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                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των μεθόδων αποτίμησης και πιο 

συγκεκριμένα στις μεθόδους των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και προεξοφλημένων 

μερισμάτων της εταιρείας Aegean. Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός της θεωρητικής 

τιμής της εταιρείας και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν κάποια εργαλεία του office 

καθώς και κάποια μοντέλα ώστε να μας βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Όσον 

αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας βασίστηκε σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση της εταιρείας με βάση τη στρατηγική και 

χρηματοοικονομική ανάλυση και τέλος παρουσιάζεται η αποτίμηση της μετοχής της 

εταιρείας με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και των προεξοφλημένων 

μερισμάτων καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. 
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                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

                  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 Εισαγωγή           
           

H Aegean είναι η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μέλος της Star Alliance. 

Κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική οικονομία και κάθε χρόνο παρουσιάζει σημαντική 

βελτίωση τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στην καλύτερη εκπαίδευση του στόλου. 

Έχοντας τον κεντρικό σταθμό τεχνικής βάσης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην 

Αθήνα, η μετοχή της είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και η εταιρία σήμερα διαθέτει 

συνολικά δίκτυο 145 προορισμών, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού, σε 45 χώρες και την 

Ελλάδα.                    

 Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας της 

εταιρίας καθώς και της μετοχής της και του κατά πόσο η διαπραγματευόμενη τιμή της 

μετοχής στο χρηματιστήριο είναι η εύλογη.           

  Η μελέτη αποτίμησης προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης, μέσω επιστημονικών 

μεθόδων και κατ’ επέκταση το κατά πόσο η επιχείρηση καθίσταται βιώσιμη ή όχι. Η Aegean 

είναι μια εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και η χρήση των οικονομικών καταστάσεων 

που έχει δημοσιεύσει θα βοηθήσουν στη διαδικασία αποτίμησής της.    

                                

1.2Ερώτημαμελέτης                                                                                                                  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της αεροπορικής εταιρίας αιγαίου 

(Aegean).                  

    Η ανάλυση της εταιρίας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο 

θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στον υπολογισμό της εύλογης αξίας που αποτελεί και το 

ερευνητικό ερώτημα. Στη διαδικασία αυτή καθοριστικό ρόλο έχει η διαδικασία αποτίμησης 

με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων που θα οδηγήσουν στην τεκμηρίωση των 

αποτελεσμάτων.                             

1.3Μεθοδολογία                                                                                                                    
Για την ορθή αποτίμηση της εταιρίας Aegean θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια 

απαραίτητα βήματα. Στο τμήμα αυτό του κεφαλαίου θα γίνει αναφορά και επεξήγηση των 

βημάτων αυτών.                                                   

1) Το πρώτο βήμα αφορά μια εισαγωγή και παρουσίαση της εταιρίας Aegean καθώς πριν 

ξεκινήσει η ανάλυσή της θα πρέπει να γνωρίσουμε την εταιρία αυτή αποκτώντας έτσι τη 
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βάση για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των στρατηγικών που θα ακολουθηθούν.                      

2) Το δεύτερο βήμα αποτελείτε από την SWOT ανάλυση, ένα εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες 

(Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Ακόμη θα γίνει χρήση των πέντε 

δυνάμεων του porter για την ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης.                   

3) Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση. Εκεί με τον υπολογισμό 

ορισμένων αριθμοδεικτών ρευστότητας θα προσδιοριστεί τόσο η βραχυχρόνια οικονομική 

θέση της επιχείρησης όσο και η ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Επίσης η χρήση του ROIC(return on investment capital) θα δώσει μια 

αίσθηση του πόσο καλά η εταιρία χρησιμοποιεί τα χρήματα του κεφαλαίου για να δημιουργεί 

αποδόσεις.                                                                                                                                                 

4) Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις οι οποίες αποτελούν απόρροια των παραπάνω 

αναλύσεων.                                            

5) Αυτό το βήμα είναι και το ποιο καθοριστικό της παρούσας εργασίας καθώς αποτελείτε από 

την ίδια την αποτίμηση της εταιρίας. Εδώ θα δοθεί και η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 

με τη χρήση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και της προεξόφλησης μερισμάτων.                       

6) Το βήμα αυτό που αποτελεί και το τέλος της μεταπτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει τα 

συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαχθεί με τη βοήθεια των παραπάνω βημάτων.  

                                

1.4  Προέλευση  δεδομένων                                       

Η περάτωση της εργασίας αυτής βασίστηκε σε δεδομένα τα οποία αποκτήθηκαν από: 

 Την ίδια την εταιρία              

 Τα δεδομένα αυτά αποκτήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας Aegean η οποία επειδή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο οφείλει 

να τις καταρτίζει και να τις δημοσιεύει σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Για την εργασία 

αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2011-2015 από 

το site της εταιρίας1. 

 

 Δεδομένα που αποκτήθηκαν από άλλες πηγές          

  Η χρήση των δεδομένων αυτών ήταν απαραίτητη για τον έλεγχο στις 

μεταβολές της μετοχής από έτος σε έτος. Τέτοιες πηγές αποτέλεσαν το 
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χρηματιστήριο Αθηνών, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καθώς και άλλες 

ηλεκτρονικές ιστοσελίδες2.     
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                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 2.1 Η Αποτίμηση και οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή                            
Η αποτίμηση αποτελεί μια διαδικασία καθορισμού της  οικονομικής αξίας της επιχείρησης.  

Η αξία της εταιρίας είναι καθοριστικής σημασίας για τον επιχειρηματία γιατί με βάση αυτή 

μπορεί να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για την πορεία της. Οι λόγοι που οδηγούν σε 

αποτίμηση είναι οι εξής(Mayer 1986)3:  

 Για να γίνει ευκολότερος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. 

 Για την προσέλκυση κεφαλαίου. 

 Για να προσδιορισθούν οι αμοιβές των μελών των Δ.Σ, των ανώτατων 

στελεχών, κλπ. που είναι  συνδεδεμένες με την αύξηση της αξίας της 

επιχείρησης. 

 Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η πεποίθηση ότι οι αγορές είναι 

αποτελεσματικές, δεν υπάρχει η έννοια της αποτελεσματικής αγοράς για τις 

ιδιωτικές μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιορισθεί η αξία της επιχείρησης. 

 Στις περιπτώσεις που ένας επιχειρηματίας θέλει να πουλήσει την επιχείρηση 

του ( εξαγορές – συγχωνεύσεις) θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία εξόδου 

του από αυτή μέσω μίας έγκυρης διαδικασίας για να εξασφαλίσει ότι το 

τίμημα της πώλησης δεν είναι μικρότερο από το επιθυμητό. Επιπρόσθετα 

μόνο εάν γνωρίζει  επακριβώς την αξία της επιχείρησης του θα μπορέσει να 

χαράξει στρατηγική διαπραγμάτευσης. 

 

       

2.2  Λανθασμένες ιδέες (misconceptions) για την αποτίμηση     
Υπάρχουν κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις γύρω από την αποτίμηση που εμφανίζονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία πέντε από τις οποίες παρουσίασε ο Dr. Stanley J. Feldman4 οι οποίες 

αφορούν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις:       

 Μύθος Ι: Η Αποτίμηση μια ιδιωτικής επιχείρησης θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν η 

επιχείρηση είναι έτοιμη να πουληθεί ή ένας δανειστής απαιτεί μια αποτίμηση, ως μέρος της 

διαδικασίας της επιμέλειας της.        
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 Μύθος II: Οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία μου πωλούν πάντα δύο φορές τα ετήσια 

έσοδα (το πολλαπλάσιο των εσόδων). Επομένως, γιατί θα πρέπει να πληρώσω κάποιον για να 

εκτιμήσει την επιχείρησή μου;        

 Μύθος ΙΙΙ: Ένα τοπικός ανταγωνιστής πούλησε την επιχείρησή του για τρεις φορές τα 

έσοδα πριν από έξι μήνες. Η επιχείρησή μου αξίζει τουλάχιστον αυτό το πολύ!  

 Μύθος IV: Πόσο αξίζει μία επιχείρηση εξαρτάται από το για πιο λόγο χρησιμοποιείται 

η αποτίμηση!          

 Μύθος V: Η επιχείρησή σας χάνει χρήματα, γι 'αυτό δεν αξίζει πολύ                  

Σε τελική ανάλυση, υπάρχουν πολλοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν την αξία αυτών πριν αποφασίσουν να προβούν σε 

οποιαδήποτε ενέργεια.   

1 https://el.about.aegeanair.com        

2 http://www.statistics.gr/, http://www.capital.gr/, http://www.naftemporiki.gr/  

3 Mayer, C., 1986  

4 Dr. Stanley J Feldman.,  Business Valuation 101: The five myths of valuing a private 
business. 

          

 2.3  Μέθοδοι αποτίμησης                            

H αποτίμηση επιχειρήσεων είναι η αιτία για πολλές αναλύσεις, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν πολλές μέθοδοι αποτίμησης που βασίζονται σε θεμελιώδεις αρχές. 

Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία με κύριο σκοπό την πληροφόρηση της εταιρίας για την αξία 

της επιχείρησης και την αποτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων των σημερινών 

αποφάσεων. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι5:    

 1) Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης.     

 2) Μέθοδοι των ταμιακών ροών.       

 3) Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων ταμιακών ροών.    

 4) Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών.   

 5) Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής.        

 6) Μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών & χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς.          

 7) Η μέθοδος συγκριτικών συναλλαγών.      
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 8) Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας.      

 9) Η μέθοδος option pricing model.                                      

Τέλος ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η επιχείρηση γίνεται και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης. 

       

2.4  Βασικές προσεγγίσεις Αποτίμησης                                     
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις αποτίμησης6 για την αξιολόγηση μιας εταιρίας και της καθαρής 

της θέσης. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι η αποτίμηση των προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών. Η αξία κάθε εταιρίας καθορίζεται από τέσσερις παράγοντες:  

 

 την ικανότητά της να παράγει ταμειακές ροές από περιουσιακά στοιχεία,  

 τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης αυτών των ταμειακών ροών, 

 το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την επιχείρηση να φτάσει σταθερή 

ανάπτυξη και 

 το κόστος του κεφαλαίου.                                                 

Η δεύτερη προσέγγιση αποτίμησης μιας εταιρίας ή των ιδίων κεφαλαίων της είναι να 

στηρίξει την τιμή της στο πώς η αγορά αποτιμά παρόμοιες ή συγκρίσιμες 

επιχειρήσεις, η προσέγγιση αυτή ονομάζεται σχετική αποτίμηση. Για να 

μεγιστοποιήσει μια επιχείρηση την αξία της θα πρέπει να παρθούν και οι κατάλληλες 

αποφάσεις όπως παρουσιάζονται παρακάτω:  

                   Πίνακας 1:Μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης   
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  5 Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης: Αποτίμηση επιχειρήσεων θεωρία-μεθοδολογία-πρακτική 
2005            
 6  Aswath Damodoran: Applied Corporate Finance 2nd Edition 2006  

  

 2.5  Κατάσταση Ταμειακών Ροών                           
 Επειδή μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμένες επιπτώσεις των επενδυτικών, λειτουργικών 

και χρηματοδοτικών αποφάσεων, αναλύοντας την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

για την περίοδο και τους ισολογισμούς στην αρχή και τέλος της περιόδου μαζί παρέχουν 

καλύτερη πληροφόρηση για την επιχείρηση. Οι αποφάσεις της διοίκησης δεν επηρεάζουν 

μόνο το κέρδος για τη περίοδο αλλά προκαλούν αλλαγές και στα περισσότερα περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις και ιδίως στους λογαριασμούς που απαρτίζουν το κεφάλαιο 

κίνησης. Η κατάσταση που συλλαμβάνει τόσο τα τρέχοντα λειτουργικά αποτελέσματα και τις 

αλλαγές στον ισολογισμό είναι αυτή των ταμειακών ροών7. Δίνει μια δυναμική εικόνα των 

τελικών αλλαγών σε μετρητά που προκύπτει από τον συνδυασμό των αποφάσεων που 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου. Η κατάσταση των ταμειακών ροών 

ετοιμάζεται συγκρίνοντας τους ισολογισμούς αρχής και τέλους της περιόδου και 

χρησιμοποιώντας βασικά στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων για την 

περίοδο και όλα ερμηνεύονται σε σχέση με τις χρήσεις και τις πηγές των μετρητών. Ο 

παρακάτω πίνακας μας δείχνει την κατάσταση ταμειακών ροών στο πλαίσιο λήψης 

Μεγιστοποίηση 
αξίας

Επενδυτική 
απόφαση

Απόφαση 
χρηματοδότησης

Απόφαση 
μερίσματος
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αποφάσεων:           

                     Πίνακας 2: Περιοχή διοικητικών αποφάσεων  

         Επενδύσεις                                Λειτουργίες                             Χρηματοδότηση     

                                         Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

         Επενδύσεις 

επενδύσεις σε όλους τους 

τύπους των περιουσιακών 

στοιχείων είναι χρήσεις σε 

μετρητά, απόσυρση της 

επένδυσης 

(disinvestments)  σε όλους 

τους τύπους των 

περιουσιακών στοιχείων 

είναι πηγές μετρητών. 

              Λειτουργίες 

Οι κερδοφόρες λειτουργίες 

είναι πηγές μετρητών. 

Απώλειες απορροφούν  

μετρητά από το σύστημα. 

Λογιστικές διαγραφές ή 

απομειώσεις δεν 

επηρεάζουν τα μετρητά. 

           Χρηματοδότηση 

εμπορικές πιστώσεις και νέα 

χρηματοδότηση (αύξηση των 

υποχρεώσεων και ιδίων 

κεφαλαίων αποτελούν πηγές 

μετρητών. Αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων, μερισμάτων 

και εξαγορές μετοχών είναι 

οι χρήσεις των μετρητών. 

                       

2.6  Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών ροών                              
Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται από τους αναλυτές να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 

τις ταμειακές ροές για τη μέτρηση της απόδοσης και της αξίας της επιχείρησής τους. Πολλοί 

ενστερνίζονται την άποψη ότι ο κρισιμότερος παράγοντας για την εξασφάλιση της αξίας της 

εταιρίας τους είναι η δυνατότητά της να ‘παράγει’ χρήματα. Οι ταμιακές ροές φανερώνουν8

 1) Εάν δημιουργούνται θετικές ή αρνητικές ροές από τις συνολικές δραστηριότητες 

της επιχείρησης,          

 2) Τη δημιουργία θετικής ταμειακής ροής από λειτουργικές δραστηριότητες          

 3) Την πηγή των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των κεφαλαιακών δαπανών της 

και            

 4) Τη χρήση των κεφαλαίων.                                           

Οι λόγοι αυτοί έχουν οδηγήσει στην αυξημένη ζήτηση της μεθόδου αυτής και κυρίως από 

χώρες που εφαρμόζουν το αγγλοσαξονικό μοντέλο διοίκησης και οργάνωσης των 

επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής έναντι των άλλων είναι η 

αποκάλυψη της ροής των μετρητών μέσα στην επιχείρηση και το γεγονός ότι οι ταμειακές 

ροές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Ακόμη, μπορεί να δει κανείς τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρίας καθώς και το πόσο 

αποδοτικά μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβολές της αγοράς. Τέλος ο σκοπός της 
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ανάλυσης με βάση την προεξόφληση ταμειακών ροών (discounted cash flow) είναι να 

υπολογίσει την παρούσα αξία των οικονομικών αποδόσεων που θα επιτευχθούν στο μέλλον.

 Η Προεξόφληση ταμειακών ροών αποτελείται από τρία στάδια9: 

Στάδιο 1 - μελλοντικές αποδόσεις 

Στάδιο 2 - προεξοφλώντας 

Στάδιο 3 - υπολειμματική αξία 

Προεξοφλώντας το μέρισμα. 

7)  Erich A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation 11th Edition 
8)  Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης: Αποτίμηση επιχειρήσεων θεωρία-μεθοδολογία-πρακτική 2005                 
9)  http://www.stocklearning.gr/                                                                                                                   

 

2.7  Ταμειακές ροές Συνολικού Κεφαλαίου(FCFF)                                               
Οι καθαρές ταμειακές ροές για την επιχείρηση (FCFF) είναι ένα μέτρο των οικονομικών 

επιδόσεων που εκφράζει το καθαρό ποσό των μετρητών που δημιουργoύνται σε μια 

επιχείρηση μετά τις δαπάνες, τους φόρους και τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης10. Η FCFF 

είναι ουσιαστικά μια μέτρηση της κερδοφορίας της εταιρείας μετά από όλα τα έξοδα και τις 

επανεπενδύσεις. Είναι ένα από τα πολλά σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται για να 

συγκρίνουν και να αναλύουν την οικονομική υγεία. Η FCFF αντιπροσωπεύει τα μετρητά 

διαθέσιμα στους επενδυτές μετά την αποπληρωμή του κόστους από την επιχείρηση για την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα και επενδύει στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

(όπως αποθέματα) και σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (όπως εξοπλισμός). Η αξία11 

της επιχείρηση μπορεί να εκτιμηθεί με την FCFF και την προεξόφλησή της με τη με το μέσο 

σταθμικό κόστος. Για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με τη χρήση της FCFF 

χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:        

      

Αξία Επιχείρησης = (1 + )  

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), όπως αποδίδεται ο όρος στα αγγλικά, είναι η 

ελάχιστη απόδοση που αναμένεται να καταβάλει η επιχείρηση κατά μέσο όρο στους μετόχους 

της για την χρηματοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων. Ο υπολογισμός αυτού δύναται 

από τον παρακάτω τύπο11: 
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                                   WACC = rD *(1- Tc )*( D / C )+ rE *( E / C) 
                                                                                                     

όπου:                                                                                                                                         

rd= Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων.                                                                                                     

re= Το κόστος των ξένων κεφαλαίων.                                                                                                   

Tc= Ο συντελεστής φόρου.                                                                                                                                                                                                                

D= Ο δανεισμός.                                                                                                                                  

E= Τα ΙΚ.                                                                                                                                        

C= Το σύνολο του παθητικού.        

            

                                                                                                             

 10 http://www.investopedia.com/       

 11 http://financetrain.com/fcff                  

                    

  2.8  Εφαρμογή της μεθόδου                            
Η κατάσταση των ταμειακών ροών παρουσιάζει και αναλύει την δυνατότητα της επιχείρησης 

να παράγει ταμειακά διαθέσιμα από την δραστηριότητά της, τις πηγές χρηματοδότησης που 

χρησιμοποίησε, καθώς και την χρήση των χρηματικών πόρων που έκανε, σε μία ορισμένη 

χρονική περίοδο12. Οι ταμειακές ροές αναλύονται σε 3 κατηγορίες:       

               Πίνακας 3:Διάρθρωση Ταμειακών Ροών 

                   

Ταμειακές  
Ροές

Εισροές 
/εκροές από 
λειτουργική 

δραστηριότητα

Εισροές/εκροές 
από 

επενδυτική 
δραστηριότητα

Εισροές/εκροές από 
χρηματοδοτική 
δραστηριότητα
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           Η κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών προβλέπεται από το ΔΛΠ 7 και είναι 

υποχρεωτική για: 

 Τις εταιρείες που τηρούν τα Δ.Λ.Π., καθώς είναι μία από τις πέντε καταστάσεις που 

συνθέτουν το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων.   

  Τις Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Βάσει της τροποποίησης που έγινε στον ν.2190/1920 με τον 

ν.3487/2006, όσες ανώνυμες εταιρείες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές 

επιχειρήσεις καταρτίζουν, επιπροσθέτως, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, 

καθώς και Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Τα βήματα που ακολουθούνται για την 

μέθοδο DCF είναι13:         

 1) Υπολογισμός των χρηματοροών της εταιρίας    

 2) Επιλογή προεξοφλητικού επιτοκίου     

 3) Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας(TV)    

 4) Υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης με την προεξόφληση στο παρών 

των ταμειακών ροών και της υπολειμματικής αξίας.     

 5) Αναθεώρηση των αποτελεσμάτων(Ανάλυση ευαισθησίας)  

                                           
12 Χρήστος Νεγκάκης: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.                             
13 http://macabacus.com/valuation/dcf/ 
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                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3      
         Παρουσίαση της Aegean     
                                                                         

3.1  Η εταιρία Aegean Airlines ή Αεροπορία Αιγαίου             
Διαθέτει τρεις τεχνικές βάσεις στην Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Ο 

κεντρικός σταθμός τεχνικής βάσης βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην 

Αθήνα και διαθέτει δύο υπόστεγα και το μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών. Ξεκίνησε την πορεία 

της το Μάιο του 1999 επιχειρώντας στον Ελλαδικό χώρο14. Σήμερα ως η μεγαλύτερη 

ελληνική αεροπορική εταιρεία της χώρας και μέλος της Star Alliance, προσφέρει υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο. Σε συνέχεια της εξαγοράς 

της Olympic Air το 2013, ως η μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον 

χώρο των αερομεταφορών, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και 

εξωτερικού, ενισχύει τον τουρισμό με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει όλη 

την Ελλάδα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής. Παράλληλα 

συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής 

οικονομίας 

          Προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραμμα του 2016 περιλαμβάνει, ένα δίκτυο 145 

προορισμών, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες, με 16.200.000 διαθέσιμες 

θέσεις, 1,1 εκατομμύρια περισσότερες από το 2015.      

  Πίνακας 4:Αύξηση της δυναμικότητας της Aegean.    

            

   
              

45 Χώρες

145 
Προορισμοί 

34 
Εσωτερικού

16.200.000 
Διαθέμισες 

θέσεις

111 
Εξωτερικού
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Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που 

αποτελείται πλέον από 61 αεροσκάφη, μετά την πρόσφατη επένδυση σε επιπλέον καινούργια 

Airbus A320ceos. Η αύξηση των πτήσεων είναι εντονότερη το 2016 από την κύρια βάση της 

Αθήνας, αλλά αφορά τη δραστηριότητα και από τις άλλες 8 βάσεις μας (Ηράκλειο, Ρόδος, 

Κέρκυρα, Χανιά, Κως, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη & Λάρνακα).    

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2015 μετέφερε 11,65 εκατομμύρια επιβάτες και 

αναδείχτηκε «Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» σε έρευνα που 

έγινε σε περισσότερους από 18,8 εκατ. επιβάτες  από τα  Skytrax World Airline Awards.  Το 

βραβείο αυτό αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που 

παρέχει στους επιβάτες της, οι οποίοι την εμπιστεύονται σταθερά και την τοποθετούν στην 

κορυφή των επιλογών τους. 

 
3.2  Ιστορική Αναδρομή                                      

Με δεδομένο το πώς πλήττονται οι αερομεταφορές γενικά σε περιόδους κρίσης, είναι 

αξιοθαύμαστο το πώς μια αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα καταφέρνει να 

αναπτύσσεται, να πετυχαίνει τους στόχους της, να καταγράφει κέρδη και να επεκτείνει 

συνεχώς το δίκτυό της σε νέες αγορές. Η Aegean είναι από μία εταιρία που από την στιγμή 

που ιδρύθηκε ακολουθεί ανοδική πορεία. Τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της 

είναι15:                                         

Ιανουάριος 1992: Η Aegean Aviation γίνεται η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρία που 

αποκτά άδεια αερομεταφορών.                              

Ιανουάριος 1994: Είσοδος της Aegean Aviation στον Όμιλο Εταιριών Βασιλάκη. Επένδυση 

σε ιδιόκτητα Learjet για πτήσεις VIP από την Ελλάδα προς όλο τον κόσμο.                      

Μάρτιος 1999: Ίδρυση της Aegean Airlines                            

Μάιος 1999:  Πραγματοποιούνται οι πρώτες πτήσεις από Αθήνα, προς Ηράκλειο και 

Θεσσαλονίκη με 2 ολοκαίνουργια ιδιόκτητα αεροσκάφη JET AVRO RJ 100 της BAE 

Systems (British Aerospace). Κάθε αεροσκάφος έχει τέσσερις αθόρυβους κινητήρες που 

εξασφαλίζουν άνεση και ταχύτητα μεταφοράς.                          

Ιούνιος 1999: Η Aegean πλέον πραγματοποιεί πτήσεις σε 2 νέους προορισμούς, τη Ρόδο και 

τα Χανιά.                           

Οκτώβριος 1999: Παραλαβή ενός τρίτου RJ και η Aegean μεγαλώνει πετώντας τώρα σε 2 

νέους προορισμούς: Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα.         
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Δεκέμβριος 1999: Εξαγορά της Air Greece. Ο στόλος αυξάνεται με την παραλαβή ενός 

τέταρτου RJ και 3 ATR 72. Νέος προορισμός η Μυτιλήνη. 

 Μάιος 2000: H Aegean επεκτείνεται και πάλι αποκτώντας τον 11ο προορισμό της, τη 

Σαντορίνη. 

 Ιούλιος 2000: Παραλαβή δύο ολοκαίνουργιων AVRO RJ 100. Τώρα η Aegean πετάει σε 11 

προορισμούς σε όλη την Ελλάδα με περισσότερες από 80 πτήσεις καθημερινά, με 6 

ολοκαίνουργια τετρακινητήρια JET AVRO RJ 100 και 3 ATR 72.  

Απρίλιος 2001: Η Aegean Airlines ενώνει τις δυνάμεις της με την Cronus Airlines, 

εξυπηρετώντας 11 προορισμούς στην Ελλάδα και 7 στο εξωτερικό. 

 Νοέμβριος 2001: Η Aegean εγκαινιάζει την παροχή της υπηρεσίας Business Class και στις 

πτήσεις εξωτερικού. 

 Οκτώβριος 2003: Η Aegean λανσάρει το e-ticket (άυλο εισιτήριο) μια πρωτοποριακή 

υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης εισιτηρίου. Η 

Aegean είναι η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία που παρέχει e-ticket. 

Μάιος 2004: Ομογενοποίηση του στόλου αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου JET (13 Boeing 

737 300/400 και 6 AVRO RJ100). 

 Νοέμβριος 2005: Η Aegean γίνεται partner της Lufthansa. Οι δύο εταιρείες στα πλαίσια της 

συνεργασίας προσφέρουν στους επιβάτες τους ενιαίους κωδικούς πτήσεων και πολλά 

πλεονεκτήματα. 

 Δεκέμβριος 2005: Παραγγελία 8 Airbus Α320 από την Aegean Airlines με προοπτική 

παραγγελίας 12 επιπλέον αεροσκαφών της ίδιας οικογένειας. 

 Μάρτιος 2007: Παραλαβή των τριών πρώτων Airbus A320. 

 Ιούνιος 2007: Εισαγωγή της Aegean στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Ιανουάριος 2008:  Αύξηση της συνολικής παραγγελίας αεροσκαφών Airbus Α320/Α321 από 

25 σε 27. Η συνολική παραγγελία ανέρχεται σε 23 Airbus Α320 και 4 Airbus Α321 

Σεπτέμβριος 2008: Η Aegean έλαβε πιστοποίηση ISO 14001:2004. Η Aegean εφαρμόζει 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για Εξυπηρέτηση Επιβατών – Εξυπηρέτηση 

Αεροσκαφών και Συντήρηση Αεροσκαφών 

Οκτώβριος 2009: Εθνική πρωτοβουλία της Aegean. 2 Νέα Airbus, o «Κλεισθένης» και ο 

«Φειδίας» ταξιδεύουν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 

Ιανουάριος 2010:  Έναρξη προγράμματος «Aegean – Κοντά στους Νέους». Η Aegean 

μεταφέρει περισσότερους από 10.000 μαθητές για να επισκεφθούν το νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης. 
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 Φεβρουάριος 2010: Οι μέτοχοι Aegean Airlines και Olympic Air συμφώνησαν στην 

συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών.                         

Ιούνιος 2010: Η Aegean Airlines μέλος του δικτύου Star Alliance. Σύνδεση της Ελλάδας με 

τον κόσμο. Ευκολότερη πρόσβαση σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα. 

Αύγουστος 2013:  Ο αριθμός των δρομολογίων εξωτερικού φθάνει τα 160, από 28 χώρες, 

προς 12 ελληνικά αεροδρόμια (τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις).                  

Οκτώβριος 2013: Η AEGEAN εισάγει δυο νέες κατηγορίες εισιτηρίων στην οικονομική 

θέση, τις GoLight και Flex και ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της 

να εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την AEGEAN.                         

Μάρτιος 2014: Η AEGEAN παρουσιάζει τη στρατηγική ανάπτυξής της για το 2014. Στο 

πλαίσιο αυτό ανακοινώνει 13.000.000 θέσεις στις πτήσεις της προς 87 προορισμούς 

εξωτερικού σε 32 χώρες και 33 προορισμούς εσωτερικού από 8 ελληνικές βάσεις, ενίσχυση 

του στόλου με 5 Airbus και 17 νέους προορισμούς εξωτερικού.                        

Μάιος 2014: H AEGEAN και η Etihad Airways ανακοινώνουν τη συνεργασία τους και 

γιορτάζουν την έναρξη των νέων απευθείας πτήσεων της Aegean στην πρωτεύουσα των 

ΗΑΕ.             

                                 

3.3  Υπηρεσίες Της Εταιρείας                                               

Η Aegean παρέχει τριών ειδών υπηρεσίες16:             

 1) Airline υπηρεσίες             

  2) Cargo υπηρεσίες               

 3) Και Charter υπηρεσίες.         

Υπηρεσίες Airline: Η εμπορική δραστηριότητα της Aegean αφορά σε τακτικές πτήσεις σε 

Ευρώπη και Μέση Ανατολή, καλύπτοντας ένα δίκτυο 134 προορισμών εσωτερικού και 

εξωτερικού σε 43 χώρες (για το 2015). Διαθέτοντας στόλο από 58 αεροσκάφη η πλειονότητα 

των οποίων της οικογένειας Airbus, μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατομμύρια επιβάτες 

ετησίως.                                

Υπηρεσίες Cargo: Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών , παρέχει την 

υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων (Cargo) από το 2001. Σήμερα η λειτουργία του καλύπτει 

μεταφορικά το σύνολο σχεδόν του δικτύου της εταιρίας σε 134 προορισμούς εσωτερικού και 

εξωτερικού, προσφέροντας υπηρεσίες Airport-to-Airport σε πρακτορεία μεταφορών, γραφεία 

εκτελωνιστών, ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και σε ιδιώτες που έχουν ανάγκη άμεσης 

μεταφοράς. 

       Τα άριστα ποσοστά on-time performance του δικτύου καθώς και ο τρόπος διαχείρισης 
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των κρατήσεων μεταφοράς, της δίνουν τη δυνατότητα να εξυπηρετεί άμεσα τις μεταφορικές 

ανάγκες των πελατών της (Fly As Booked), επιτυγχάνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 95% σε 

καθημερινή βάση. 

Το σύστημα κρατήσεων που λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2006 δίνει τη δυνατότητα στους 

πελάτες της να ενημερώνονται μέσω του live tracking για την πορεία της αποστολής τους, 

από την ώρα της κράτησης μέχρι την παράδοση στον παραλήπτη.                               

Υπηρεσίες Charter: Σε συνδυασμό με τις τακτικές της πτήσεις η Aegean παρέχει τη 

δυνατότητα ναύλωσης πτήσεων με αεροσκάφη του στόλου χωρητικότητας από 37 έως 201 

θέσεων για επαγγελματικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος οι πτήσεις αυτές 

(Charter) πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών.  

                                                      

          

               3.4  Ο Στόχος της Εταιρίας και το Όραμά της                       
Η ασφάλεια των επιβατών, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ένα εκτενές δίκτυο που συνδέει 

τη χώρα με το εξωτερικό είναι οι βασικοί στόχοι της εταιρίας17. Χρόνο με το χρόνο αυτοί οι 

στόχοι φαίνεται ότι έρχονται ολοένα και πιο κοντά στην εκπλήρωσή τους καθώς η αύξηση 

του τουρισμού στην Ελλάδα από το 2014 στο 2015 όπως δείχνουν το παρακάτω διάγραμμα 

και ο σχετικός πίνακας φανερώνει την αυξημένη ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρίας. 
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 Διάγραμμα 1: Ελληνικός Τουρισμός, Κατανομή ανά πηγή αγοράς  

                     

                          Πίνακας 5:Top 10 European Source Markets    

 

   

   

 

                       

 

 

 

 

Τέλος το όραμα της εταιρίας είναι να λειτουργεί υπεύθυνα αναπτύσσοντας την αγορά, 

εξελίσσοντας τους εργαζόμενους και υποστηρίζοντας τους συνεργάτες και τις τοπικές 

κοινωνίες και να επενδύει στην καινοτομία και τη διαρκή ανάπτυξη.  

                                            

14-15-16-17  https://el.about.aegeanair.com/ 

 

  

 

 

 

 

 

       Arrivals(m)   % Total Europe 2015-2014 Growth 

Germany            2.5 19% 22% 

            UK            2.4 18% 15% 

        France            1.5  11% 4% 

           Italy            1.2 9% 32% 

        Poland            0,7 5% 22% 

     Netherlands            0.6 5% -3% 

       Belgium            0.5 4% 18% 

         Russia            0.5 4% -61% 

        Cyprus            0.4 3% 27% 

   Czech Republic            0.4 4% 6% 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4     
                    
4.1  Στρατηγική Ανάλυση                                  
Η στρατηγική ανάλυση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη σε βάθος κατανόηση της 

στρατηγικής της επιχείρησης. Αποσκοπεί στην αναγνώριση των βασικών παραγόντων που 

ευθύνονται για τυχών επιπτώσεις στις παρούσες και στις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρίας. 

Η ορθή εφαρμογή της ανάλυσης αυτής θα οδηγήσει και στην σωστή στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί. Ορισμένοι βασικοί παράγοντες που εξετάζονται είναι18:   

 1) Το περιβάλλον:  Η επιχείρησή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να είναι σε θέση να 

αλληλεπιδρά σε ένα πολύπλοκο εμπορικό, οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό 

και κοινωνικό περιβάλλον.         

 2) Οι επιχειρησιακοί Πόροι: Υπόκεινται σε εσωτερικές επιρροές και αποτελεί 

μέρος της SWOT ανάλυσης.         

 3)  Οι προσδοκίες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών: Η ανάπτυξη της 

επιχείρησης εξαρτάται και από τις προσδοκίες των φορέων της επιχείρησης.  

 4) Οι κατηγορίες που αναλύονται με τις 5 δυνάμεις του Porter.                          

4.2  Ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter                                   
Το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter αποτελεί μία μέθοδο της στρατηγικής ανάλυσης και 

εστιάζει σε πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις ενός κλάδου. Αποσκοπεί στην ανάλυση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στον κλάδο που ανήκει. Οι δυνάμεις αυτές χωρίζονται 

στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 Απειλή νέων εισροών 
 Διαπραγματευτική Δύναμη των αγοραστών 
 Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 
 Διαπραγματευτική Δύναμη των προμηθευτών 
 Ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων  

                                                   

Το παρακάτω διάγραμμα19 απεικονίζει τον συσχετισμό μεταξύ αυτών των δυνάμεων.         
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  Διάγραμμα 2: Αλληλεπίδραση μεταξύ των 5 δυνάμεων του Porter.   

 

 

             

           

                   18) http://st.merig.eu/   

                   19)  http://www.cgma.org/ 

 

  4.2.1  Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών.                                    

Σε αυτή τη περίοδο των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα μας ο χώρος των 

αερομεταφορών αποτελεί μια σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια ανάκαμψης με την 

αύξηση του τουρισμού.  Στη σημερινή εποχή ολοένα και περισσότερες εταιρίες εισέρχονται 

στο χώρο αυτό, κάτι που δείχνει την ευελιξία που υπάρχει όσον αφορά την είσοδο νέων 

εταιρειών γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει και τον ανταγωνισμό καθώς κάθε μία από 

αυτές μπορεί να προσφέρει ελκυστικότερα πακέτα σε προσιτές τιμές και μια αυξημένη 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.       

                                 

Αντιπαλότητα 
μεταξύ 

υφιστάμενων 
επιχειρήσεων
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Διαπραγματε
υτική δύναμη 

των 
προμηθευτών

Απειλή 
υποκατάστατ
ων προιόντων 
ή υπηρεσιών

Διαπραγματευτι
κή δύναμη 
αγοραστών
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4.2.2   Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών.                                   

Η δύναμη των αγοραστών αναφέρεται στη δυνατότητα των πελατών να επηρεάσουν την τιμή 

και τους όρους της αγοράς. Η ‘δύναμη’ αυτή μπορεί να είναι είτε ισχυρή είτε αδύνατη. 

Αναφέρεται κυρίως στα κανάλια διανομής και στους προμηθευτές των αεροπορικών 

εισιτηρίων. Η διανομή αυτή γίνεται είτε απευθείας από την εταιρεία είτε μέσω τρίτων. Ο 

δεύτερος τρόπος είναι και ο πλέον συνηθέστερος λόγω της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου 

το οποίο επιτρέπει στους αγοραστές να κάνουν μία έρευνα ως προς τα προσφερόμενα πακέτα 

κάθε εταιρείας. Μία τέτοια επιχείρηση είναι η Tripsta S.A20, η Νο. 1 e-commerce επιχείρηση 

στην Ελλάδα, σημείωσε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συνολικές κρατήσεις, το 2015, 

παρουσιάζοντας συνολική άνοδο της τάξεως του 14%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Οι πωλήσεις των εισιτηρίων της εταιρείας το 2015 ανήλθαν σε 509 εκ. ευρώ. Ένα τέτοιο 

γεγονός φανερώνει την αυξημένη προτίμηση στις αεροπορικές εταιρείες και το καθοριστικό 

παράγοντα των αγοραστών στο κλάδο αυτό.                                    

        

  4.2.3   Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών        

Οι σχέσεις προμηθευτών-επιχείρησης είναι πολύ σημαντικές στο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η 

δύναμη των προμηθευτών είναι μικρή όταν21: 

 - το προϊόν που προμηθεύουν είναι κοινό προϊόν (commodity) και μπορεί να βρεθεί εύκολα 

και φθηνά παντού 

- το προϊόν έχει καλά υποκατάστατα και το κόστος μεταπήδησης σε αυτά είναι χαμηλό 

- οι προμηθευτές εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κλάδο που προμηθεύουν. Η δύναμη των 

προμηθευτών είναι μεγάλη όταν: 

 - το προϊόν τους είναι ζωτικής σημασίας για ένα κλάδο, δηλ. επηρεάζει σημαντικά τα κέρδη, 

τις διαδικασίες παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων κλπ 

- μπορούν να προσφέρουν το προϊόν τους φθηνότερα απ' ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου 

μπορούν να το παράγουν οι ίδιες. 

 Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες και τις καθημερινές λειτουργίες τους βασικοί 

προμηθευτές είναι οι εταιρείες επισκευών και πλοήγησης αεροσκαφών, εταιρείες που 

προμηθεύουν με οχήματα τους επιβάτες όταν φτάνουν στο προορισμό τους καθώς και 

εταιρείες που παρέχουν αρώματα και άλλα εξαρτήματα. Η Hertz είναι η ΝΟ1 εταιρεία 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων στο κόσμο με την οποία συνεργάζεται η Aegean,όπως επίσης και η 

Mondial η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην παροχή ταξιδιωτικής ασφάλισης και 

φροντίδας. Μία ακόμη σημαντική συνεργασία αποτελεί αυτή με την εταιρεία Booking.com  
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τη μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών (online) ξενοδοχειακών κρατήσεων στην Ευρώπη. 

Τέλος η συνεργασίες με την Alpha Bank το Parkvia και την Paypal παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Aegean και της δίνουν 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.        

            

                                    

4.2.4   Αντιπαλότητα μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων                                  

Ο  υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι η κυριότερη δύναμη. Καθημερινώς οι ανταγωνιστές σε 

οποιαδήποτε βιομηχανία προσπαθούν με διάφορους τρόπους να υπερτερήσουν των 

αντιπάλων τους. Οι τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν, π.χ., τη μείωση των τιμών, τη βελτίωση των 

προϊόντων, την ενίσχυση του brand, την αποτελεσματικότερη διανομή, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Σε μία έντονα ανταγωνιστική βιομηχανία η δημιουργία ή ακόμα 

και η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι μία δύσκολη διαδικασία. 

Συμπεραίνεται ότι όσο πιο έντονος είναι ο υφιστάμενος ανταγωνισμός τόσο λιγότερο 

ελκυστική είναι και η συγκεκριμένη βιομηχανία. Στον χώρο των αερομεταφορών ο 

ανταγωνισμός αυτός είναι πολύ έντονος καθώς υπάρχει μικρή διαφοροποίηση στα προϊόντα 

μεταξύ των ανταγωνιστών, ο αριθμός των ανταγωνιστών αυξάνεται και οι επιχειρήσεις έχουν 

διαφορετικές στρατηγικές, επιχειρηματικές προτεραιότητες, πόρους, και χώρες προέλευσης.

            

                                                               

4.2.5  Απειλή υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών          

Η ευκολία με την οποία ο πελάτης μπορεί να στραφεί σε υποκατάστατα προϊόντα αποτελεί 

ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τις επιχειρήσεις. Η ύπαρξη υποκατάστατων σημαίνει ότι 

υπάρχει ένα όριο στη τιμή με την οποία η εταιρεία χρεώνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες 

της προτού ο πελάτης στραφεί στα υποκατάστατα. Για τις αεροπορικές εταιρείες η ύπαρξη 

υποκατάστατων όπως είναι τα πλοία και τα τρένα με τα οποία υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες σημαίνει πως η συγκεκριμένη δύναμη 

μπορεί και να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ευημερία των εταιρειών αυτών. 

Ωστόσο στη σημερινή εποχή και με την ύπαρξη ολοένα και περισσότερων low cost 

αεροπορικών εταιριών οι οποίες οδηγούν σε πτώση των τιμών η σχέση τιμής-απόδοσης είναι 

μεγαλύτερη στο χώρο αυτό από ότι στις θαλάσσιες και στις χερσαίες μεταφορές με 

αποτέλεσμα η δύναμη αυτή να ασκεί μικρή επιρροή στα κέρδη της επιχείρησης.  
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4.2.6  Αξιολόγηση της μεθόδου των 5 δυνάμεων του Pοrter                            
Το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης αυτής με τη βοήθεια της μεθόδου των πέντε δυνάμεων 

του Porter αφορά στην αξιολόγηση του υποδείγματος. Ύστερα από την κατάλληλη συλλογή 

και αξιολόγηση των πληροφοριών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος των 

αερομεταφορών στον οποίο ανήκει η Aegean είναι αρκετά ελκυστικός και η είσοδος νέων 

εταιρειών καθώς επίσης και ήδη υπαρχουσών εταιρειών με έδρα το εξωτερικό αναμένεται να 

αυξηθεί.       
 

20) http://www.fortunegreece.com/                                                    
21) http://www.bluewavemag.com 

  

 4.3  Ανάλυση της επιχείρησης με τη μέθοδο SWOT                                  
Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για 

την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η αυτή 

πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την 

επίτευξή τους. Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες 

(Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς 

πόρους που αυτή κατέχει, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, 

να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει έτσι ώστε να επιτύχει τους 

στόχους της. 
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                                  Πίνακας 6: Ανάλυση SWOT της Aegean 

         

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

    Η ανάλυση έδειξε πως η οικονομική κρίση αν και μπορεί να έχει πλήξει την οικονομία της 

χώρας η Aegean με τη δημιουργία των Golight εισιτηρίων τα οποία μπορούν να 

προμηθευτούν οι καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες 

από την επιβολή αυξημένης φορολογίας και των μεταβολών των τιμών. Επίσης είναι η 

μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην εγχώρια αγορά, αναπτύσσεται με γρήγορο και 

σταθερό ρυθμό και έχει την ευκαιρία να εισέλθει και σε νέες αγορές. Η τελευταία σύμβαση 

που υπογράφτηκε με τη Fraport22 θα οδηγήσει σε καλύτερο μάνατζμεντ των αεροδρομίων και 

σε αύξηση της επισκεψιμότητάς τους με συνέπεια την βελτίωση όλων των αεροπορικών 

εταιρειών. Όλα αυτά δείχνουν την πιθανή ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της. 

  

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Ύπαρξη δικτύων διανομής & 

πωλήσεων 

 Υψηλή κερδοφορία & έσοδα 

 Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 

 Κυριαρχεί στην εγχώρια αγορά 

 Μειωμένο κόστος εργασία 

 Μέλος της παγκόσμιας 

συμμαχίας αερομεταφορών 

 Χρήση των GoLight fares 

 Ανταγωνιστική αγορά 

 Κίνδυνος υψηλών επιτοκίων 

δανεισμού 

 Επενδύσεις σε έρευνα & 

ανάπτυξη 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Νέες αγορές 

 Νέα προϊόντα & υπηρεσίες 

 Το επίπεδο εισοδήματος 

ακολουθεί σταθερή ανοδική 

πορεία 

 Διεθνείς αγορά 

 Αλλαγές στη φορολογία 

 Αυξημένα κόστη 

 Μεταβολές στις τιμές 

 Εξωτερικοί επιχειρηματικοί 

κίνδυνοι 
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  22)  http://www.thepressproject.gr/                    

                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                     

5.1  Εισαγωγή                                         
Στο παρόν κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της επιχείρησης σε 

χρηματοοικονομικό επίπεδο βασισμένη στις οικονομικές καταστάσεις. Θα χρησιμοποιηθεί η 

οριζόντια και η κάθετη ανάλυση για την κατανόηση της εσωτερικής δομής της επιχείρησης 

και την αξιολόγηση των μεταβολών της χρηματοοικονομικής της θέσης. Παράλληλα θα γίνει 

και μία ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως:     

 1) Κίνδυνος Ρευστότητας        

 2) Πιστωτικός Κίνδυνος        

 3) Συναλλαγματικός Κίνδυνος       

 4) Κίνδυνος Επιτοκίου                                     

καθώς και του κινδύνου τιμών καυσίμων αεροσκαφών. Το βήμα αυτό είναι καθοριστικής 

σημασίας και θέτει τις βάσεις για την ορθή αποτίμηση της εταιρείας.   

            

                                                                           

5.2  Λογιστικές αρχές και πρότυπα κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων.                                                        

Η εφαρμογή των λογιστικών αρχών είναι ύψιστης σημασίας για την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων, διότι η χρήση αυτών μειώνει τον κίνδυνο απόκρυψης κάποιων 

σημαντικών στοιχείων καθώς επίσης και την παραποίηση αυτών δίνοντας έτσι μία πλήρη και 

σωστή εικόνα της επιχείρησης στους επενδυτές. Η εταιρεία Aegean εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π τα 

οποία αποτελούν ένα λογιστικό εργαλείο το οποίο οφείλουν να ακολουθούν όλες οι 

επιχειρήσεις. Η εφαρμογή αυτών των προτύπων είναι υποχρεωτική για όλες τις εισηγμένες 

και έτσι η Aegean συντάσσει τις καταστάσεις της με βάση δύο παραδοχές23:  

  1) Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας(Going Concern):    

  • Εκτός αν η διοίκηση προβεί σε ρευστοποίηση της οικονομικής οντότητας ή σε 

παύση των εμπορικών της συναλλαγών.               

 • Η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει και να λάβει υπόψη της όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες σε βάθος χρόνου που εκτείνεται σε διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

 2) Την αρχή των δεδουλευμένων:                             
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  • Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται ως περιουσιακά 

στοιχεία, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα και έξοδα σύμφωνα με τους όρους και τα  

 

κριτήρια αναγνώρισης που προβλέπονται από το πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων.                                                                                       

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 1 που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να 

καταρτίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητά τους με τις 

καταστάσεις προηγούμενων ετών καθώς επίσης θέτει και κάποιες αρχές ως προς την ορθή 

παρουσίασή τους. Οι αρχές αυτές είναι24:       

 1) Ακριβοδίκαιη παρουσίαση και συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α:                                       

Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές απεικονίζουν τις επιδράσεις των συναλλαγών καθώς και 

άλλων γεγονότων-συνθηκών στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα 

έξοδα αλλά και όταν γνωστοποιούν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α.

  2) Σημαντικότητα και Συγκέντρωση:                                     

Παρόμοια στοιχεία κάθε σημαντικής κατηγορίας πρέπει να απεικονίζονται ξεχωριστά στις 

οικονομικές καταστάσεις.                    

 3) Ομοιομορφία της παρουσίασης:                                             

Η εμφάνιση και η κατάταξη των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι η 

ίδια ανά περίοδο.                     

 4) Σαφήνεια:                                               

Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές και να διακρίνονται 

άλλες πληροφορίες στα ίδια δημοσιευμένα έντυπα. 

      

 

           

23)  Επαμεινώνδας Μπατσινίλας & Κυριάκος Πατατούκας: Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π και με αναφορά κατά θέμα στα Δ.Λ.Π  τόμος Α΄.                                                                       

24)  Χρήστος Νεγκάκης: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Θεωρία και 

Εφαρμογές (IFRS) 2015 
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5.3  Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι                               

Κάθε οργανισμός που λειτουργεί και αλληλεπιδρά με την οικονομία έρχεται κάποιες φορές 

αντιμέτωπος με κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία εκφράζουν μία αβεβαιότητα 

και αυτά είναι ο λεγόμενος κίνδυνος. Όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους25, 

αυτοί σχετίζονται με τις δυνητικές απώλειες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και η 

σωστή διαχείριση των κινδύνων αυτών είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιβίωση κάθε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.        

     

5.3.1 Κίνδυνος Ρευστότητας                                       
Ο κίνδυνος ρευστότητας26 είναι ο κίνδυνος για την οικονομική κατάσταση ή την ασφάλεια 

μιας επιχείρησης και ευρωστία αυτής που προκύπτουν από την αδυναμία της να εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις. H συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 

προϋποθέτει επαρκή ταμειακά υπόλοιπα. Η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό 

διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα, άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και επαρκή 

πιστωτικά όρια τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις 

λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες της.        
                                         

5.3.2  Πιστωτικός Κίνδυνος                                
Ο κίνδυνος27 αυτός αναφέρεται στην αδυναμία της επιχείρησης να εισπράξει έγκαιρα τις 

απαιτήσεις η να μην τις εισπράξει ποτέ. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα τρία είδη πιστωτικού 

κινδύνου:           

                                  

                                     Πίνακας 7: Είδη Πιστωτικού Κινδύνου 
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Η Εταιρία για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε σταθερή βάση, 

τις εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διερευνά τη διασφάλιση της είσπραξης 

τους, κυρίως μέσω προεξόφλησης αυτών.                                  

 

5.3.3  Συναλλαγματικός Κίνδυνος                       
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος28 είναι ο κίνδυνος απώλειας μέρους της αξίας μιας επένδυσης 

εξαιτίας της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας που υπόκειται η επένδυση. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος είναι έντονος για τις εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν ως 

εισαγωγείς / εξαγωγείς σε μια οικονομία. Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων της Εταιρίας 

πραγματοποιείται σε δολάρια Η.Π.Α. Όπως καύσιμα, έξοδα μίσθωσης αεροσκαφών, έξοδα 

διανομής, ανταλλακτικά, έξοδα συντήρησης, και ασφάλιστρα αεροσκαφών, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος των εσόδων εισπράττεται σε ευρώ. Ανατιμήσεις του ευρώ έναντι του 

δολαρίου επηρεάζουν θετικά τα κέρδη της εταιρίας, ενώ η υποτίμηση του ευρώ έναντι του 

δολαρίου Η.Π.Α. επηρεάζει αρνητικά τα κέρδη. Τα επίπεδα κάλυψης παρακολουθούνται και 

αναθεωρούνται σε μόνιμη βάση ενόψει εξελίξεων στην αγορά και επιχειρησιακών αναγκών. 

Παρά τις πρακτικές αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου όμως, σημαντικά 

αντίθετες κινήσεις του δολαρίου, θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη αρνητική επίδραση στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα 

της Εταιρίας.            
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5.3.4  Κίνδυνος Επιτοκίου                          
Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων 

χρηματοπιστωτικών μέσων29, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

που έχουν υποκείμενη αξία επηρεαζόμενη από τις μεταβολές αυτές (π.χ. σε Συμβόλαια 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Ομόλογα).                                                                            

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων λόγω των 

καταθέσεων της σε μετρητά και του δανεισμού της. Επίσης, είναι εκτεθειμένη στις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων στις χρηματοδοτικές μισθώσεις αεροσκαφών που έχουν 

συμφωνηθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να παρακολουθεί 

συνεχώς την έκθεση της στον κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά στις 

χρηματοδοτικές μισθώσεις αεροσκαφών.       
                                                                                

5.3.5  Κίνδυνος Τιμών Καυσίμων Αεροσκαφών                     
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, η οποία 

επηρεάζει άμεσα την τιμή των καυσίμων των αεροσκαφών. Για τη διαχείριση αυτού του 

κινδύνου η εταιρία συνάπτει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου σε προϊόντα πετρελαίου που 

καλύπτουν ορισμένο ποσοστό των εκτιμώμενων επιχειρησιακών αναγκών της.  

                                      

5.3.6  Αποτελέσματα Ανάλυσης Κινδύνων                     
Η ανάλυση των διαφόρων κινδύνων με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπη η εταιρεία έδειξε ότι 

αποτελούν πιθανές απειλές για την Aegean. Ενθαρρυντικό είναι βέβαια το γεγονός ότι οι 

διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε κάποιες στρατηγικές ενέργειες για τον περιορισμό των 

κινδύνων αυτών. Ωστόσο φαίνεται καθαρά ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

επιτοκίου αποτελούν τεράστια απειλεί και ενδέχεται να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα 

στην εταιρεία στο προσεχές μέλλον. 
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                            Πίνακας 8: Αξιολόγηση Βαθμού Επικινδυνότητας     
                

             Αξιολόγηση Βαθμού Επικινδυνότητας  Κινδύνων για την Aegean 

                Βαθμός Κινδύνου 

   Υψηλός    Μέτριος   Χαμηλός 

Κίνδυνος Ρευστότητας 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
Κίνδυνος Επιτοκίου  
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Κίνδυνος τιμών καυσίμων  

 
 
          !    
          ! 

 
         ! 
 
 
         ! 

         ! 
 

 

 

25 Αχιλλέας ζαπράνης: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων μια εφαρμοσμένη 

προσέγγιση.                                    
26  https://www.federalreserve.gov/                                                 
27 Κων/ντίνος Τοπουνίδης, Χρήστος Λεμονάκης 1η έκδοση, Διαχείριση πιστωτικού Κινδύνου                    
28  http://www.capitalinvest.gr/                                      
29  https://www.solidus.gr/     

 

5.4  Οριζόντια και Κάθετη Ανάλυση                                        
Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης30 των λογιστικών καταστάσεων είναι, τόσο η 

μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές σε δεδομένη 

χρονική στιγμή όσο και των σχέσεων αυτών διαχρονικά. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τρία 

στάδια:           

 1) Επιλογή και υπολογισμό κάποιων σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται 

στις λογιστικές καταστάσεις.         

 2) Την κατάταξη των στοιχείων ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των σχέσεων.

 3) Αξιολόγηση-Μελέτη-Ερμηνεία των σχέσεων αυτών.                                         

Στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι ανάλυσης:   

 1) Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση      
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 2) Συγκριτική ή Διαχρονική ανάλυση      

 3) Ανάλυση αριθμοδεικτών.         

                                                                         

5.4.1 Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση κοινού μεγέθους Ισολογισμού    
Σύμφωνα με την ανάλυση31 αυτή, κάθε στοιχείο του Ισολογισμού διαιρείται με το σύνολο του 

ενεργητικού ή του παθητικού και κάθε στοιχείο των Αποτελεσμάτων Χρήσης διαιρείται με το 

σύνολο των καθαρών πωλήσεων. Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα 

σημαντικό μέγεθος ή στοιχείο μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης (π.χ. για τον 

ισολογισμό το άθροισμά του, για τα αποτελέσματα χρήσης οι πωλήσεις), χρησιμοποιείται ως 

βάση υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται προς 

αυτό. Αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής, είναι ότι 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 %. 

 

                 Πίνακας 9: Ισολογισμός κοινού μεγέθους Aegean   

 
Από την παραπάνω ανάλυση κοινού μεγέθους μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις:

 • Η εταιρεία Aegean χαρακτηρίζεται ως μια επιχείρηση που βασίζεται κυρίως στα 

στοιχεία εκείνα που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα καθώς τα ποσοστά των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων της ( 59,1%,54,1%,58,9%,54,8%,56,3%) είναι μεγαλύτερα από 

εκείνα των μη κυκλοφορούντων (40,9%,45,9%,41,1%,45,2%,43,7%) κάτι το οποίο είναι 

φυσιολογικό καθώς δραστηριοποιείται στο κλάδο του τουρισμού.    

 Ισολογισμός κοινού μεγέθους επί τις 

% για τις περιόδους 2011 έως 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο Ενεργητικού 100% 100% 100% 100% 100% 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  Ενεργητικού 40,9% 45,9% 41,1% 45,2% 43,7% 

Σύνολο κυκλοφορούντων Ενεργητικού 59,1% 54,1% 58,9% 54,8% 56,3% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 32,9% 31,6% 33.6% 46,4% 52,6% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 26,6% 29,7% 22,8% 18,7% 16,7% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 40,4% 38,5% 43,4% 34,7% 30,6% 
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 • Επίσης παρατηρείται το γεγονός ότι η εταιρεία έχει σε όλη τη 5ετία τη 

δυνατότητα να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με συνέπεια την ύπαρξη 

θετικού κεφαλαίου κίνησης. Το θετικό αυτό κεφάλαιο κίνησης υποδηλώνει  την επάρκεια και 

σε ένα βαθμό, την ανεξαρτησία της ύπαρξης των κυκλοφοριακών στοιχείων, σε ότι αφορά 

βέβαια, τον βραχυχρόνιο δανεισμό και την δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης καθώς κυκλοφορούν ενεργητικό > βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 • Παρατηρώντας τα ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων 

(40,4%,38,5%,43,4%,34,7%,30,6%)  και εκείνα των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων (40,9%,45,9%,41,1%,45,2%,43,7%) διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία δεν είναι σε 

θέση να καλύψει τα πάγια στοιχεία της με τα ίδια κεφάλαια. Αυτό αποτελεί πρόβλημα γιατί 

δε μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού από τα ίδια 

κεφάλαια. Η μείωση του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων σημαίνει ότι η εταιρεία αυξάνει την 

εξάρτησή της από το ξένο κεφάλαιο.        

 

 5.4.2 Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση κοινού μεγέθους 

Αποτελεσμάτων Χρήσης                                               
Ο παρακάτω πίνακας αποτελείται από τα σημαντικότερα στοιχεία των Α/Χ.  

            Πίνακας 10: Α/Χ κοινού μεγέθους για τα έτη 2011-15    

                           

 

 

 

 

 

 

Έπειτα από την μελέτη των Α/Χ με την ανάλυση κοινού μεγέθους μπορούμε να 

διαπιστώσουμε το εξής:                                                     

• Η δομή των Α/Χ σε αποτελέσματα προ φόρων( EBITDA), καθαρά κέρδη παρουσίασε 

 Αποτελέσματα Χρήσης κοινού μεγέθους επί τις 

% για τις χρήσεις 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών 100% 100% 100% 100% 100% 

Μικτό Αποτέλεσμα 0,36% 3,95% 16,5% 13,86% 12% 

Κόστος Πωλήσεων 99,6% 96% 83,4% 86,1% 87,9% 

ΚΠΤΦ(EBITDA) -2,64% 0,45% 13,8% 11,1% 10% 

Κέρδη Μετά Φόρων -4,73% -2,46% 9,8% 6,12% 4,18% 
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κάποιες αυξομειώσεις μέσα στην πενταετία με τις χαμηλότερες τιμές να παρουσιάζονται στο 

πρώτο και δεύτερο έτος της 5ετίας (-2,64%, 0,45%) και (-4,73%, -2,46%). Παρόλα αυτά 

όμως παρατηρούμε ότι αν και τα ποσοστά του καθαρού κέρδους το 2011 και 2012 ήταν 

αρνητικά στη συνέχεια αυξομειώνονταν και παρέμειναν σε θετικά επίπεδα.  

 

 

                                                    
30) Ξανθάκης Εμμανουήλ, Αλεξάκης Χρίστος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων 
                                                      
31) Νιάρχος Νικήτας: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  
          

 

     5.4.3  Οριζόντια Ανάλυση-Δεικτών Τάσης Ισολογισμού       
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κυριότερα μεγέθη του ισολογισμού στα οποία 

βασίστηκε η συγκεκριμένη ανάλυση.                         

                                                      

                              Πίνακας 11: Ισολογισμός σε ποσοστά τάσης της εταιρείας 

 Έτος 
βάσης 

Ισολογισμός ποσοστών τάσης 

2011 2012 2013 2014 2015 
Σύνολο Ενεργητικού 100% 95% 121,6% 138,6% 148,2% 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
ενεργητικού 

100% 106,3% 122,3% 153,2% 158,6% 

Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού 100% 86,9% 121,2% 128,5% 141% 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 100% 91,3% 124,4% 195,7% 237% 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  

100% 106% 104,3% 97,7% 93% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 100% 90,4% 130,7% 119% 112,3% 
                        

Από την παραπάνω κατάσταση των δεικτών τάσης του ισολογισμού παρατηρούμε ότι:  

 1) Όσον αφορά το ενεργητικό, τα κυκλοφορούντα στοιχεία ακολουθούν μία 

ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια της 5ετίας με τη μεγαλύτερη τιμή να παρατηρείται στο 

τελευταίο έτος 148,2%. Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων αν και 

στο πρώτο έτος παρουσίασε πτωτική πορεία στα επόμενα τρία αυξήθηκε με τη μεγαλύτερη 

τιμή να κυμαίνεται στο 158,6% το 2015.       
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 2) Όσον αφορά το παθητικό, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το πρώτο έτος 

είχαν πτωτική πορεία αλλά στη συνέχεια παρατηρείται μία αύξηση του ποσοστού σε σχέση 

με το έτος βάσης με τη μέγιστη τιμή να φτάνει ακόμη και το 237% στο τελευταίο έτος. Σε 

αντίθεση οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αν και αυξήθηκαν αρχικά στη συνέχεια η πορεία 

της ήταν πτωτική με τη μικρότερη τιμή να φτάνει το 93% το έτος στο οποίο παρατηρείται η 

μεγαλύτερη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τέλος τα ίδια κεφάλαια αρχικά 

παρουσίασαν αυξομειώσεις αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν και αυτά πτωτική πορεία με τη 

μικρότερη τιμή να παρατηρείται στο 5ο έτος και να αγγίζει το 112,3%.       

            

 5.4.4  Οριζόντια Ανάλυση-Δεικτών Τάσης Α/Χ                                                                  
 Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης. 
            
                
         

                        Πίνακας 12: Α/Χ σε ποσοστά τάσης της εταιρείας Aegean 

  Έτος 

βάσης             

    Αποτελέσματα Χρήσης ποσοστών τάσης 

2011 2012 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών 100% 97,7% 102,1% 127,3% 138% 

Αποτέλεσμα προ φόρων 100% 28,9% 269% 272,1% 259,2% 

Κόστος Πωληθέντων 100% 94,2% 85,5% 110% 121,7% 

ΚΠΤΦ(EBITDA) 100% 16,6% 533% 534,4% 521,5% 

Κέρδη Μετά Φόρων 100% -51% -244% 534,6% 521,5% 

 

              

 Παρατηρούμε ότι οι πωλήσεις παρουσίασαν μία πτώση το 2012 αλλά μετά η πορεία τους 

ήταν αυξητική λόγω του ότι η εταιρεία επέκτεινε το δίκτυο δρομολογίων της. Το 

τελευταίο έτος η αύξηση έφτασε το 138%. 

 Όσον αφορά τα αποτελέσματα, παρατηρείται μία σημαντική μεταβολή από το 2012 και 

μετά και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 2013 οριστικοποιήθηκε η εξαγορά της 

Olympic air και τα αποτελέσματα εμφανίζονται ενοποιημένα. 
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 Στα ΚΠΤΦ παρουσιάζεται ακριβώς το ίδιο μοτίβο με τα αποτελέσματα για τον ίδιο λόγο 

με τα ποσοστά να ξεπερνάν το 200%. 

  Τέλος τα κέρδη της εταιρείας παρατηρούμαι ότι παρουσιάζουν κάποιες αυξομειώσεις 

στις τιμές ωστόσο στο τελευταίο έτος το ποσοστό αγγίζει το διπλάσιο από το έτος βάσης.   

 

5.5  Ανάλυση Αριθμοδεικτών                                          

Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει μία ανάλυση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών. 

  • Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας                                       

Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς αριθμοδείκτες και δείχνει τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα των ρευστών 

κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα των περιουσιακών 

στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα 

άτομα που έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά στην επιχείρηση. Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 

κρίνεται ικανοποιητικός. Ο τύπος32 υπολογισμού του δείκτη είναι:    

                                    

Δ.Γ.Ρ= ύ  ύ  ύ
ύ  ό  ώ

                                                             

Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας τόσο καλύτερη η θέση της 

επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. Γενικότερα αν ο δείκτης της επιχείρησης είναι < 1 

τότε θεωρείται κακός δείκτης και υπάρχει πρόβλημα αφερεγγυότητας. Αν κυμαίνεται στο 1-2 

θεωρείται ικανοποιητικός και 2-3 αρκετά καλός δείκτης, τιμές > 3 θεωρούνται πολύ υψηλές 

και δείχνει ότι η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αποδοτικά τα κεφάλαιά της. Η ρευστότητα 

επηρεάζει άμεσα τα κέρδη και αυτό συμβαίνει γιατί αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία δεν 

μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά ή αν δεν υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα 

τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις της και μειώνεται η εμπιστοσύνη 

των συναλλασσομένων προς το πρόσωπό της.      

                   

Πίνακας 13: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας της εταιρείας Aegean     

Δ.Γ.Ρ της εταιρείας Aegean 2011 2012 2013 2014 2015 
1,79 1,7 1,74 1,17 1,06 

Παρατηρούμε ότι δείκτης αν και αυξομειώνεται παραμένει σε καλά επίπεδα σε όλη τη 

πενταετία.  
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•  Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων                                                 

Η απόδοση του κεφαλαίου ή επενδυμένου κεφαλαίου33 σε μια επιχείρηση επιχειρεί να 

μετρήσει την απόδοση που έχει εισπραχθεί για κεφάλαια που επενδύονται σε μια επένδυση. 

Στην πράξη, συνήθως ορίζεται ως εξής:                 

                

Δείκτης Επενδυμένων Κεφαλαίων= ά ά Έ  ά ό ( )
έ  ή  Ύ  έ  ί

   

 Το ROIC αποτελεί ένα μέτρο του πόσο αποτελεσματικά μια επιχείρηση χρησιμοποιεί 

τα μετρητά (δανεισμός ή ίδια κεφάλαια) που έχουν επενδυθεί στις λειτουργίες της. 

 

                     Πίνακας 14: Δείκτης Επενδυμένων Κεφαλαίων  

  Δείκτης Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

2011 2012 2013 2014 2015 

-9,46% -4,17% 22,77% 29,67% 25,50% 

                                        

Από την ανάλυση του δείκτη αυτού παρατηρούμε ότι ο δείκτης ακολουθεί αυξητική πορεία 

εκτός από το τελευταίο έτος όπου και μειώνεται πάλι. Στα δύο πρώτα έτη ο δείκτης είναι 

αρνητικός και αυτό γιατί το ΝΟΡΑΤ επηρεάστηκε από αρνητικά αποτελέσματα της εταιρείας.

  

           

 •  Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης                       

Ο αριθμοδείκτης34 αυτός εξετάζει τη σωστή λειτουργία της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις αποδόσεις του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων. Ο υπολογισμός του γίνεται με 

το παρακάτω τύπο:          

        

 Δ.Δ.Ε= ό ό  .
ύ  ύ

                    

Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές 

λόγω της πιθανότητας η μονάδα να καταστεί αφερέγγυα προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

των πιστωτών. 
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                     Πίνακας 15: Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 2011 2012 2013 2014 2015 

0,59 0,61 0,56 0,65 0,69 

                       

Από την ανάλυση παρατηρούμε ότι ο δείκτης εκτός του έτους 2013 ακολουθεί αυξητική 

πορεία κάτι που δείχνει την αύξηση του δανεισμού.  

• Αριθμοδείκτες Επένδυσης      

 Κέρδη/Μετοχή (EPS)                                

Τα κέρδη ανά μετοχή (eps)35 που επίσης καλείται καθαρό εισόδημα ανά μετοχή είναι μία 

αναλογία που μετρά την ποσότητα εισοδήματος που αποκτάται ανά μετοχή. Αυτή είναι η 

ποσότητα των χρημάτων που θα λάμβανε κάθε μερίδιο αν όλα τα κέρδη διανεμηθούν στους 

μετόχους. Ο υπολογισμός αυτού του δείκτη προκύπτει από τη παρακάτω σχέση:  

       

                                       EPS= ά έ  
ύ  ώ

       

                                   

Μέρισμα/Μετοχή (Dividends per share-DPS)                          

Μέρισμα ανά μετοχή (DPS)36 είναι το άθροισμα των δηλωθέντων μερισμάτων που εκδίδει η 

εταιρεία για κάθε εξαιρετική μετοχή. Μέρισμα ανά μετοχή (DPS) είναι το σύνολο των 

μερισμάτων που καταβάλλονται από μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των 

προμερισμάτων και διαιρείται με τον αριθμό των υφισταμένων κοινών μετοχών που έχουν 

εκδοθεί.                                     

DPS= ύ  ά
ό ώ   ί

                                  

 

Σύνοψη Δεικτών:                                  
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                                    Πίνακας 16: Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 2011 2012 2013 2014 2015 

EPS -0,38 -0,15 0,81 1,13 0,96 

DPS 0 0 0 0,70 0,70 

                                

Ο δείκτης κέρδη ανά μετοχή ενώ τα δύο πρώτα έτη παρουσιάζει αρνητικές τιμές λόγω των 

αρνητικών αποτελεσμάτων, το 2013 παρουσιάζει μία αύξηση η οποία συνεχίζεται και το 

2014 ενώ το τελευταίο έτος ακολουθεί πτωτική πορεία. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη 

κερδοφόρα δυναμικότητα της εταιρείας. Ο δείκτης DPS στα πρώτα τρία έτη είναι μηδενικός 

γιατί η εταιρεία δε προέβη σε διανομή μερίσματος ενώ το 2014 και 2015 η τιμή του βρίσκεται 

στο 0,7.           

  

     

32) Αθανάσιος Γ. Νούλας: Χρηματοοικονομική Διοίκηση                      
33) Ciaran Walsh:Αριθμοδείκτες και Management                          

34) Καραγιάννης Δημήτριος, Ιωάννης, Αικατερίνη: Ανάλυση ισολογισμών και αριθμοδείκτες, 

βιωσιμότητα της επιχείρησης                                        
35-36)  I.M.Pandey Finance: A management guide for managing company funds and profits 

            

                                                        

5.6  Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης                                         
Το κεφάλαιο κίνησης37 είναι η ποσότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας 

μείον το ποσό του τρέχοντος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η επάρκεια του κεφαλαίου 

κίνησης της εταιρείας εξαρτάται από την βιομηχανία στην οποία ανταγωνίζεται, τη σχέση της 

με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Κεφάλαιο κίνησης μικρότερο από 1.0 είναι μια 

ισχυρή ένδειξη ότι θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας στο μέλλον, ενώ μια αναλογία 

στην περιοχή του 2,0 θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει καλή βραχυπρόθεσμη ρευστότητα. Η 

μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης από το 2011-2015 παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα.   
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   Διάγραμμα 3: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης    

                                        

                                                                                                                                                                         
37)  http://www.accountingcoach.com/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015
Κεφάλαιο Κίνησης 110.000.000 81.000.000 124.000.000 68.000.000 62.000.000
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                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6                                                                                        

   Προβλέψεις Οικ. Καταστάσεων    
                                                           
6.1 Εισαγωγή                                      
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη συγκρότηση των προβλέψεων των οικονομικών 

καταστάσεων για τα επόμενα χρόνια, με τη χρήση των ευρημάτων τόσο της στρατηγικής όσο 

και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Οι προβλέψεις μας για την εταιρεία είναι:                     

1) Η εταιρεία θα συνεχίσει το πλάνο αύξησης του τουρισμού με ιδιαίτερη μέριμνα την 

ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής.                          

2) Αξιοποίηση της επένδυσης38στην επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο από την παραλαβή 

νέων αεροσκαφών.                                                 

3) Η επιχείρηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας39 της με τη 

ταυτόχρονη βελτίωση των υπηρεσιών της.       

  

                                                                                              

6.2  Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης της Εταιρείας                                

Για τον υπολογισμό του ρυθμού ανάπτυξης της Aegean θα βασιστούμε στα κέρδη ανά μετοχή 

(EPS). Η σύγκριση της ιστορίας του EPS με την ιστορία των τιμών των μετοχών, βοηθάει 

στο να καθοριστεί η πιο πιθανή μελλοντική κατεύθυνση της τιμής της μετοχής. 

    

                                                                                                                 

6.2.1  Επιλογή οικονομικού μεγέθους                     
Θα επιλέξουμε τα EPS των τελευταίων 10 ετών .Αυτό γίνεται λόγω του ότι η εταιρεία ανήκει 

σε έναν καθαρά ανταγωνιστικό κλάδο και ένας υψηλός δείκτης ανάπτυξης EPS δείχνει ότι η 

εταιρεία αναπτύσσεται πιο γρήγορα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.   
           

     

                                             
38)  http://www.ethnos.gr/                                      
39)  http://www.fortunegreece.com                                    
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6.2.2  Υπολογισμός Ρυθμού Ανάπτυξης EPS                        
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη EPS τη τελευταία δεκαετία. 
                         
 Πίνακας 17: Δείκτης EPS της εταιρείας Aegean από το 2006-2015    

 

  

 

                                   

 

 

 

 

                                 Growth multiple40 = 0, 96/0, 48=2     

  Συνεπώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι:    

                       gEPS=7, 1%                                               

Ένας ιδανικός ρυθμός αύξησης αυτού του δείκτη σε έναν τέτοιο κλάδο είναι κοντά στο 10% 

και με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρείται ότι η μέση ετήσια ανάπτυξη του 

EPS στην εταιρεία κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα. 

 

40)  http://www.sharemarketschool.com/ 

 

                                                          

 

              ΈΤΟΣ           Δείκτης  EPS 

2006 0,48 

2007 0,57 

2008 0,41 

2009 0,32 

2010 -0,33 

2011 -0,38 

2012 -0,15 

2013 0,81 

2014 1,13 

2015 0,96 
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                                                           Κεφάλαιο 7      
             Αποτίμηση της Εταιρείας Aegean    

                                        

7.1 Εισαγωγή                                       
Για την αποτίμηση της εταιρείας Aegean, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι από τις διάφορες 

μεθόδους η πλέον κατάλληλη είναι αυτή των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, σύμφωνα με 

τον καθηγητή Aswath Damodaran41.         

                                                               
41)   Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 

                         

7.2 Υπολογισμός καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών(net capex)                                                                                                                  
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις αποσβέσεις της 

πενταετίας (2011-2015), στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στον υπολογισμό του net capex.

                 

Πίνακας 18: Μέσος όρος Κ.Κ.Δ της Aegean περίοδοι (2011-2015)    

 

    

 7.2.1 Υπολογισμός Ρυθμού Ανάπτυξης                                   
Με δεδομένο το πώς πλήττονται οι αερομεταφορές γενικά σε περιόδους κρίσης, είναι 

αξιοθαύμαστο το πώς μια αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα καταφέρνει να 

αναπτύσσεται, να πετυχαίνει τους στόχους της, να καταγράφει κέρδη και να επεκτείνει 

συνεχώς το δίκτυό της σε νέες αγορές. Οι αριθμοί, τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την παρουσίαση του νέου προγράμματος  της εταιρείας δίνουν μια ξεκάθαρη 

εικόνα τόσο της μέχρι τώρα πορείας όσο και των φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα χρόνια, 

μέχρι και το 2023 και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Α.Ε.Π42 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός 

(σε χιλ.€) 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο Μ.Ο 

  Capex 24.564,2 1.920,24 1.516,94 13498,95 20090,62 61.590,95 12.318,19 

Αποσβ. 12.994,56 11.822,17 11.715,72 11.058,7 12.720,86 60.312,01 12.062,4 

Netcapex 11.569,64 -9901,93 -10198,8 2.440,25 7.369,76 1.278,94 255,7 
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ανάπτυξης θα είναι για το 2016= 4%  2017=4,5%  2018=5%  2019=5,5% και με μέση 

σταθερή ανάπτυξη 4,5% στο διηνεκές.        

           

 7.2.2  Υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών                         
Για τον προσδιορισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω 
μεγέθη:                                                      
1) Το g θα χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα 4 έτη με ρυθμό αυξανόμενο ανά έτος όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω και με σταθερό ρυθμό 4,5% στο διηνεκές.                                                            
2) Τα υπόλοιπα μεγέθη θα μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό ανά έτος για τη τετραετία και με 
4,5% για το τελευταίο έτος, ο φορολογικός συντ. είναι 29%. Στο παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζεται η FCFF της εταιρείας.                                          
    

FCFF = EBIT*(1-t) - (CAPEX -Depreciation) - Change in WC 

Πίνακας 19: Υπολογισμός της FCFF της Aegean 

    

 42)  http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia 

7.2.3  Υπολογισμός Μέσου σταθμικού κόστους  κεφαλαίου                            
WACC43, ή μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, είναι ένα οικονομικό μέγεθος που 

χρησιμοποιείται για να μετρήσει το κόστος του κεφαλαίου σε μια επιχείρηση. Το WACC 

χρησιμοποιείται ως προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται σε ένα μοντέλο αποτίμησης 

DCF. Για τον προσδιορισμό του WACC θα χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία του καθηγητή 

Aswath Damodaran44 σύμφωνα με τον οποίον ο τύπος που λάβουμε υπόψη είναι:      

      WACC= rd*(1-TC)*D/C+re*E/C                                                                                 

όπου:                                                                         

rd= Το κόστος των ξένων κεφαλαίων                                                 

re=  Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων                                                       

Σε χιλ.€ 2015 2016 2017 2018 2019 Διηνεκές 
EBIT 79,52 82,7 86,4 90,72 95,7 100 
Φόρος εις. 23,06 23,98 25,06 26,3 27,75 29 
ΝΟΡΑΤ 56,45 58,72 61,34 64,32 67,95 71 
Κεφ. Δαπάνες 20,09 20,89 21,83 22,92 24,1 25,1 
Αποσβέσεις 12,72 13,22 13,8 14,49 15,2 15,8 
Μετ. κεφ  κίνησης 19,4 20,1 21 22,05 23,2 24,2 
FCFF 29,68 30,95 32,31 33,84 35,85 37,5 
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TC=  Ο φορολογικός συντελεστής                                                 

D= Ο δανεισμός                                                              

E= Τα ίδια κεφάλαια                                                                       

C= Το σύνολο του παθητικού          

  

7.2.4  Υπολογισμός του κόστους των ιδίων κεφαλαίων                                
Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο 

CAPM45 (μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων), θα γίνει χρήση του παρακάτω 

τύπου:                                       

                                     re= rf+b*(rm-rf)      
 όπου:                             
rf = Η απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate)                                                

rm-rf = Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium)                                        

b = Ο συστηματικός κίνδυνος                                                                                     

Σαν ακίνδυνο επιτόκιο θα χρησιμοποιήσουμε την απόδοση 10ετούς ομολόγου το μήνα 

Δεκέμβριο 2015 από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος46 σύμφωνα με τα οποία η απόδοση 

αυτή ήταν 8,21%. Ως risk premium θα ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία47 του καθηγητή 

Damodaran σύμφωνα με τον οποίο θα βρούμε το κίνδυνο μιας ώριμης αγοράς και θα 

προσθέσουμε το spread της Ελλάδας.                                     

ERP of a country = Default spread of mature market premium+ country’s risk premium. 

Για τον υπολογισμό αυτού του τύπου χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από το site του καθηγητή 

Damodaran47 έτσι ο κίνδυνος της αγοράς των Η.Π.Α είναι 0 και το spread της Ελλάδας 

11,08% συνεπώς το risk premium είναι 11,08%.  Για τον υπολογισμό του beta εκτελέσαμε 

γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις της μετοχής για τη 5ετία και τις 

αποδόσεις του γενικού δείκτη για τα έτη αυτά, τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης 

βρίσκονται στο τέλος της εργασίας και σύμφωνα με αυτά το beta = 0,4019.                               

Συνεπώς το re = 12,66%                                            
43)  http://www.wallstreetoasis.com/                                                             
44)  Aswath Damodaran: Methodology and results of the calculation of weighted average cost 

of capital  2008                                                                                                                                              
45) Robert Alan Hill: The Capital Asset Pricing Model                                                                     
46)  http://www.bankofgreece.gr/                                           
47) http://aswathdamodaran.blogspot.gr/                                             
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48) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

                             

7.2.5  Υπολογισμός κόστος δανεισμού                                
Για τον προσδιορισμό του κόστους δανεισμού θα χρησιμοποιήσουμε τα μεγέθη (τόκοι & 

λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα και δάνεια) του 2015 και η διαίρεση αυτών θα μας δώσει το 

rd. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μεγεθών.   

               

       Πίνακας 20: Υπολογισμός του κόστους δανεισμού της εταιρείας    

                                     2015       

Τόκοι & λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα= 5869,8 

Καθαρός Δανεισμός= 55.572 

Κόστος Δανεισμού= 5869,8/55.572= 10,56% 

            
 Έτσι έχοντας όλα τα μεγέθη μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του 

μέσου σταθμικού κόστους, συνεπώς αντικαθιστώντας τα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 29% καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι WACC=11,49%. 

            

                             

7.2.6  Υπολογισμός υπολειμματικής αξίας (Terminal Value)                            
Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας θα χρησιμοποιήσουμε το Gordon Growth 

Perpetuity model49καθώς υποθέτουμε ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης θα συνεχιστεί με 

σταθερό ρυθμό 4,5% μετά το 2019. Έτσι ο τύπος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι: 

                           TV= 
 

    

 Συνεπώς γνωρίζοντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές στο Διηνεκές καθώς και τα 

υπόλοιπα μεγέθη μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό της TV. Αντικαθιστώντας τα 

μεγέθη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι TV=536,4      
                                                                                         
49)  stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/  
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7.2.7  Προσδιορισμός αξίας εταιρείας βάση προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών και υπολειμματικής αξίας                                                
Για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρείας θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές και την υπολειμματική αξία χρησιμοποιώντας σαν συντελεστή προεξόφλησης 

το WACC.           

   Πίνακας 21: Υπολογισμός της αξίας της εταιρείας    

           
 Προσδιορισμός πραγματικής τιμής μετοχής της εταιρείας                    
Ο αριθμός μετοχών της Aegean σε κυκλοφορία την ημερομηνία της αποτίμησης ήταν 

71.417.100. Επομένως η πραγματική αξία της μετοχής της εταιρείας μπορεί να βρεθεί αν 

διαιρέσουμε την εκτίμησή μας με το σύνολο των μετοχών. Επομένως έχουμε: 

448,3/71.417.100 = 6,2€, ενώ η τιμή με την οποία διαπραγματεύεται στο Χ.Α είναι 6,07€. 

Συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μετοχή της Aegean είναι υποτιμημένη κατά 

2,14%. 

  

 

  

Σε χιλ. € 2016 2017 2018 2019         TV 

FCFF 30,95 32,31 33,84 35,85 536,4 

Συντ. 

προεξόφλησης. 

0,896 0,804 0,721 0,647 0,647 

Παρούσα αξία 27,73 26 24,4 23,2 347,1 

Σύνολο Π.Α 448,3     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 
 

8.1 Εισαγωγή           

Ο όρος DDM είναι ευρέως διαδεδομένος στη βιβλιογραφία της χρηματοδότησης και πιο 

συγκεκριμένα θα στηριχτούμε στο μοντέλο Gordon Growth Model.Θα βασιστούμε στο 

παρακάτω τύπο: 

 
                                D₀=D1*(1+g)                        

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα κάνει τις ακόλουθες υποθέσεις:50 

1) Το μέρισμα αυξάνεται κάθε χρόνο με ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 

2) Ο ρυθμός αύξησης είναι μικρότερος από την απαιτούμενη απόδοση  

 

 

  8.2 Υπολογισμός του DDM                                                  
Για να προσδιορίσουμε το DDM θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το ρυθμό ανάπτυξης (g). 

Σε αυτή τη περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε σαν εκτιμώμενο σταθερό ρυθμό ανάπτυξης g = 

3,5% καθώς τα μερίσματα τις δυο τελευταίες χρονιές ανήλθαν σε 0,575 και 0,595 μια 

μεταβολή της τάξεως του 3,5% . Γνωρίζοντας ότι το διανεμόμενο μέρισμα το 2015 είναι 

0,595 μπορούμε να υπολογίσουμε το D2016, έτσι θα έχουμε:  

                                    

                                        D2016 = 0,595*(1+0,035)= 0,621.     
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Στη συνέχεια θα χρειαστεί να υπολογίσουμε το re: Για τον υπολογισμό του re 

χρησιμοποιήσαμε το CAPM που σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας από τη παραπάνω 

μέθοδο αποτίμησης έφτανε σε ποσοστό το 12,66%. Τέλος γνωρίζοντας όλα τα μεγέθη 

υπολογίσαμε την αξία της επιχείρησης  με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης με βάση το μοντέλο 

Gordon & Shapiro Model51 .           

  =  

 

Συνεπώς αντικαθιστώντας τα μεγέθη καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το equity value  είναι 

6,7€.  

 

50) Αθανάσιος.Γ.Νούλας:Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επενδυτικές & Χρηματοδοτικές 

Αποφάσεις 

51) Gordon and Shapiro’s constant growth valuation model 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ                                           
Η αποτίμηση θεωρείται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία προσδιορισμού της 

αξίας της επιχείρησης. Σκοπός της κάθε εταιρείας είναι η απόκτηση εσόδων και κατ 

’επέκταση κερδών έτσι ώστε να διατηρήσει τη  βιωσιμότητα της. Με βάση τα παραπάνω 

γίνεται φανερό ότι η αξία της επιχείρησης βασίζεται στην ικανότητά της να παράγει κέρδη 

κάτι το οποίο μπορούμε να το διαπιστώσουμε ελέγχοντας την κατάσταση ταμειακών ροών. Η 

ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) αντιπροσωπεύει την καθαρή παρούσα 

αξία (NPV) των προβλεπόμενων ταμειακών ροών διαθέσιμη σε όλους τους παρόχους 

κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των μετρητών που απαιτείται να επενδυθούν για τη 

δημιουργία της προβλεπόμενης ανάπτυξης. Η έννοια της DCF αποτίμησης βασίζεται στην 

αρχή ότι η αξία μιας επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου βασίζεται στην ικανότητά της να 

παράγει ταμειακές ροές για τους παρόχους του κεφαλαίου. Η επιλογή μας λοιπόν να 

επιλέξουμε αυτή τη μέθοδο αποτίμησης βασίστηκε στο γεγονός ότι οι ταμειακές ροές 

αποτελούν το πιο σωστό μέγεθος πάνω στο οποίο θα πρέπει να βασίζεται η αποτίμηση των 

εταιρειών. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης έδειξαν ότι 

η εταιρεία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε έναν πολύ ανταγωνιστικό κλάδο έχει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των 

νεοεισερχόμενων εταιρειών καθώς η εξαγορά της Olympic air και η υψηλή ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών την έχουν κατατάξει σε μία από τις καλύτερες αεροπορικές 

εταιρείες στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Τέλος όσον αφορά τη διαδικασία της 

αποτίμησης καταλήξαμε στο ότι η εύλογη αξία της μετοχής σύμφωνα με την FCFF είναι 6,2€ 

και με την DDM 6,7 ενώ η τιμή με την οποία διαπραγματεύεται στο Χ.Α είναι 6,07€. 
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https://www.federalreserve.gov/  

https://www.solidus.gr/ 

 http://www.capitalinvest.gr/ 

http://www.accountingcoach.com/ 

http://www.ethnos.gr/ 

http://www.fortunegreece.com 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

http://www.bankofgreece.gr/ 

http://aswathdamodaran.blogspot.gr/   

 http://www.wallstreetoasis.com/ 

http://www stern.nyu.edu/adamodar/ 
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http://www.sharemarketschool.com/ 

 

Οικονομικές εκθέσεις                               

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Aegean 2011 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Aegean 2012 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Aegean 2013 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Aegean 2014 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Aegean 2015 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

                        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ  ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ      

      

Στατιστικά παλινδρόμησης     

Πολλαπλό R 0,436818047     

R Τετράγωνο 0,190810006     

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,190144006     

Τυπικό σφάλμα 0,021908615     

Μέγεθος δείγματος 1217     

      

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F 

Παλινδρόμηση 1 0,137517119 0,137517119 286,5015132 7,21843E-58 

Υπόλοιπο 1215 0,583184701 0,000479987   

Σύνολο 1216 0,72070182       

      

  Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P  

Τεταγμένη επί την αρχή -0,000965104 0,000628902 -1,534584914 0,125146164  

Μεταβλητή X 1 0,401969446 0,023748139 16,92635558 7,21843E-58  

      

Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%   

-0,002198959 0,000268751 -0,002198959 0,000268751   

0,355377536 0,448561355 0,355377536 0,448561355   
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                              Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Aegean 
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