρησης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης, καθώς ανάλογα µε 

τις τιµές που λαµβάνει, βοηθάει στην διάκριση των επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις 

εντάσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων και σε επιχειρήσεις κυκλοφορούντων 
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περιουσιακών στοιχείων. Είναι προτιµότερο, ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης να 

εξετάζεται διαχρονικά πάνω στα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης, καθώς κάτι 

τέτοιο οδηγεί στην εξαγωγή πιο αντιπροσωπευτικών συµπερασµάτων. Ο δείκτης έχει 

την ακόλουθη µορφή: 
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Όσο µεγαλύτερες τιµές εµφανίζει  ο δείκτης, τόσο υψηλότερες είναι οι σταθερές 

και οι µεταβλητές δαπάνες των επενδυµένων σε πάγια κεφαλαίων. Συνεπώς, οι 

επιχειρήσεις µε υψηλή παγιοποίηση πρέπει συνεχώς να επιδιώκουν την ανεύρεση 

τρόπων για τη συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών τους, µε αντίστοιχη συµπίεση 

του κόστους παραγωγής τους.  

 

5.5.5 ∆είκτες ∆απανών Λειτουργίας  

Μέσω των αριθµοδεικτών δαπανών λειτουργίας παρέχετε πληροφόρηση 

αναφορικά µε την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της οικονοµικής µονάδας 

απέναντι στις διάφορες δαπάνες λειτουργίας καθώς και την αποτελεσµατικότητά της 

απέναντι στις επιµέρους δαπάνες. Οι αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας που θα 

χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα εργασία είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆είκτης λειτουργικών εξόδων 

• ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 

• ∆είκτης Κάλυψης Επενδύσεων 

 

 

5.5.5.1 ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων 

Ο δείκτης λειτουργικών εξόδων υποδεικνύει το ποσοστό πωλήσεων το οποίο 

απορροφάται από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος πωληθέντων και προκύπτει 

από τον λόγο των συνολικών λειτουργικών εξόδων συν το κόστος πωληθέντων προς 
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τις καθαρές πωλήσεις. Εποµένως η µορφή του συγκεκριµένου δείκτη θα είναι η 

ακόλουθη: 
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Ο συγκεκριµένος δείκτης δείχνει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων το οποίο 

έχει απορροφηθεί από τα διάφορα λειτουργικά έξοδα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

καθώς δείχνει την δυνατότητα της διοίκησης να προσαρµόζει τα έξοδά της σύµφωνα 

µε τις αλλαγές στις συνθήκες πωλήσεων. Όσο µεγαλύτερη τιµή παίρνει ο εν λόγω 

δείκτης, τόσο πιο µικρή θεωρείται η αποδοτικότητα της οικονοµικής οντότητας. 

 

5.5.5.2 ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 

Αποτελεί έναν εξαιρετικά σηµαντικό αριθµοδείκτη καθώς περιγράφει την τάση 

των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχέση µε τον όγκο των πωλήσεων. Ο 

συγκεκριµένος αριθµοδείκτης προκύπτει από τον λόγο λειτουργικά έξοδα προς 

καθαρές πωλήσεις, και ορίζεται µε την ακόλουθη µορφή: 
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Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι εξαιρετικά χρήσιµο να εξετάζεται συγκριτικά µε 

τον αντίστοιχο δείκτη άλλων οµοειδών επιχειρήσεων, για να µπορέσουµε να 

κατανοήσουµε καλύτερα την θέση της εταιρίας στον κλάδο. 
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5.5.5.3 ∆είκτης Κάλυψης Επενδύσεων 

Ο δείκτης κάλυψης επενδύσεων παρουσιάζει το ποσοστό των νέων επενδύσεων 

που χρηµατοδοτήθηκε από τις αποσβέσεις, και προκύπτει από τον λόγο των 

συνολικών αποσβέσεων περιόδου προς την µεταβολή της αξίας των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. Μαθηµατικά ο τύπος εκφράζεται µε την ακόλουθη µορφή: 
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Ο αριθµοδείκτης αυτός είναι εξαιρετικά σηµαντικός καθώς παρουσιάζει το 

ποσοστό των νέων επενδύσεων που πραγµατοποίησε η επιχείρηση και οι οποίες 

χρηµατοδοτήθηκαν µέσω των αποσβέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

61 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

Όπως αναφέραµε, η διαχρονική µελέτη των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µιας οικονοµικής οντότητας, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τις 

παρακάτω µεθόδους:  

• Συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή Οριζόντια ανάλυση 

• Καταστάσεις κοινού µεγέθους ή Κάθετη ανάλυση 

• Καταστάσεις ποσοστών τάσης 

• Ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών 

Βάσει των µεθόδων αυτών, στο συγκεκριµένο κεφάλαιο της παρούσης µελέτης, 

θα εξετάσουµε την πορεία των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

εταιριών του κλάδου της ναυτιλίας, καθώς και της εταιρίας HELLENIC SEAWAYS, 

κατά την περίοδο της κρίσης, ήτοι κατά την επταετία 2007-2013. 

 

6.1 Ανάλυση µέσω των Συγκριτικών Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων  

Η απλούστερη µορφή σύγκρισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης είναι αυτή που αναφέρεται στην οριζόντια ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών. Οι συγκριτικοί πίνακες, αποτελούν µια µορφή 

οριζόντιας ανάλυσης και εµφανίζουν την εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων µιας 

επιχείρησης για µια σειρά ετών. Επίσης βοηθούν στη διαµόρφωση µιας καλύτερης 

εικόνας σχετικά µε την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της εξεταζόµενης 

επιχείρησης.  

Οι πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζουν διαχρονικά τα 

στοιχεία των υπό εξέταση εταιρών του κλάδου της ναυτιλίας.  
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Πίνακας 8 

Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Minoan 

Lines 
0,092 -0,198 -0,011 0,142 -0,233 0,021 

Blue Star 

Ferries 
0,292 0,063 -0,123 -0,132 -0,096 0,173 

Nel Lines -0,207 0,384 0,174 0,512 -0,216 -0,389 

Anek Lines 0,085 0,009 -0,087 -0,127 -0,172 -0,233 

Hellenic 

Seaways 
0,103 -0,126 -0,137 -0,043 -0,291 -0,011 

Πίνακας 8: Συγκριτικές Καταστάσεις- Κύκλος Εργασιών 

 

∆ιάγραµµα 6: Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία 
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∆ιάγραµµα 7: Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών Κλάδου 

 

Ο πίνακας 9, καθώς και το διάγραµµα 6 τα οποία παρατίθενται παραπάνω, 

παρουσιάζουν ξεχωριστά τον κύκλο εργασιών των πέντε υπό εξέταση εταιριών, κατά 

την περίοδο 2007- 2013, ενώ στο γράφηµα 7 παρουσιάζεται αθροιστικά ο κύκλος 

εργασιών των εν λόγω εταιριών. Όπως παρατηρούµε λοιπόν, η εταιρία Anek Lines, 

παρουσιάζει διαχρονικά το µεγαλύτερο κύκλο εργασιών από το σύνολο των 5 

εταιριών, και στη συνέχεια ακολουθεί η εταιρία Minoan Lines. Ο αρκετά µεγάλος 

κύκλος εργασιών της Hellenic Seaways δικαιολογεί την επιλογή µας να την 

εντάξουµε στην µελέτη µας, παρότι δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο.  

Αθροιστικά, ο κύκλος εργασιών των πέντε εταιριών εµφανίζει σηµάδια 

ωρίµανσης κατά την πρώτη πενταετία της µελέτης µας, κινούµενος σταθερά πάνω 

από τα 700 εκ., και µάλιστα το 2008 ξεπερνάει τα 800εκ. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν 

θα κρατήσει για πολύ, καθώς το 2009 παρουσιάζεται µείωση του κύκλου εργασιών 

για το σύνολο των υπό εξέταση εταιριών, της τάξεως του 6%. Η µείωση αυτή, η 

οποία παρατηρείται για πρώτη φορά µετά το 2005, είναι ενδεικτική των πρώτων 

σηµείων της οικονοµικής κρίσης, και οφείλεται κυρίως στην µείωση της γεωγραφικής 

διασποράς που είχαν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες καθώς και στην 

µείωση του τζίρου στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής. Η καθοδική πορεία 

του κύκλου εργασιών συνεχίζεται και για την επόµενη διετία µε την τιµή να 

κυµαίνεται οριακά πάνω από τα 700εκ. για τα έτη 2010 και 2011. Η µεγαλύτερη 
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πτώση όµως παρατηρείται το 2012, οπού ο συνολικός κύκλος εργασιών µειώθηκε 

κατά 20% σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, και πλέον κυµαίνεται στα 572εκ., οριακά 

υψηλότερα από τα 561εκ. που κυµάνθηκε το 2013. 

 

Πίνακας 9 

Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Minoan 

Lines 
0,171 -0,074 0,132 0,124 -0,206 -0,109 

Blue Star 

Ferries 
0,438 0,055 0,078 -0,109 -0,124 0,101 

Nel Lines -0,090 0,160 0,554 0,794 -0,365 -0,433 

Anek Lines 0,165 0,037 0,048 -0,214 -0,121 -0,192 

Hellenic 

Seaways 
0,214 -0,207 0,060 -0,079 -0,152 -0,057 

Πίνακας 9: Συγκριτικές Καταστάσεις- Κόστος Πωλήσεων  

∆ιάγραµµα 8: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 
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∆ιάγραµµα 9: Μέσος Όρος Κόστους Πωλήσεων Κλάδου 

 

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 10, αλλά και στο διάγραµµα 8, το κόστος 

πωλήσεων για κάθε µια από τις πέντε εταιρίες της µελέτης µας παρουσιάζει 

διακυµάνσεις κατά την διάρκεια της επταετίας. Αρχικά, η κατακόρυφη αύξηση της 

τιµής των καυσίµων ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της µελέτης µας επιβάρυνε τα 

αποτελέσµατα όλων των εταιριών, διογκώνοντας αισθητά το κόστος πωλήσεων. 

Άλλωστε, η τιµή των καυσίµων αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό παράγοντα, ικανό να  

επηρεάσει αισθητά το συνολικό κόστος.  

Έτσι λοιπόν, η περί το 70% άνοδος στην τιµή του βαρελιού πετρελαίου 

παγκοσµίως µεταξύ 2007 και 2008 επέφερε αύξηση στο κόστος πωλήσεων. Ωστόσο, 

η συναλλαγµατική διαφορά και η ισχυροποίηση του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο 

είχε σαν αποτέλεσµα την µερική απορρόφηση των κραδασµών που επέφερε η  

ξαφνική µεταβολή στην τιµή του πετρελαίου, µε αποτέλεσµα η επιβάρυνση για τις 

ακτοπλοϊκές εταιρίες να είναι αισθητά χαµηλότερη. Το γεγονός όµως, πως η 

επίδραση του κόστους καυσίµων για την διετία αυτή δεν ξεπέρασε το 30% του 

συνολικού κόστους, ανάγκασε τις εταιρίες να στραφούν στην µείωση των λοιπών 

λειτουργικών τους εξόδων και στην υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών αντιστάθµισης 

κινδύνου.  

Μετά την κατακόρυφη άνοδο στην τιµή πετρελαίου την πρώτη διετία, η τιµή του 

βαρελιού έχει υποχωρήσει το 2009 µε αποτέλεσµα  η επιβάρυνση να είναι αρκετά 

µικρότερη για τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Το 2010 παρουσιάζεται νέα αύξηση στην 
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τιµή των καυσίµων, η συνεισφορά των οποίων στο συνολικό κόστος αγγίζει πλέον το 

48%. Αύξηση, η οποία συνεχίζεται και τα επόµενα χρόνια, αναγκάζοντας τις εταιρίες 

να στραφούν στην µείωση του στόλου, της ταχύτητας πλεύσης αλλά και στην 

περικοπή δροµολογίων. Συγκεκριµένα η Hellenic Seaways  προσπαθώντας να 

αντισταθεί στις συνεχής αυξήσεις του κόστους πωλήσεων οδηγείται σε περιορισµένη 

εκµετάλλευση του στόλου της θέτοντας σε ακινησία πλοία του στόλου της ανάλογα 

µε τις ανάγκες της. Το 2012 παρατηρείται εκ νέου αύξηση του κόστους, η οποία 

µερικώς οφείλεται και στην αποδυνάµωση του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο, ενώ το 

2013 παρατηρείται οριακή πτώση στην τιµή των καυσίµων η οποία δείχνει να 

επηρεάζει σηµαντικά το συνολικό κόστος το οποίο συνεχίζει την πτωτική πορεία του 

προηγούµενου έτους. 

 

 

Πίνακας 10: Συγκριτικές Καταστάσεις- EBITDA  

 

 

Πίνακας 10 

EBITDA ανά Εταιρία 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Minoan Lines -0,101 -0,819 -3,869 -0,380 -0,143 -1,514 

Blue Star 

Ferries 
0,563 0,532 -0,154 1,479 3,743 1,701 

Nel Lines -7,013 -0,772 6,412 0,775 0,164 0,229 

Anek Lines -0,369 -0,117 -1,626 -1,823 -0,719 -0,565 

Hellenic 

Seaways 
0,213 -0,207 0,060 -0,079 -0,152 -0,057 
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∆ιάγραµµα 10: EBITDA ανά Εταιρία 

 

∆ιάγραµµα 11: Μέσος Όρος EBITDA Κλάδου 

 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κάθε µίας από 

τις 5 υπό εξέταση εταιρίες, εµφανίζουν διαχρονικά καθοδική πορεία, επηρεαζόµενα 

κυρίως από της διαρκή αύξηση του κόστους πωλήσεων. Με µοναδική εξαίρεση την 

εταιρία Blue Star Ferries, η οποία έδειξε να ανταπεξέρχεται στις διαρκείς 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

EBITDA ανά Εταιρία 

Minoan Lines Blue Star Ferries Nel Lines Anek Lines Hellenic Seaways

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Μέσος Όρος EBITDA Κλάδου



Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας κατά την Περίοδο της 

Κρίσης 

 

 

68 

 

διακυµάνσεις του κόστους πωληθέντων, και να παρουσιάζει διαχρονικά κέρδη σε 

αντίθεση µε τις υπόλοιπες 4 εταιρίες, οι οποίες παρουσίασαν αισθητή πτώση των 

αποτελεσµάτων τους, ειδικά κατά την πρώτη τριετία. Η Nel Lines παρουσίασε τη 

µεγαλύτερη πτώση, παρουσιάζοντας µάλιστα σταθερά ζηµίες από το 2008 και έπειτα, 

παρότι ο κύκλος εργασιών της φέρεται αυξηµένος σε σχέση µε το 2007, γεγονός που 

υποδεικνύει την επίδραση του κόστους πωληθέντων στα αποτελέσµατα. Πτωτική 

πορεία ακολούθησε και η Minoan Lines η οποία σηµείωσε την µεγαλύτερη µείωση 

κερδών το 2009, για να ακολουθήσει µια τριετία ζηµιών µέχρι το 2013 όπου και πάλι 

παρουσίασε κέρδη. 

Σαφώς καλύτερη πορεία ακολούθησε η Anek Lines, τα αποτελέσµατα της οποίας 

µπορεί να ακολούθησαν πτωτική πορεία, παρέµειναν ωστόσο σε θετικές τιµές για το 

σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου. Η εταιρία παρουσίασε ζηµία µόνο κατά το έτος 

2010, γεγονός που αποδίδεται στην µείωση του κύκλου εργασιών σε συνδυασµό µε  

την ταυτόχρονη αύξηση του κόστους πωληθέντων, αλλά και των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η Hellenic Seaways, η 

οποία παρουσίασε κέρδη κατά τα πρώτα πέντε έτη της µελέτης, τα οποία µάλιστα το 

2009 άγγιξαν τα 34εκ., όντας η καλύτερη επίδοση της εταιρίας κατά την τελευταία 

επταετία. Η επίδοση αυτή, η οποία διαδέχτηκε την µείωση των κερδών κατά το 2008, 

οφείλεται µερικώς και στην µείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, µιας και η 

εταιρία εµφάνισε σαφώς χαµηλότερο κύκλο εργασιών κατά το 2009.  

 

6.2 Ανάλυση µέσω των Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους 

Η ανάλυση µέσω των καταστάσεων κοινού µεγέθους αποτελεί µια εναλλακτική 

µέθοδο ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, κατά την οποία γίνεται 

µετατροπή των µεγεθών που περιλαµβάνονται σε αυτές σε ποσοστά επί τοις εκατό ως 

προς κάποιο µέγεθος των οικονοµικών καταστάσεων. Στην συγκεκριµένη µελέτη θα 

εξετάσουµε το κόστος πωλήσεων καθώς και τα αποτελέσµατα EBITDA ως προς τον 

κύκλο εργασιών της εκάστοτε εταιρίας. Οι καταστάσεις που προκύπτουν µε αυτό τον 

τρόπο λέγονται καταστάσεις κοινού µεγέθους, και επειδή δε η µελέτη γίνεται κατά 

κάθετο τρόπο, η ανάλυση των δεδοµένων µε τον τρόπο αυτό ονοµάζεται κάθετη 

ανάλυση. 
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Πίνακας 11 

Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,71 0,76 0,88 1,00 0,99 1,02 0,89 

Blue Star 

Ferries 
0,61 0,68 0,67 0,83 0,85 0,82 0,77 

Nel Lines 0,98 1,13 0,95 1,25 1,49 1,20 1,12 

Anek Lines 0,74 0,79 0,81 0,94 0,84 0,89 0,89 

Hellenic 

Seaways 
0,75 0,83 0,75 0,92 0,89 1,06 1,06 

Πίνακας 11: Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους- Κόστος Πωλήσεων 

 

∆ιάγραµµα 12: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 
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∆ιάγραµµα 13: Μέσος Όρος Κόστους Πωλήσεων Κλάδου 

 

Στον Πίνακα 12 και στα διαγράµµατα 12 και 13, παρατηρούµε πως το κόστος 

πωλήσεων καταλαµβάνει εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό επί του συνολικού κύκλου 

εργασιών των εξεταζόµενων εταιριών, και σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα τον 

υπερβαίνει. Κατά µέσο όρο ο λόγος του κόστους πωλήσεων προς τον κύκλο εργασιών 

λαµβάνει τιµές µεταξύ του 0,76 το 2007,  και του 1,1 το 2011.  

Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται και στο διάγραµµα 14 το κόστος πωλήσεων 

αυξάνεται σταθερά από έτος σε έτος από το 2007 και έπειτα, ξεπερνώντας έτσι κατά 

µέσο όρο τον κύκλο εργασιών το 2011, όταν και έλαβε και την µέγιστη τιµή του. Σε 

αυτό σαφώς και συνέβαλε το γεγονός πως σηµειώθηκε αύξηση του κόστους 

εκµετάλλευσης των πλοίων καθώς και σηµαντική άνοδος του κόστους καυσίµων και 

του κόστους επισκευών και συντηρήσεων των πλοίων µέχρι το 2011. Το 2012  αλλά 

και το 2013, υπήρξε σταδιακή µείωση, η οποία οφείλεται τόσο στον περιορισµό του 

κόστους εκµετάλλευσης από πλευράς εταιριών όσο και στην αύξηση του κύκλου 

εργασιών. Σηµειώνεται ωστόσο πως παρά την µείωση των δύο τελευταίων ετών, το 

κόστος πωλήσεων παρέµεινε σε εξαιρετικά υψηλές τιµές όντας κατά µέσο όρο το 

2013 το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών.  
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Πίνακας 12 

EBITDA ανά Εταιρία 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,24 0,19 0,04 -0,13 -0,07 -0,08 0,04 

Blue Star 

Ferries 
0,32 0,26 0,24 0,09 0,08 0,13 0,18 

Nel Lines 0,07 -0,51 -0,08 -0,54 -0,63 -0,93 -1,88 

Anek Lines 0,19 0,11 0,09 -0,07 0,06 0,02 0,03 

Hellenic 

Seaways 
0,17 0,12 0,22 0,03 0,10 -0,06 -0,02 

Πίνακας 12: Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους- EBITDA 

 

 

∆ιάγραµµα 14: EBITDA ανά Εταιρία  
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∆ιάγραµµα 15: EBITDA Κλάδου 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, αλλά και τα διαγράµµατα, διαπιστώνουµε 

πως τα αποτελέσµατα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ακολούθησαν καθοδική 

πορεία από το 2009 και έπειτα, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι περισσότερες 

εταιρίες του κλάδου παρουσίασαν ζηµιές κατά την περίοδο αυτή. Κυρίως, οι µεγάλες 

ζηµιές που παρουσίασε η εταιρία Nel Lines αποτέλεσε τον κύριο λόγο µείωσης του 

κλαδικού µέσου όρου.  

Οι τιµές του δείκτη EBITDA προς πωλήσεις κυµαίνονται σε τιµές µεταξύ του -

1,88 και 0,32, µε την εταιρία Nel Lines να σηµειώνει την µικρότερη τιµή, και την 

Blue Starr Ferries την µεγαλύτερη. Οι ζηµίες χρήσεις που εµφάνιζε η Nel Lines 

σταθερά µετά το 2009 είχε σαν αποτέλεσµα να είναι η εταιρία µε τις χαµηλότερες 

τιµές του εν λόγω δείκτη, όπως αυτό χαρακτηριστικά αποτυπώνεται και στο 

∆ιάγραµµα 15. Οι τιµές των υπόλοιπων εταιριών κυµάνθηκαν σε φυσιολογικά 

επίπεδα, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως η Blue Starr Ferries εµφάνισε 

διαχρονικά θετικές τιµές στον εν λόγω δείκτη, γεγονός που οφείλεται στα κέρδη 

EBITDA τα οποία εµφάνιζε καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο. 
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Πίνακας 13 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,92 0,88 0,82 0,84 0,84 0,88 0,88 

Blue Star Ferries 0,40 0,73 0,72 0,71 0,70 0,68 0,65 

Nel Lines 0,68 0,89 0,84 0,66 0,64 0,55 0,60 

Anek Lines 0,72 0,78 0,82 0,83 0,86 0,84 0,86 

Hellenic Seaways 0,90 0,92 0,89 0,91 0,90 0,91 0,92 

Πίνακας 13: Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους- Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

 

∆ιάγραµµα 16: Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
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∆ιάγραµµα 17: Μέσος Όρος Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 14, αλλά και όπως αποτυπώνεται στα 

διαγράµµατα 17 και 18 που ακολουθούν, οι εταιρίες του κλάδου της ακτοπλοΐας 

παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού, καθώς επενδύουν το 

σύνολο των κεφαλαίων τους στην αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι όποιες 

αυξοµειώσεις από έτος σε έτος οφείλονται κυρίως στην ναυπήγηση νέων πλοίων, από 

την εκάστοτε εταιρία, αλλά και στον λογισµό αποµειώσεων και αποσβέσεων.  

Από τις υπό εξέταση εταιρίες οι Minoan Lines και η Hellenic Seaways, φαίνεται 

να επενδύουν περισσότερο σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, µε το ποσοστό τους να 

κυµαίνεται σταθερά πάνω του 80%. Για την Hellenic Seaways µάλιστα, το ποσοστό 

αγγίζει διαχρονικά το 90% γεγονός που υποδηλώνει την διάθεση της εταιρίας για 

επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον 

πολυπληθή στόλο της εταιρίας. Για την εταιρία Blue Starr Ferries παρατηρούµε µια 

αξιοσηµείωτη αύξηση του ποσοστού κατά το 2008, το οποίο παρέµεινε σε υψηλά 

επίπεδα και κατά τα επόµενα χρόνια της µελέτης µας, και αποδίδεται στην 

ναυπήγηση 4 νέων πλοίων, που σαν αποτέλεσµα είχαν την αύξηση του πάγιου 

ενεργητικού της εταιρίας. Αντίθετη πορεία δείχνει να ακολουθεί η Nel Lines η οποία 

κατά την τελευταία τετραετία δείχνει διάθεση µείωσης του µη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της, το οποίο το 2012 άγγιξε µόνο το 55% του συνόλου του ενεργητικού, 

αρκετά χαµηλότερο από το 89% που η ίδια παρουσίασε το 2008. 
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6.3 Ανάλυση µέσω των Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης 

Οι καταστάσεις ποσοστών τάσης µας βοηθάνε να αναλύσουµε τη διαχρονική 

εξέλιξη ενός µεγέθους σε σχέση µε ένα έτος βάσης. Συνήθως ως έτος βάσης 

επιλέγεται το πρώτο έτος της µελέτης ή αλλιώς κάποιο από τα επόµενα έτη κατά τα 

οποία διαδραµατίστηκε κάποιο σηµαντικό για την επιχείρηση γεγονός. Στην παρούσα 

εργασία θα θεωρήσουµε ως έτος βάσης το 2007, το οποίο είναι και το πρώτο έτος της 

µελέτης µας. 

 

Πίνακας 14 

Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 100% 109,16% 87,44% 86,47% 98,73% 75,69% 77,27% 

Blue Star 

Ferries 
100% 129,23% 137,37% 120,46% 104,52% 94,51% 110,89% 

Nel Lines 100% 79,21% 109,60% 128,68% 194,57% 152,51% 93,09% 

Anek Lines 100% 108,52% 109,47% 99,93% 87,22% 72,18% 66,89% 

Hellenic 

Seaways 
100% 110,29% 96,37% 83,14% 79,57% 56,43% 55,82% 

Πίνακας 14: Καταστάσεις Ποσοστών Τάσης- Κύκλος Εργασιών 
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∆ιάγραµµα 18: Κύκλος Εργασιών 

∆ιάγραµµα 19: Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών 

 

Από τον Πίνακα 15 καθώς και από τα διαγράµµατα 19 και 20, παρατηρούµε πως 

ο κύκλος εργασιών των 5 εταιριών κυµάνθηκες σε οριακά σταθερά επίπεδα κατά την 

πρώτη πενταετία, αγγίζοντας µάλιστα και την µέγιστη τιµή του το 2011. Έκτοτε για 

τα επόµενα δύο χρόνια, 2012 και 2013, ο κλαδικός κύκλος εργασιών ακολούθησε 

πτωτική πορεία όντας αισθητά µειωµένος σε σχέση µε τον αντίστοιχο του έτους 

βάσης. Αυτό κυρίως οφείλεται στη µειωµένη ζήτηση των δροµολογίων στην Ελλάδα 

και στην Αδριατική, η οποία εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της γενικότερης 

οικονοµικής ύφεσης.  

Αναλυτικότερα, κοινή πορεία φαίνεται πως ακολούθησαν οι εταιρίες Minoan 

Lines και Hellenic Seaways, ο κύκλος εργασιών των οποίων µειώθηκε σταθερά σε 
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σχέση µε το έτος βάσης από το 2009 και έπειτα, ενώ το παρουσιάστηκε αυξηµένος το 

2008. Παρόµοια πορεία ακολούθησε και η Anek Lines που είδε τον κύκλο εργασιών 

της να αυξάνεται µέχρι και το 2009, έκτοτε όµως ακολούθησε πτωτική πορεία, ως 

αποτέλεσµα των όσων αναφέραµε παραπάνω. Από την άλλη µεριά, οι εταιρίες Nel 

Lines και Blue Starr Ferries παρουσίασαν διαχρονικά αυξηµένο κύκλο εργασιών σε 

σχέση µε το έτος βάσης, εµφανίζοντας ελάχιστες αυξοµειώσεις. 

 

Πίνακας 15 

Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 100% 117,11% 108,43% 122,83% 138,01% 109,52% 97,61% 

Blue Star 

Ferries 
100% 143,82% 151,71% 163,54% 145,55% 127,54% 140,32% 

Nel Lines 100% 90,99% 105,59% 164,12% 294,37% 186,98% 105,88% 

Anek Lines 100% 116,59% 120,90% 126,69% 99,57% 87,48% 80,46% 

Hellenic 

Seaways 
100% 121,37% 96,20% 101,99% 93,90% 79,62% 75,06% 

Πίνακας 15: Καταστάσεις Ποσοστών Τάσης- Κόστος Πωληθέντων 
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∆ιάγραµµα 20: Κόστος Πωλήσεων  ανά εταιρία 

∆ιάγραµµα 21: Κόστος Πωλήσεων Κλάδου 

Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω διαγράµµατα, και κυρίως από αυτό του 

µέσου όρου κλάδου, το κόστος πωλήσεων ακολούθησε σταδιακά ανοδική πορεία 

µέχρι και το 2011, όπου και σηµείωσε την υψηλότερη τιµή του αγγίζοντας το 157% 

της τιµής του έτους βάσης, και στη συνέχεια παρουσίασε πτωτική τάση, φτάνοντας το 

2013 την τιµή του έτους βάσης. 

Την πλέον θεαµατική άνοδο παρουσίασε η εταιρία Nel Lines to 2011, το κόστος 

πωλήσεων της οποίας εµφανίστηκε σχεδόν 3 φορές υψηλότερο σε σχέση µε αυτό του 

2007. Βέβαια, όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 16, το σύνολο των εταιριών 

παρουσίασε αυξηµένο κόστος πωλήσεων µέχρι το 2011, ενώ το 2012 και 2013 

υπήρξε αισθητή µείωση. Η πορεία του κόστους πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση 

των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου καθώς 
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και της αύξησης του κόστους επισκευών, τα οποία το οδήγησαν σε ανοδική πορεία. 

Από το 2012 και µετά αµφότερα τα 2 µεγέθη εµφανίζουν µείωση και λόγω της 

µείωσης του κύκλου εργασιών αλλά και λόγω της προσπάθειας της διοίκησης της 

εταιρίας να τα περιορίσει. 

 

Πίνακας 16 

EBITDA ανά Εταιρία 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 100% 89,93% 16,21% -46,51% -28,82% -24,70% 12,71% 

Blue Star 

Ferries 
100% 105,09% 104,33% 34,21% 26,86% 39,81% 62,84% 

Nel Lines 100% -601,32% -137,37% -1018,25% -1807,77% -2104,81% -2587,09% 

Anek Lines 100% 63,02% 55,66% -34,86% 28,68% 8,06% 12,46% 

Hellenic 

Seaways 
100% 81,63% 125,16% 16,34% 46,87% -18,60% -6,40% 

Πίνακας 16: EBITDA ανά εταιρία 
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∆ιάγραµµα 22: EBITDA ανά Εταιρία 

∆ιάγραµµα 23: EBITDA Κλάδου 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, καθώς και από τα διαγράµµατα 23 και 24, 

παρατηρούµε η τάση των αποτελεσµάτων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του 

κλάδου χαρακτηρίζεται από πτωτική πορεία για το σύνολο της µελέτης µας, καθώς οι 

τιµές του υπήρξαν διαχρονικά χαµηλότερες από αυτήν του έτους βάσης. Κατά το 

δεύτερο έτος της µελέτης µας ο κλάδος παρουσίασε ζηµίες, µπόρεσε όµως να 

ανακάµψει το 2009 σηµειώνοντας και πάλι κέρδη, Ωστόσο, το 2009 ήταν και η 

τελευταία χρονιά που ο κλάδος παρουσίασε θετικά αποτελέσµατα καθώς έκτοτε 

ακολούθησε πτωτική πορεία, σηµειώνοντας διαχρονικά ζηµίες.  

Παρατηρώντας τον Πίνακα 17 διαπιστώνουµε πως η εταιρία Nel Lines ήταν αυτή 

η οποία σηµείωσε τις µεγαλύτερες ζηµίες, καθώς ο δείκτης αυτής κυµάνθηκε σταθερά 
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σε αρνητικά επίπεδα κατά την τελευταία εξαετία. Μάλιστα το 2013 ο δείκτης ήταν 

2587,09% µικρότερος σε σχέση µε το έτος βάσης επιβεβαιώνοντας την δυσµενή 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρία. Εκ διαµέτρου αντίθετη πορεία 

ακολούθησε η εταιρία Blue Starr Ferries η οποία κατά την πρώτη τριετία αύξησε τα 

κέρδη της, τα οποία το 2008 ήταν το 105,09% του έτους βάσης, στην συνέχεια όµως 

από το 2010 και έπειτα τα αποτελέσµατά της µειώθηκαν παραµένοντας όµως πάντοτε 

σε θετικό πρόσηµο. Οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου παρουσίασαν σταθερά πτωτική 

πορεία σε σχέση µε το έτος βάσης, έχοντας αρκετές αυξοµειώσεις στα αποτελέσµατα 

EBITDA, παρουσίασαν ωστόσο κέρδη στην πλειοψηφία των εξεταζόµενων ετών. 

 

6.4 Ανάλυση µέσω Αριθµοδεικτών 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων εκτός από τις καταστάσεις 

συγκρίσεων, χρησιµοποιεί και άλλα µέσα ανάλυσης. Ένα από τα πλέον γνωστά µέσα 

ανάλυσης είναι οι αριθµοδείκτες ή οι δείκτες όπως συχνά αναφέρονται. Οι δείκτες 

αυτοί συνοψίζουν µε συστηµατικό τρόπο µεγάλο αριθµό χρηµατοοικονοµικών 

δεδοµένων, την εξέλιξη των οποίων επιθυµούµε να εξετάσουµε, και είναι 

διαµορφωµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

πληροφόρησης των επενδυτών των ιδίων κεφαλαίων και των πιστωτών.  

 

6.4.1 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης, οι δείκτες ρευστότητας που θα 

χρησιµοποιηθούν θα είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  

• ∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας 
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6.4.1.1 ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας 

Πίνακας 17 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,29 1,12 0,36 1,22 0,79 0,18 0,60 

Blue Star Ferries 1,41 3,97 3,90 2,65 0,76 0,82 0,95 

Nel Lines 1,79 0,71 0,75 2,40 1,08 0,72 2,01 

Anek Lines 1,75 1,21 0,77 0,61 0,69 0,18 0,15 

Hellenic Seaways 1,06 0,94 0,87 0,44 0,46 0,17 0,15 

Πίνακας 17: ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  

 

 

∆ιάγραµµα 24: ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας 
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∆ιάγραµµα 25: ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας Κλάδου 

 

Από τον Πίνακα 18, καθώς και από τα διαγράµµατα 24 και 25 παρατηρούµε πως 

οι τιµές του δείκτη γενικής ρευστότητας, σε επίπεδο κλάδου, παρουσιάζει έντονες 

διακυµάνσεις, και αισθητή µείωση µετά το έτος 2011. Κατά την πρώτη τετραετία της 

µελέτης µας οι τιµές του δείκτη ήταν σταθερά µεγαλύτερες της µονάδας, αγγίζοντας 

µάλιστα το 2008 το 1,59 και το 1,48 το 2010. Τιµές ιδιαίτερα ικανοποιητικές, οι 

αποτελούν και ένδειξη υγείας για το κυκλοφορούν ενεργητικό, το οποίο µοιάζει ικανό 

να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Από το 2011 και 

έπειτα όµως η πορεία του δείκτη αλλάζει, και εµφανίζει πλέον πτωτικές τάσεις, µε 

αποτέλεσµα οι τιµές του να βρίσκονται σταθερά κάτω της µονάδας κατά την 

τελευταία τριετία για το σύνολο των εξεταζόµενων εταιριών.  

Σε επίπεδο εταιριών, παρατηρούµε πως η εταιρία Blue Starr Ferries παρουσιάζει 

τον υψηλότερο δείκτη γενικής ρευστότητας, σηµειώνοντας µάλιστα το 2008 την 

υψηλότερη τιµή του κλάδου. Ωστόσο κατά την τελευταία τριετία δείχνει να 

ακολουθεί και αυτή την γενικότερη πορεία του κλάδου, µε τον δείκτη να πέφτει 

σταθερά κάτω της µονάδος. Εκ διαµέτρου αντίθετη πορεία ακολούθησε η Hellenic 

Seaways, η οποία σηµείωσε και την χαµηλότερη τιµή του εν λόγω δείκτη, καθώς η 

γενική ρευστότητα διαχρονικά κυµάνθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, όντας σταθερά 

κάτω της µονάδας για το σύνολο των εξεταζόµενων ετών, γεγονός που καταδεικνύει 

το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει η εταιρία. Οι υπόλοιπες εταιρίες του 

κλάδου, παρουσιάζουν τα ίδια περίπου επίπεδα ρευστότητας, µε τις τιµές του δείκτη 

να βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, και µε τις όποιες αυξοµειώσεις από έτος σε έτος να 

οφείλονται στις µεταβολές των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν, η 
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αύξηση του δείκτη της γενικής ρευστότητας για την εταιρία Anek Lines το 2011, 

οφείλεται στην εξόφληση των βραχυπροθέσµων δανείων, ενώ η πολύ χαµηλή τιµή 

του 2013 οφείλεται στην αναταξινόµηση των µακροπρόθεσµων δανείων σε 

βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Εν γένει, παρατηρούµε πως οι τιµές του 

δείκτη χαρακτηρίζονται ως µη ικανοποιητικές για το σύνολο των εταιριών, και η 

φθίνουσα πορεία στη τιµή του δείκτη καταδεικνύει την δυσµενή εξέλιξη στη 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

 

6.4.1.2 ∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας 

Πίνακας 18 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,26 1,04 0,34 1,11 0,71 0,16 0,56 

Blue Star Ferries 1,40 3,91 3,84 2,46 0,72 0,80 0,93 

Nel Lines 1,75 0,68 0,74 2,34 1,06 0,71 1,99 

Anek Lines 1,62 1,10 0,68 0,54 0,61 0,16 0,14 

Hellenic Seaways 1,02 0,92 0,86 0,43 0,43 0,16 0,14 

Πίνακας 18: ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας  
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∆ιάγραµµα 26: ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 

 

 

∆ιάγραµµα 27: ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας Κλάδου 

 

Παρατηρώντας τα δεδοµένα των παραπάνω πινάκων, διαπιστώνουµε πως ο 

δείκτης άµεσης ρευστότητας των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές 

σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη γενικής ρευστότητας, γεγονός που υποδηλώνει 

πως οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις δεν διακρατούν µεγάλο ύψος αποθεµατικών. 

Εξυπηρετούν, δηλαδή τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους κυρίως µέσω ταµειακών 

διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδύναµων. Όπως ήδη αναφέραµε, η πορεία του εν λόγω 

δείκτη µοιάζει πολύ µε την αντίστοιχη του δείκτη γενικής ρευστότητας, εµφανίζοντας 

τιµές µεγαλύτερες της µονάδος µέχρι και το 2010. Ωστόσο, έκτοτε, ο δείκτης 

παρουσίασε τιµές κάτω του αποδεκτού ορίου γεγονός που υποδηλώνει την αδυναµία 
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των άµεσα ρευστοποιήσιµων στοιχείων να καλύψουν τις άµεσες και έκτακτες 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.  

Αναφορικά µε τις µεµονωµένες πορείες των εταιριών, αυτές θυµίζουν κατά πολύ 

τις αντίστοιχες του προηγουµένου δείκτη, µε την Blue Starr Ferries να παρουσιάζει 

και πάλι την διαχρονικά υψηλότερη ρευστότητα, και την Hellenic Seaways την 

λιγότερο υψηλή. Σχετικά καλή χαρακτηρίζεται η άµεση ρευστότητα των εταιριών 

Anek Lines, Nel lines και λιγότερο αυτή της Minoan Lines. Τόσο η Anek Lines, όσο 

και η Nel Lines, κατά το πρώτο έτος της µελέτης είχαν ιδιαίτερα ικανοποιητική τιµή 

του δείκτη άµεσης ρευστότητας, οι τιµές του οποίου όµως µειώθηκαν αισθητά στην 

συνέχεια καθώς οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των εταιριών υπήρξαν διαχρονικά 

αυξανόµενες ενώ παράλληλα το κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς και το ύψος των 

αποθεµάτων µειώθηκαν την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Όσο για την εταιρία Minoan 

Lines οι τιµές του δείκτη άµεσης ρευστότητας παρουσίασαν έντονες αυξοµειώσεις, 

ωστόσο σε κάθε περίπτωση παρέµειναν σε µη ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

6.4.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας  

Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στην παρούσα 

µελέτη είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

• ∆είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης  

• ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 

• ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

• ∆είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων   
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6.4.2.1 ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

Πίνακας 19 

∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 30,34 29,37 24,50 18,34 19,19 22,93 36,29 

Blue Star Ferries 56,42 66,02 60,91 13,52 19,65 41,25 48,56 

Nel Lines 33,82 50,05 57,47 30,77 98,82 139,13 95,15 

Anek Lines 15,86 20,35 20,82 27,38 25,42 30,12 44,03 

Hellenic Seaways 90,25 206,16 128,43 102,27 59,79 60,60 66,11 

Πίνακας 19: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 

 

 

∆ιάγραµµα 28: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 
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∆ιάγραµµα 29: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων Κλάδου 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα διαπιστώνουµε πως τα επίπεδα τιµών 

του δείκτη παρουσιάζουν έντονες διακυµάνσεις ιδιαίτερα κατά την πρώτη πενταετία 

της µελέτης µας, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια φαίνεται να παραµένουν σε σταθερό 

επίπεδο. Σε επίπεδο κλάδου, οι τιµές του δείκτη κρίνονται αυξηµένες για την 

πλειοψηφία των ετών, αγγίζοντας µάλιστα το 2008 τις 74 ηµέρες.  

Όσον αφορά τις εταιρίες, µε εξαίρεση την εταιρία Hellenic Seaways η οποία 

εµφανίζει διαχρονικά υψηλότατες τιµές στον εν λόγω δείκτη, οι τιµές για το σύνολο 

των υπολοίπων εταιριών κρίνονται ικανοποιητικές, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη µας 

τις αυξηµένες τιµές των καυσίµων οι οποίες αύξησαν αισθητά το κόστος πωληθέντων 

των εταιριών του κλάδου. Ιδιαίτερα για τις εταιρίες Minoan Lines και Anek Lines, 

παρατηρούµε πως κατόρθωσαν να περιορίσουν το κόστος πωληθέντων τους και να 

πωλούν τα αποθέµατα τους ταχύτερα, χρησιµοποιώντας ικανοποιητικά τα 

περιουσιακά τους στοιχεία.  
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6.4.2.2 ∆είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 

Πίνακας 20 

∆είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines -1,41 25,75 -0,81 9,40 -8,02 -0,48 -3,73 

Blue Star Ferries 0,95 1,78 1,86 1,92 -3,50 -4,43 -19,50 

Nel Lines 1,95 -3,89 -4,30 1,11 13,06 -1,91 1,62 

Anek Lines 3,79 13,06 -9,14 -4,88 -7,49 -0,62 -0,54 

Hellenic Seaways 75,78 -88,72 -23,01 -2,88 -3,13 -0,62 -0,56 

Πίνακας 20: ∆είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 

∆ιάγραµµα 30: ∆είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 
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∆ιάγραµµα 36: ∆είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης Κλάδου 

 

Με βάση τα παραπάνω διαγράµµατα, διαπιστώνουµε πως οι τιµές του δείκτη 

κεφαλαίου κίνησης ήταν ιδιαίτερα χαµηλές για το σύνολο των εταιριών του κλάδου, 

και εποµένως µη ικανοποιητικές. Με εξαίρεση την πρώτη χρονιά, όπου σηµειώθηκε 

και η διαχρονικά υψηλότερη τιµή σε επίπεδο κλάδου, τα επόµενα χρόνια οι τιµές του 

δείκτη ήταν σταθερά αρνητικές µε έντονες διακυµάνσεις, και µόνο το 2010 

κατόρθωσε να λάβει τιµή οριακά θετική. Το αρνητικό πρόσηµο που έλαβε ο δείκτης 

στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου, υποδηλώνει πως οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό των εταιριών. 

Αναφορικά µε τις υπό εξέταση εταιρίες, η Hellenic Seaways ήταν αυτή η οποία 

σηµείωσε τις εντονότερες διακυµάνσεις καταγράφοντας µάλιστα πτώση από το 75,78 

του 2007 στο -88,72 το 2008, παραµένοντας έκτοτε σε σταθερά αρνητικές τιµές. 

Παρόµοια πορεία ακολούθησαν και οι εταιρίες Anek Lines και Minoan Lines, οι 

οποίες µάλιστα στην πλειονότητα των ετών εµφάνισαν αρνητικές τιµές στον 

συγκεκριµένο δείκτη, γεγονός που οφείλεται στην διαρκή αύξηση των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων σε συνδυασµό µε την µείωση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. Για την εταιρία παρατηρούµε 

πως ακολούθησε την πορεία του κλάδου έως και το 2009, σηµειώνοντας όµως έκτοτε 

σηµαντική αύξηση στις τιµές του δείκτη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

του κύκλου εργασιών, καθώς και στην µείωση των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. 

Τέλος την πορεία του κλάδου φαίνεται να ακολούθησε και η Blue Starr Ferries,η 

οποία παρά την θετική πορεία των πρώτων ετών, σηµείωσε αρνητικές τιµές από το 

2011 και έπειτα. 
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6.4.2.3 ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 

Πίνακας 21 

∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,32 0,36 0,32 0,33 0,39 0,30 0,33 

Blue Star Ferries 0,41 0,48 0,53 0,49 0,48 0,45 0,55 

Nel Lines 0,41 0,19 0,27 0,33 0,54 0,60 0,54 

Anek Lines 0,64 0,63 0,60 0,62 0,57 0,53 0,54 

Hellenic Seaways 0,43 0,49 0,42 0,36 0,37 0,28 0,32 

Πίνακας 21: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου  Ενεργητικού 

 

 

∆ιάγραµµα 32: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου  Ενεργητικού 
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∆ιάγραµµα 33: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού Κλάδου 

 

Με βάση τόσο τον Πίνακα 22 όσο και τα διαγράµµατα 32 και 33, διαπιστώνουµε 

πως ο συγκεκριµένος δείκτης σηµειώνει ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιµές για το σύνολο 

των εταιριών του κλάδου, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα των εταιριών να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού κατά την 

διάρκεια των πωλήσεων. Σε επίπεδο κλάδου, η τιµή του δείκτη παρέµεινε οριακά 

σταθερή µέχρι και το 2010, κυµαινόµενη σε αποδεκτά χαµηλά επίπεδα, για να 

καταλήξει το 2013 µετά από διαδοχικές αυξοµειώσεις στην δεύτερη υψηλότερη τιµή 

της εξεταζόµενης περιόδου.  

Σε επίπεδο εταιριών, οι εταιρίες Minoan Lines και Hellenic Seaways σηµείωσαν 

τις χαµηλότερες τιµές του εν λόγω δείκτη δείχνοντας να µπορούν να µπορούν να 

αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία. Για τις 

υπόλοιπες εταιρίες, τόσο η Blue Starr Ferries, όσο και η Nel Lines αλλά και η Anek 

Lines κυµάνθηκαν σε σταθερά επίπεδα µε τις όποιες αυξοµειώσεις να οφείλονται στις 

µεταβολές του επιπέδου των πωλήσεων αλλά και του πάγιου ενεργητικού. 

Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση για την εταιρία Nel Lines κατά το 2011, η οποία 

οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασµό µε την µείωση του µη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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6.4.2.4 ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

Πίνακας 22 

∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,73 0,80 0,55 0,64 0,85 0,85 0,73 

Blue Star Ferries 0,46 0,59 0,62 0,58 0,55 0,50 0,57 

Nel Lines 0,62 0,57 1,15 0,48 1,69 -2,57 0,89 

Anek Lines 1,11 1,27 1,31 2,24 2,08 4,53 198,98 

Hellenic Seaways 0,72 0,81 0,66 0,63 0,68 0,57 0,80 

Πίνακας 22: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

∆ιάγραµµα 34: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 
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∆ιάγραµµα 35: ∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Κλάδου 

  

Παρατηρώντας τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, αλλά και των παραπάνω 

διαγραµµάτων διαπιστώνουµε πως οι τιµές του δείκτη βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς επίσης και πως ο δείκτης λαµβάνει διαχρονικά 

παρόµοιες τιµές για το σύνολο των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή 

ένδειξη για την σταθερή συνεισφορά των ιδίων κεφαλαίων στο ύψος των πωλήσεων. 

Με µοναδική εξαίρεση το 2013 όπου ο δείκτης της εταιρίας Anek Lines έλαβε 

απρόσµενα υψηλή τιµή µε αποτέλεσµα να επηρεάσει την µέση τιµή του κλάδου, οι 

υπόλοιπες τιµές για το σύνολο των επιχειρήσεων κυµάνθηκαν σε σταθερά επίπεδα. 

Για το σύνολο των ετών η εταιρία Anek Lines παρουσιάζει τις καλύτερες τιµές 

στον εν λόγω δείκτη, κινούµενη σταθερά σε επίπεδα υψηλότερα της µονάδος. Στα 

δύο τελευταία χρόνια της µελέτης µας ωστόσο παρατηρούνται µεγάλες 

διαφοροποιήσεις στις τιµές του δείκτη οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πολύ µεγάλη 

µείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Με δεδοµένη λοιπόν την κάµψη 

πωλήσεων που εµφανίζει η εταιρία κατά την τελευταία διετία, η αυξηµένη ταχύτητα 

κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται σε ένα βαθµό και  στην υψηλή δανειακή 

επιβάρυνση. Αναφορικά µε τις υπόλοιπες εταιρίες, οι τιµές του δείκτη λαµβάνουν 

ιδιαιτέρως ικανοποιητικές τιµές και οι όποιες διακυµάνσεις παρατηρούνται 

οφείλονται στις µεταβολές είτε του κύκλου εργασιών είτε των ιδίων κεφαλαίων. 
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6.4.2.5 ∆είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων   

Πίνακας 23 

∆είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 85,72 74,30 115,09 126,72 107,37 114,91 81,69 

Blue Star Ferries 1057,40 552,81 121,65 96,92 15,47 176,68 299,93 

Nel Lines 225,16 308,97 136,68 213,53 263,94 432,89 566,96 

Anek Lines 124,69 114,26 113,55 109,96 102,82 110,28 108,08 

Hellenic Seaways 53,60 46,67 54,20 79,98 72,97 87,92 100,69 

Πίνακας 23: ∆είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων 

 

  

∆ιάγραµµα  36: ∆είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων 
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∆ιάγραµµα  37: ∆είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων Κλάδου 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα, καθώς και από τις τιµές του Πίνακα 24 

παρατηρούνται υψηλές τιµές στο συγκεκριµένο δείκτη, µε τις µέρες σε επίπεδο 

κλάδου να υπερβαίνουν διαχρονικά τις 100. Είναι προφανές πως κάθε εταιρία 

επιδιώκει την δυνατόν χαµηλότερη τιµή στον εν λόγω δείκτη, καθώς η µεγάλη 

ταχύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεων µειώνει την πιθανότητα ζηµιών από 

επισφαλείς πελάτες. Ωστόσο για τις εταιρίες του κλάδου της ακτοπλοΐας φαίνεται πως 

δεν κατέστει δυνατό να παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα. Παρατηρούµε πως κατά το 

πρώτο έτος της µελέτης η τιµή του δείκτη αγγίζει το ολικό µέγιστο, το οποίο κυρίως 

οφείλεται στην υψηλή τιµή της εταιρίας Blue Starr Ferries, και στην συνέχεια 

ακολουθεί πτωτική πορεία, ως αποτέλεσµα της γενικότερης προσπάθειας των 

εταιριών για ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων.  

Αναφορικά µε τις εταιρίες, την καλύτερη εικόνα στον συγκεκριµένο δείκτη 

παρουσιάζει η εταιρία Hellenic Seaways, η οποία κυµαίνεται σταθερά σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα, γεγονός που πρακτικά σηµαίνει πως η εν λόγω εταιρία διαθέτει την 

µεγαλύτερη ταχύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεών της µε αποτέλεσµα να 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς πελάτες. Την υψηλότερη τιµή 

του δείκτη εµφάνισε το 2007 η Blue Star Ferries, η οποία σηµείωσε διαχρονικά 

υψηλές τιµές µε µόνη εξαίρεση το 2011 όταν και σηµείωσε εντυπωσιακή πτώση λόγω 

της µείωσης του ποσού των απαιτήσεων. Επίσης εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των 

τιµών της εταιρίας Nel Lines κατά την τελευταία διετία, η οποία οφείλεται στην 

µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας κατά την συγκεκριµένη περίοδο. Οι 
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υπόλοιπες εταιρίες ακολούθησαν την πορεία του κλάδου σηµειώνοντας µικρές 

διακυµάνσεις κατά την διάρκεια των ετών. 

 

6.4.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας που θα χρησιµοποιηθούν στην παρούσα 

µελέτη είναι οι ακόλουθοι:  

• ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

• ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

 

6.4.3.1 ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

Πίνακας 24 

∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 29,42% 24,28% 12,47% -0,25% 1,34% -2,12% 10,84% 

Blue Star Ferries 38,96% 32,06% 32,59% 17,13% 14,99% 17,63% 22,76% 

Nel Lines 1,83% -12,77% 5,42% -25,21% -48,53% -20,37% -11,67% 

Anek Lines 26,22% 20,73% 18,52% 6,46% 15,77% 10,58% 11,25% 

Hellenic Seaways 25,01% 17,47% 25,14% 8,00% 11,50% -5,81% -0,84% 

Πίνακας 24: ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 
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∆ιάγραµµα 38: ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους  

 

∆ιάγραµµα 39: ∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους Κλάδου 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα, και κυρίως το ∆ιάγραµµα 39 το 

οποίο παρουσιάζει την πορεία του δείκτη µικτού περιθωρίου κέρδους σε επίπεδο 

κλάδου, διαπιστώνουµε πως οι τιµές του εν λόγω δείκτη παρουσιάζουν έντονες 

διακυµάνσεις κατά την περίοδο της µελέτης µας, κινούµενες ωστόσο σε σταθερά 

χαµηλές τιµές. Το πρώτο έτος της µελέτης παρουσιάζεται η µέγιστη τιµή του δείκτη, 

ο οποίος µετά από µια διακύµανση την διετία 2008-2009 ακολουθεί καθοδική πορεία. 

Το ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό το οποίο διατηρεί ο κλάδος ιδιαίτερα την τελευταία 

πενταετία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης στην 
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Ελλάδα, οι επιπτώσεις τις οποίας ήταν εµφανής από το 2009 και έπειτα στην 

πραγµατική οικονοµία. Η πτωτική πορεία του δείκτη καταδεικνύει επίσης ένα 

σταθερά µειούµενο ποσοστό µικτού κέρδους, το οποίο συνοδεύεται από µειωµένες 

πωλήσεις και ως συνέπεια έχει την επίτευξη χαµηλότερων µικτών κερδών για το 

σύνολο των εταιριών.  

Όσον αφορά µεµονωµένα τις εταιρίες, η Blue Starr Ferries εµφανίζει τις 

υψηλότερες τιµές στον συγκεκριµένο δείκτη, παρουσιάζοντας σταθερά θετικές τιµές 

για το σύνολο των ετών. Επίσης υψηλές ήταν και οι τιµές της εταιρίας Anek Lines 

γεγονός που αντικατοπτρίζει την κερδοφορία της επιχείρησης για το σύνολο τω ετών. 

Από την άλλη µεριά την µεγαλύτερη µείωση παρουσίασε η Nel Lines η οποία από το 

2009 και έπειτα εµφάνιζε αρνητικές τιµές στον εν λόγω δείκτη, φτάνοντας µάλιστα 

από το 5,42 του 2009 στο -48,53 το 2011 ως αποτέλεσµα των µεγάλων ζηµιών που 

εµφάνισε η εταιρία την περίοδο αυτή. Η Minoan Lines και η Hellenic Seaways, 

ακολούθησαν την πορεία του κλάδου εµφανίζοντας µειωµένες τιµές ιδιαιτέρα κατά τα 

τελευταία έτη της µελέτης µας. Σε γενικές γραµµές παρατηρούµε πως το σύνολο των 

εταιριών του κλάδου εµφανίζει αισθητή µείωση στα ποσοστά του δείκτη από το 2009 

και έπειτα γεγονός που αποδίδεται στην γενικότερη οικονοµική ύφεση στην οποία 

έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία. 

6.4.3.2 ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Πίνακας 25 

∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 5,43% 0,93% 24,79% -24,31% -20,37% -35,91% -11,71% 

Blue Star Ferries 15,52% 11,91% 11,70% -4,96% -18,40% -1,62% 6,03% 

Nel Lines -15,64% -88,89% -38,94% -81,91% -78,14% -114,50% -222,25 

Anek Lines 5,93% -1,39% -1,44% -39,09% -10,75% -35,99% -23,54% 

Hellenic Seaways 12,22% 3,56% 11,19% -12,58% -16,87% -31,76% -54,12% 

Πίνακας 25: ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 
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∆ιάγραµµα  40: ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 

∆ιάγραµµα  412: ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Κλάδου 

 

Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται και στο ∆ιάγραµµα 41 οι τιµές του 

συγκεκριµένου δείκτη σηµειώνουν πτωτική πορεία σε επίπεδο κλάδου µε την µέγιστη 

τιµή να εµφανίζεται κατά το πρώτο έτος της µελέτης, ενώ στα περισσότερα από τα 

έτη που ακολούθησαν εµφάνισε αρνητικό πρόσηµο. Οι αρνητικές τιµές του 

συγκεκριµένου δείκτη  καταδεικνύουν το έντονο πρόβληµα κερδοφορίας το οποίο 

αντιµετωπίζουν στο σύνολο του οι εταιρίες του κλάδου, το οποίο και γεννά θέµα 

βιωσιµότητας σε κάποιες από τις εταιρίες του κλάδου. 
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Σε επίπεδο εταιριών παρατηρούµε πως η εταιρία Nel Lines δείχνει να βρίσκεται 

στην πλέον δυσµενή θέση σε σχέση µε τις υπόλοιπες 4 εταιρίες καθώς εµφανίζει στο 

σύνολο των ετών αρνητικό πρόσηµο στον εν λόγω δείκτη, γεγονός που σηµαίνει πως 

προέκυψαν ζηµίες στα αποτελέσµατά της για το σύνολο των ετών. Κατά την 

τελευταία διετία µάλιστα παρατηρείται έντονη µείωση του δείκτη ως αποτέλεσµα της 

αύξησης των ζηµιών χρήσης. Από την άλλη µεριά η εταιρία Blue Starr Ferries 

φαίνεται πως έχει σηµειώσει τις πλέον ικανοποιητικές τιµές κινούµενη σταθερά πάνω 

από το µέσο όρο του κλάδου, σηµειώνοντας µάλιστα θετικές τιµές κατά την 

πλειοψηφία των ετών. Οι υπόλοιπες εταιρίες παρουσίασαν οµαλότερα αποτελέσµατα 

µε µικρότερης µεταβλητότητας διακυµάνσεις, µε την Minoan Lines να εµφανίζει 

ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα λόγω των χαµηλών λειτουργικών δαπανών.  

 

6.4.3.3 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Πίνακας 26 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 3,96% 0,74% 13,73% -15,47% -17,37% -30,67% -8,60% 

Blue Star Ferries 7,09% 6,99% 7,29% -2,87% -10,17% -0,81% 3,45% 

Nel Lines -9,69% -50,80% -44,60% -39,41% -131,75% 0,00% -198,57% 

Anek Lines 6,57% -1,77% -1,88% -87,70% -22,34% -162,88% -4684,89% 

Hellenic Seaways 8,76% 2,87% 7,37% -7,99% -11,43% -17,97% -43,40% 

Πίνακας 26: ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
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∆ιάγραµµα 47: ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

∆ιάγραµµα 48: ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Κλάδου 

 

Από τον Πίνακα 27 αλλά και από τα διαγράµµατα 42 και 43 που ακολουθούν 

προκύπτει πως οι τιµές του δείκτη γενικότερα για τον κλάδο της ακτοπλοΐας 

χαρακτηρίζονται ως µη ικανοποιητικές ιδιαίτερα από το 2010 και έπειτα. Κατά την 

πρώτη τριετία οι τιµές του δείκτη σε επίπεδο κλάδου χαρακτηρίζονται αποδεκτές, µε 

την τιµή του 2007 µάλιστα να έχει θετικό πρόσηµο. Ωστόσο από το 2010 και έπειτα η 
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πορεία του κλάδου είναι σταθερά πτωτική γεγονός που οφείλεται στα αρνητικά 

αποτελέσµατα προ φόρων που εµφάνισαν οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου.    

Σε επίπεδο εταιριών, η ικανότητα δηµιουργίας κερδών ήταν διαχρονικά καλύτερη 

για την εταιρία Blue Starr Ferries η οποία και σηµείωσε τις υψηλότερες τιµές στον εν 

λόγω δείκτη. Επίσης ικανοποιητική απόδοση είχαν και οι εταιρίες Minoan Lines και 

Hellenic Seaways οι οποίες εµφάνισαν θετικές τιµές κατά την πρώτη τριετία, ενώ 

στην συνέχεια σηµείωσαν αρνητικές τιµές εµφανίζοντας όµως οµαλές διακυµάνσεις 

ακολουθώντας την γενικότερη πορεία του κλάδου. Αξίζει να σηµειωθεί πως για την 

Blue Starr Ferries η αύξηση της τιµής του δείκτη για το 2013 οφείλεται στην αύξηση 

των κερδών προ φόρων, των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρίες κατά το συγκεκριµένο 

έτος. Από την άλλη µεριά η εταιρία Nel Lines εµφανίζει την χειρότερη πορεία στον 

συγκεκριµένο δείκτη µε τις τιµές να βρίσκονται σταθερά σε αρνητικό επίπεδο 

γεγονός που οφείλεται στις ζηµίες χρήσεις που εµφάνισε διαχρονικά η εταιρία.  

 

6.4.3.4 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Πίνακας 27 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,02 0,01 0,07 -0,07 -0,08 -0,10 -0,03 

Blue Star Ferries 0,03 0,04 0,05 -0,02 -0,06 -0,01 0,02 

Nel Lines -0,04 -0,15 -0,09 -0,18 -0,27 -0,38 -0,72 

Anek Lines 0,03 -0,01 -0,01 -0,20 -0,05 -0,16 -0,11 

Hellenic Seaways 0,05 0,02 0,04 -0,04 -0,06 -0,08 -0,16 

Πίνακας 27: ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 
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∆ιάγραµµα  44: ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

 

∆ιάγραµµα  45: ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Κλάδου 

 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 28 καθώς και από το ∆ιάγραµµα 44 και το 

∆ιάγραµµα 45, το οποίο παρουσιάζει την πορεία του δείκτη αποδοτικότητας 

ενεργητικού σε επίπεδο κλάδου, διαπιστώνουµε πως οι τιµές του εν λόγω δείκτη 

κυµαίνονται σε µη ικανοποιητικά επίπεδα. Μάλιστα σε επίπεδο κλάδου, υπήρξε 

παρόµοια πορεία µε τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων που εξετάσαµε 

παραπάνω. Οι τιµές λοιπόν και του συγκεκριµένου δείκτη παρουσιάζουν 

αυξοµειώσεις  κατά την πρώτη τριετία, από το 2010 και έπειτα όµως ακολουθεί 
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σταθερά αρνητική πορεία ως αποτέλεσµα των ζηµιών εκµετάλλευσης που 

παρουσιάζει το σύνολο των εταιριών του κλάδου. 

Όπως και στον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, έτσι και στον δείκτη 

αποδοτικότητας ενεργητικού η εταιρία Blue Starr Ferries εµφανίζει διαχρονικά τις 

υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου. Αναφορικά µε τα 

επιµέρους αποτελέσµατα των υπολοίπων εταιριών παρατηρείται µικρή διακύµανση, 

µε εξαίρεση την εταιρία Nel Lines η οποία και πάλι παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλές 

τιµές στον εν λόγο δείκτη, γεγονός που καταδεικνύει την διαχρονικά σταθερή 

πολιτική των εταιριών σε επίπεδο απόδοσης ενεργητικού. Επίσης είναι άξιο προσοχής 

το γεγονός πως το σύνολο των εταιριών εµφανίζει αρνητικές τιµές στο συγκεκριµένο 

δείκτη από το 2009 και έπειτα, ενδεικτικό της επίδρασης της οικονοµικής κρίσης στις 

εταιρίες του κλάδου της ακτοπλοΐας 

 

6.4.4 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης   

Οι αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης τους οποίους θα εξετάσουµε στην 

συγκεκριµένη µελέτη είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης  

• ∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 

• ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας  

• ∆είκτης Χρηµατοδότησης Πάγιων Στοιχείων  
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6.4.4.1 ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης  

Πίνακας 28 

∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 1,51 1,55 1,10 1,30 1,61 2,19 1,54 

Blue Star Ferries 1,78 0,66 0,62 0,66 0,65 0,63 0,58 

Nel Lines 1,22 2,39 4,11 1,20 3,87 -8,70 1,76 

Anek Lines 1,41 1,58 1,66 3,34 3,27 8,93 433,26 

Hellenic Seaways 0,86 0,79 0,77 0,94 0,99 1,18 1,76 

Πίνακας 28: ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

 

 

∆ιάγραµµα 96: ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 
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∆ιάγραµµα 47: ∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης Κλάδου  

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 29, τα οποία αποτυπώνονται και στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν, οι τιµές του δείκτη παρουσιάζουν έντονες 

διακυµάνσεις ανά εταιρία και από έτος σε έτος. Οι τιµές του δείκτη σε επίπεδο 

κλάδου υπερβαίνει την µονάδα για το σύνολο των ετών, µε µοναδική εξαίρεση το 

2012, γεγονός που µπορεί να υποδηλώνει ενδεχόµενο πρόβληµα υπερδανεισµού για 

τις εταιρίες του κλάδου. 

Τις πλέον χαµηλές τιµές στον εν λόγω δείκτη παρουσιάζουν οι εταιρίες Blue 

Starr Ferries και Hellenic Seaways οι οποίες εµφάνισαν τιµές µικρότερες της µονάδος 

στο σύνολο σχεδόν των ετών, γεγονός που αυξάνει την πιστοληπτική ικανότητα των 

συγκεκριµένων εταιριών. Έντονα αυξητική τάση παρουσίαζε η τιµή του δείκτη της 

Anek Lines, όπως αποτυπώνεται και στο ∆ιάγραµµα 46, µε µεγαλύτερη αύξηση αυτή 

του 2013, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 

σε σχέση µε το 2012 αλλά κυρίως στην µείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των 

ζηµιογόνων αποτελεσµάτων. Ανάλογη πορεία µε έντονες διακυµάνσεις ακολουθεί η 

Nel Lines η οποία µάλιστα παρουσιάζει αρνητική τιµή το 2012 λόγω των αρνητικών 

ιδίων κεφαλαίων, ενώ η Minoan Lines φαίνεται να ακολουθεί την πορεία του κλάδου 

και να παρουσιάζει οµαλές διακυµάνσεις κινούµενη ωστόσο σε τιµές µεγαλύτερες της 

µονάδας.  
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6.4.4.2 ∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 

Πίνακας 29 

∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,40 0,39 0,48 0,43 0,38 0,31 0,39 

Blue Star Ferries 0,36 0,60 0,62 0,60 0,60 0,61 0,63 

Nel Lines 0,45 0,30 0,20 0,46 0,21 -0,13 0,36 

Anek Lines 0,41 0,39 0,38 0,23 0,24 0,64 0,01 

Hellenic Seaways 0,54 0,56 0,55 0,52 0,50 0,46 0,36 

Πίνακας 29: Πίνακας Οικονοµικής Αυτονοµίας  

 

 

∆ιάγραµµα  48: ∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 
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∆ιάγραµµα  49: ∆είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας Κλάδου 

 

Από τον Πίνακα 30 και από τα διαγράµµατα 48 και 49 παρατηρούµε πως οι τιµές 

του δείκτη οικονοµικής αυτονοµίας κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα γεγονός που 

καταδεικνύει πως τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν για την χρηµατοδότηση του 

συνόλου του ενεργητικού, για το σύνολο των εταιριών του κλάδου. Παρατηρούµε 

επίσης πως ο δείκτης εµφανίζει οµαλές διακυµάνσεις κινούµενος σε σταθερά επίπεδα 

για το σύνολο των ετών, εµφανίζοντας πτωτική τάση από το 2010 και έπειτα. 

Σε επίπεδο εταιριών, παρατηρούµε πως δεν υπάρχουν έντονες διακυµάνσεις, µε 

τις περισσότερες εταιρίες του κλάδου να παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις σε σχέση 

µε την µέση ετήσια τιµή του κλάδου. Σαφώς η εταιρία Blue Starr Ferries εµφανίζει 

διαχρονικά υψηλότερες τιµές στον εν λόγω δείκτη, γεγονός που καταδεικνύει την 

πολιτική της εταιρίας για χρησιµοποίηση ιδίων κεφαλαίων κατά την απόκτηση 

στοιχείων του ενεργητικού. Την πορεία του κλάδου ακολουθεί η εταιρία Nel Lines 

µέχρι το 2010, από το σηµείο εκείνο ωστόσο και έπειτα ακολουθεί πτωτική πορεία 

γεγονός που δηλώνει την αδυναµία χρηµατοδότησης του ενεργητικού από το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων. Αξιοσηµείωτη είναι η µείωση της τιµής της εταιρίας Anek 

Lines το 2013,η οποία οφείλεται στην µείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας για 

το συγκεκριµένο έτος. 
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6.4.4.3 ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

Πίνακας 30 

∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,92 0,88 0,82 0,84 0,84 0,88 0,88 

Blue Star Ferries 0,40 0,73 0,72 0,71 0,70 0,68 0,65 

Nel Lines 0,68 0,89 0,84 0,66 0,64 0,55 0,60 

Anek Lines 0,72 0,78 0,82 0,83 0,86 0,84 0,86 

Hellenic Seaways 0,90 0,92 0,89 0,91 0,91 0,90 0,91 

Πίνακας 30: ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

∆ιάγραµµα 100: ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 
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∆ιάγραµµα 51: ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας Κλάδου 

 

Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω διαγράµµατα αλλά και από τις τιµές του 

Πίνακα 31, οι εταιρίες του κλάδου της ακτοπλοΐας εµφανίζουν στο σύνολό τους 

υψηλό βαθµό παγιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων. Σύµφωνα µε το 

∆ιάγραµµα 51 το οποίο αποτυπώνει την πορεία του δείκτη παγιοποίησης περιουσίας 

σε επίπεδο κλάδου, διαπιστώνουµε πως οι τιµές κυµαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα για το σύνολο των ετών της µελέτης µας, γεγονός που καταδεικνύει πως οι 

εταιρίες του κλάδου είναι εντάσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η υψηλότερη 

τιµή σε επίπεδο κλάδου σηµειώνεται το 2008, καθώς µετά από µια αύξηση σε σχέση 

µε τα προηγούµενα έτη ο δείκτης ξεπερνάει το 0,80, ακολουθεί ωστόσο πτωτική 

πορεία στην συνέχεια, κυµαινόµενος όµως πάντα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

Σε επίπεδο εταιριών, αναµφισβήτητα η εταιρία Hellenic Seaways δείχνει να 

επενδύει περισσότερο τα κεφάλαιά της στην αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς οι τιµές του δείκτη της κυµαίνονται στα υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου. Επίσης υψηλές τιµές στον συγκεκριµένο δείκτη 

σηµείωσαν και οι άλλες εταιρίες του κλάδου, οι οποίες εµφανίζουν µικρές 

διακυµάνσεις από έτος σε έτος. 
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6.4.4.4 ∆είκτης Χρηµατοδότησης Πάγιων Στοιχείων 

Πίνακας 31 

∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,43 0,44 0,59 0,52 0,45 0,36 0,45 

Blue Star Ferries 0,90 0,82 0,86 0,85 0,86 0,89 0,97 

Nel Lines 0,67 0,33 0,23 0,69 0,32 -0,23 0,60 

Anek Lines 0,58 0,50 0,46 0,28 0,27 0,12 0,01 

Hellenic Seaways 0,60 0,61 0,64 0,57 0,55 0,50 0,40 

Πίνακας 31: ∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων      

 

∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων 

∆ιάγραµµα 52: ∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων 
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∆ιάγραµµα 53: ∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων Κλάδου 

 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 32 και από τα διαγράµµατα 52 και 53 παρατηρούµε 

πως οι τιµές του δείκτη εµφανίζονται ιδιαίτερα υψηλές κατά τα πρώτα έτη της 

µελέτης µας ενώ στην συνέχεια ακολουθεί πτωτική πορεία. Η τιµή του δείκτη 

εµφανίζει το ολικό µέγιστο σε επίπεδο κλάδου κατά το πρώτο έτος της µελέτης, ενώ 

στην συνέχεια εµφανίζει σταθερά µειούµενες τιµές µε µικρές διακυµάνσεις από έτος 

σε έτος. Οι τιµές και των πέντε εταιριών παρουσιάζονται κάτω της µονάδας γεγονός 

που δηλώνει ανεπαρκή κάλυψη των παγίων µέσω των ιδίων κεφαλαίων, καθιστώντας 

τις εταιρίες εξαρτώµενες από χορηγήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων, για ενίσχυση 

του κεφαλαίου κίνησης και οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.  

Αναφορικά µε τις µεµονωµένες πορείες των εξεταζόµενων εταιριών, 

παρατηρούµε πως η εταιρία Blue Starr Ferries παρουσιάζει τις διαχρονικά 

υψηλότερες τιµές στον εν λόγω δείκτη, κινούµενη σταθερά σε τιµές υψηλότερες από 

τις αντίστοιχες του κλάδου, γεγονός που υποδηλώνει πως η χρηµατοδότηση των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας πραγµατοποιείται κατά το σύνολο των 

ετών µέσω των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Εκ διαµέτρου αντίθετη πορεία 

ακολουθεί η εταιρία Anek Lines η οποία παρουσιάζει έντονα πτωτική πορεία σε όλη 

την διάρκεια της µελέτης, γεγονός που αποδίδεται στην διαχρονική µείωση των ιδίων 

κεφαλαίων, µιας και η όποια επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας 

χρηµατοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από ξένο κεφάλαιο. Οι εταιρίες Minoan Lines και 
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Hellenic Seaways κινήθηκαν σύµφωνα µε την πορεία του κλάδου παρουσιάζοντας 

οµαλές διακυµάνσεις. Η Nel Lines παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις και κατά 

περιπτώσεις χαµηλές τιµές, γεγονός που υποδηλώνει υπερπαγιοποίηση εξαιτίας της 

οποίας η εταιρία πάσχει από ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων.  

6.4.5 Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας  

Από τη συγκεκριµένη κατηγορία αριθµοδεικτών θα εξετάσουµε τον δείκτη 

λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις, καθώς η ερµηνεία του σε συνδυασµό µε τους 

άλλους δείκτες θα µας βοηθήσει να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε 

την ικανότητα των εταιριών να προσαρµόζουν τις λειτουργικές δαπάνες σύµφωνα µε 

τις συνθήκες πωλήσεων. 

 

6.4.5.1 ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 

Πίνακας 32 

∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Minoan Lines 0,15 0,13 0,18 0,22 0,16 0,27 0,19 

Blue Star Ferries 0,16 0,14 0,18 0,18 0,17 0,15 0,14 

Nel Lines 0,02 0,48 0,27 0,42 0,24 0,85 1,95 

Anek Lines 0,14 0,15 0,15 0,19 0,16 0,17 0,17 

Hellenic Seaways 0,16 0,14 0,13 0,15 0,13 0,16 0,16 

Πίνακας 32: ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 
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∆ιάγραµµα 54: ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 

 

∆ιάγραµµα 55: ∆είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις Κλάδου 

 

Όπως παρατηρούµε τόσο στον Πίνακα 33, όσο και στα διαγράµµατα 54 και 55 οι 

τιµές του εν λόγω δείκτη κυµαίνονται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα για το σύνολο των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Για κάθε έτος λοιπόν της µελέτης µας οι τιµές του κλάδου 

είναι µικρότερες της µονάδας, γεγονός που καταδεικνύει πως τα λειτουργικά έξοδα 

είναι µικρότερα των πωλήσεων για κάθε έτος της µελέτης µας. Ωστόσο παρατηρείται 

διαχρονική αύξηση της τιµής του δείκτη, ο οποίος το 2013 εµφανίζει πέντε φορές 

υψηλότερη τιµή σε σχέση µε το 2007, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των 

λειτουργικών εξόδων σε συνδυασµό µε την µείωση του κύκλου εργασιών των 

περισσοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου.  
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Σε επίπεδο εταιριών, η εταιρία Nel Lines παρουσιάζει τις υψηλότερες τιµές στον 

εν λόγω δείκτη, εµφανίζοντας διαχρονικά αυξητικές τάσεις στις τιµές του δείκτη, 

γεγονός που καταδεικνύει πως όλο και µεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων έχει 

απορροφηθεί από τα λειτουργικά έξοδα. Μάλιστα, το 2013 η τιµή του δείκτη 

ξεπέρασε κατά πολύ την µονάδα γεγονός άκρως ανησυχητικό αναφορικά µε την 

αποδοτικότητα της εταιρίας, µιας και τα λειτουργικά έξοδα αυτής ήταν κατά πολύ 

µεγαλύτερα από τον συνολικό κύκλο εργασιών της. Για τις υπόλοιπες εταιρίες του 

κλάδου, οι τιµές κρίνονται ικανοποιητικές µε µικρές αποκλίσεις και οµαλές 

διακυµάνσεις από έτος σε έτος, οι οποίες οφείλονται στις διαχρονικές µεταβολές 

κυρίως του κύκλου εργασιών, κυµαίνονται ωστόσο σε χαµηλά επίπεδα, κοντά σε 

αυτά του κλάδου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνος αποδοτικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αναµφίβολα, η διατήρηση του έντονα υφεσιακό οικονοµικού κλίµατος έχει 

επηρεάσει κάθε πτυχή τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσµια οικονοµίας. Από 

την γενικότερη αυτή ύφεση, δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστος ο κλάδος της 

ακτοπλοΐας, ο οποίος έχει υποστεί κατά την τελευταία τετραετία ισχυρό πλήγµα, µε 

τις προβλέψεις για το µέλλον των περισσοτέρων εταιριών να χαρακτηρίζονται ως 

εξαιρετικά δυσοίωνες.  

Η έντονη εποχικότητα της ζήτησης, οι ακραίες διακυµάνσεις στις τιµές των 

καυσίµων και των επιτοκίων δανεισµού, οι υψηλοί συντελεστές έµµεσης φορολογίας 

καθώς και ο  κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της υποχώρησης των οικονοµικών µεγεθών 

αλλά και της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, 

αποτελούν τα κυριότερα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν σήµερα οι εταιρίες 

του κλάδου, και τα οποία καλούνται να προσπεράσουν µε σκοπό να παραµείνουν 

ανταγωνιστικές και βιώσιµες. Στην κατεύθυνση αυτή, οι εταιρίες έχουν εφαρµόσει 

στρατηγικές περιορισµού του λειτουργικού κόστους, αναδιατάξεις του στόλου, 

αποδροµολογήσεις ή ακόµα και πωλήσεις πλοίων καθώς και ρυθµίσεις των 

εµπορικών υποχρεώσεων σε µεταγενέστερο χρόνο. 

Αναλύοντας τις οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών του κλάδου µέσω των 

συγκριτικών καταστάσεων, των καταστάσεων κοινού µεγέθους και των καταστάσεων 

ποσοστών τάσης, παρατηρούµε πως ο κύκλος εργασιών των εταιριών σε επίπεδο 

κλάδου παρουσιάζει οριακά αυξητική τάση κατά την πρώτη τετραετία της µελέτης, 

ωστόσο µειώνεται µετά το 2010 ως αποτέλεσµα της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης, 

καταγράφοντας πτώση ύψους 20% σε σχέση µε το 2007. Αντίθετη πορεία φαίνεται να 

ακολούθησε το κόστος πωλήσεων το οποίο εµφάνισε διαχρονικά ανοδική τάση η 

οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση της τιµής του ναυτιλιακού πετρελαίου, 

ιδίως αν αναλογιστούµε πως το κόστος καυσίµων αποτελεί κατά µέσο όρο το ήµισυ 

των λειτουργικών εξόδων των εταιριών του κλάδου. Ως συνέπεια των παραπάνω, 

παρατηρείται πτωτική τάση των κερδών EBITDA, τα οποία εµφανίζουν διαχρονικά 
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αρνητικές τιµές για την πλειονότητα των εταιριών του κλάδου, γεγονός που 

αποδίδεται στο συνδυασµό του υψηλού κόστους πωληθέντων και των  χαµηλών 

τιµών εισιτηρίων σε γραµµές µε υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού. 

Αναφορικά µε τους δείκτες ρευστότητας, αυτοί λαµβάνουν διαχρονικά τιµές 

κοντά στην µονάδα παρουσιάζοντας οµαλές διακυµάνσεις για την πλειονότητα των 

εταιριών του κλάδου, εµφανίζοντας ωστόσο αισθητή µείωση µετά το 2011. Τόσο ο 

δείκτης γενικής, όσο και ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας, κυµαίνεται σε µη 

ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, 

παρουσιάζοντας µάλιστα µεγάλη µείωση κατά την τελευταία τριετία όπου λαµβάνουν 

τιµές σταθερά µικρότερες της µονάδας, γεγονός που υποδηλώνει την αδυναµία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού να καλύψει τις άµεσες και έκτακτες βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις των εταιριών, και οφείλεται σε µια σειρά παραγόντων όπως τα µειωµένα 

και καθυστερηµένα έσοδα που προέρχονται από τις άγονες γραµµές αλλά και κυρίως 

από την γενικότερη ανυπαρξία ταµειακών ροών.   

Σαφώς ικανοποιητικότερη εικόνα παρουσίασαν οι δείκτες δραστηριότητας, µε 

τον δείκτη κυκλοφορίας πάγιου ενεργητικού να σηµειώνει ιδιαίτερα ικανοποιητικές 

τιµές για το σύνολο των εταιριών, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα αυτών να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού κατά την 

διάρκεια των πωλήσεων.  Ο δείκτης κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης έλαβε ιδιαίτερα 

χαµηλές, και εποµένως µη ικανοποιητικές, τιµές για το σύνολο των εταιριών του 

κλάδου. Με εξαίρεση το πρώτο έτος της µελέτης, οι τιµές του δείκτη ήταν σταθερά 

αρνητικές. Το αρνητικό πρόσηµο που έλαβε ο δείκτης στο σύνολο της εξεταζόµενης 

περιόδου, υποδηλώνει πως οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το 

κυκλοφορούν ενεργητικό των εταιριών, κάτι που πρακτικά µεταφράζεται ως αύξηση 

των υποχρεώσεων για το σύνολο των εταιριών του κλάδου. Αναφορικά µε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων, οι τιµές του δείκτη κρίνονται 

ικανοποιητικές ιδιαίτερα αν αναλογιστούµε τις ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές των 

καυσίµων, οι οποίες συντέλεσαν στην αύξηση του κόστους των πωλήσεων. Ωστόσο 

οι εταιρίες του κλάδου κατόρθωσαν να κρατήσουν χαµηλές τιµές στον εν λόγω 

δείκτη, και να πωλούν τα αποθέµατά του γρήγορα χρησιµοποιώντας ικανοποιητικά τα 

περιουσιακά τους στοιχεία. Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα γεγονός που καταδεικνύει πως οι εταιρίες του κλάδου 

δεν αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα ίδια κεφάλαια τους. Ωστόσο, παρουσιάζεται 
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διαχρονικά ανοδική πορεία του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει την ολοένα 

εντατικότερη χρησιµοποίηση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τι πωλήσεις, γεγονός 

που είναι πολύ πιθανό να οδηγεί σε αυξανόµενα κέρδη και τελικά σε αυξανόµενη 

αποδοτικότητα. Μη ικανοποιητικές είναι και οι τιµές του δείκτη ηµερών είσπραξης 

απαιτήσεων, οι τιµές του οποίου κυµαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της µελέτης µας, µε αποτέλεσµα να καθίσταται υψηλότερος ο κίνδυνος 

ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις.  

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των εταιριών του κλάδου, κατά την περίοδο 

2007-2013, αυτή φαίνεται πως χαρακτηρίζεται από µια γενικότερη ύφεση για το 

σύνολο των εξεταζόµενων εταιριών. Μια ύφεση, η οποία υποδηλώνεται και από την 

διαχρονικά πτωτική πορεία που ακολουθεί ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους, οι 

χαµηλές τιµές του οποίου καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός σταθερά µειούµενου 

ποσοστό µικτού κέρδους, το οποίο συνοδεύεται από µειωµένες πωλήσεις και ως 

συνέπεια έχει την επίτευξη χαµηλότερων µικτών κερδών για το σύνολο των εταιριών. 

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους, οι 

αρνητικές τιµές του οποίου καταδεικνύουν το έντονο πρόβληµα κερδοφορίας το 

οποίο αντιµετωπίζουν στο σύνολο του οι εταιρίες του κλάδου, και το οποίο γεννά 

θέµα βιωσιµότητας σε ορισµένες εξ αυτών. Το έντονο πρόβληµα αποδοτικότητας των 

ακτοπλοϊκών εταιριών περιγράφει και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  η 

πορεία του οποίου είναι σταθερά πτωτική γεγονός που οφείλεται στα αρνητικά 

αποτελέσµατα προ φόρων που εµφάνισαν οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου. Σε 

επίπεδο κλάδου, παρόµοια πορεία µε τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, 

παρουσίασε και ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, ο οποίος κυµάνθηκε σε 

σταθερά αρνητικά επίπεδα τιµών κατά την τελευταία πενταετία, ως αποτέλεσµα των 

ζηµιών εκµετάλλευσης που παρουσιάζει το σύνολο των εταιριών του κλάδου κατά 

την προαναφερθείσα περίοδο.  

Αναφορικά µε τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, παρατηρούµε πως για το 

σύνολο των εταιριών δεν παρατηρήθηκε πρόβληµα υπερχρέωσης µιας και οι τιµές 

του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης σε επίπεδο κλάδου κυµαίνονται σε χαµηλότερα 

της µονάδος επίπεδα, γεγονός που πρακτικά σηµαίνει πως τα ίδια κεφάλαια των 

εταιριών είναι περισσότερα από τα ξένα. Επίσης, οι εταιρίες χαρακτηρίζονται ως 

εταιρίες εντάσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων, µιας και ο δείκτης παγιοποίησης 
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περιουσίας του κλάδου κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όπως φαίνεται 

και από τον δείκτη χρηµατοδότησης πάγιων στοιχείων, υπάρχει ανεπαρκής κάλυψη 

των παγίων µέσω των ιδίων κεφαλαίων, καθιστώντας τις εταιρίες εξαρτώµενες από 

χορηγήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων, για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και 

οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.  

Τέλος, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις κυµάνθηκε σε χαµηλά 

επίπεδα, µε τις όποιες διακυµάνσεις να οφείλονται κατά κύριο λόγο στις µεταβολές 

της τιµής των καυσίµων. 

Από τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα ενότητα, καθώς και από όσα 

προέκυψαν κατά την διάρκεια των προηγούµενων κεφαλαίων, διαπιστώνουµε πως ο 

κλάδος της ακτοπλοΐας βρίσκεται εν µέσω µιας βαθειάς ύφεσης, µε τις πέντε 

µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

ρευστότητας και αποδοτικότητας, µε αποτέλεσµα να τίθεται θέµα βιωσιµότητας για 

ορισµένες εξ αυτών. Αναµφίβολα, η πορεία των οικονοµικών δεδοµένων τόσο των 

πέντε εταιριών όσο και του κλάδου γενικότερα, έδειξε να επηρεάζεται από την 

εµφάνιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης η οποία άλλαξε άρδην την δηµοσιονοµική 

πολιτική, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της οικονοµίας. Η µείωση του κύκλου εργασιών 

σε συνδυασµό µε την κατακόρυφη αύξηση της τιµής των καυσίµων αποτέλεσε καίριο 

πλήγµα για τις εταιρίες του κλάδου, οι οποίες στην προσπάθειά τους να παραµείνουν 

κερδοφόρες οδηγήθηκαν σε πολιτικές περιορισµού των λειτουργικών εξόδων, 

δίνοντας έµφαση στην τόνωση της ρευστότητας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να 

βελτιώσουν τους επιµέρους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, αφού η πτώση του κύκλου 

εργασιών ήταν µεγάλη ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία. Πλέον, το µεγάλο 

στοίχηµα είναι η µείωση των συντελεστών της έµµεσης φορολογίας καθώς και των 

κρατήσεων υπέρ τρίτων, οι οποίες θα επιτρέψουν την µείωση της τιµής των 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενισχύοντας τον ανταγωνισµό των εταιριών µε σκοπό να 

καταστούν και πάλι βιώσιµες.  
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