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Περίληψη 
 

Η αποτίμηση της αξίας των εταιριών είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται διεθνώς από 

επενδυτές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της αποτίμησης είναι να βασιστεί 

σε κάποιο αντιπροσωπευτικό για την πορεία της εταιρίας μέγεθος για να εξάγει 

συμπεράσματα για τη συνολική αξία αυτής κατά προσέγγιση. Μία διαδεδομένη 

μέθοδος είναι αυτή που βασίζεται στο μέγεθος των Ταμειακών Ροών, ενώ μία από τις 

υποκατηγορίες αυτής είναι η προεξόφληση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, η οποία 

επιλέχθηκε προς εφαρμογή για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Η εφαρμογή της 

μεθόδου αυτής επιβάλει την πραγματοποίηση προβλέψεων για τα συστατικά μέρη 

των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, γεγονός που προωθεί μια προηγούμενη έρευνα και 

μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας, όπως και 

χρηματοοικονομική ανάλυση αυτής για μια σειρά ετών. Στην εργασία αυτή, 

επιλέχθηκε ο όμιλος Aegean Airlines, για τον οποίο εκπονήθηκε στρατηγική ανάλυση 

περιβάλλοντος και χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για την 

παρελθούσα πενταετία 2010-2015, από τις οποίες προέκυψαν ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα για την πορεία και αναμενόμενη εξέλιξη του ομίλου στο μέλλον. Η 

εφαρμογή της μεθόδου, μετά την εκτίμηση των απαραίτητων προβλέψεων και 

υπολογισμών, κατέληξε ότι η πραγματική αξία ανά μετοχή της εταιρίας είναι 

υπερτιμημένη. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1.1 Δομή της εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία αφορά στην αποτίμηση της αξίας του ομίλου Aegean Airlines με 

τη μέθοδο προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών. Η εργασία περιλαμβάνει 

πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο, δίνονται βασικές πληροφορίες για την δομή και το 

περιεχόμενο της εργασίας. Στο δεύτερο, παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για τον 

υπό εξέταση όμιλο, τη δραστηριότητά του και την πορεία του κλάδου στην Ελλάδα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, εκπονείται στρατηγική ανάλυση για την Aegean Airlines μέσω 

γνωστών τεχνικών, όπως η ανάλυση SWOT και η ανάλυση PEST. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο, γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση για την πενταετία 2010-2015 μέσω 

οριζόντιας, κάθετης ανάλυσης και μελέτης των βασικών αριθμοδεικτών. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο, γίνεται εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης της αξίας του ομίλου με την 

προαναφερθείσα μέθοδο. Στο τέλος της εργασίας, εξάγονται τα βασικά 

συμπεράσματα από την όλη μελέτη.  

Επιπρόσθετα, παρέχεται η λίστα των βιβλιογραφικών πηγών και το Παράρτημα με τις 

επίσημες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για την πενταετία 2010-2015. 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή της μεθόδου προεξόφλησης των 

Ελεύθερων Ταμειακών Ροών μιας ελληνικής εταιρίας, του ομίλου Aegean Airlines 

που δραστηριοποιείται στον κλάδο αερομεταφορών. Μέσω εκπόνησης στρατηγικής 

και χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την πενταετία 2010-2015, θα συγκεντρωθούν 

οι βασικές πληροφορίες για την κατάσταση και αναμενόμενη έτσι πορεία του ομίλου 

τα προσεχή χρόνια, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση 

των αποτελεσμάτων της αποτίμησης της αξίας του ομίλου μέσω της 

προαναφερθείσας μεθόδου. 
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1.3 Μεθοδολογία 
 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την αποτίμηση της αξίας της Aegean Airlines απαιτεί 

την εκτίμηση μελλοντικών μεγεθών, όπως οι ίδιες οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μέσω 

του ρυθμού μεγέθυνσης αυτών διαχρονικά σε κάποιο προσεχές διάστημα και κατόπιν 

στο διηνεκές. Για τις ανάγκες της εργασίας και τις απαιτήσεις έτσι της μεθόδου 

αυτής, επιλέχθηκε σαν προσεχές διάστημα η πενταετία 2016-2020, ενώ μετά το 2020 

θεωρείται ότι οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές θα αυξάνονται με σταθερό ρυθμό 

ανάπτυξης στο διηνεκές. .  Ειδικότερα, η εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 

διηνεκές θα βασιστεί στην εικόνα που σχηματίστηκε από την στρατηγική και 

χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας. Η όλη αυτή διαδικασία ονομάζεται 

μοντέλο των δύο σταδίων ανάπτυξης, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στην εργασία 

αυτή. Στη συνέχεια, η μέθοδος εφαρμόζεται ώστε να αποτιμήσει την αξία του ομίλου 

και κατόπιν την υπολογιζόμενη αξία ανά μετοχή. 

 

1.4 Συλλογή δεδομένων 
 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν επίσημες βιβλιογραφικές 

πηγές, όπως βιβλία και δημοσιευμένα ακαδημαϊκά άρθρα, ώστε να υποστηρίξουν την 

βιβλιογραφική- θεωρητική επισκόπηση του περιεχομένου της εργασίας αυτής. 

Επιπλέον, η εφαρμογή τόσο των τεχνικών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όσο και 

η εφαρμογή της επιλεχθείσας μεθόδου των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προϋποθέτει 

τη συλλογή πληροφοριών από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 

Aegean Airlines. Αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα, ενώ σχετικός πίνακας με τα 

απαραίτητα μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς παρατίθενται εντός 

της εργασίας. 
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1.5 Περιορισμοί της έρευνας 
 

Η αποτίμηση της αξίας της εταιρίας μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Στην 

εργασία αυτή επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε μία μόνο μέθοδος, αυτή της 

προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για το διάστημα 2016-2020 (στάδιο 

1) και έκτοτε στο διηνεκές (στάδιο 2). Προτείνεται η εφαρμογή τόσο της ίδιας 

μεθόδου για διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας στο πρώτο στάδιο, όσο και η 

εφαρμογή μιας δεύτερης μεθόδου αποτίμησης ώστε να εξαχθούν αντικειμενικά 

συμπεράσματα για την αξία της υπό μελέτης εταιρίας. 
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Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ομίλου Aegean Airlines 
 

2.1 Περιγραφή της εταιρίας 
 

H Aegean Airlines είναι μια ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται από το 1999 

στον τομέα των αερομεταφορών. Έκτοτε, η εταιρία κατάφερε να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη του κοινού, των επενδυτών καθώς και διεθνή αναγνώριση, γεγονότα 

που οδήγησαν στην κατοχή και διατήρηση του μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στον 

τομέα δραστηριοποίησής της στη χώρα (Δικτυακός τόπος el.about.aegeanair.com).  

Η εταιρία αποτελεί σήμερα μέλος της αεροπορικής συμμαχίας-συνεργασίας 

αναγνωρισμένων αερομεταφορέων Star Alliance, με σκοπό των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων την προσφορά «υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο 

όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων». Η Aegean 

Airlines δηλώνει ότι το όραμά της είναι η λειτουργία και δράση με τρόπο υπεύθυνο 

και αποτελεσματικό όσων αφορά την προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων και 

των πελατών της (Δικτυακός τόπος el.about.aegeanair.com). 

 

2.2 Ιστορική αναδρομή 
 

Η ιστορία της εταιρίας ξεκίνησε το 1992 όπου ιδρύθηκε υπό την επωνυμία Aegean 

Aviation, όντας η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρία με άδεια αερομεταφορών. Το 

1994 η εταιρία εισχώρησε στον Όμιλο Εταιριών Βασιλάκη και επένδυσε στην αγορά 

ιδιόκτητων Learjet για πτήσεις VIP. Στη συνέχεια, το 1999 μετονομάζεται σε Aegean 

Airlines και ξεκινά τις πρώτες της πτήσεις στην ελληνική επικράτεια, με προορισμούς 

που διαρκώς εμπλουτίζει, ενώ την ίδια χρονιά προέβη στην εξαγορά της Air Greece 

(Δικτυακός τόπος el.about.aegeanair.com).  

Το 2001 η Aegean Airlines ξεκίνησε συνεργασία με την Cronus Airlines ώστε να 

εισέλθει και στην αγορά αερομεταφορών του εξωτερικού. Για πρώτη φορά έτσι η 

εταιρία αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση, καταφέρνοντας να εξυπηρετεί 7 προορισμούς 

στο εξωτερικό παράλληλα με 11 εγχώριους. Το 2003 η εταιρία καινοτομεί για τα 

ελληνικά δεδομένα του κλάδου, φέροντας επιτυχώς στην Ελλάδα το σύστημα e-
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ticket, όπου δίνεται η δυνατότητα αγοράς του εισιτηρίου απευθείας από τον πελάτη 

μέσω του δικτυακού της τόπου (Δικτυακός τόπος el.about.aegeanair.com). 

Η απόκτηση και διατήρηση έτσι μιας καλής φήμης για την Aegean Airlines 

διευκόλυνε την περεταίρω αναγνωρίσιμη πορεία της, καθώς το 2005 η εταιρία γίνεται 

συνεργάτης της Lufthansa και το 2006 της TAP Portugal, συνεργασίες που απέφεραν 

σημαντικά στρατηγικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εταιρία και οδήγησαν 

στην ανανέωση του τότε υπάρχοντος στόλου. Το 2007 η εταιρία εισέρχεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της. Η 

συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο ευρύ πλέον κοινό της, τόσο 

εγχώρια όσο και στο εξωτερικό, συντέλεσε στην  λήψη πιστοποίησης ISO 

14001:2004 το 2008 (Δικτυακός τόπος el.about.aegeanair.com). 

Το 2009 η εταιρία συνεχίζει τις συνεργασίες, συμφωνώντας σχετικά με την Brussels 

Airlines και την bmi. Το 2010 η εταιρία αιτείται την συγχώνευση με την Olympic Air 

(πρώην Ολυμπιακή), η οποία αποτελούσε ως τότε και τον βασικότερο ανταγωνιστή 

της στην Ελλάδα, η οποία έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού 

το 2013. Την ίδια χρονιά, η Olympic Air εξαγοράστηκε από την Aegean Airlines και 

πλέον αποτελεί θυγατρική της, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα (Δικτυακός 

τόπος el.about.aegeanair.com). 

Η πιο πρόσφατη συνεργασία της εταιρίας είναι αυτή με την Etihad Airways το 2014, 

μέσω της οποίας η Aegean εξυπηρετεί πλέον και έναν προορισμό στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της ιστορικά, η εταιρία 

έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και διεθνή βραβεία, με πιο πρόσφατη αυτή της 

«Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας της Χρονιάς-Regional Airline of the Year 

2014» στα Air Transport News Awards 2014 (Δικτυακός τόπος 

el.about.aegeanair.com). 
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2.3 Δραστηριοποίηση 
 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της εταιρίας, η Aegean προσφέρει στους πελάτες της 

τριών ειδών υπηρεσίες (Δικτυακός τόπος 

https://el.about.aegeanair.com/etaireia/ypiresies/): 

• Airline: η εταιρία μεταφέρει τους πελάτες- επιβάτες σε 134 προορισμούς της 

Ελλάδας και 43 χώρες του εξωτερικού βάσει των στοιχείων για το 2015.  

• Cargo: η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην μεταφορά εμπορευμάτων, στην οποία 

η εταιρία έχει άριστες αξιολογήσεις και καλύπτει 134 προορισμούς 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

• Πτήσεις charter: η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα ναύλωσης πτήσεων 

(charter) σε ταξιδιωτικά πρακτορεία ή άλλους ενδιαφερόμενους (για 

παράδειγμα εταιρίες που επιθυμούν να μεταφέρουν πολλούς εργαζομένους σε 

κάποιο προορισμό) με τα αεροσκάφη του στόλου της Aegean και της Olympic 

Air χωρητικότητας από 37 έως και 201 θέσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. Η Aegean δίνει δυνατότητα οι πτήσεις αυτές να είναι προς 

προορισμούς είτε εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Ο στόλος της εταιρίες απαρτίζεται από 61 αεροσκάφη τα οποία χαρακτηρίζονται από 

χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, κάτι που αποτελεί και ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της Aegean. Επιπλέον, η εταιρία ενσωματώνει σε κάθε αεροσκάφος 

της προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως το ACAS II (Σύστημα Αποφυγής 

Σύγκρουσης στον Αέρα), το EGPWS (Ενισχυμένο Σύστημα Προειδοποίησης 

Προσεγγίζοντος Εδάφους) και το DFGS (Ψηφιακό Σύστημα Πλοήγησης). 

Συγκεκριμένα, ο στόλος αποτελείται από (Δικτυακός τόπος 

https://el.about.aegeanair.com/etaireia/stolos/): 

• 38 AIRBUS A320,  

• 8 AIRBUS A321,  

• 1 AIRBUS A319,  

• 4 Dash 8-100,  

• 10 Dash8-Q400 και  

• 2 ATR. 
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Η Aegean διαθέτει τρεις τεχνικές βάσεις στην Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Ηράκλειο, με κεντρικό σταθμό αυτόν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο εν 

λόγω σταθμός διαθέτει δύο υπόστεγα και το μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών. Στο ίδιο 

αεροδρόμιο, η εταιρία διαθέτει ακόμη έναν μικρότερο σταθμό για τις ανάγκες 

συντήρησης του στόλου της Olympic Air. Τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η 

ταξιδιωτική κίνηση είναι σημαντικά αυξημένη, η εταιρία λειτουργεί επιπρόσθετους 

άλλους πέντε σταθμούς, στη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κω, την Καλαμάτα και τα 

Χανιά. Το τεχνικό προσωπικό όλων των σταθμών εκπαιδεύεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, αλλά και όταν η εταιρία το κρίνει σκόπιμο 

για την προώθηση της βελτίωσης της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και των 

εταιρικών στόχων (Δικτυακός τόπος https://el.about.aegeanair.com/etaireia/texniki-

vasi/). 

Τέλος, το 2008 η Aegean πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ποιότητας ISO 14001:2004 

για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την Εξυπηρέτηση Επιβατών, την 

Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών, καθώς και για τον  Έλεγχο Απορριμμάτων (Δικτυακός 

τόπος https://el.about.aegeanair.com/etaireia/texniki-vasi/). 

 

2.4 Πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την Aegean Airlines 
 

Η συγχώνευση της Aegean Airlines με την Olympic Air αποτελεί ένα γεγονός 

καθοριστικής σημασίας, τόσο για την μελλοντική πορεία της καθεμίας εκ των δύο 

εταιριών, όσο και του ίδιου του κλάδου αερομεταφορών και συνεπώς της συμβολής 

του στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Το ζήτημα της συγχώνευσης, που όπως προαναφέρθηκε 

ξεκίνησε με σχετική αίτηση της πρώτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το 

2010, είναι πολυσυζητημένο, καθώς τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα 

μειονεκτήματα που θα επέφερε ήταν εξίσου κρίσιμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

09/10/2013). 

Καταρχάς, δεδομένης της χρηματοοικονομικής ύφεσης που βιώνει η ελληνική 

οικονομία τα πρόσφατα έτη και η συνέχιση της ύπαρξης σοβαρών δημοσιονομικών 

προβλημάτων, οι οικονομικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς για την προώθηση 

επενδύσεων. Μια τέτοια κίνηση εκ μέρους της Aegean θα προϋπόθετε την 
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εξασφάλιση άριστης συνεργασίας μεταξύ τους και της κερδοφόρας πορείας αυτών. 

Αν όμως αυτό δεν ήταν εντέλει τα πραγματικό αποτέλεσμα, τότε και οι δύο εταιρίες, 

που κατέχουν συνολικά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον εγχώριο κλάδο 

αερομεταφορών, θα κινδύνευαν με πτώχευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 09/10/2013, 

Δικτυακός τόπος capital.gr, 09/10/2013, Smith, 01/11/2013).  

Ένα άλλο πρόβλημα, και ίσως το σοβαρότερο αντικίνητρο αποδοχής της αίτησης από 

την πλευρά της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ήταν ο κίνδυνος συνένωσης 

του πρώτου και του δεύτερου παίκτη της αγοράς σε μια ενιαία υπερ-δύναμη. Ο 

κίνδυνος υιοθέτησης μονοπωλιακής συμπεριφοράς θα οδηγούσε σε πάγωμα των 

ανταγωνιστικών πολιτικών στις τιμές και ίσως στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς το κοινό, οδηγώντας σε απόκτηση δύναμης της ενιαίας πλέον 

εταιρίας εις βάρος των καταναλωτών. Στα πλαίσια έτσι του περιορισμού της δύναμης 

των μονοπωλητών, η συγχώνευση αυτή φαινόταν αρχικά επικίνδυνη (Δικτυακός 

τόπος capital.gr, 09/10/2013).  

Ταυτόχρονα όμως, η συγχώνευση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση 

της αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εισοδήματος της ελληνικής 

οικονομίας. Αυτό γιατί μια τέτοια συνένωση θα δημιουργούσε μια εταιρία με πολύ 

δυναμικό προφίλ στην αγορά τόσο της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής, καθώς η 

συνένωση των δύο στόλων και της εμπειρίας- τεχνογνωσίας του προσωπικού θα 

μπορούσαν να κάνουν δυνατή την γεφύρωση εμπορικών σχέσεων με άλλες 

απομακρυσμένες (και ως τότε δυσπρόσιτες) οικονομίες. Παράλληλα, η συνένωση θα 

οδηγούσε σε επιβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της Olympic Air, που σε 

αντίθετη περίπτωση και λόγω των μεγάλων, μακροχρόνιων οικονομικών 

προβλημάτων που την χαρακτηρίζουν, θα οδηγούνταν σε πτώχευση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 09/10/2013, Δικτυακός τόπος capital.gr, 09/10/2013). 

Το 2011, με την δικαιολογία του φόβου της προώθησης μονοπωλίου στον κλάδο, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού απέρριψε το αίτημα της Aegean για εξαγορά 

της Olympic Air. Το 2013 όμως, η απόφασή της τροποποιήθηκε, λόγω κυρίως του 

αυξανόμενου φόβου οικονομικής κατάρρευσης της Olympic και των επερχόμενων 

οικονομικών και μη συνεπειών που κάτι τέτοιο θα είχε για την ελληνική οικονομία. 

Έτσι, την ίδια χρονιά, η εξαγορά ολοκληρώθηκε και έκτοτε οι δύο εταιρίες 

λειτουργούν διατηρώντας την ξεχωριστή επωνυμία τους, αλλά υπό την ιδιοκτησία της 
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Aegean (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 09/10/2013, Δικτυακός τόπος capital.gr, 09/10/2013, 

Smith, 01/11/2013). 

 

2.5 Κλάδος αερομεταφορών στην Ελλάδα 
 

Η ύφεση που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους 

κλάδους παραγωγής. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την κοινωνικο-

πολιτική αναστάτωση που βιώνει η χώρα τα τελευταία έτη, η εικόνα του κλάδου 

αερομεταφορών φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητική, λόγω κυρίως της άμεσης 

σχέσης που τον χαρακτηρίζει με αυτόν του τουρισμού. 

Έτσι, σχετική μελέτη της ICAP το 2015 υποστηρίζει ότι το 2015 το σύνολο της 

αεροπορικής κίνησης στην Ελλάδα ξεπέρασε τις 430.000 πτήσεις με περισσότερους 

από 49 εκατ. επιβάτες, γεγονός που σημαίνει αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2014. 

Επίσης, την τριετία 2013-2015, οι ελληνικές αεροπορικές εταιρίες παρουσιάζουν 

αύξηση του μεγέθους τους κατά περίπου 9% ετησίως, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 2.1: Εξέλιξη αγοράς αεροπορικών εταιριών και υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης 
2013-2015 
Πηγή: ΙCAP, 2016 
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Αναφορικά με την εξέλιξη βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών, η έρευνα αυτή 

υποστηρίζει ότι: 

•  το σύνολο του Ενεργητικού των 18 ελληνικών αερομεταφορέων αυξήθηκε 

κατά 11,5% την περίοδο 2014/13,  

• τα συνολικά Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 4,8%, 

• οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 6,4%,  

• τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη αυξήθηκαν κατά 24,5% την περίοδο 2014/13. 

 

Παρά την θετική πορεία που φαίνεται στα παραπάνω μεγέθη, εντούτοις η πορεία 

χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως αυτός του Μικτού και του Καθαρού Περιθωρίου 

Κόστους, μαρτυρούν ότι τα τελευταία έτη, οι εταιρίες του κλάδου αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα οικονομικής αποδοτικότητας και ενδεχομένως και ρευστότητας, 

όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 2.2: Εξέλιξη βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών του κλάδου αερομεταφορών 
Ελλάδας συναθροιστικά, 2010-2014 
Πηγή: ΙCAP, 2016 

 

Αναφορικά με τη δομή της ελληνικής αγοράς αερομεταφορών, ο κλάδος απαρτίζεται 

από δύο μεγάλους παίκτες, την Aegean και την Olympic Air, που πλέον ανήκουν 

στην ίδια εταιρία. Υπάρχουν επίσης κάποιες άλλες γνωστές εταιρίες, όπως η Astra 
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Airlines και η EllinAir, που κατέχουν σαφώς μικρότερες θέσεις- μερίδια αγοράς στον 

κλάδο. Πέραν αυτών, οι ελληνικές εταιρίες υφίστανται έντονο ανταγωνισμό από 

εταιρίες χαμηλού κόστους, όπως η EasyJet και η RyanAir, οι οποίες έχουν ως έδρα το 

εξωτερικό και αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πελατών με το μικρότερο δυνατό 

κόστος. Η στρατηγική αυτή έχει σοβαρή επίδραση στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών και συνεπώς στις πωλήσεις των λοιπών εταιριών, οι οποίες καλούνται 

να διατηρούν ανταγωνιστικές τιμές ναύλων και υπηρεσιών με παράλληλη διατήρηση 

υψηλής ποιότητας (Κασσίμη, 15/02/2016). 

Παρακάτω φαίνεται διαγραμματικά τα μερίδια αγοράς ελληνικών και ξένων εταιριών 

του κλάδου για βασικούς προορισμούς του εξωτερικού το καλοκαίρι 2014 από το 

Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»: 

Πίνακας 2.1: Ανταγωνισμός σε κύριες γραμμές του εξωτερικού, Ελ. Βενιζέλος- Αθήνα, 08/2014 

 

Πηγή: Υφαντής, 07/10/2014 
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Από τον πίνακα 2.1 γίνεται σαφές ότι η Aegean είναι εμφανής σε όλους τους 

προορισμούς (με εξαίρεση το Άμστερνταμ) και επίσης κατέχει εξαιρετικά υψηλά 

μερίδια αγοράς ανά προορισμό. Επίσης είναι άξιο λόγου ότι η κίνηση των επιβατών 

στο εν λόγω αεροδρόμιο σημείωσε αύξηση σε όλους τους προορισμούς αυτούς, 

ακόμη και αν η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από ύφεση. 
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Κεφάλαιο 3: Aνάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
 

3.1 Ανάλυση SWOT 
 

Μεταξύ άλλων εργαλείων ανάλυσης περιβάλλοντος, η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα 

εκ των διασημότερων μοντέλων. Η τεχνική της μεθόδου αφορά στον διαχωρισμό του 

περιβάλλοντος της εξεταζόμενης εταιρίας σε εσωτερικό και εξωτερικό, με 

ταυτόχρονη αλλά ξεχωριστή μελέτη του καθενός εκ των δύο. Ειδικότερα, η ανάλυση 

επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των δυνατών σημείων (δυνάμεις- strengths) που 

χαρακτηρίζουν την εταιρία αλλά και των αδύνατων σημείων (αδυναμίες- weaknesses) 

που αυτή παράλληλα ενέχει. Έτσι, γίνεται εύκολη η μελέτη τόσο των συστηματικών 

δυνάμεων όσο και αδυναμιών με τρόπο εύκολο και απλό (Valentin, 2001/ 

Παπαδάκης, 2007).  

Αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον, η ανάλυση SWOT επικεντρώνεται στον 

προσδιορισμό των ευκαιριών (opportunities) που χαρακτηρίζουν τον κλάδο, την 

οικονομία ή την παγκόσμια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία, ενώ 

ταυτόχρονα εκτιμά τις απειλές (threats) που ενδεχομένως δέχεται η τελευταία από τις 

εξωτερικές συνθήκες. Στόχος της μεθόδου είναι να δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο 

μέρος πληροφορίες επαρκείς για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη άποψη για τα πιο 

σημαντικά θετικά και αρνητικά σημεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία. Επιπρόσθετα 

οι πληροφορίες αυτές δίνουν στην διοίκηση τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα 

αδύνατα σημεία και να λάβει υπόψη της τις απειλές που κρύβονται, ώστε να τις 

αντιμετωπίσει μέσω των δυνατών σημείων και των ευκαιριών που υπάρχουν 

(Παπαδάκης, 2007). 
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Διερευνώντας το περιβάλλον της Aegean Airlines, η ανάλυση SWOT έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 3.1: Ανάλυση SWOT Aegean Airlines 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δυνάμεις – Strengths 

 

• Κερδοφόρα εταιρία 

• Συγχώνευση με τον βασικότερο ως τώρα ανταγωνιστή, την Olympic Air 

• Ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά αερομεταφορών 

• Σημαντικό μερίδιο αγοράς σε βασικούς προορισμούς του εξωτερικού από 

τα κεντρικά ελληνικά αεροδρόμια 

• Χαμηλός μέσος όρος ηλικίας στόλου 

• Όλος ο στόλος είναι εξοπλισμένος με υπερσύγχρονα συστήματα 

ασφαλείας 

• Πολύ-βραβευμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

• Αναγνωρισμένες συνεργασίες 

• Ανήκει στην ομάδα επίλεκτων αερομεταφορέων Star Alliance, 

επιτρέποντας να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές και εξυπηρέτηση για τους 

πελάτες της στο εξωτερικό σε προορισμούς που δεν καλύπτει η ίδια 

• Υπερσύγχρονος δικτυακός τόπος 

• Άριστη φήμη 

Αδυναμίες- Weaknesses 

• Το δίκτυο προμηθευτών είναι περιορισμένο με αποτέλεσμα αυτοί να 

κατέχουν ισχυρή δύναμη 

• Δεν δύναται να προσφέρει τις καλύτερες τιμές ανταγωνιστικά με εταιρίες 

χαμηλού κόστους 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ευκαιρίες- Opportunities 

• Δυνατότητα ολοένα και περισσότερων συνεργασιών 

• Εξυπηρέτηση απευθείας προορισμών του εξωτερικού με υψηλή ζήτηση, 

όπως προορισμοί της Αμερικής 
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• Δυνατότητα δημιουργίας ακόμη καλύτερης φήμης στο εξωτερικό μέσω 

της εξαγοράς της Olympic Air 

• Ένταση της παρουσίας σε αγορές με καλές και ευνοϊκές οικονομικές 

συνθήκες 

Απειλές- Threats 

• Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα δημιουργεί πολλαπλά 

προβλήματα σε θέματα δανειοληψίας και εύρεσης ρευστότητας 

• Τα εισοδήματα των πολιτών διαχρονικά μειώνονται με αποτέλεσμα να 

στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές μεταφορών με χαμηλότερο κόστος, 

όπως οι υπεραστικές συγκοινωνίες 

• Η παρουσία των εταιριών χαμηλού κόστους τείνει να γίνεται ισχυρότερη 

με την πάροδο του χρόνου 

• Συχνές κρίσεις στο πετρέλαιο οδηγούν σε υψηλότερα κόστη λειτουργίας 

• Η δραστηριοποίηση σε πολλές αγορές του εξωτερικού ενέχει πάντα υψηλό 

κίνδυνο χώρας, αγοράς, πολιτικό, κτλ. 

 

 

3.2 Ανάλυση PEST 
 

Η ανάλυση PEST αποτελεί στην ουσία μια πιο ενδελεχή και λεπτομερή ανάλυση των 

παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μια 

εταιρία. Καθώς αυτό κρίνεται ποικιλόμορφο, η μέθοδος συγκεντρώνει τους 

παράγοντες αυτούς σε τέσσερις βασικές- κρίσιμες κατηγορίες που αφορούν στις 

γενικότερες πολιτικές-νομικές συνθήκες (Political factors), στις οικονομικές 

συνθήκες (Economic factors), στις κοινωνικές-πολιτισμικές συνθήκες (Social factors) 

και τέλος στις τεχνολογικές συνθήκες (Technological factors). Στόχος της ανάλυσης 

αυτής είναι η ουσιώδης μελέτη και διερεύνηση των χαρακτηριστικών που διέπουν το 

εξωτερικό περιβάλλον της υπό μελέτη εταιρίας ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να 

μπορεί να σχηματίσει μια εις βάθους εικόνα των όσων τείνουν να επηρεάζουν την 

εταιρία και την όλη στρατηγική πορεία της (Peng & Nunes, 2007). 
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Διερευνώντας το περιβάλλον της Aegean Airlines, η ανάλυση PEST έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 3.2: Ανάλυση PEST Aegean Airlines 

 

Πολιτικοί-νομικοί παράγοντες  

• Στην Ελλάδα που αποτελεί τη χώρα έδρας της εταιρίας υπάρχει τα πρόσφατα 

έτη έντονη πολιτική αναστάτωση, με αποτέλεσμα την συχνή εναλλαγή 

κυβερνήσεων και πολιτικών εξελίξεων 

• Ο κλάδος αερομεταφορών αποτελεί αντικείμενο ρυθμίσεων, καθώς σχετίζεται 

με την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος λόγω των ρύπων που ενέχει η λειτουργία των αεροσκαφών 

• Ο φόβος των τρομοκρατικών επιθέσεων εντείνει την συχνότητα υλοποίησης 

διεθνών συνθηκών που συνήθως καθιστούν το έργο των αερομεταφορέων πιο 

χρονοβόρο και ευαίσθητο σε αλλαγές 

Οικονομικοί παράγοντες 

• Η χρηματοπιστωτική ύφεση που χαρακτηρίζει τη χώρα καθιστά εξαιρετικά 

δύσκολη την εύρεση ρευστότητας 

• Η μείωση των εισοδημάτων των πολιτών καθιστούν συχνά απαγορευτικές τις 

τιμές των αεροπορικών ναύλων (με εξαίρεση τις εταιρίες χαμηλού κόστους) 

• Πέραν της ελληνικής αγοράς, αγορές του εξωτερικού ευδοκιμούν και τείνουν 

να φέρουν υψηλή ζήτηση για τις υπηρεσίες του κλάδου 

• Η απελευθέρωση των αγορών διεθνώς ενέτεινε σημαντικά τον ανταγωνισμό 

σε διεθνές επίπεδο 

• Η γενικευμένη ύφεση στο εσωτερικό και η ύπαρξη οικονομικών 

προβλημάτων αποθαρρύνει τους επενδυτές, εγχώριους και ξένους 

Κοινωνικοί- πολιτισμικοί παράγοντες 

• Ο φόβος περί τρομοκρατίας αποτρέπει πολλούς πελάτες από την απόφαση 

πτήσης 

• Οι δυσμενείς προσδοκίες για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας καθιστούν 

τα νοικοκυριά φειδωλά σε αγορές υπηρεσιών τουρισμού, κλάδος άμεσα 

συνδεδεμένος με αυτόν των αερομεταφορών 
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• Η χρήση του Διαδικτύου έχει κάνει ευκολότερη την διάδοση γνώσεων και 

ανταλλαγή εμπειριών, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να θεωρεί τα ταξίδια τμήμα 

του τρόπου ζωής της 

Τεχνολογικοί παράγοντες 

• Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό σε θέματα ανάπτυξης 

πατέντων και τεχνολογικών καινοτομιών 

• Υπάρχουν πάντα περιθώρια ανάπτυξης συστημάτων ελαχιστοποίησης ρύπων 

και καυσίμων 

• Οι δαπάνες που τείνουν να πραγματοποιούν οι εταιρίες του κλάδου 

αερομεταφορών διεθνώς αυξάνονται διαχρονικά 

• Η ύπαρξη προτύπων πιστοποίησης (όπως αυτό που έχει λάβει η Aegean) 

συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της 

εταιρίας και του κοινού καλού 

 

 

3.3 Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter 
 

Προκειμένου να αναλύσει το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, ο Porter 

εστίασε στους βασικότερους πέντε παράγοντες που κατά την άποψή του επιδρούν 

περισσότερο στην πορεία, επιτυχία και βιωσιμότητα της υπό μελέτη εταιρίας. Το 

μοντέλο του αναλύει έτσι την δύναμη (force) που κάθε ένας από τους παράγοντες 

αυτούς ενέχει για την εταιρία. Οι τελευταίοι αφορούν στους προμηθευτές, στους 

αγοραστές, στα υποκατάστατα προϊόντα, στην απειλή εισόδου στον κλάδο νέων 

εταιριών και εντέλει στον ανταγωνισμό, που κατά βάση καθορίζεται από τους 

προηγούμενους τέσσερις παράγοντες (Παπαδάκης, 2007): 
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Εικόνα 3.1: Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter 

 

Αναφορικά με την Aegean Airlines, η ανάλυση του μοντέλου των 5 Δυνάμεων έχει 

ως εξής: 

 

Πίνακας 3.3: Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter-Aegean Airlines 

Δύναμη προμηθευτών 

Οι καθημερινές διεργασίες και λειτουργίες της Aegean βασίζονται μεταξύ άλλων σε 

μεγάλο βαθμό στην άριστη σχέση που η τελευταία διατηρεί με τους προμηθευτές της. 

Ως αερομεταφορέας, η εν λόγω εταιρία χρειάζεται διαφόρων ειδών προμήθειες, όπως 

τα καύσιμα του στόλου, η τεχνική υποστήριξη, η παροχή σε αυτήν συστημάτων 

πλοήγησης-ασφάλειας, η χρήση φορείων και αμαξιδίων, τρόφιμα και ποτά που 

παρέχει στους πελάτες εν ώρα πτήσης, τα είδη δώρων και καλλυντικών που 

πωλούνται κατά τη διάρκεια των πτήσεων εξωτερικού, κ.α (Healy & Palepu, 2012/ 

IATA, 29/04/2013). Για όλες αυτές τις ανάγκες, η Aegean συνεργάζεται επί σειράς 

ετών με συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως η Goldair και η Hertz, με τους οποίους 

υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και εκτίμησης (Δικτυακός τόπος 

https://el.about.aegeanair.com/synergates/non-airline-partners/). Η παροχή των 

υπηρεσιών και προϊόντων των εταιριών αυτών συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 

Δύναμη 
υφιστάμενου 

ανταγωνισμού

Δύναμη 
προμηθευτών

Δύναμη 
υποκατάστατων 

προϊόντων

Δύναμη 
απειλής 

εισόδου νέων 
ανταγωνιστών 

στον κλάδο

Δύναμη 
αγοραστών
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αξιοπιστία της Aegean, καθώς η ποιότητα των υπηρεσιών της βασίζεται στην 

ποιότητα των υπηρεσιών των προμηθευτών της. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

διαπραγματευτική δύναμη αυτών είναι πολύ υψηλή. 

Δύναμη αγοραστών 

Ο εν λόγω παράγοντας αφορά τόσο στους μεμονωμένους πελάτες που αναζητούν 

εισιτήρια όσο και στους διανομείς- πράκτορες προσφοράς τουριστικών προϊόντων 

(ταξιδιωτικά πρακτορεία). Τα τελευταία χρόνια, η αλματώδης πρόοδος της 

Τεχνολογίας και της Πληροφορικής έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημάτων 

σύγκρισης και εύρεσης των καλύτερων υπηρεσιών σε ταξιδιωτικά πακέτα, όπως η 

εύρεση και σύγκριση των φθηνότερων ναύλων για κάθε προορισμό σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία. Στα συστήματα αυτά, πλέον έχουν πρόσβαση και οι μεμονωμένοι 

πελάτες που δύνανται να προβούν σε τέτοια αναζήτηση μέσω Διαδικτύου (Healy & 

Palepu, 2012/ IATA, 29/04/2013). Έτσι, αυτοί έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

πολλών αερομεταφορέων. Παράλληλα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν στη διάθεση 

τους ακόμη πιο εξελιγμένα σχετικά συστήματα, όπως το Galileo και το Amadeus, που 

δίνουν ακόμη πιο σύνθετες προσφορές. Η δυνατότητα χρήσης τέτοιων εργαλείων, σε 

συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς των αερομεταφορών και των μεταξύ 

των εταιριών συνεργασιών, καθιστά τους αγοραστές παντός τύπου πολύ ισχυρούς 

κατά την αγοραστική τους απόφαση σε εισιτήρια (Fountoulaki et al., 2015). Έτσι, 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι η διαπραγματευτική δύναμη αυτών είναι πολύ υψηλή. 

Δύναμη απειλής εισόδου νέων εταιριών στον κλάδο 

Η δυνατότητα εισόδου στον κλάδο των αερομεταφορών της Ελλάδας είναι σίγουρα 

περιορισμένη. Η είσοδος σε μια τέτοια αγορά μιας νέας επιχείρησης απαιτεί υψηλό 

κόστος εισόδου, κατοχή τεχνολογίας και απόκτηση τεχνογνωσίας, ενώ η εμπιστοσύνη 

του κοινού προς αυτήν είναι, πέραν των προηγούμενων, ένας βασικός παράγοντας 

που όμως απαιτεί χρόνο (IATA, 29/04/2013). Η κατοχή των μεγάλων μεριδίων 

αγοράς από λίγους μεγάλου μεγέθους παίκτες κάνει την αγορά έντονα ολιγοπωλιακή 

(Γκύζης, 10/02/2016), που εξ ορισμού αποτελεί μια μορφή αγοράς με περιορισμένη 

δυνατότητα εισόδου στον κλάδο (Παπαδάκης, 2007). Έτσι, η απόφαση εισόδου στην 

ελληνική αγορά αερομεταφορών κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη και συνεπώς η δύναμη 

της εμφάνισης νέων ανταγωνιστών κρίνεται πολύ χαμηλή. 

Δύναμη υποκατάστατων προϊόντων 

Η ιδιομορφία της ελληνικής επικράτειας υποστηρίζει σημαντικά την επιλογή 
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εναλλακτικών μέσων μεταφοράς πέραν του αεροπλάνου. Οι μικρές χερσαίες 

αποστάσεις που χαρακτηρίζουν κατά βάση τη χώρα επιτρέπουν την χρήση τρένου, 

λεωφορείου και πλέον αυτοκινήτου πιο εντατικά από ότι στο παρελθόν, καθότι τα 

τελευταία έτη ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα, όπως η Εγνατία Οδός, που 

καθιστούν εύκολα τα ταξίδια μέσω αυτοκινήτου και λεωφορείου. Επιπρόσθετα, σε 

τέτοιου τύπου αποστάσεις, τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς έχουν το πλεονέκτημα 

του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με την χρήση του αεροπλάνου, παράγοντας που 

τα πρόσφατα έτη είναι καθοριστικός για την αγοραστική απόφαση των ελληνικών 

νοικοκυριών. Σε νησιωτικούς προορισμούς, το πλοίο συνεχίζει να αποτελεί κλασική 

επιλογή των ταξιδιωτών, όμως λόγω του έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο των 

αερομεταφορών, οι αεροπορικές εταιρίες κατορθώνουν τα πρόσφατα έτη να 

κερδίσουν έδαφος σε σχέση με τις ακτοπλοϊκές (Δικτυακός τόπος metaforespress.gr, 

03/08/2016). Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η διαπραγματευτική δύναμη των 

υποκατάστατων προϊόντων είναι μέτρια. 

Δύναμη υφιστάμενου ανταγωνισμού 

Οι συνθήκες που επικρατούν στον ελληνικό κλάδο αερομεταφορών καθιστούν την 

αγορά έντονα ολιγοπωλιακή, με λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρίες να κατέχουν την 

συντριπτική μερίδα της αγοράς και λίγες μικρού μεγέθους να μάχονται τόσο για 

επιβίωση όσο και την απόκτηση έστω λίγου μεγαλύτερου μεριδίου. Η συνένωση της 

Aegean και της Olympic έκανε τις συνθήκες ακόμη πιο ολιγοπωλιακές, ενώ τα 

τελευταία έτη η εμφάνιση των εταιριών χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair, στις 

πτήσεις εσωτερικού έχει επίσης εντείνει τον ανταγωνισμό (Δικτυακός τόπος 

centreforaviation.com, 23/01/2014/ Babić et al., 2014). Συγκεκριμένα, το 2015 τα 

μερίδια αγοράς κατέχονται από την Aegean - Olympic σε ποσοστό 52%, από την 

Ryanair σε ποσοστό 47% και από μικρότερους παρόχους (όπως η Ellinair) να 

καταλαμβάνουν το ελάχιστο υπόλοιπο ποσοστό στο σύνολο της αγοράς (Γκύζης, 

10/02/2016). Οι εταιρίες ανταγωνίζονται έντονα σε προσφορά όσο το δυνατόν 

χαμηλότερων ναύλων, περισσότερων προορισμών και φυσικά καλής σχέσης τιμή-

ποιότητα (value for money) (IATA, 29/04/2013). Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

δύναμη του υφιστάμενου ανταγωνισμού είναι εξαιρετικά υψηλή. 
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3.4 Ανάλυση Διεθνοποίησης 
 

H βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι μια εταιρία έχει διάφορους λόγους για τους οποίους 

αποφασίζει να εισέλθει σε μια ξένη αγορά. Η είσοδος σε μια αγορά του εξωτερικού 

αποτελεί πάντα μια σύνθετη απόφαση, καθώς αυτό ενέχει σημαντικούς κινδύνους και 

σαφώς χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης βασίζεται 

στην απλή οικονομική λογική ότι τα αναμενόμενα έσοδα από την δραστηριοποίηση 

της επιχείρησης στο εξωτερικό θα είναι μεγαλύτερα από τα κόστη εισόδου και σαφώς 

από πιθανές ζημίες λόγω ύπαρξης κινδύνων (Calof & Beamish, 1995/ Μελάς, 2005/ 

Παπαδάκης, 2007). 

Έτσι, μια εταιρία κατά κύριο λόγο αποφασίζει να επεκταθεί σε ξένες αγορές αν 

συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους (Calof & Beamish, 1995/ 

Μελάς, 2005): 

• Η εταιρία αποσκοπεί σε αύξηση του κύκλου εργασιών της μέσω πώλησης των 

προϊόντων/ υπηρεσιών της σε νέους πελάτες, 

• Η εταιρία χαρακτηρίζεται από σύνθετη παραγωγή, η οποία χρειάζεται και 

απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία που η ξένη αγορά –στόχος διαθέτει σε 

σύγκριση με την εγχώρια, 

• Η εταιρία επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους που βρίσκονται σε 

πληθώρα στην αγορά αυτή, με αποτέλεσμα η απόκτησή τους να είναι πιο 

εύκολη και λιγότερο δαπανηρή. 
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Η θεωρία επίσης υποστηρίζει ότι η διεθνοποίηση μιας εταιρίας γίνεται βάσει κάποιων  

σταδίων, τα οποία συγκεκριμένα είναι τα εξής τρία (Παπαδάκης, 2007): 

• 1ο στάδιο διεθνοποίησης: η εταιρία απλώς εξάγει τα προϊόντα της στη ξένη 

αγορά, 

• 2ο στάδιο διεθνοποίησης: η εταιρία προβαίνει σε σύναψη συμφωνιών με 

εγχώριες εταιρίες της αγοράς- στόχου, ώστε να εισέλθει εκεί μέσω μιας 

έμπιστης συνεργασίας, 

• 3ο στάδιο διεθνοποίησης: η εταιρία προβαίνει σε παροχή δικαιωμάτων 

παραγωγής και πώλησης των προϊόντων/ υπηρεσιών της, όπως μέσω 

συμβάσεων franchising, ή μέσω ίδρυσης θυγατρικών στη χώρα- στόχο. 

  

Βάσει των παραπάνω θεωριών και της ως τώρα προηγηθείσας ανάλυσης, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η Aegean Airlines αποφάσισε την έξοδό της από τα ελληνικά 

σύνορα και την δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό κυρίως λόγω αύξησης των 

πωλήσεών της. Ως αεροπορική εταιρία, το αντικείμενο δράσης της αφορά σε παροχή 

υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η προμήθεια πόρων που απαιτεί η καθημερινή της 

λειτουργία να γίνεται είτε από ελληνικές εταιρίες ή από εταιρίες εξειδικευμένων 

υπηρεσιών με τις οποίες αυτή ήδη συνεργάζεται, ακόμη και πριν διεθνοποιήσει τις 

δραστηριότητές της. Η έξοδος όμως της Aegean Airlines από την ελληνική 

επικράτεια της εξασφαλίζει το πλεονέκτημα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου 

επιβατών σε σχέση με τις πτήσεις αμιγώς στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται 

αυξημένες πωλήσεις. 

Επιπρόσθετα, η εταιρία διεθνοποιήθηκε μέσω σύναψης στρατηγικών συμμαχιών 

διαχρονικά με γνωστές αεροπορικές εταιρίες διεθνούς βεληνεκούς, όπως η Lufthansa, 

όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας. Συνεπώς, η 

Aegean Airlines ακλούθησε το δεύτερο στάδιο διεθνοποίησης, με αποτέλεσμα να 

εδραιώσει την καλή της φήμη και στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες 

δραστηριοποιείται λόγω των σημαντικών συνεργασιών που έχει συνάψει.    
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Κεφάλαιο 4: Χρηματοοικονομική ανάλυση (Περίοδος 2011-2015) 
 

4.1 Η ανάγκη αποτίμησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας 
εταιρίας 
 

Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές ομάδες ενδιαφερόμενων για την πορεία 

μιας επιχείρησης. Μεταξύ άλλων θεωριών, αυτή των ενδιαφερόμενων μερών 

(stakeholder theory) υποστηρίζει ότι η εταιρία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για 

την πορεία της και για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της στα 

πλαίσια της διαφάνειας των λειτουργιών και της διευκόλυνσης ενημέρωσης όλων των 

μερών που φέρουν ενδιαφέρον για την εταιρία, όπως οι πελάτες, προμηθευτές, 

μέτοχοι, εργαζόμενοι, Κράτος, κ.α (Jensen, 2001/ Freeman et al., 2004). 

Σήμερα, η νομοθεσία σχεδόν όλων των οικονομιών ορίζει την δημοσίευση των 

βασικών οικονομικών καταστάσεων των εταιριών ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

δύνανται να προβούν σε χρήση των δεδομένων αυτών. Αυτοί τότε είναι σε θέση μέσω 

ειδικών τεχνικών και μεθόδων να μελετήσουν εις βάθος μια εταιρία και να 

σχηματίσουν μια αντικειμενική εικόνα για την πορεία και την αναμενόμενη εξέλιξή 

της (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). 

Στο σημείο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν σε δύο διαφορετικές 

αναλύσεις, τη χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ή την 

αποτίμηση της αξίας της εταιρίας (ή φυσικά και των δύο). Στην πρώτη περίπτωση,  ο 

μελετητής χρησιμοποιεί τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων και μέσω 

ειδικών τεχνικών μπορεί να μελετήσει την δομή των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρίας, των κεφαλαίων της και των πωλήσεών της (ανάλυση κάθετη ή κοινού 

μεγέθους). Επίσης, δύναται να μελετήσει διαχρονικά την εξέλιξη των μεγεθών αυτών 

θέτοντας κάποιο έτος- βάση (οριζόντια ανάλυση). Πέραν αυτών, η χρήση άλλων 

μεθόδων, όπως αυτή των αριθμοδεικτών όπου εκτιμώνται ορισμένοι δείκτες 

ενδεικτικοί της κατάστασης της εταιρίας ανά πεδίο ενδιαφέροντος (πχ. ρευστότητα, 

αποδοτικότητα, κ.α.), είναι εξίσου διαδεδομένη (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ 

Νιάρχος, 2004).  

Στην δεύτερη περίπτωση, ο μελετητής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει προσεγγιστικά την 

αξία που έχει συνολικά η επιχείρηση υπό εξέταση. Αν και αυτό στην πράξη φέρει 
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σημαντικές δυσκολίες υλοποίησης, εντούτοις η προσπάθεια αποτίμησης της αξίας 

μιας εταιρίας αποτελεί ένα αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος. Οι λόγοι για αυτό 

είναι διάφοροι, μεταξύ των οποίων η επιθυμία επένδυσης κεφαλαίου στην εταιρία ή η 

προσέλκυση αντίστοιχα αυτού και ο καθορισμός της τιμής της με στόχο αυτή να 

πωληθεί σε άλλον επιχειρηματία (Fernandez, 2002/ Fernández, 2007/ Healy & 

Palepu, 2012). Η θεωρία περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους αποτίμησης, όπως 

(Fernández, 2007): 

• οι μέθοδοι που βασίζονται σε δεδομένα από τον Ισολογισμό, όπως αυτή της 

λογιστικής αξίας (book value), 

• οι μέθοδοι που βασίζονται στην αποτίμηση από εξωτερικούς φορείς, 

• οι μέθοδοι που βασίζονται στην Ταμειακές Ροές, όπως αυτή των ελεύθερων 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, 

• οι μέθοδοι που βασίζονται στα options, όπως το option pricing model. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, η αποτίμηση της Aegean Airlines θα γίνει με την 

μέθοδο των ελεύθερων προεξοφλημένων ταμειακών ροών, η οποία θα αναλυθεί και 

θα εφαρμοστεί στο επόμενο κεφάλαιο. Πριν αυτό λάβει χώρα, θεωρείται σκόπιμο να 

διεξαχθεί χρηματοοικονομική ανάλυση της υπό μελέτη εταιρίας για τα τελευταία 

πέντε έτη ώστε να σχηματιστεί μια αντικειμενική άποψη για την εξέλιξη των μεγεθών 

της και την συνολική της πορεία, γεγονός που θα διευκολύνει τόσο την μετέπειτα 

αποτίμηση όσο και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την οικονομική 

πορεία της εταιρίας.  

 

4.2 Παρουσίαση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της Aegean 
Airlines 2011-2015 
 

Προκειμένου να διεξαχθεί χρηματοοικονομική ανάλυση για την υπό μελέτη εταιρία, 

κρίθηκε σκόπιμο να συνταχθεί ένας πίνακας με τα βασικότερα εκ των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που η εταιρία δημοσιοποιεί στις επίσημες ετήσιες 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην 

μετέπειτα ανάλυση. Η περίοδος υπό μελέτη είναι η πενταετία 2011-2015, χρονικό 

διάστημα στο οποίο η χώρα βρίσκεται υπό ύφεση και παράλληλα διερευνά την 
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πορεία της εταιρίας δύο έτη πριν την εξαγορά της Olympic Air (2011-2012) και τρία 

έτη μετά (2013-2015) (Δικτυακός τόπος 

https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/oikonomikes-katastaseis/): 

 

Πίνακας 4.1: Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη Aegean Airlines 2011-2015 

ποσά σε χιλ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 98.944,87 89.240,61 81.004,81 80.488,90 103.937,97 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5.975,14 5.331,19 10.951,28 13.237,74 13.181,67 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 52.425,11 47.089,63 76.944,50 87.648,24 104.475,87 
ΛΟΙΠΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 188.949,03 162.680,08 251.248,08 253.126,68 277.019,48 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 247.349,28 215.100,90 339.143,86 354.012,66 394.677,02 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 418.489,41 396.869,01 561.356,15 629.966,34 668.834,02 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 169.318,93 154.370,39 212.877,24 218.992,31 221.974,43 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 111.420,89 108.307,42 133.642,64 125.176,63 113.884,78 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 137.749,53 134.191,20 214.836,27 285.797,41 332.974,81 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 249.170,42 242.498,62 348.478,91 410.974,04 446.859,59 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 418.489,41 396.869,01 561.356,15 629.966,34 668.834,02 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 668.217,77 562.857,61 698.916,50 911.793,70 982.963,61 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 665.784,41 541.549,05 593.124,86 765.115,42 849.119,23 
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 2.433,36 21.308,56 105.791,64 146.678,28 133.844,38 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, -30.682,09 -8.878,61 77.690,48 106.239,39 97.204,19 

https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/oikonomikes-katastaseis/
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -31.152,60 -12.618,40 75.075,47 94.890,69 100.316,89 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 
ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -31.623,89 -16.478,34 58.506,86 75.786,44 52.974,95 

 

 

4.3 Ανάλυση τάσης 
 

Η εν λόγω μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρίας αποσκοπεί να μελετήσει τη διαχρονική εξέλιξη αυτών, 

θέτοντας ένα έτος- βάση και κατόπιν οι τιμές των στοιχείων των επόμενων ετών 

υπολογίζονται αναλογικά με τις τιμές του έτους αυτού. 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, το έτος 2011 που αποτελεί το πρώτο χρονικά 

στην υπό εξέταση περίοδο τίθεται ως έτος – βάση. Έτσι οι τιμές όλων των στοιχείων 

του 2011 θεωρούνται ως το 100% (των ίδιων τιμών της χρονιάς αυτής) και οι τιμές 

των επόμενων ετών υπολογίζονται ως ποσοστό αυτού (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 

2000): 

 

Πίνακας 4.2: Καταστάσεις τάσης Aegean Airlines 2011-2015 με έτος – βάση το 2011 

ποσά σε χιλ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 90% 82% 81% 105% 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 100% 89% 183% 222% 221% 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 100% 90% 147% 167% 199% 
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 100% 86% 133% 134% 147% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 87% 137% 143% 160% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 95% 134% 151% 160% 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100% 91% 126% 129% 131% 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100% 97% 120% 112% 102% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100% 97% 156% 207% 242% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100% 97% 140% 165% 179% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 95% 134% 151% 160% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100% 84% 105% 136% 147% 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100% 81% 89% 115% 128% 
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 100% 876% 4348% 6028% 5500% 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 100% 29% -253% -346% -317% 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100% 41% -241% -305% -322% 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 100% 52% -185% -240% -168% 

 

 

Αναφορικά με τις καταστάσεις τάσης του Ενεργητικού, γίνεται εμφανές ότι 

διαχρονικά τα Πάγια Στοιχεία μειώθηκαν ως το 2014, ενώ το 2015 ο όμιλος αποκτά 

αξία παγίων μεγαλύτερη και από αυτή του 2011. Τα Αποθέματα εμφανίζουν 

διαχρονικά σημαντική αύξηση, με εξαίρεση το 2012, γεγονός που ενδεχομένως 

υποδηλώνει την ανάγκη διατήρησης περισσότερων εμπορευμάτων για την 

εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου επιβατών. Ίδια πορεία ακολουθεί και το μέγεθος 

των Απαιτήσεων κατά πελατών (με εξαίρεση το 2012), γεγονός που ενδεχομένως 

υποδηλώνει την αδυναμία της εταιρίας να εισπράξει εγκαίρως τις οφειλές κατά 

τρίτων ή ταυτόχρονα την πραγματοποίηση μεγαλύτερου ύψους πιστωτικών 

πωλήσεων. Παρόμοια πορεία ακολουθεί και το Σύνολο των Λοιπών 

Κυκλοφορούντων Στοιχείων όπως και αυτό του Συνόλου Ενεργητικού. Η διαχρονική 

εξέλιξη των περισσότερων εκ των μεγεθών αυτών εμφανίζεται παρακάτω 

διαγραμματικά: 
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Διάγραμμα 4.1: Διαχρονική πορεία Συνόλου Παγίου Ενεργητικού- Ανάλυση Τάσης Aegean 
Airlines 2011-2015 

 

 

Διάγραμμα 4.2: Διαχρονική πορεία Αποθεμάτων- Ανάλυση Τάσης Aegean Airlines 2011-2015 
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Διάγραμμα 4.3: Διαχρονική πορεία Απαιτήσεων κατά Πελατών- Ανάλυση Τάσης Aegean 
Airlines 2011-2015 

 

 

Διάγραμμα 4.4: Διαχρονική πορεία Συνόλου Ενεργητικού- Ανάλυση Τάσης Aegean Airlines 
2011-2015 

 

Αναφορικά με τις καταστάσεις τάσης του Παθητικού, γίνεται εμφανές ότι διαχρονικά 
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το 2012, ο όμιλος δεν φέρει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις1. Οι 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (με εξαίρεση το 2012) αυξάνονται διαχρονικά. Και 

πάλι, κρίνεται άξιο λόγου να αναφερθεί ότι ο όμιλος από το 2013 και μετά δεν φέρει 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις2. Σαν άθροισμα των δύο τελευταίων 

μεγεθών, το Σύνολο των Υποχρεώσεων αυξάνεται διαχρονικά (με εξαίρεση το 2012), 

πορεία που ομοίως ακολουθεί και το Σύνολο του Παθητικού. Η διαχρονική εξέλιξη 

των περισσότερων εκ των μεγεθών αυτών εμφανίζεται παρακάτω διαγραμματικά: 

 

 

Διάγραμμα 4.5: Διαχρονική πορεία Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων- Ανάλυση Τάσης Aegean 
Airlines 2011-2015 

                                                            
1 Αυτό πηγάζει από την μελέτη των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων. 
2 Ομοίως. 
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Διάγραμμα 4.6: Διαχρονική πορεία Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων- Ανάλυση Τάσης Aegean 
Airlines 2011-2015 
 

 

Διάγραμμα 4.7: Διαχρονική πορεία Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων- Ανάλυση Τάσης Aegean 
Airlines 2011-2015 
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Διάγραμμα 4.8: Διαχρονική πορεία Συνόλου Υποχρεώσεων- Ανάλυση Τάσης Aegean Airlines 
2011-2015 
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καθώς θέτει ως έτος- βάση το 2011 σημειώνει με αρνητικό πρόσημο την θετική 

εξέλιξη αυτών στα επόμενα έτη. Έτσι, και τα τρία αυτά μεγέθη διαχρονικά περνούν 

από φάση αρνητικών αποτελεσμάτων σε κερδοφορία. Η διαχρονική εξέλιξη των 

περισσότερων εκ των μεγεθών αυτών εμφανίζεται παρακάτω διαγραμματικά: 
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Διάγραμμα 4.9: Διαχρονική πορεία Κύκλου Εργασιών- Ανάλυση Τάσης Aegean Airlines 2011-
2015 

 

 

Διάγραμμα 4.10: Διαχρονική πορεία Κόστους Πωληθέντων- Ανάλυση Τάσης Aegean Airlines 
2011-2015 
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Διάγραμμα 4.11: Διαχρονική πορεία Μικτών Κερδών- Ανάλυση Τάσης Aegean Airlines 2011-
2015 

 

 

Διάγραμμα 4.12: Διαχρονική πορεία Καθαρών Κερδών μετά φόρου- Ανάλυση Τάσης Aegean 

Airlines 2011-20153 

 

 

                                                            
3 Η καθοδική πορεία του μεγέθους οφείλεται σε έξοδο από περιοχή ζημιών και κατόπιν σε είσοδο σε 
περιοχή κερδοφορίας (σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2011). 
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4.4 Κάθετη Ανάλυση 
 

Η εν λόγω μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρίας αποσκοπεί να μελετήσει την διάρθρωση αυτών στα 

πλαίσια μιας χρονιάς, θέτοντας ένα μέγεθος- βάση και κατόπιν οι τιμές των 

υπολοίπων μεγεθών του έτους υπολογίζονται αναλογικά με τις τιμές του μεγέθους 

αυτού. 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, στο Ενεργητικό επιλέχθηκε ως μέγεθος- βάση 

το Σύνολο Ενεργητικού, στο Παθητικό το Σύνολο Παθητικού και στα Αποτελέσματα 

Χρήσης ο Κύκλος Εργασιών. Έτσι οι τιμές όλων των εν λόγω μεγεθών θεωρούνται 

ως το 100% (των τιμών τους) και οι τιμές των υπολοίπων μεγεθών υπολογίζονται ως 

ποσοστό αυτού (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000): 

 

Πίνακας 4.3: Κάθετη Ανάλυση Aegean Airlines 2011-2015  

ποσά σε χιλ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24% 22% 14% 13% 16% 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1% 1% 2% 2% 2% 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 13% 12% 14% 14% 16% 
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 45% 41% 45% 40% 41% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59% 54% 60% 56% 59% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40% 39% 38% 35% 33% 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27% 27% 24% 20% 17% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 33% 34% 38% 45% 50% 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 60% 61% 62% 65% 67% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100% 100% 100% 100% 100% 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100% 96% 85% 84% 86% 
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0% 4% 15% 16% 14% 
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ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -5% -2% 11% 12% 10% 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -5% -2% 11% 10% 10% 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -5% -3% 8% 8% 5% 

 

Αναφορικά με το Ενεργητικό, η κάθετη ανάλυση δείχνει ότι το 2011 το μεγαλύτερο 

τμήμα της αξίας αυτού κατέχει το Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και 

μικρότερο τα Αποθέματα. Το 2012 η τάση αυτή συνεχίζεται, αν και τόσο το Σύνολο 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού όσο και τα υπόλοιπα μεγέθη είναι μικρότερα σαν 

ποσοστά του Ενεργητικού. Ίδια τάση ακολουθούν τα μεγέθη και το 2013, αν και το 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχει αυξηθεί σαν τμήμα του Ενεργητικού. Το 

2014 και το 2015, τα μεγέθη ακολουθούν παρόμοια πορεία σε σχέση με τα 

παρελθόντα έτη, αν και η εικόνα του 2015 (ως πιο πρόσφατου έτους) μαρτυρά την 

πτώση της αξίας των Παγίων σαν τμήμα του Ενεργητικού, την αύξηση διαχρονικά 

των Απαιτήσεων, της πτώσης των Λοιπών Στοιχείων του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού και την διατήρηση του Συνόλου Κυκλοφορούντος Ενεργητικού σε 

παρόμοια επίπεδα καθόλη την υπό εξέταση περίοδο. 

Αναφορικά με το Παθητικό, η κάθετη ανάλυση δείχνει ότι το 2011 το μεγαλύτερο 

τμήμα της αξίας αυτού κατέχει το Σύνολο Υποχρεώσεων, με τις Βραχυπρόθεσμες να 

είναι μεγαλύτερες από τις Μακροπρόθεσμες. Το 2012 το Σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων μειώνεται ως ποσοστό του Παθητικού, καθώς το Σύνολο Υποχρεώσεων 

αυξάνεται (συγκεκριμένα η αύξηση οφείλεται σε αύξηση των Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων). Ίδια τάση ακολουθούν τα μεγέθη και το 2013, καθώς τα Ίδια 

Κεφάλαια μειώνονται και οι Υποχρεώσεις αυξάνονται, γεγονός που οφείλεται τόσο 

σε αύξηση των Βραχυπρόθεσμων όσο και πτώση των Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων. Το 2014 και το 2015 η αξία των μεγεθών ως τμήμα του Παθητικού 

είναι όμοια με αυτή του 2013. Έτσι, διαχρονικά η εταιρία μειώνει την αξία των Ιδίων 

Κεφαλαίων της και αυξάνει τις Υποχρεώσεις της μέσω αύξησης των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. 

Αναφορικά με τα Αποτελέσματα Χρήσεως, η κάθετη ανάλυση δείχνει ότι το 2011 

σχεδόν όλο το Σύνολο του Κύκλου Εργασιών δαπανήθηκε στα Κόστη πωληθέντων, 

με αποτέλεσμα ο όμιλος να μην κατορθώσει να σημειώσει κερδοφορία. Το 2012, αν 

και πάλι σχεδόν όλη η αξία του Κύκλου Εργασιών δαπανήθηκε στα Κόστη 
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πωληθέντων, εντούτοις το μικρό περιθώριο του 4% που κατέχουν τα Μικτά Κέρδη 

δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει κερδοφορία στον όμιλο. Το 2013, η εικόνα των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως αλλάζει, καθώς ο όμιλος καταφέρνει να περάσει σε φάση 

κερδοφορίας και μάλιστα της τάξης του 8% των πωλήσεων. Όμοια πορεία 

ακολουθούν τα μεγέθη και το 2014 και το 2015. 

 

4.5 Ανάλυση αριθμοδεικτών 
 

Η μέθοδος των αριθμοδεικτών είναι, όπως αναλύθηκε παραπάνω, μια διαδεδομένη 

τεχνική υπολογισμού ορισμένων μεγεθών που συνολικά με την μελέτη του 

εσωτερικού- εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και με συγκριτική μελέτη των δεικτών 

αυτών (τόσο διαχρονικά στην ίδια εταιρία, όσο πιθανόν και μεταξύ δύο ή 

περισσότερων εταιριών ίδιου κλάδου) μπορεί να συμβάλει στον σχηματισμό μιας 

αντικειμενικής εικόνας για την εταιρία αυτή (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ 

Νιάρχος, 2004). 

Οι αριθμοδείκτες διακρίνονται σε ορισμένες κατηγορίες, καθεμία εκ των οποίων 

αποσκοπεί να καλύψει μια θεματική ενότητα επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έτσι, οι 

διασημότερες από τις κατηγορίες αυτές είναι οι δείκτες Ρευστότητας, 

Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας και Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (Ευθύμογλου & 

Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει πλήθος δεικτών, 

από τους οποίους επιλέχθησαν οι πιο γνωστοί προς εφαρμογή για την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Aegean Airlines. Οι δείκτες αυτοί 

παρουσιάζονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα, ενώ ακολουθεί λεπτομερής 

θεωρητική και κριτική ανάλυση του καθενός μεμονωμένα: 
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Πίνακας 4.4: Αριθμοδείκτες Aegean Airlines 2011-2015  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 1,80 1,60 1,58 1,24 1,19 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 1,75 1,56 1,53 1,19 1,15 

Δείκτης Κυκλ. Ταχύτητας Αποθεμάτων 111,43 101,58 54,16 57,80 64,42 

Δείκτης Κυκλ. Ταχύτητας Απαιτήσεων 12,75 11,95 9,08 10,40 9,41 

Δείκτης Ταχύτητας Εξοφλήσεως 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4,83 4,04 2,76 2,68 2,55 

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 0,36% 3,79% 15,14% 16,09% 13,62% 

Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων -18,68% -10,67% 27,48% 34,61% 23,87% 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού -7,33% -2,24% 13,84% 16,86% 14,53% 

Δείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια 40,46% 38,90% 37,92% 34,76% 33,19% 

Δείκτης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 147,16% 157,09% 163,70% 187,67% 201,31% 

 

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας μετρά την ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της με την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού. Ιδανικές τιμές θεωρούνται αυτές κοντά στο 2, ενώ η διαχρονική πτώση 

των τιμών στον δείκτη μαρτυρά αδυναμία της εταιρίας να καλύψει τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις μέσω των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων (Ευθύμογλου & 

Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤ή 𝛲𝛲𝛤𝛤𝛲𝛲𝛲𝛲𝛲𝛲ό𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 =  
𝛴𝛴ύ𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛫𝛫𝛲𝛲𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈ύ𝛤𝛤𝛲𝛲𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛦𝛦𝛤𝛤𝛤𝛤𝛫𝛫𝛦𝛦𝜏𝜏𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈ύ

𝛣𝛣𝛫𝛫𝜏𝜏𝛣𝛣𝛲𝛲𝛣𝛣𝛫𝛫ό𝜃𝜃𝛤𝛤𝛲𝛲𝜃𝜃𝛤𝛤𝜈𝜈 𝛶𝛶𝛣𝛣𝜈𝜈𝛣𝛣𝛫𝛫𝛤𝛤ώ𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.13: Διαχρονική πορεία Δείκτη Γενικής Ρευστότητας Aegean Airlines 2011-2015 

 

Το παραπάνω διάγραμμα καθιστά εμφανές ότι καταρχάς η τιμή του εν λόγω δείκτη 

είναι διαχρονικά κάτω από 2, αν και παραμένει μόνιμα πάνω από το 1, γεγονός που 

σημαίνει ότι ο όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό μελέτη πενταετίας είναι σε θέση 

να καλύψει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με την αξία των στοιχείων του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Παρόλα αυτά, η τάση αυτή αποδυναμώνεται 

διαχρονικά, καθώς οι τιμές του δείκτη εμφανίζονται μειούμενες. 

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας μετρά την ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της με την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού, χωρίς όμως να συνυπολογίζει αυτή των Αποθεμάτων. Ιδανικές τιμές 

θεωρούνται αυτές κοντά στο 1, ενώ αν οι τιμές του εν λόγω δείκτη διαφέρουν 

σημαντικά από αυτές του προηγούμενου, τότε προφανώς η εταιρία βασίζεται 

σημαντικά στην χρήση των Αποθεμάτων για την απόκτηση ρευστότητας 

(Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως 

εξής: 

Ά𝜃𝜃𝛤𝛤𝛲𝛲𝜏𝜏 𝛲𝛲𝛤𝛤𝛲𝛲𝛲𝛲𝛲𝛲ό𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 =  
𝛴𝛴ύ𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛫𝛫𝛲𝛲𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈ύ𝛤𝛤𝛲𝛲𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛦𝛦𝛤𝛤𝛤𝛤𝛫𝛫𝛦𝛦𝜏𝜏𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈ύ − 𝛢𝛢𝛣𝛣𝜈𝜈𝜃𝜃έ𝜃𝜃𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏

𝛣𝛣𝛫𝛫𝜏𝜏𝛣𝛣𝛲𝛲𝛣𝛣𝛫𝛫ό𝜃𝜃𝛤𝛤𝛲𝛲𝜃𝜃𝛤𝛤𝜈𝜈 𝛶𝛶𝛣𝛣𝜈𝜈𝛣𝛣𝛫𝛫𝛤𝛤ώ𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.14: Διαχρονική πορεία Δείκτη Άμεσης Ρευστότητας Aegean Airlines 2011-2015 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι η τιμή του εν λόγω δείκτη είναι διαχρονικά 

πάνω από το 1, γεγονός που σημαίνει ότι ο όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό 

μελέτη πενταετίας είναι σε θέση να καλύψει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με 

την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, χωρίς μάλιστα να 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση των Αποθεμάτων του. Αυτό είναι όμως και 

αναμενόμενο, λόγω της φύσης της δραστηριότητας του ομίλου (έχει αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών και όχι την πώληση αγαθών). Όπως και στον προηγούμενο δείκτη, 

η τάση αυτή αποδυναμώνεται διαχρονικά, καθώς οι τιμές του δείκτη εμφανίζονται 

μειούμενες. 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων μετρά την ταχύτητα με την οποία 

η εταιρία ανανεώνει τα αποθέματά της. Όσο πιο γρήγορα αυτά ανανεώνονται, τόσο 

πιο γρήγορα η εταιρία προβαίνει σε πωλήσεις (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ 

Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

𝛫𝛫𝛲𝛲𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈𝛫𝛫𝛤𝛤𝜏𝜏𝛤𝛤ή 𝛵𝛵𝜏𝜏𝛣𝛣ύ𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 𝛢𝛢𝛣𝛣𝜈𝜈𝜃𝜃𝛤𝛤𝜃𝜃ά𝛲𝛲𝜏𝜏𝛤𝛤 =  
𝛫𝛫ό𝛲𝛲𝛲𝛲𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛱𝛱𝜏𝜏𝜈𝜈𝜏𝜏𝜃𝜃έ𝛤𝛤𝛲𝛲𝜏𝜏𝛤𝛤

𝛢𝛢𝛣𝛣𝜈𝜈𝜃𝜃έ𝜃𝜃𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.15: Διαχρονική πορεία Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Aegean 
Airlines 2011-2015 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι αρχικά ως το 2013 οι τιμές του δείκτη 

μειώνονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο όμιλος ανανέωνε λιγότερο διαχρονικά τα 

αποθέματά του. Έκτοτε όμως, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Κύκλος 

Εργασιών αυξήθηκε σημαντικά το διάστημα 2013-2015 (πίνακας 4.1), ο δείκτης 

εμφανίζει αυξανόμενη πορεία στον δείκτη στα πρόσφατα έτη, υποδηλώνοντας την πιο 

γρήγορη ανανέωση των αποθεμάτων προφανώς λόγω αύξησης των πωλήσεων. 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων μετρά την ταχύτητα με την οποία 

η εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις από πελάτες. Όσο πιο γρήγορα αυτές 

εισπράττονται, τόσο πιο γρήγορα η εταιρία αποκτά την οφειλόμενη σε αυτή 

ρευστότητα (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται ως εξής4: 

𝛫𝛫𝛲𝛲𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈𝛫𝛫𝛤𝛤𝜏𝜏𝛤𝛤ή 𝛵𝛵𝜏𝜏𝛣𝛣ύ𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 𝛢𝛢𝛣𝛣𝜏𝜏𝛤𝛤𝛲𝛲ή𝛲𝛲𝛤𝛤𝜏𝜏𝛤𝛤 =  
𝛫𝛫ύ𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛦𝛦𝛫𝛫𝛦𝛦𝜏𝜏𝛲𝛲𝛤𝛤ώ𝛤𝛤

𝛢𝛢𝛣𝛣𝜏𝜏𝛤𝛤𝛲𝛲ή𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈
 

 

                                                            
4 Ο δείκτης αυτός επίσημα μετράται με τη χρήση των Πιστωτικών Πωλήσεων στον αριθμητή. Ελλείψει 
όμως σχετικής πληροφόρησης, χρησιμοποιήθηκαν οι συνολικές Πωλήσεις για την εκτίμησή του. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013 2014 2015

Δείκτης Κυκλ. Ταχύτητας 
Αποθεμάτων



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

50 
 

Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.16: Διαχρονική πορεία Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Aegean 
Airlines 2011-2015 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι αρχικά ως το 2013 οι τιμές του δείκτη μειώνονται, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι ο όμιλος αδυνατούσε να εισπράξει με την ίδια ταχύτητα τις 

οφειλές των πελατών του όπως στο παρελθόν. Το 2014 ο δείκτης εμφανίζει αυξημένη 

τιμή, όπως και στο 2015 που εμφανίζει λίγο μικρότερη σε σύγκριση με το 2014, τάση 

που υποδηλώνει ότι κατά τα πρόσφατα έτη ο όμιλος έκανε αυστηρότερη την 

πιστωτική πολιτική του ώστε να εισπράττει άμεσα τις οφειλές προς αυτόν. 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξοφλήσεως Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   

μετρά την ταχύτητα με την οποία η εταιρία ανανέωσε τη λήψη βραχυπρόθεσμης 

πίστωσης από προμηθευτές της. Υψηλές τιμές στο δείκτη υποδηλώνουν ότι η εταιρία 

προβαίνει σε τακτική λήψη βραχυπρόθεσμης πίστωσης (Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

𝛫𝛫𝛲𝛲𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝛫𝛫𝜈𝜈𝛫𝛫𝛤𝛤𝜏𝜏𝛤𝛤ή 𝛵𝛵𝜏𝜏𝛣𝛣ύ𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 𝛦𝛦𝛦𝛦ό𝛫𝛫𝜈𝜈𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏𝜈𝜈 𝛣𝛣𝛫𝛫𝜏𝜏𝛣𝛣.𝛶𝛶𝛣𝛣𝜈𝜈𝛣𝛣𝛫𝛫𝛤𝛤ώ𝛲𝛲𝛤𝛤𝜏𝜏𝛤𝛤

=  
𝛫𝛫ό𝛲𝛲𝛲𝛲𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛱𝛱𝜏𝜏𝜈𝜈𝜏𝜏𝜃𝜃έ𝛤𝛤𝛲𝛲𝜏𝜏𝛤𝛤
𝛣𝛣𝛫𝛫𝜏𝜏𝛣𝛣.𝛶𝛶𝛣𝛣𝜈𝜈𝛣𝛣𝛫𝛫𝛤𝛤ώ𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.17: Διαχρονική πορεία Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξοφλήσεως 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Aegean Airlines 2011-2015 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό μελέτη πενταετίας οι τιμές του 

δείκτη μειώνονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο όμιλος ανανεώνει όλο και λιγότερο 

διαχρονικά τις βραχυχρόνιες πιστώσεις. Η τάση αυτή ενδεχομένως υποδηλώνει ότι 

διαχρονικά ο όμιλος προσπαθεί να μετριάσει την εξασφάλιση της απαραίτητης 

χρηματοδότησης για τις καθημερινές δραστηριότητές του μέσω καθυστέρησης των 

βραχυχρόνιων οφειλών. 

Ο δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους εκτιμά το ποσοστό των πωλήσεων που 

μετατρέπεται σε μικτά κέρδη, μετά την αφαίρεση του Κόστους Πωληθέντων. Υψηλές 

τιμές στο δείκτη υποδηλώνουν ότι η εταιρία είναι σε θέση να επιτύχει υψηλό 

περιθώριο κερδοφορίας (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

𝛭𝛭𝛤𝛤𝛤𝛤𝛲𝛲ό 𝛱𝛱𝛤𝛤𝛫𝛫𝛤𝛤𝜃𝜃ώ𝛫𝛫𝛤𝛤𝜈𝜈 𝛫𝛫έ𝛫𝛫𝜌𝜌𝜈𝜈𝛲𝛲𝜈𝜈 =  
𝛭𝛭𝛤𝛤𝛤𝛤𝛲𝛲ά 𝛫𝛫έ𝛫𝛫𝜌𝜌𝜏𝜏

𝛫𝛫ύ𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛦𝛦𝛫𝛫𝛦𝛦𝜏𝜏𝛲𝛲𝛤𝛤ώ𝛤𝛤
∗ 100 
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.18: Διαχρονική πορεία Δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους Aegean Airlines 
2011-2015 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ως το 2014 οι τιμές του δείκτη αυξάνονται, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι ο όμιλος διαχρονικά κατόρθωσε να διακρατά 

μεγαλύτερο τμήμα των πωλήσεων ως μικτό αποτέλεσμα. Το 2015, η τιμή του δείκτη 

φαίνεται λίγο μειωμένη, αν και σε επίπεδο πολύ υψηλότερο σε σχέση με τα πρώτα 

έτη της εξεταζόμενης περιόδου.  

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity- ROE) εκτιμά τον 

βαθμό στον οποίο τα Ίδια Κεφάλαια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τη 

δημιουργία Καθαρής Κερδοφορίας. Είναι λογικό ότι υψηλές τιμές στο δείκτη 

υποδηλώνουν ότι η εταιρία χρησιμοποιεί αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαιά της για να 

δημιουργήσει κέρδος (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

𝛢𝛢𝛣𝛣𝜈𝜈𝜌𝜌𝜈𝜈𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤ό𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 𝛪𝛪𝜌𝜌ί𝜏𝜏𝛤𝛤 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫𝜏𝜏𝜈𝜈𝜏𝜏ί𝜏𝜏𝛤𝛤 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) =  
𝛫𝛫𝜏𝜏𝜃𝜃𝜏𝜏𝛫𝛫ά 𝛫𝛫έ𝛫𝛫𝜌𝜌𝜏𝜏 𝜃𝜃𝛤𝛤𝛲𝛲ά 𝛫𝛫ό𝛫𝛫𝜈𝜈𝛲𝛲

Ί𝜌𝜌𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫ά𝜈𝜈𝜏𝜏𝛤𝛤𝜏𝜏
∗ 100 
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.19: Διαχρονική πορεία Δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Aegean Airlines 
2011-2015 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ως το 2012 οι τιμές του δείκτη είναι 

αρνητικές, λόγω της εμφάνισης ζημιών στα αντίστοιχα έτη. Έκτοτε, ο όμιλος περνά 

σε φάση κερδοφορίας, με αποτέλεσμα ο δείκτης να φέρει σημαντικά υψηλότερες 

τιμές, γεγονός που υποδηλώνει ότι διαχρονικά κατόρθωσε να χρησιμοποιεί πολύ 

αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαιά του. Το 2015, η τιμή του δείκτη φαίνεται λίγο μειωμένη, 

πιθανόν λόγω της μικρής μείωσης που παρατηρήθηκε το έτος αυτό στα Καθαρά 

Κέρδη (ενώ τα Ίδια Κεφάλαια κινούνται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των 

τελευταίων ετών) (πίνακας 4.1). 

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού (Return on Assets- ROA) εκτιμά 

τον βαθμό στον οποίο τα στοιχεία του Ενεργητικού χρησιμοποιούνται αποδοτικά για 

τη δημιουργία κερδοφορίας (πριν την αφαίρεση των φόρων, χρηματοδοτικών ή 

επενδυτικών εξόδων). Υψηλές τιμές στο δείκτη υποδηλώνουν ότι η διοίκηση της 

εταιρίας χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας 

(Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως 

εξής: 
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𝛢𝛢𝛣𝛣𝜈𝜈𝜌𝜌𝜈𝜈𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤ό𝛲𝛲𝜏𝜏𝛲𝛲𝜏𝜏 𝛴𝛴𝛲𝛲𝛤𝛤ό𝜈𝜈𝜈𝜈𝛲𝛲 𝛦𝛦𝛤𝛤𝛤𝛤𝛫𝛫𝛦𝛦𝜏𝜏𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈ύ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝛢𝛢)

=  
𝛫𝛫𝜏𝜏𝜃𝜃𝜏𝜏𝛫𝛫ά 𝛫𝛫έ𝛫𝛫𝜌𝜌𝜏𝜏 𝛣𝛣𝛫𝛫𝜈𝜈 𝛫𝛫ό𝛫𝛫𝜏𝜏𝛤𝛤, 𝛤𝛤𝛣𝛣𝛤𝛤𝛤𝛤𝜌𝜌𝛲𝛲𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤ώ𝛤𝛤 & 𝛣𝛣𝛫𝛫𝜏𝜏𝜃𝜃𝜏𝜏𝛲𝛲𝜈𝜈𝜌𝜌𝜈𝜈𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤ώ𝛤𝛤 𝛤𝛤𝛦𝛦ό𝜌𝜌𝜏𝜏𝛤𝛤

𝛴𝛴ύ𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛦𝛦𝛤𝛤𝛤𝛤𝛫𝛫𝛦𝛦𝜏𝜏𝛲𝛲𝛤𝛤𝛤𝛤𝜈𝜈ύ
∗ 100 

 

Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.20: Διαχρονική πορεία Δείκτη Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού Aegean 
Airlines 2011-2015 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι ως το 2012 οι τιμές του δείκτη είναι αρνητικές, λόγω της 

εμφάνισης ζημιών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών εξόδων στα 

αντίστοιχα έτη. Όπως και στον προηγούμενο δείκτη, έκτοτε ο όμιλος περνά σε φάση 

κερδοφορίας, με αποτέλεσμα ο εν λόγω δείκτης να φέρει σημαντικά υψηλότερες 

τιμές. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι διαχρονικά ο όμιλος κατόρθωσε να χρησιμοποιεί 

πολύ αποδοτικά τα περιουσιακά στοιχεία του. Το 2015, η τιμή του δείκτη φαίνεται 

λίγο μειωμένη, πιθανόν λόγω της μικρής μείωσης που παρατηρήθηκε το έτος αυτό 

στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών εξόδων και της 

ταυτόχρονης αύξησης στην αξία του Συνόλου Ενεργητικού (πίνακας 4.1).  

Ο δείκτης Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων εκτιμά τη σχέση- αναλογία της χρήσης 

Ιδίων Κεφαλαίων σε σχέση με τα Συνολικά, δηλαδή εκτιμά τι τμήμα των συνολικών 

κεφαλαίων καταλαμβάνουν τα Ίδια. Όσο μικρότερες τιμές φέρει ο δείκτης, τόσο 
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μεγαλύτερη εξάρτηση έχει η εταιρία από εξωτερικό δανεισμό (Νιάρχος, 2004). Ο 

δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Ί𝜌𝜌𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛣𝛣𝛫𝛫𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛴𝛴𝛲𝛲𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝛤𝛤𝛤𝛤ά 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫ά𝜈𝜈𝜏𝜏𝛤𝛤𝜏𝜏 =  
Ί𝜌𝜌𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫ά𝜈𝜈𝜏𝜏𝛤𝛤𝜏𝜏

𝛴𝛴ύ𝛤𝛤𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫𝜏𝜏𝜈𝜈𝜏𝜏ί𝜏𝜏𝛤𝛤
∗ 100 

Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.21: Διαχρονική πορεία Δείκτη Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων Aegean 
Airlines 2011-2015 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι διαχρονικά οι τιμές του δείκτη είναι μειούμενες. Ο όμιλος 

φαίνεται να μειώνει συνεχώς την αναλογία των Ιδίων Κεφαλαίων στα συνολικά 

κεφάλαια που χρησιμοποιεί, καθώς αυτά το 2015 καταλαμβάνουν περίπου το ένα 

τρίτο της αξίας του Συνόλου Κεφαλαίων σε σχέση με την αρχή της πενταετίας που ο 

δείκτης έφερε τιμή λίγο υψηλότερη του 40%. 

Ο δείκτης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμά τη σχέση των Ξένων και των Ιδίων 

Κεφαλαίων, δηλαδή εκτιμά κατά πόσο τα Ξένα κεφάλαια υπερβαίνουν των Ιδίων. 

Όσο μεγαλύτερες τιμές φέρει ο δείκτης, τόσο ολοένα μεγαλύτερη χρήση ξένων 

κεφαλαίων κάνει η εταιρία (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004). Ο 

δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

𝛯𝛯έ𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛣𝛣𝛫𝛫𝜈𝜈𝜈𝜈 Ί𝜌𝜌𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫ά𝜈𝜈𝜏𝜏𝛤𝛤𝜏𝜏 =  
𝛯𝛯έ𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫ά𝜈𝜈𝜏𝜏𝛤𝛤𝜏𝜏
Ί𝜌𝜌𝛤𝛤𝜏𝜏 𝛫𝛫𝛤𝛤𝛫𝛫ά𝜈𝜈𝜏𝜏𝛤𝛤𝜏𝜏

∗ 100 
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Για την Aegean Airlines, ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

Διάγραμμα 4.22: Διαχρονική πορεία Δείκτη Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων Aegean Airlines 
2011-2015 

 

Όπως αναμένονταν από την ερμηνεία της πορείας του προηγούμενου δείκτη, 

διαχρονικά οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη είναι αυξανόμενες. Ο όμιλος φαίνεται 

να προβαίνει σε ολοένα μεγαλύτερη χρήση ξένων κεφαλαίων, καθώς η αξία αυτών 

υπερβαίνει κατά πολύ αυτής των Ιδίων, τάση που μεγεθύνεται με την πάροδο των 

ετών. 
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Κεφάλαιο 5: Εφαρμογή της μεθόδου των ελεύθερων 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
 

5.1 Η χρήση των Ταμειακών Ροών για την αποτίμηση της αξίας μιας 
εταιρίας 
 

Η αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας αποσκοπεί να εκτιμήσει το ύψος- αξία που η 

τελευταία θεωρητικά κατέχει, λαμβάνοντας υπόψιν αναμενόμενες τιμές των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών στο μέλλον. Στην συνέχεια, η αξία αυτή θα διαιρεθεί 

με τον αριθμό μετοχών της εταιρίας ώστε να εκτιμηθεί η αξία ανά μετοχή. Στην 

συνέχεια, η τελευταία θα συγκριθεί με την πραγματική τιμή της μετοχής της εταιρίας 

στις χρηματιστηριακές αγορές, ώστε η μετοχή να χαρακτηριστεί ως δίκαιης τιμής 

(όταν η θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή ισούται με την πραγματική), υποτιμημένη 

(όταν η θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την πραγματική) ή 

υπερτιμημένη (όταν η θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή είναι μικρότερη από την 

πραγματική) (Penman, 2010).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλες μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των εταιριών, 

όπως έχει προαναφερθεί. Η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών (Discounted 

Cash Flows-DCF) είναι μία από αυτές. Η χρήση των Ταμειακών Ροών για την 

αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης λαμβάνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον 

μεταξύ αναλυτών και ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ίδια τη 

φύση του μεγέθους των Ταμειακών Ροών, καθώς αντανακλά την ικανότητα της 

εταιρίας να δημιουργεί- συγκεντρώνει ρευστότητα στο ταμείο της, γεγονός που με τη 

σειρά του υποδηλώνει την ικανότητά της να φέρει κερδοφορία στο τέλος της 

εξεταζόμενης οικονομικής χρήσης και να αποδώσει μέρισμα στους μετόχους (Kaplan 

& Ruback,1995/ Penman & Sougiannis,1998). Ειδικότερα, η χρήση των Ελεύθερων 

Ταμειακών Ροών (Free Cash Flows- FCF) είναι αρκετά διαδεδομένη, καθώς αυτός ο 

τύπος ταμειακών ροών δεν επηρεάζεται από την μόχλευση και αντανακλά καλύτερα 

την ικανότητα δημιουργίας κερδών εκ μέρους της εταιρίας (Penman, 2010). 
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Η πρόβλεψη έτσι των μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών και στη συνέχεια η 

προεξόφληση αυτών σε τρέχουσες τιμές μέσω του κατάλληλου προεξοφλητικού 

επιτοκίου δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα της παρούσας αξίας αυτών, που στην ουσία 

καθρεφτίζει την αξία της ίδιας της εταιρίας (Kaplan & Ruback,1995/ Penman & 

Sougiannis,1998/ Buffett & Clark, 2008).  

Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η χρήση του εν λόγω μεγέθους για την 

αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας προσφέρει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών παρέχει πληροφορίες για τα βασικά μεγέθη της εταιρίας 

που αφορούν την ρευστότητά της, και συγκεκριμένα για τις μεταβολές αυτών, ώστε ο 

ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ικανότητα αύξησης ή μείωσης 

των ρευστών διαθεσίμων της εταιρίας, ανεξάρτητα από τις λογιστικές μεθόδους ή τις 

ιδιαιτερότητες που ενδεχομένως χαρακτηρίζουν την σύνταξη των οικονομικών της 

καταστάσεων (Buffett & Clark, 2008). 

 

5.2 Θεωρητική επισκόπηση της μεθόδου 
 

Η εφαρμογή της μεθόδου προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών θέτει 

ορισμένες υποθέσεις, οι οποίες είναι (Λαζαρίδης, 2005): 

• Η αξία της επιχείρησης βασίζεται τόσο στην αξία των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, όσο και σε αυτήν λοιπών παραγωγικών συντελεστών. 

• Οι Ταμειακές Ροές παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τον μηχανισμό 

παραγωγής χρήματος της εταιρίας και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να αποτιμήσουν την αξία αυτής. 

• Η αξία της επιχείρησης ισούται με αυτήν των προεξοφλημένων Ταμειακών 

Ροών της για το μέλλον. 

• Το επιτόκιο προεξόφλησης δύναται να φέρει διάφορες εκδοχές, κάθε φορά ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει το ορθότερο. 
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Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες- μεγέθη 

που περιλαμβάνει η εν λόγω μέθοδος αποτίμησης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

(FCFF) αφορούν τη ταμειακή ροή προς τους προμηθευτές κεφαλαίου της εταιρείας, 

αφού ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές λειτουργικών εξόδων και επενδυτικών 

δαπανών. Στην ουσία, οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι η διαφορά μεταξύ  

ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και κεφαλαιακών δαπανών (ή 

αλλιώς, αγορές της εταιρίας για ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία). Έτσι, ο 

υπολογισμός αυτών βασίζεται στον τύπο (Λαζαρίδης, 2005/ Buffett & Clark, 2008): 

FCFF = Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων*(1-

φορ. συντελεστής) - (Κεφαλαιακές δαπάνες -Αποσβέσεις) – Μεταβολές στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 

Το άλλο βασικό μέγεθος που περιλαμβάνει η μέθοδος είναι η επιλογή του 

καταλληλότερου προεξοφλητικού επιτοκίου. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το 

πλέον ορθότερο επιτόκιο για την διαδικασία της προεξόφλησης είναι το μέσο 

σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Το τελευταίο αποτελεί τον σταθμισμένο μέσο 

των διάφορων πηγών χρηματοδότησης της εταιρίας για την υλοποίηση των 

επενδύσεών της. Ειδικότερα, το WACC ορίζεται ως το άθροισμα των σταθμίσεων 

των κεφαλαιακών πηγών επί το κόστος της κάθε μίας (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 

2002): 

WACC= weke + wdkd(1-t) 

Όπου we, wd, τα ποσοστά συμμετοχής των Ιδίων και των Ξένων Κεφαλαίων στα 

συνολικά κεφάλαια αντίστοιχα, τα ke,  kd, τα κόστη χρήσης των Ιδίων και των Ξένων 

Κεφαλαίων αντίστοιχα, ενώ t είναι ο φορολογικός συντελεστής. 
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H ίδια η μέθοδος της προεξόφλησης βασίζεται στον τύπο υπολογισμού της Παρούσας 

Αξίας, η οποία ισούται με το γινόμενο της Μέλλουσας Αξίας επί τον συντελεστή 

προεξόφλησης (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2002): 

Παρούσα Αξία= Μέλλουσα Αξία * 1
(1+𝑘𝑘)𝑛𝑛

 

H μέθοδος προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών ορίζει συνεπώς ότι η 

αξία της εταιρίας ισούται με το άθροισμα των FCFF για μια σειρά ετών (Λαζαρίδης, 

2005/ Buffett & Clark, 2008/ Damodaran, 2011): 

Αξία επιχείρησης= ∑ 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒕𝒕
(𝟏𝟏+𝑾𝑾𝑾𝑾𝑭𝑭𝑭𝑭)𝒕𝒕

∞
𝒕𝒕  
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Προκειμένου να υπολογιστούν οι αναμενόμενες FCFF για μια μελλοντική χρονική 

περίοδο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προβεί σε σχετικές προβλέψεις όλων των 

βασικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση αυτών. Έτσι, οι σχετικές 

προβλέψεις αφορούν τον ρυθμό g (growth rate) που τα αντίστοιχα μεγέθη 

αναμένονται να μεταβληθούν την υπό μελέτη περίοδο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

το g ισούται με το γινόμενο (Damodaran, 2011): 

g= Δείκτης Επανεπένδυσης * Δείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων 

Όπου 
5𝚫𝚫𝚫𝚫ί𝛋𝛋𝛋𝛋𝛋𝛋𝛋𝛋 𝚬𝚬𝚬𝚬𝚬𝚬𝚬𝚬𝚫𝚫𝚬𝚬έ𝚬𝚬𝛎𝛎𝛎𝛎𝛎𝛎𝛋𝛋𝛋𝛋 =

𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥έ𝝇𝝇 𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥έ𝝇𝝇 𝜟𝜟𝜥𝜥𝜟𝜟ά𝝂𝝂𝜥𝜥𝝇𝝇+𝜧𝜧𝜥𝜥𝜧𝜧𝜥𝜥𝜧𝜧𝜧𝜧𝜥𝜥ή 𝝈𝝈𝜧𝜧𝜧𝜧 𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥ά𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜥𝜧𝜧 𝜥𝜥ί𝝂𝝂𝝂𝝂𝝈𝝈𝝂𝝂𝝇𝝇
𝜥𝜥έ𝜥𝜥𝝆𝝆𝝂𝝂 𝜟𝜟𝜥𝜥𝜧𝜧 𝛗𝛗ό𝛒𝛒𝛒𝛒𝚬𝚬,𝚫𝚫𝚬𝚬𝚫𝚫𝚬𝚬𝛎𝛎𝛎𝛎𝛋𝛋𝛆𝛆𝛋𝛋ώ𝚬𝚬,𝛘𝛘𝛒𝛒𝛋𝛋𝛘𝛘𝚬𝚬𝛋𝛋𝛘𝛘𝛎𝛎𝛘𝛘𝛋𝛋𝛆𝛆𝛋𝛋ώ𝚬𝚬 𝚬𝚬𝚬𝚬𝛘𝛘𝛋𝛋𝚫𝚫𝛂𝛂𝚫𝚫𝛎𝛎𝛘𝛘ά𝛋𝛋𝛒𝛒𝚬𝚬∗(𝟏𝟏−𝛗𝛗𝛘𝛘𝛒𝛒.𝛎𝛎𝛎𝛎𝚬𝚬𝛋𝛋𝚫𝚫𝛂𝛂𝚫𝚫𝛎𝛎𝛋𝛋ή𝛋𝛋) 

 

 

Αφού υπολογιστεί ο ρυθμός g, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υπολογίσει τις FCFF της 

υπό μελέτης μελλοντικής περιόδου. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει στο σημείο αυτό 

δύο μεθόδους, αυτή του Ενός Σταδίου και αυτή των Δύο Σταδίων (Damodaran, 

2010). Στην πρώτη, οι FCFF (και τα μεμονωμένα μεγέθη πάνω στα οποία βασίζεται η 

εκτίμησή τους) αυξάνονται με έναν σταθερό ρυθμό g: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔𝑔) 

 Στη δεύτερη, γίνεται η υπόθεση ότι οι FCFF θα αυξάνονται με έναν ρυθμό g για ένα 

συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό διάστημα (Στάδιο 1) και έκτοτε θα αυξάνονται με 

έναν άλλο, συνήθως χαμηλότερο, ρυθμό g στο διηνεκές (Στάδιο 2).  Για λόγους 

ακρίβειας και μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, στην εργασία 

ακολουθείται το μοντέλο των Δύο Σταδίων με ένα σταθερό ρυθμό g1 για την 

επερχόμενη πενταετία και έκτοτε υιοθετείται ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης g2 για 

το διηνεκές. 

 

 

                                                            
5 Καθαρές Κεφαλαιακές Δαπάνες= Κεφαλαιακές Δαπάνες- Αποσβέσεις 
Μεταβολή στο Κεφάλαιο κίνησης= Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων + Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
+ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων παραγώγων + (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
+ Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων παραγώγων 
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5.3 Εφαρμογή της μεθόδου FCFF στον Όμιλο Aegean Airlines 
 

5.3.1 Περιγραφή σταδίων αποτίμησης 
 

Προκειμένου να γίνει αποτίμηση της αξίας του Ομίλου Aegean Airlines με την 

μέθοδο των ελεύθερων προεξοφλημένων ταμειακών ροών, όλα τα παραπάνω 

απαραίτητα μεγέθη θα εκτιμηθούν βάσει των όσων θεωρητικά αναλύθηκαν 

προηγουμένως και χρησιμοποιώντας στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του 

Ομίλου για την πενταετία 2011-2015. Ειδικότερα, οι προβλέψεις θα λάβουν χώρα για 

την επερχόμενη πενταετία 2016-2020. Έτσι τα βήματα που θα λάχουν χώρα ως την 

εκτίμηση της αξίας του ομίλου είναι τα ακόλουθα: 

• Υπολογισμός του ρυθμού g1 και g2, 

• Υπολογισμός των FCFF για την περίοδο 2016-2020 και στο διηνεκές, 

• Υπολογισμός του WACC, 

• Υπολογισμός των παρουσών αξιών των FCF με προεξοφλητικό επιτόκιο το 

WACC, 

• Εκτίμηση της αξίας της εταιρίας, 

• Σύγκριση θεωρητικής και πραγματικής τιμής ανά μετοχή. 

 

5.3.2 Υπολογισμός του ρυθμού g1 και g2 
 

Αρχικά, ο υπολογισμός του g1 απαιτεί να εκτιμηθούν τα μεγέθη που περιλαμβάνονται 

στον Δείκτη Επανεπένδυσης, δηλαδή οι Καθαρές Κεφαλαιακές Δαπάνες και οι 

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης. Αφού αυτά εκτιμηθούν για την πενταετία 2011-

2015, ο μέσος όρος αυτών θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του g1. Έτσι, με βάση 

τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

για τα αντίστοιχα έτη και σύμφωνα με την θεωρία που αναπτύχθηκε παραπάνω, τα 

μεγέθη αυτά έχουν ως εξής: 
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Πίνακας 5.1: Εκτίμηση μέσου όρου Καθαρών Κεφαλαιακών Δαπανών Aegean Airlines 2011-
2015 

σε χιλ. € 2011 2012 2013 2014 2015 ΜΟ 

πενταετίας 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

24.564,20 1.920,24 1.587,59 13.698,70 20.236,51 12.401,45 

Αποσβέσεις 12.994,56 11.822,17 12.086,36 12.551,20 14.010,00 12.692,86 

Καθαρές 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

11.569,64 -9.901,93 -

10.498,77 

1.147,50 6.226,51 -291,41 

 

 

Πίνακας 5.2: Εκτίμηση μέσου όρου Μεταβολής στο Κεφάλαιο Κίνησης Aegean Airlines 2011-
2015 

σε χιλ. € 2011 2012 2013 2014 2015 ΜΟ 
πενταετίας 

Μείωση / (αύξηση) 
αποθεμάτων 

11,01 643,94 -117,71 -1.647,69 248,24  

Μείωση / (αύξηση) 
απαιτήσεων 

10.386,36 11.520,06 2.343,69 -25.033,13 -
29.890,48 

 

Μείωση / (αύξηση) 
απαιτήσεων παραγώγων 

5.774,50 5325,31 -114,27 0,00 0,00  

(Μείωση) / αύξηση 
υποχρεώσεων (πλην 

δανειακών) 

9.027,60 6.516,14 17.087,70 36.472,36 28.217,95  

Αύξηση/ (μείωση) 
υποχρεώσεων παραγώγων 

-5.950,00 -3.923,31 1.503,82 0,00 0,00  

Μεταβολή στο Κεφάλαιο 
Κίνησης 

19249,47 20082,14 20703,23 9791,54 -1424,29 13.680,42 

 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος όρος των Κερδών μετά φόρου για την πενταετία 

αυτή. Βάσει των πληροφοριών που ο όμιλος παρέχει στην ετήσια οικονομική έκθεση 

του 2015, ο φορολογικός συντελεστής ήταν 26% ως το 2014, ενώ το 2015 (και 

προσεχώς) αυτός αυξήθηκε σε 29% (Όμιλος Aegean Airlines, 2016): 
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Πίνακας 5.3: Εκτίμηση μέσου όρου Κερδών μετά φόρου Aegean Airlines 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 ΜΟ 

πενταετίας 

Κέρδη προ 

φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

σε χιλ. € 

-

30.682,09 

-

8.878,61 

77.690,48 106.239,39 97.204,19  

Φορολογικός 

Συντελεστής 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,29  

1-

φορ.συντελεστής 

0,74 0,74 0,74 0,74 0,71  

ΚΠΤΦ * (1-

φορ.συντελεστής) 

σε χιλ. € 

-

22.704,75 

-

6.570,17 

57.490,96 78.617,15 69.014,97 35.169,63 

 

Δεδομένων όλων των παραπάνω, ο Δείκτης Επανεπένδυσης ισούται με 38,07%. Για 

την εκτίμηση του Δείκτη Αποδοτικότητας Επενδύσεων, χρησιμοποιείται η τιμή του 

δείκτη που υπολογίζει ο δικτυακός τόπος investing.com για την εταιρία, ως μέσος 

όρος της πρόσφατης πενταετίας (Δικτυακός τόπος 

http://www.investing.com/equities/aegean-airlins-ratios). Έτσι, ο δείκτης αυτός 

ισούται με 11%. Συνεπώς, βάσει όλων αυτών των πληροφοριών,  ο ρυθμός g1 των 

Κερδών προ φόρων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (και των λοιπών 

μεγεθών)6 ισούται με 4,19% για τον Όμιλο Aegean Airlines. 

Αναφορικά με το δεύτερο στάδιο που αφορά την μεγέθυνση των FCF στο διηνεκές 

και συνεπώς έναν δεύτερο ρυθμό ανάπτυξης αυτών, g2, η προηγούμενη στρατηγική 

και χρηματοοικονομική ανάλυση έδειξαν ότι ο όμιλος τα τελευταία έτη διανύει μια 

κερδοφόρα πορεία με αυξημένο κύκλο εργασιών, κερδοφορία, ενώ συνεχίζει να 

συνάπτει συμμαχίες υψηλής σημασίας για την μελλοντική του καλή πορεία. Η 

                                                            
6 Για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας εκτίμησης των FCFF, γίνεται η υπόθεση ότι τα λοιπά 
χρηματοοικονομικά μεγέθη, εξαιρουμένων των φόρων, θα αυξάνονται στο μελλοντικό διάστημα υπό 
εξέταση με τον ίδιο ρυθμό όπως τα Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων. 
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κατάσταση όμως του εξωτερικού περιβάλλοντος κρίνεται πιο σύνθετη καθώς η 

ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμη σε ύφεση, με μειωμένη ρευστότητα στην 

αγορά, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινότητα πολλών εταιριών. Παρόλα 

αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ότι στα επόμενα έτη η ελληνική 

οικονομία θα μπει σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, προβλέποντας ότι το ΑΕΠ θα 

αυξηθεί 2,5% το 2017 και 3% το 2018 (Δικτυακός τόπος www.naftemporiki.gr). 

Δεδομένων όλων αυτών των πληροφοριών, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση ενός 

ρυθμού ανάπτυξης g2 ενδεικτικού των προσδοκώμενων αυτών εξελίξεων, 

χαμηλότερου ύψους από το g1, το οποίο θα διατηρείται σταθερό στο διηνεκές. Έτσι, 

τίθεται ότι το g2 ισούται με 2,5%. 

 

5.3.3 Υπολογισμός των FCFF για την περίοδο 2016-2020 
 

Βάσει της πληροφόρησης αυτής, οι αναμενόμενες FCFF θα υπολογιστούν με 

γνώμονα τις παρακάτω μεταβολές ετησίως για τα περιλαμβανόμενα μεγέθη: 

Πίνακας 5.4: Υποθέσεις ανάπτυξης των μεγεθών που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των 
αναμενόμενων FCFF- Aegean Airlines 2016-2020 

 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 2,5% 

Φόρος εισοδήματος 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Καθαρά Κέρδη μετά 

φόρου 

4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 2,5% 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 2,5% 

Αποσβέσεις 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 2,5% 

Μεταβολή στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 

4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 2,5% 

 

  



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

66 
 

Βάσει όλων αυτών και της αναλυθείσας θεωρίας των δύο σταδίων, οι αναμενόμενες 

FCFF για την πενταετία 2016-2020 για τον Όμιλο Aegean Airlines έχουν ως εξής: 

 
Πίνακας 5.5: Υπολογισμός των αναμενόμενων FCFF- Aegean Airlines 2016-2020 

σε χιλ. € 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

97.204,19 101.277,05 105.520,55 109.941,86 114.548,43 119.348,01 

-Φόρος εισοδήματος 28.189,22 29.370,34 30.600,96 31.883,14 33.219,04 34.610,92 

=Καθαρά Κέρδη μετά 

φόρου 

69.014,97 71.906,70 74.919,59 78.058,72 81.329,38 84.737,09 

-Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

20.236,51 21.084,42 21.967,86 22.888,31 23.847,33 24.846,53 

+Αποσβέσεις 14.010,00 14.597,02 15.208,63 15.845,88 16.509,82 17.201,58 

-Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 

-1.424,29 -1.483,97 -1.546,15 -1.610,93 -1.678,43 -1.748,75 

=Ελεύθερες ταμειακές 

ροές στην εταιρία- 

FCFF 

64.212,75 66.903,27 69.706,52 72.627,22 75.670,30 78.840,89 

 

Για τον υπολογισμό της Υπολειμματικής Αξίας (ΥΑ), απαιτείται αρχικά η εκτίμηση 

δηλαδή της συνολικής αξίας των FCFF στο διηνεκές (περίοδος που θεωρείται ότι 

ξεκινά μετά το 2020), χρησιμοποιώντας την FCFF του 2020 και τον ρυθμό g2 που 

ισχύει έκτοτε, εκτιμάται ότι το πρώτο έτος της περιόδου του δεύτερου σταδίου- 2021, 

η αναμενόμενη FCFF θα έχει ως εξής: 

FCFF 2021 = FCFF 2020 * (1 + g2)= 78.840,89 * 1,025= 80.811,91 χιλ. € 
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5.3.4 Υπολογισμός του WACC 
 

Προκειμένου να υπολογιστεί το WACC του ομίλου Aegean Airlines, τα συστατικά 

στοιχεία του τύπου υπολογισμού του πρέπει να εκτιμηθούν. Υπενθυμίζεται έτσι ο 

μαθηματικός τύπος, του οποίου κάθε παράγοντας θα εκτιμηθεί ακολούθως: 

 

WACC= weke + wdkd(1-t) 

 

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους εύρεσης του 

κόστους- απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων (ke) είναι το Υπόδειγμα Αποτίμησης 

Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM). Το τελευταίο χρησιμοποιείται από επενδυτές για 

να συσχετίζουν την προσδοκώμενη απόδοση του στοιχείου (στο οποίο επενδύουν ή 

ενδιαφέρονται να επενδύσουν) με τον κίνδυνο που το χαρακτηρίζει. Καθότι η μετοχή 

είναι τμήμα των Ιδίων Κεφαλαίων μιας εταιρίας, η αναμενόμενη απόδοση αυτής 

αντικατοπτρίζει την απόδοση των κεφαλαίων αυτών (Πετράκης, 1999). Το CAPM 

υποστηρίζει έτσι ότι: 

 

𝑅𝑅(𝑟𝑟𝑖𝑖) = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝑏𝑏𝑖𝑖 ∗ (𝛦𝛦(𝑅𝑅𝑚𝑚) − 𝑅𝑅𝑓𝑓) 

Όπου 

Ε(ri): η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής ή αλλιώς ke, 

Rf: η απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου, 

bi: ο συντελεστής beta της μετοχής, 

Ε(Rm): η απόδοση της αγοράς 

Ε(Rm)- Rf: ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς 

 

Ως Rf θα χρησιμοποιηθεί η απόδοση των μακροπρόθεσμων 10ετών ελληνικών 

ομολόγων, ως στοιχεία με μηδενικό κίνδυνο. Καθώς η απόδοση αυτών αλλάζει 

μηνιαία, θεωρήθηκε σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των αποδόσεων 

αυτών για τον εν λόγω τίτλο, βάσει των αποδόσεων που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα για τους τελευταίους έξι μήνες (πριν την διεξαγωγή της παρούσας 

μελέτης): 
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Πίνακας 5.6: Υπολογισμός Rf 

 Απρίλιος 

2016 

Μάιος 

2016 

Ιούνιος 

2016 

Ιούλιος 

2016 

Αύγουστος 

2016 

Σεπτέμβριος 

2016 

ΜΟ 

εξαμήνου 

Απόδοση 

10ετούς 

ελληνικού 

ομολόγου 

9,03% 7,64% 7,92% 7,99% 8,19% 8,34% 8,19% 

 

 

Για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου κινδύνου αγοράς, ο Damodaran υποστηρίζει 

ότι αυτό ισούται με το άθροισμα του κινδύνου μιας ώριμης αγοράς και του spread της 

χώρας στην οποία εδρεύει η εταιρία, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας. 

Risk premium = Default spread of mature market premium+ country’s risk premium 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το δικτυακό τόπο του Damodaran 

(http://aswathdamodaran.blogspot.gr/), ως ώριμη αγορά θεωρείται αυτή των ΗΠΑ, 

για την οποία ο κίνδυνος της αγοράς θεωρείται ίσος με 0, ενώ το spread της Ελλάδας 

ισούται με 11,08%. Έτσι, το ασφάλιστρο κινδύνου είναι 11,08%. 

Τέλος, αναφορικά με τον συντελεστή b του ομίλου, καθώς η εκτίμησή του υπερβαίνει 

των ορίων της παρούσας εργασίας, θα χρησιμοποιηθεί αυτός που εκτιμά ο δικτυακός 

τόπος των Financial Times, βάσει του οποίου ο b της Aegean Airlines ισούται με 

0,7108. 

Βάσει όλων των παραπάνω πληροφοριών, το ke του ομίλου ισούται με: 

ke = 8,19% + 0,7108*11,08%= 16,08% 

Για την εκτίμηση του kd του ομίλου, θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος του πηλίκου 

Τόκοι/ Καθαρά Δάνεια της πενταετίας: 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

69 
 

Πίνακας 5.7: Υπολογισμός kd 

 2011 2012 2013 2014 2015 ΜΟ 
πενταετίας 

Καθαρός Δανεισμός 6.978,51 15.345,30 26.904,57 79.866,85 59.611,87 37.741,42 
Τόκοι και λοιπά 
χρηματοοικονομικά έξοδα 

3.819,24 4.381,26 3.911,46 6.955,76 5.869,81 4.987,51 

Τόκοι/ Καθαρός Δανεισμός    13,21% 
 

Έτσι, το kd του ομίλου ισούται με 13,21%. 

Τέλος, παρακάτω εκτιμάται ο μέσος όρος του ποσοστού συμμετοχής των Ιδίων και 

των Ξένων Κεφαλαίων στα συνολικά για την πενταετία 2011-2015: 

 

Πίνακας 5.8: Υπολογισμός we, wd 

 2011 2012 2013 2014 2015 ΜΟ 

πενταετίας 

Ίδια Κεφάλαια/ 

Συνολικά 

Κεφάλαια 

40,46% 38,90% 37,92% 34,76% 33,19% 37,05% 

Ξένα Κεφάλαια/ 

Συνολικά 

Κεφάλαια 

59,54% 61,10% 62,08% 65,24% 66,81% 62,95% 

 

Δεδομένων όλων των παραπάνω πληροφοριών και γνωρίζοντας ότι ο φορολογικός 

συντελεστής ισούται πλέον με 29%, το WACC του ομίλου θα ισούται με: 

WACC= 37,05% * 16,08% + 62,95% * 13,21% * (1-0,29)= 11,85% 

 

5.3.5 Υπολογισμός – Αποτίμηση αξίας Ομίλου Aegean Airlines 
 

Βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης σχετικά με την θεωρητική επισκόπηση της 

μεθόδου των ελεύθερων προεξοφλημένων ταμειακών ροών (FCFF) και των 

παραπάνω εκτιμηθέντων σχετικών δεδομένων, η αξία της εταιρίας ισούται με το 
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άθροισμα των παρουσών αξιών των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών 

στο πρώτο και δεύτερο στάδιο χρησιμοποιώντας το WACC ως επιτόκιο 

προεξόφλησης. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο στάδιο, η εκτίμηση της ΥΑ βασίστηκε 

στο υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης του Gordon (Penman, 2010), σύμφωνα με το 

οποίο: 

ΥΑ= FCFF 2021/ (WACC-g2) 

YA= 80.811,91/ (11,85%-2,5%)= 864.298,50 χιλ. € 

Έτσι, αναφορικά με τον ορίζοντα προβλέψεων της επερχόμενης πενταετίας 2016-

2020 και επίσης στο διηνεκές, η αποτίμηση του Ομίλου Aegean Airlines έχει ως εξής: 

Πίνακας 5.9: Εφαρμογή μεθόδου FCFF για αποτίμηση της αξίας του Ομίλου Aegean Airlines  

  2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 
Αύξον αριθμός έτους 1 2 3 4 5 5 
Ελεύθερες ταμειακές 
ροές στην εταιρία FCFF 
σε χιλ. € 

66.903,27 69.706,52 72.627,22 75.670,30 78.840,89 864.298,50 

Συντελεστής 
προεξόφλησης 

0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 0,57 

Παρούσα Αξία 
ελεύθερων ταμειακών 
ροών σε χιλ. € 

59.815,17 55.718,75 51.902,88 48.348,33 45.037,22 493.723,52 

Αξία εταιρίας σε χιλ. €      754.545,88 
 

Κατόπιν, προκειμένου να υπολογιστεί η Καθαρή Αξία του ομίλου και στη συνέχεια η 

αξία ανά μετοχή, το Σύνολο των Υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) του έτους 2015 θα 

αφαιρεθεί από την παραπάνω υπολογισθείσα αξία: 

 

Καθαρή Αξία= 754.545,88- 446.859,59= 307.686,29 χιλ. € 
 
 
Καθώς όπως δηλώνεται στο δικτυακό τόπο www.euro2day.com, ο όμιλος Aegean 

Airlines διαθέτει 71.417,1 χιλιάδες μετοχές σε κυκλοφορία, η εκτιμώμενη αξία ανά 

μετοχή ισούται με: 

 
Αξία ανά μετοχή= 307.686,29 χιλ. € / 71.417,1 χιλ. = € 4,3  

http://www.euro2day.com/
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5.3.6 Σύγκριση θεωρητικής και πραγματικής τιμής ανά μετοχή 
 

Βάσει των υπολογισμών που παρατίθενται παραπάνω, η αξία του ομίλου Aegean 

Airlines όπως αυτή υπολογίστηκε με την μέθοδο των FCFF, βρέθηκε ίση με 

307.686,29 χιλ. €. Την ημέρα ολοκλήρωσης της παρούσας μελέτης (15/11/2016), ο 

αριθμός των μετοχών του ομίλου σε κυκλοφορία βρέθηκε ίσος με 71.417,10 χιλ. 

μετοχές (Δικτυακός τόπος http://www.euro2day.gr). Διαιρώντας την καθαρή αξία της 

εταιρίας με τον αριθμό αυτών, λαμβάνουμε την αξία ανά μετοχή του ομίλου. Η 

εκτίμηση που έγινε υπολογίζει ότι η τιμή ανά μετοχή μέσω της εφαρμοσθείσας 

θεωρίας των FCFF ισούται με €4,3. Συγκρίνοντας αυτή με την πραγματική τιμή της 

αξίας της κάθε μετοχής που διαπραγματεύεται την ίδια ημερολογιακή μέρα στο ΧΑΑ 

(Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών), η οποία ισούται με €5,96, εξάγεται το συμπέρασμα 

ότι η μετοχή του ομίλου είναι υπερτιμημένη περίπου κατά 27,85%. 
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Συμπεράσματα 
 

Η μελέτη της πορείας και διαχρονικής εξέλιξης μιας εταιρίας αποτελεί μια διαδικασία 

σύνθετη και συχνά πολύπλοκη. Οι επενδυτές και γενικά τα ενδιαφερόμενα μέρη 

έχουν στη διάθεσή τους σήμερα διάφορες μεθόδους και τεχνικές κατανόησης και 

μελέτης τόσο των χρηματοοικονομικών στοιχείων της υπό εξέταση εταιρίας, όσο και 

εργαλεία πραγματοποίησης στρατηγικής ανάλυσης αυτής. Ο συνδυασμός των 

τεχνικών αυτών μπορεί να αποδώσει μια αντικειμενική εικόνα της συνολικής πορείας 

της εταιρίας και να συμβάλει στη λήψη πιθανών αποφάσεων σχετικά με την επένδυση 

ή όχι σε μετοχές ή κάποιο άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο της εταιρίας. 

Η στρατηγική ανάλυση αφορά σε μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της εταιρίας μέσω διάφορων εργαλείων τα οποία αποσκοπούν να 

εντοπίσουν στοιχεία και παράγοντες που δύνανται να επηρεάζουν την πορεία αυτής 

θετικά ή αρνητικά. Η χρηματοοικονομική ανάλυση αφορά σε μελέτη των βασικών 

μεγεθών που περιλαμβάνονται στις επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας, με στόχο την παρατήρηση της εξέλιξης κάποιων εξ αυτών που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πέραν της μελέτης αυτής, οι επενδυτές συχνά κρίνουν 

αναγκαίο να εκτιμήσουν την αξία που η όλη επιχείρηση φέρει, ώστε να υπολογίσουν 

κυρίως την αξία ανά μετοχή σε κυκλοφορία, πληροφορία βασική για την απόφαση 

αγοράς της μετοχής της εταιρίας. Η διαδικασία αυτή καλείται αποτίμηση αξίας 

εταιρίας και οι μέθοδοι που διεθνώς χρησιμοποιούνται είναι διάφορες. 

Μία από τις διασημότερες είναι η μέθοδος αποτίμησης με τη χρήση Ταμειακών Ροών. 

Οι τελευταίες παρουσιάζουν ποικίλα πλεονεκτήματα για τον αναλυτή, με πρωταρχικό 

ότι εξ ορισμού σαν μέγεθος αντανακλά τον βαθμό ικανότητας της υπό μελέτης 

επιχείρησης να συγκεντρώνει ρευστότητα ώστε να δύναται να αποδώσει μερίσματα 

στους μετόχους της. Ειδικότερα, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μη επιρροής τους από την μόχλευση. Έτσι, η 

προεξόφληση αυτών συχνά χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αξίας της 

επιχείρησης. Η αντίστοιχη τεχνική καλείται μέθοδος των ελεύθερων 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (FCFF) και αποτελεί την μέθοδο που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία για την αποτίμηση της αξίας του Ομίλου 

Aegean Airlines. 
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Η τελευταία αποτελεί μια γνωστή εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

αερομεταφορών της Ελλάδας, με μια διαρκώς θετική πορεία. Τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό, η Aegean αποκτά ολοένα και καλύτερη φήμη, ενώ η παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της έχει διαχρονικά εξασφαλίσει συμμαχίες με διεθνώς 

διάσημες εταιρίες του εξωτερικού και πρόσβαση έτσι σε ξένες αγορές. 

Η στρατηγική ανάλυση του ομίλου καταλήγει ότι στην πράξη αυτός χαρακτηρίζεται 

από πολλαπλά δυνατά στοιχεία, τα οποία μπορεί να τα αξιοποιήσει για να 

αντιμετωπίσει κάποιες πιθανές δυσμενείς εξελίξεις που ενδεχομένως εμφανιστούν (ή 

ήδη εμφανίζονται) στον κλάδο. Ειδικότερα, συνδυαστικά όλες οι τεχνικές 

στρατηγικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν κάνουν σαφές ότι υπάρχει μια μόνιμη 

απειλή- φόβος στις εταιρίες του κλάδου που οφείλεται σε διεθνή γεγονότα, όπως τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα. Επίσης, ο κλάδος είναι αρκετά ευαίσθητος σε αλλαγές 

νομικής φύσης, ενώ η χρηματοοικονομική ύφεση του 2007 ακόμη και σήμερα 

επηρεάζει πολλές οικονομίες στις οποίες η Aegean δραστηριοποιείται, με βασικότερη 

την ελληνική. Έτσι, προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών και των δυνατών 

σημείων που την χαρακτηρίζουν, όπως η έμφαση στην ποιότητα, η δυνατότητα 

εισόδου σε απομακρυσμένες αγορές και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, για την 

εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας και περεταίρω εξέλιξης του ομίλου. 

Στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την περίοδο 2010-2015, 

παρατηρείται ότι γενικά από το 2010 ως το 2012, δηλαδή κατά τα πρώτα έτη 

εμφάνισης της ύφεσης στην Ελλάδα, ο όμιλος επηρεάστηκε αρνητικά από το γεγονός 

αυτό, εμφανίζοντας ζημίες. Το 2013, η εξαγορά της Olympic Air, που ως τότε 

αποτελούσε τον βασικό ανταγωνιστή στην εγχώρια αγορά, επέφερε αύξηση στον 

κύκλο εργασιών του ομίλου, αύξηση στην αξία των στοιχείων Ενεργητικού, όπως 

επίσης και στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, ενώ την ίδια χρονιά ο όμιλος εισέρχεται 

σε φάση κερδοφορίας. Επιπρόσθετα, η Aegean βρέθηκε να φέρει αρκετά 

ικανοποιητική ρευστότητα καθ’ όλη την πενταετία, ικανοποιητική δραστηριότητα, 

υψηλή αποδοτικότητα, ενώ διαχρονικά διαφαίνεται μια τάση αύξησης της ξένης 

χρηματοδότησης. 

Η αποτίμηση της αξίας του Ομίλου με την μέθοδο των ελεύθερων προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών έλαβε χώρα με ορίζοντα την επερχόμενη πενταετία 2016-2020. Η 

μέθοδος περιλαμβάνει την εκτίμηση των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών με 
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την εκτίμηση και κατόπιν χρήση του ρυθμού μεγέθυνσης g, και στην συνέχεια τον 

υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC). Η προεξόφληση 

των ελεύθερων ταμειακών ροών με την χρήση του WACC υπολόγισε ότι η αξία ανά 

μετοχή του ομίλου ισούται με €4,3. Συγκρίνοντας την θεωρητική αυτή αξία ανά 

μετοχή με την πραγματική αξία των διαπραγματευόμενων στην χρηματιστηριακή 

αγορά μετοχών (€5,96), εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μετοχή της Aegean Airlines 

είναι υπερτιμημένη. 
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