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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

Όπως είναι γνωστό πολλοί αναλυτές, επενδυτές αλλά και επιχειρηµατίες στις µέρες µας 

θεωρούν απαραίτητο να γνωρίζουν την αξία µιας εταιρείας προκειµένου να 

επενδύσουν σ΄ αυτή ή να συνεργαστούν µαζί της. Για να το επιτύχουν αυτό χρειάζεται 

να αποτιµηθεί η εκάστοτε εταιρεία µε κάποια από τις ισχύουσες µεθόδους ανάλυσης 

και αποτίµησης.  

Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αρχικά παρουσιάστηκαν µε 

βάση την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία οι υπάρχουσες µέθοδοι αποτίµησης 

και αναπτύχθηκε η µεθοδολογία της προεξόφλησης των ελεύθερων ταµειακών ροών. 

Για την εφαρµογή της µεθόδου επιλέχθηκε ο όµιλος της Aegean Airlines. 

 Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της συγκεκριµένης ανάλυσης, παρουσιάστηκε 

λεπτοµερώς ο όµιλος, κατόπιν πραγµατοποιήθηκε τόσο στρατηγική όσο και 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τα τελευταία 5 έτη και µε τα στοιχεία των 

χρηµατοροών της τελευταίας αυτής πενταετίας έγιναν προβλέψεις για τις µελλοντικές 

ταµειακές ροές για τα έτη 2016-2020 αλλά και στο διηνεκές, στηριζόµενοι στους 

υπολογισµένους ρυθµούς ανάπτυξης. Χρησιµοποιώντας ως εργαλείο για τους 

υπολογισµούς το πρόγραµµα του Office Excel, η αποτίµηση οδήγησε στο συµπέρασµα 

ότι η µετοχή της εταιρείας είναι υποτιµηµένη σε σύγκριση µε την τιµή που 

διαπραγµατεύεται αυτή τη στιγµή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Aegean Airlines αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα, 

εξυπηρετώντας τα τελευταία χρόνια περισσότερους από 15 εκατοµµύρια επιβάτες 

ετησίως σε 45 χώρες διεθνώς. Με δίκτυο 145 προορισµών συνολικά, 111 εξωτερικού 

και 34 εσωτερικού, αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες εταιρείες της χώρας µε 

σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη, µε υψηλής ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες, άριστα 

εκπαιδευµένο προσωπικό και έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο την αποτίµηση της εταιρείας µε τη 

µέθοδο της προεξόφλησης των προβλεπόµενων χρηµατικών ροών καθορίζοντας τόσο 

την αξία του οµίλου συνολικά, όσο και της µετοχής του. Κατόπιν γίνεται σύγκριση µε 

την παρούσα τιµή της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και εξάγονται 

σφαιρικά συµπεράσµατα µετά από παράλληλη στρατηγική και χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση.  

Η εργασία αποτελείται από 8 κεφάλαια, εκ των οποίων το 1ο περιγράφει γενικά το 

σκοπό και τη µεθοδολογία της µελέτης ενώ το 2ο παρουσιάζει στηριζόµενο στη 

βιβλιογραφία τις µεθόδους αποτίµησης. Το 3ο κεφάλαιο αναλύει τη µέθοδο της 

προεξόφλησης των προβλεπόµενων χρηµατοροών και το 4ο περιγράφει τον όµιλο της 

Aegean Airlines. Τα κεφάλαια 5ο και 6ο παραθέτουν τη στρατηγική και 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρείας αντίστοιχα, ενώ στο 7ο γίνεται η αποτίµησή 

της µε τη βοήθεια του Microsoft Excel. Στο 8ο κεφάλαιο καταγράφονται τα 

συµπεράσµατα που εξήχθησαν µε βάση όλη την ανάλυση. Στο τέλος της εργασίας 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε, ενώ στο παράρτηµα 

παρατίθενται οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η 

µελέτη.  
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1.2. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Προκειµένου να επιτευχθεί η εργασία αυτή ήταν απαραίτητο αρχικά να γίνει 

βιβλιογραφική επισκόπηση των µεθόδων αποτίµησης και ανάλυσης, καθώς και 

διεξοδική περιγραφή της εφαρµοζόµενης µεθόδου, για να γίνει απόλυτα σαφές πως 

ακριβώς θα γίνει η µελέτη και τι περιλαµβάνει η µέθοδος της προεξόφλησης των 

ελεύθερων ταµειακών ροών.  Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τόσο ελληνικά όσο 

και ξένα βιβλία, άρθρα και ιστοσελίδες.  

Επίσης για την ανάλυση σε στρατηγικό επίπεδο, και ειδικότερα για την ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος ήταν απαραίτητα στοιχεία για το οικονοµικό περιβάλλον 

της χώρας, αλλά και του κλάδου που συλλέχθηκαν από επίσηµες ιστοσελίδες της 

Τράπεζας της Ελλάδος, της EΛΣΤΑΤ, του Ινστιτούτου Εργασίας κα. Τα δεδοµένα 

σχετικά µε τη λειτουργία της Aegean Airlines ελήφθησαν από την ηλεκτρονική σελίδα 

του οµίλου και εφαρµόσθηκαν για την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος ενώ 

πραγµατοποιήθηκε και SWOT ανάλυση.  

Στη συνέχεια ο όµιλος αξιολογήθηκε σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο µε τη βοήθεια 

οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης, ανάλυσης τάσης, αλλά και αριθµοδεικτών. Για τους 

υπολογισµούς τόσο στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση όσο και στην αποτίµηση 

χρησιµοποιήθηκαν τα επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία στις οικονοµικές εκθέσεις του 

οµίλου για την πενταετία 2011-2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ ως εργαλείο 

χρησιµοποιήθηκε το Microsoft Excel. 

Κατά τη διαδικασία της αποτίµησης, υπολογίσθηκαν όλοι οι απαραίτητοι ενδιάµεσοι 

παράγοντες και εφαρµόσθηκε το µοντέλο προεξόφλησης δύο σταδίων. Για τις 

προβλεπόµενες χρηµατοροές τα έτη 2015-2020 χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της 

τελευταίας πενταετίας και υπολογίσθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης του οµίλου g1 ενώ για τα 

δεδοµένα στο διηνεκές χρησιµοποιήθηκε ο αναµενόµενος ρυθµός ανάπτυξης της 

χώρας g2. Έπειτα ακολουθήθηκαν τα βήµατα του µοντέλου και υπολογίσθηκε τόσο η 

συνολική αξία του οµίλου όσο και της µετοχής, µε το Microsoft Excel και δεδοµένα 

από την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας, αλλά και επίσηµες οικονοµικές ιστοσελίδες 

τόσο ελληνικές όσο και ξένες. 

Συµπερασµατικά στηριζόµενοι σε όλα τα δεδοµένα και αποτελέσµατα συγκρίθηκε η 

υπολογισµένη τιµή µε την πραγµατική και καταγράφηκε το αποτέλεσµα.  
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1.3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Όπως αναφέρθηκε η παρούσα µελέτη έγινε µε τα στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας για την πενταετία 2011-2015 και µε τη µέθοδο της 

προεξόφλησης των ελεύθερων προβλεπόµενων ταµειακών ροών. Θα βοηθούσε τη 

µελέτη η συλλογή στοιχείων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, η εφαρµογή της 

µεθόδου και η σύγκριση των δύο αποτελεσµάτων. Επιπλέον θα ήταν ωφέλιµο να γίνει 

αποτίµηση του οµίλου και µε µία άλλη µέθοδο µε τα στοιχεία της ίδιας χρονικής 

περιόδου προκειµένου να ελεγχθεί και πάλι το αποτέλεσµα µε τις δύο µεθόδους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

2.1. ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Το Internal Revenue Service (IRS) το Μάρτιο του 1959 όρισε τη δίκαιη αξία ως την 

τιµή όπου κάποια ιδιοκτησία θα αλλάξει χέρια µεταξύ ενός υποψήφιου αγοραστή και ενός 

υποψήφιου πωλητή, όταν ο πρώτος δεν αναγκάζεται για οποιοδήποτε λόγο να αγοράσει 

και ο δεύτερος δεν αναγκάζεται να πουλήσει, αλλά δρουν µε ελεύθερη βούληση και έχουν 

γνώση όλων των απαραίτητων δεδοµένων. Επιπρόσθετα ο υποψήφιος αγοραστής και 

πωλητής πρέπει να είναι ικανοί να εµπορεύονται, να είναι καλά πληροφορηµένοι για 

την ιδιοκτησία που πρόκειται να αλλάξει χέρια και να γνωρίζουν καλά την αγορά 

(Cornell, 1993). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λαζαρίδης (2005): «Η αξία της επιχείρησης 

αναφέρεται στην αξία όλης της επιχείρησης µε βάση τις προσδοκίες για κέρδη, ταµειακές 

ροές κ.ο.κ. και είναι συνδεδεµένη µε τη λειτουργία της επιχείρησης και τις µελλοντικές 

αποδόσεις», ενώ «επιχείρηση θεωρείται το σύνολο των δικαιωµάτων, υλικών 

πραγµάτων και υποχρεώσεων, που αποτελούν οργανωµένη οικονοµική ενότητα γύρω 

από το πρόσωπο του φορέα της, που στοχεύει στην επίτευξη κέρδους». 

Σύµφωνα µε τον Damodaran (1994), ένας επενδυτής δεν πρέπει να πληρώσει 

περισσότερα για µία επένδυση, απ΄ όσα αυτή αξίζει. Υπάρχουν εκείνοι που 

υποστηρίζουν ότι η αξία καθορίζεται από το πώς βλέπει ο επιχειρηµατίας µια επένδυση 

και οποιαδήποτε τιµή είναι δικαιολογηµένη, αρκεί να είναι πρόθυµος να πληρώσει 

αυτή την τιµή. Παρόλα αυτά οι επενδυτές δεν πρέπει να εµπλέκονται σε συναλλαγές 

για συναισθηµατικούς λόγους. Πρέπει να επενδύουν για τις ταµειακές ροές που 

αναµένουν να λάβουν από την κάθε τους κίνηση. Εποµένως η αξία µιας επένδυσης 

σχετίζεται µε την προσδοκώµενη αύξηση των χρηµατοροών.    
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2.1.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις σηµαντικοί εξωτερικοί παράγοντες που 

επιδρούν σηµαντικά στην αξία µιας επιχείρησης: 

• Πληθωρισµός 

• Ρευστότητα της αγοράς και της µετοχής της επιχείρησης 

• Επιτόκια 

Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται άµεσα µεταξύ τους και καθορίζουν τις προσδοκίες 

όλων των ενδιαφερόµενων, όπως επενδυτές, µέτοχοι, τράπεζες κλπ. Ακόµη στις 

περιπτώσεις των επιχειρήσεων, που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, η αποτίµησή 

τους γίνεται σε καθηµερινή βάση µια και η επίδραση των παραγόντων αυτών 

απεικονίζεται στη µεταβολή της τιµής της µετοχής και άρα µεταβάλλει την αξία της 

επιχείρησης.  

Ειδικότερα µια µεταβολή στην πορεία του πληθωρισµού ή των επιτοκίων, επιφέρει την 

αντίθετη µεταβολή στην πορεία της τιµής της µετοχής και άρα στην αξία της εταιρείας. 

Αντίθετα, µια µεταβολή στην πορεία της ρευστότητας φέρνει την ίδια µεταβολή και 

στην αξία της επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005). 

 

 2.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Καθηµερινά χιλιάδες εργαζόµενοι στον κλάδο των επενδύσεων και των οικονοµικών 

αναλύσεων, αντιµετωπίζουν µία πολύπλοκη αλλά συνηθισµένη ερώτηση: «Ποια είναι 

η αξία µιας επένδυσης;». Συνήθως η απάντηση σε αυτή την ερώτηση καθορίζει και την 

επιτυχία ή αποτυχία µιας επένδυσης, γι αυτό και κρίνεται απαραίτητη η αποτίµηση 

(CFA, 2010) 

Κατά το CFA (2010): «αποτίµηση είναι ο καθορισµός της αξίας µιας επένδυσης, που 

βασίζεται είτε σε µεταβλητές που σχετίζονται µε τις µελλοντικές αποδόσεις της επένδυσης, 

είτε στη σύγκριση µε άλλες οµοειδείς επενδύσεις.» 

Όπως ορίζει και ο Cornell (1993): « Η αποτίµηση περιλαµβάνει τη διαδικασία εκτίµησης 

της τιµής στην οποία µια ιδιοκτησία πρόκειται να αλλάξει χέρια ανάµεσα σε έναν 

αγοραστή και έναν πωλητή όπως αναφέρεται και στον ορισµό του IRS». 
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 Πρακτικά η διαδικασία της αποτίµησης στοχεύει στον υπολογισµό µιας «τιµής» της 

µετοχής µιας εταιρείας στηριζόµενη σε οικονοµικά της δεδοµένα µε αποτέλεσµα να 

συµπεραίνουµε ένα από τα παρακάτω: 

• Η τιµή της µετοχής είναι δίκαιη (fair value): η αγοραία αξία της µετοχής είναι 

ίση µε την υπολογιζόµενη 

• Η τιµή της µετοχής είναι υποτιµηµένη (undervalued): η αγοραία αξία της 

µετοχής είναι χαµηλότερη από την υπολογιζόµενη 

• Η τιµή της µετοχής είναι υπερτιµηµένη (overvalued): η αγοραία αξία της 

µετοχής είναι υψηλότερη από την υπολογιζόµενη 

 

2.2.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Οι σηµαντικότεροι λόγοι που µας οδηγούν να αποτιµήσουµε µια επιχείρηση 

συνοψίζονται στους εξής:  

• Κατά τη διαδικασία πώλησης (εξαγοράς ή συγχώνευσης) µιας εταιρείας,  ο 

επιχειρηµατίας πρέπει να προσδιορίσει τη δίκαιη τιµή εξόδου από αυτή. Μόνο 

τότε είναι δυνατή η επιτυχής διαπραγµάτευση. 

• Για την προσέλκυση κεφαλαίου. 

• Για να επιτευχθεί σωστός επιχειρησιακός σχεδιασµός. 

• Για να προσδιοριστούν οι αµοιβές των µελών του ∆Σ και των ανωτάτων 

στελεχών, που συνδέονται µε την αύξηση της αξίας της εταιρείας. 

• Στην περίπτωση που αποδεχόµαστε ότι οι αγορές είναι αποτελεσµατικές, η 

έννοια της αποτελεσµατικής αγοράς δεν υπάρχει για τις ιδιωτικές µη 

εισηγµένες εταιρείες. Εποµένως είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η αξία 

της επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005) 

 

2.2.2. ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Με την πάροδο των χρόνων έχουν αναπτυχθεί  κάποιοι µύθοι γύρω από την έννοια της 

αποτίµησης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι, µε βάση τον Damodaran 

(1994), όπως περιγράφονται από τον Λαζαρίδη (2005): 
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Μύθος 1: Η αποτίµηση είναι µια επιστήµη που «παράγει» ακριβή αποτελέσµατα και 

δίνει συγκεκριµένες και ακριβείς απαντήσεις. 

Μύθος 2: Η αποτίµηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες µοντέλα και 

µέθοδοι διαθέσιµα. 

Μύθος 3: ∆εν µπορούν να αποτιµηθούν επιχειρήσεις, που λειτουργούν λίγα µόνο 

χρόνια και παρουσιάζουν ζηµίες. 

Μύθος 4: Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (Κόστος Κεφαλαίου= Επένδυση χωρίς 

κίνδυνο +Βeta *Ασφάλιστρο Κινδύνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εµπεριέχουν 

κινδύνους, ενώ το Βeta υπολογίζεται µε παλινδρόµηση και το ασφάλιστρο κινδύνου 

µπορεί να υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια. 

Μύθος 5: Το επιτόκιο δανεισµού είναι και το κόστος δανεισµού. 

Μύθος 6: Η χρήση των λογιστικών δεικτών και µεγεθών για τον υπολογισµό της αξίας 

του µετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική. 

Μύθος 7: Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 

Μύθος 8: Οι καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον 

υπολογισµό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Μύθος 9:. Το κεφάλαιο κίνησης (ΚΚ) είναι ίσο µε το κυκλοφορούν ενεργητικό (ΚΕ) 

µείον τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (ΒΥ). 

Μύθος 10: Οι προσδοκώµενοι ρυθµοί ανάπτυξης στην αποτίµηση θεωρούνται 

εξωγενείς µεταβλητές. 

 Μύθος 11: Το τελικό στάδιο της αποτίµησης είναι η προεξόφληση των ταµειακών 

ροών. 

Μύθος 12: Μια καλά τεκµηριωµένη αποτίµηση της αξίας µιας εταιρείας, ισχύει επ΄ 

αόριστο. 

Μύθος 13: Σηµασία έχει το αποτέλεσµα και όχι η διαδικασία αποτίµησης. 
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2.3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Αυτό που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα µοντέλα εταιρικής αποτίµησης είναι η 

συνολική δίκαιη αγοραία αξία όλων των εταιρικών χρεογράφων. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε µια διαδικασία εκτίµησης, όπου η αποτίµηση του δανεισµού της εταιρείας, των 

προνοµιούχων και κοινών µετοχών εκτιµώνται και αθροίζονται για να φθάσουν την 

αξία της επιχείρησης. Αν και αυτό αποτελεί µια ιδανική προσέγγιση όταν είναι 

εφαρµόσιµη, συνήθως δεν είναι εφικτή διότι µερικά από τα χρεόγραφα µιας 

επιχείρησης δεν πραγµατεύονται σε δηµόσιες αγορές. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

καλύτερη προσέγγιση είναι να αποτιµηθεί η εταιρεία συνολικά, παρά να αποτιµάται η 

αξία κάθε χρεογράφου ξεχωριστά και έπειτα να αθροίζονται (Cornell, 1993). 

Οι µέθοδοι αποτίµησης της αξίας µε κριτήριο κατάταξης τα εργαλεία αποτίµησης είναι: 

• Μέθοδοι του ιστορικού πραγµατικού κόστους ή κόστους αποκτήσεως  

• Μέθοδοι που στηρίζονται στις τρέχουσες αξίες 

� Μέθοδος του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης (Entry Value) 

� Μέθοδος της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας ή αξίας εξόδου (Exit 

Value) 

• Χρηµατιστηριακές µέθοδοι 

� Μέθοδος της προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων (Dividend 

Discount Models- DDMs) 

� Μέθοδος του P/E- EPS 

� Μέθοδος Συνολικής Απόδοσης Μετόχου (Total Return to Shareholder-

TRS) 

� Μέθοδος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 

• Μέθοδοι των ταµειακών ροών (Discounted Cash Flows-DCF) 

• Μέθοδος της προστιθέµενης οικονοµικής αξίας (Economic Value  Added- 

EVA) 

• Μέθοδος των κεφαλαιοποιηµένων οργανικών κερδών 

• Μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της Υπερ- προσόδου 

• Μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγµένων εταιρειών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

• Μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών (Λαζαρίδης, 2005) 
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2.4. ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της αποτίµησης µιας επιχείρησης, για να επιτευχθεί σωστά 

θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω 5 βασικά στάδια (CFA, 2010): 

1. Ανάλυση της επιχείρησης 

2. Πρόβλεψη της µελλοντικής απόδοσης 

3. Επιλογή του κατάλληλου µοντέλου αποτίµησης 

4. Μεταφορά των προβλέψεων στο µοντέλο αποτίµησης 

5. Λήψη της επενδυτικής απόφασης 

Αναλυτικότερα, αρχικά θα πρέπει να γνωρίσει ο αναλυτής πολύ καλά την εταιρεία, τις 

λειτουργίες της και την στρατηγική της. Έπειτα θα πρέπει να ορισθεί τι ακριβώς θα 

αποτιµηθεί και για ποια δεδοµένη χρονική στιγµή. Κατά την πρόβλεψη της απόδοσης 

είναι απαραίτητο να αναλυθούν δύο διαστάσεις: α) το οικονοµικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και β) τα ειδικά χαρακτηριστικά της ίδιας της 

εταιρείας. Θα πρέπει να καθοριστεί για ποιο λόγο γίνεται η αποτίµηση και ποια 

µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί, εξετάζοντας την καταλληλόλητα κάθε µεθόδου για τη 

συγκεκριµένη εταιρεία (CFA, 2010). 

 Ακόµη θα πρέπει να προσδιοριστούν οι βασικές λογιστικές αρχές που επηρεάζουν τη 

διαδικασία και να καθοριστεί η µορφή και το περιεχόµενο της αναφοράς που θα 

εκπονηθεί. Τα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην αποτίµηση της εταιρείας, είναι 

οι χρηµατοοικονοµικές και φορολογικές της καταστάσεις, τα ισοζύγια κεφαλαίων 

κίνησης, τυχόν συµβόλαια και συµφωνίες που έχουν γίνει για µισθώσεις, αγορές, 

πωλήσεις και παραχωρήσεις, προϋπολογισµοί και προβλέψεις, πρακτικά και 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οργανογράµµατα, σχέδια marketing κλπ. 

Ειδικότερα, οι καταστάσεις ταµειακών ροών µας δίνουν πληροφορίες για το πώς 

παράγεται αξία στην εταιρεία ενώ η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µας βοηθάει 

να υπολογίσουµε τα κέρδη µιας περιόδου αγνοώντας τις επιδράσεις και τις διεργασίες 

που έχουν ξεκινήσει αυτή την περίοδο αλλά δεν την αφορούν (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2010). 

Κατά την εκτίµηση, αφού αναλυθούν όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες, 

αντιπαραβάλλονται µε τις αντίστοιχες κλαδικές- συγκριτικές πληροφορίες και 

εξάγονται τα τελικά συµπεράσµατα της αποτίµησης. Τα συµπεράσµατα αυτά 

συµπεριλαµβάνονται στην τελική αναφορά, η οποία µπορεί να είναι προφορική, 
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περιληπτική ή αναλυτική και οδηγεί στην τελική απόφαση τη διοίκηση της επιχείρησης 

(Λαζαρίδης, 2005). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1.: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (CFA, 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ –DCF MODEL 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

 Η µέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών ροών έχει τις ρίζες της στον κανόνα της 

καθαρής παρούσας αξίας (NPV), όπου η αξία µιας επιχείρησης είναι η παρούσα αξία 

των αναµενόµενων ταµειακών ροών και στηρίζεται στην ικανότητά της να παράγει 

ταµειακές ροές (Damodaran, 2001). 

Αρχικά, το 1938 ο Williams J.B. συνέδεσε την εσωτερική αξία της επιχείρησης µε την 

αγοραία της τιµή, ενώ ανέλυσε τη µέθοδο αποτίµησης της εταιρικής αξίας µε την 

προεξόφληση των µελλοντικών χρηµατοροών που αναµένεται να λάβουν οι µέτοχοι. 

Σήµερα, οι ταµειακές ροές αποτελούν σύµφωνα µε πολλούς οικονοµικούς αναλυτές τη 

βασικότερη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, γι αυτό ολοένα και περισσότεροι 

χρησιµοποιούν τη µέθοδο αυτή ως βασικό εργαλείο µέτρησης της απόδοσης και της 

αξίας κάθε επιχείρησης. 

Όπως προκύπτει το µοντέλο DCF εκτιµά τις προσδοκίες χρηµατοροών της εταιρείας 

και όχι την προηγούµενη ή τωρινή της κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την 

καθαρή θέση (equity) όσο και το δανεισµό (debt). Σύµφωνα µε τον Damodaran (2001), 

στη µέθοδο αυτή λαµβάνουµε υπόψη τρεις σηµαντικές µεταβλητές: α) πόσο κάθε 

κεφάλαιο της εταιρείας παράγει χρηµατοροές, β) πότε αναµένουµε να 

πραγµατοποιηθούν αυτές οι ταµειακές ροές και γ) την αβεβαιότητα- κίνδυνο που τις 

περιβάλει. Εποµένως ο αναλυτής εκτιµά τις προσδοκώµενες ταµειακές ροές, τις 

προεξοφλεί, µεταφέροντας την αξία τους έτσι σε παρούσα αξία και υπολογίζει τελικά 

την αξία της επιχείρησης. 

Η µέθοδο DCF ενσωµατώνει αυτές τις µεταβλητές στη σχέση: 

Value= � ���
(��	)�

��

��
 , 

όπου Value= Αξία της επιχείρησης 

CFt= Χρηµατική ροή στην περίοδο t 
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n= ∆ιάρκεια ζωής  

r= Προεξοφλητικό επιτόκιο, που περιλαµβάνει τον κίνδυνο των υπολογιζόµενων 

ταµειακών ροών 

Προκειµένου να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε τη µέθοδο DCF είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουµε: α) τις ταµειακές ροές (λειτουργικές- operating ή ελεύθερες- free cash 

flows), β) την υπολειµµατική αξία (residual ή terminal value), γ) το προεξοφλητικό 

επιτόκιο (discount rate) (Damodaran, 2001). 

 

3.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

Η µέθοδος παρουσιάζει ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

3.2.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Βασικό στοιχείο της µεθόδου είναι η πηγή δηµιουργίας χρήµατος. 

• Η λογιστική κατάσταση των ταµειακών ροών περιέχει στοιχεία περισσότερων 

ετών σε σχέση µε τις λογιστικές καταστάσεις. 

• Παρουσιάζει µελλοντικά στοιχεία των ταµειακών ροών. 

• Προβάλλει τη δυναµική της επιχείρησης. 

• Απεικονίζει τις προσδοκίες  των ενδιαφεροµένων µερών για την πορεία της 

εταιρείας στο µέλλον. 

• Σε συνδυασµό µε την ανάλυση αριθµοδεικτών και τη βασική 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση δίνει ένα αρκετά αξιόπιστο αποτέλεσµα. 

 

3.2.2. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποτίµησης. 

• Χρειάζεται η σωστή χρήση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. 
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• Η καταγραφή των µελλοντικών ταµειακών ροών προϋποθέτει την υιοθέτηση 

αρκετών παραδοχών και υποθέσεων, άρα υπάρχει κίνδυνος να αµφισβητηθεί το 

αποτέλεσµα της µεθόδου, εάν δεν εφαρµοσθούν οι βασικές λογιστικές αρχές. 

• Απαιτείται µεγάλη συλλογή πληροφοριών. 

• Η µέθοδος είναι πολύπλοκη και χρειάζεται µεγάλη και µακράς διάρκειας 

προετοιµασία. 

• Πρέπει να γίνεται µαζί µε σχετική χρηµατοοικονοµική µελέτη. 

• Η επιχείρηση µπορεί να επηρεάσει άµεσα τα ταµειακά της πλεονάσµατα, 

µειώνοντας δραστικά τις επενδυτικές της δραστηριότητες και 

πολλαπλασιάζοντας τις χρηµατοοικονοµικές. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ 

σηµαντική για τον προσδιορισµό της υπολειµµατικής αξίας αλλά και της 

καθαρής παρούσας αξίας των ταµειακών ροών (Λαζαρίδης, 2005). 

 

3.3. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

Η µέθοδος των ταµειακών ροών στηρίζεται στις παρακάτω παραδοχές: 

• Επιχείρηση είναι όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές και όχι µόνο τα πάγια 

στοιχεία ενεργητικού. Η λογιστική αξία των παγίων δεν µπορεί να 

συµπεριλάβει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τις ευκαιρίες, τη δυναµικότητα, 

την επιχειρηµατικότητα και την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. 

• Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφληµένες καθαρές ταµειακές ροές 

της. 

• Οι καταστάσεις των ταµειακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες 

ποιοτικά πληροφορίες. 

• Μπορούν να υπολογιστούν ένας ή περισσότεροι συντελεστές προεξόφλησης ή 

και συνδυασµός αυτών. 

• Είναι εφικτή η πρόβλεψη των ταµειακών ροών µε την προβολή και εκτίµηση 

των λογιστικών και οικονοµικών γεγονότων µελλοντικά, µε βάση 

συγκεκριµένες και καλά ορισµένες υποθέσεις. 
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3.4. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Με βάση τον Λαζαρίδη (2005), «ελεύθερες ταµειακές ροές είναι οι ταµειακές ροές που 

είναι διαθέσιµες στην επιχείρηση µετά τη χρηµατοδότηση των λειτουργιών- 

δραστηριοτήτων της, τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων και την αύξηση ή 

µείωση των δανειακών κεφαλαίων». Οι ελεύθερες ταµειακές ροές µπορούν να 

αναφέρονται είτε προς το σύνολο της επιχείρησης (Free Cash Flow to the Firm- FCFF), 

είτε προς τους µετόχους (Free Cash Flow to Equity- FCFE). 

 

3.4.1. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- FCFF 

Όπως αναλύει ο Νούλας (2015), «οι FCFF είναι οι ταµειακές ροές που αποµένουν στην 

επιχείρηση και είναι διαθέσιµες να διανεµηθούν στους πιστωτές και τους µετόχους, µετά 

τις επενδύσεις στο µη ταµειακό κεφάλαιο κίνησης και σε κεφαλαιουχικό (πάγιο) 

εξοπλισµό (fixed assets)». 

Όταν στον υπολογισµό των FCFF έχουµε αρνητικό ποσό, τότε οι πιστωτές και οι 

µέτοχοι πρέπει να το χρηµατοδοτήσουν. Με τη µέθοδο αυτή αποτιµούµε την αξία όλης 

της επιχείρησης, δηλαδή λαµβάνουµε υπόψη τόσο τις αξιώσεις των κοινών µετόχων, 

όσο και των υπόλοιπων µερών της επιχείρησης (οµολογιούχους, µετόχους 

προνοµιακών µετοχών κα). Με βάση τον Νούλα (2015) ισχύει: 

FCFF= Καθαρές λειτουργικές ταµειακές ροές (ΚΤΡ)- Μεταβολή στο µη ταµειακό 

κεφάλαιο κίνησης- Μεταβολή στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και άλλα στοιχεία  

Μεταβολή στο µη ταµειακό κεφάλαιο κίνησης= Μεταβολή στο µη ταµειακό 

κυκλοφορούν ενεργητικό- Μεταβολή στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

εξαιρουµένων των βραχυπρόθεσµων δανείων 

Μη ταµειακό κυκλοφορούν ενεργητικό= Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού- 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Οι FCFF είναι οι µετά φόρων ταµειακές ροές προς όλους τους επενδυτές της 

επιχείρησης και άρα η αξία της υπολογίζεται µε την προεξόφληση των FCFF µε το 

Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC).  
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Firm Value= PV of Cash Flows to Firm= � ����	�	
(������)�

��

��
, 

όπου PV= Παρούσα Αξία 

FCFFt= CF to Firm t= Αναµενόµενες ταµειακές ροές στην επιχείρηση τη χρονική  

περίοδο t 

WACC= Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου  (Damodaran, 1994) 

Έπειτα για να υπολογίσουµε την αξία προς τους µετόχους, θα πρέπει να αφαιρέσουµε 

την αξία του δανεισµού. Τελικά διαιρώντας µε τον αριθµό των µετοχών προκύπτει η 

αξία ανά µετοχή. 

Equity Value= Firm Value- Market Value of Debt 

 

3.4.2. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ- FCFΕ 

Αντίστοιχα οι FCFE είναι οι ταµειακές ροές που είναι διαθέσιµες στους µετόχους, 

έπειτα από την καταβολή όλων των λειτουργικών δαπανών, των φόρων, του κόστους 

δανεισµού και τα κεφαλαιουχικά έξοδα συµπεριλαµβάνοντας και την αλλαγή στο 

κεφάλαιο κίνησης. 

FCFΕ= Καθαρές λειτουργικές ταµειακές ροές (ΚΤΡ)- Καθαρά κεφαλαιουχικά έξοδα- 

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης + Καινούργια ∆άνεια – Πληρωµές ∆ανείων  

Με τη µέθοδο αποτίµησης µε FCFE αποτιµούµε την αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης, προεξοφλώντας τις προσδοκώµενες ταµειακές ροές στους µετόχους µε το 

κόστος ιδίων κεφαλαίων, την αναµενόµενη δηλαδή από αυτούς απόδοση. 

Equity Value= PV of Cash Flows to Equity= � 	����	�	
(��	�)�

��

��
, 

όπου PV= Παρούσα Αξία  

FCFEt= CF to Εquity t= Αναµενόµενες ταµειακές ροές στους µετόχους τη χρονική  

περίοδο t 

re= Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Damodaran, 1994) 
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Οµοίως και εδώ διαιρώντας µε τον αριθµό των µετοχών προκύπτει η αξία ανά µετοχή. 

Αν και οι δύο αυτές προσεγγίσεις χρησιµοποιούν διαφορετικές παραµέτρους στις 

αναµενόµενες χρηµατοροές και στο κόστος κεφαλαίου, υπολογίζουν την ίδια αξία για 

κάθε εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται οι ίδιες υποθέσεις και παραδοχές. 

Το λάθος που πρέπει να αποφευχθεί είναι να µη χρησιµοποιηθεί η αναµενόµενη 

ταµειακή ροή στην εταιρία µε το κόστος ιδίων κεφαλαίων διότι θα οδηγηθούµε σε 

υποτιµηµένη αξία της εταιρείας ή αντίστοιχα η αναµενόµενη ταµειακή ροή στους 

µετόχους µε το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου διότι θα οδηγηθούµε σε 

υπερτιµηµένη αξία (Damodaran, 1994). 

 

3.5. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ FCFF ΚΑΙ FCFΕ  

Προκειµένου να είναι εφικτή η εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης µε FCFF και FCFE 

είναι απαραίτητες κάποιες υποθέσεις σχετικά µε τη µελλοντική ανάπτυξη κάθε 

εταιρείας. Η πιο σηµαντική παράµετρος στην αποτίµηση, κυρίως για επιχειρήσεις µε 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, είναι ο ρυθµός ανάπτυξης που χρησιµοποιείται για να 

προβλεφθούν τα έσοδα και τα κέρδη. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να καθοριστεί 

ο ρυθµός ανάπτυξης για µια επιχείρηση:  

• Λαµβάνοντας υπόψη τον προηγούµενο ρυθµό ανάπτυξης µε βάση ιστορικά 

δεδοµένα. Αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους κυρίως για τις εταιρείες που 

ασχολούνται µε την τεχνολογία, διότι έχουν πολύ γρήγορη ανάπτυξη και 

εποµένως ο προηγούµενος ρυθµός δεν συµβαδίζει συνήθως µε το µελλοντικό. 

• Υιοθετώντας τις εκτιµήσεις εξειδικευµένων αναλυτών, που εξετάζουν την 

εκάστοτε εταιρεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και οι αναλυτές ασχολούνται 

συνεχώς µε τις εταιρείες τεχνολογίας, οι εκτιµήσεις για το ρυθµό ανάπτυξής 

τους κυρίως για µακροχρόνιες περιόδους είναι πολύ φτωχές.  

• Εκτιµώντας το ρυθµό ανάπτυξης µέσω των βασικών αρχών και της 

στρατηγικής της εταιρείας, όσον αφορά τις επανεπενδύσεις σε νέα κεφάλαια 

και τι ανάπτυξη µπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία (Damodaran, 2001). 

Κατά την αποτίµηση µε FCFE παρατηρούµε τρεις διαφορετικές εκδοχές του µοντέλου, 

όσον αφορά το ρυθµό ανάπτυξης, που αναλύονται παρακάτω: 
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3.5.1. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ- ΕΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ  

Tα µοντέλα συνεχούς ανάπτυξης FCFE και FCFF είναι σχεδιασµένα για την αποτίµηση 

εταιρειών που εξελίσσονται µε ένα σταθερό ρυθµό g και βρίσκονται σε σταθερή τροχιά 

ανάπτυξης. Η αξία της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται µε τις 

αναµενόµενες FCFE και FCFF, το σταθερό ρυθµό ανάπτυξης και το απαιτούµενο 

ποσοστό απόδοσης. Εποµένως οι FCFE και FCFF κάθε περιόδου θα προκύπτουν από 

τις FCFE και FCFF της προηγούµενης περιόδου πολλαπλασιαζόµενες µε (1+g). 

Για την περίπτωση των FCFF, ισχύουν οι σχέσεις: 

FCFFt= FCFFt-1* (1+g) και άρα 

Firm Value= 	 	����	�	
������ = 

	����	�∗(���)
������  

και τελικά όπως προαναφέρθηκε Equity Value= Firm Value- Market Value of Debt 

ενώ για το µοντέλο µε FCFE θα έχουµε: 

FCFΕt= FCFΕt-1* (1+g) και εποµένως 

Equity Value = 		����	�	
	��  = 

	����	�∗(���)
	��  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο αυτό συµβαδίζει µε το µοντέλο Gordon Growth 

Model των DDMs και ότι συνήθως οι ρυθµοί ανάπτυξης των FCFF και FCFE δεν 

συµπίπτουν.  

 

3.5.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ∆ΥΟ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ  

Τα µοντέλα ανάπτυξης δύο ή πολλαπλών σταδίων είναι σχεδιασµένα να αποτιµούν 

επιχειρήσεις, όπου ο ρυθµός ανάπτυξής τους διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Στα 

µοντέλα δύο σταδίων, στο δεύτερο στάδιο ο ρυθµός ανάπτυξης είναι µακροπρόθεσµα 

σταθερός. Στα δύο πιο συνηθισµένα µοντέλα οι επιχειρήσεις: α) προβλέπεται να έχουν 

ένα σταθερά ρυθµό ανάπτυξης στο στάδιο 1 και πέφτουν σε ένα σταθερό 

µακροπρόθεσµο ρυθµό στο στάδιο 2 ή β) ο ρυθµός ανάπτυξής τους πέφτει στο στάδιο 

1 για να φτάσει σε ένα σταθερό ρυθµό στην αρχή του σταδίου 2. Το δεύτερο µοντέλο 

συµβαδίζει µε το H- Model των DDMs (CFA, 2010). 
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 Η αξία της εταιρείας σύµφωνα µε τον Damodaran (1994), υπολογίζεται 

χρησιµοποιώντας τις σχέσεις: 

Firm Value= � ����	�	
(������)�

��

��
+ 	 	�������

(������) 
�	

(������)� 

Equity Value= � ����	�	
(��	)�

��

��
+ 	 	�������

(	��)  
�	

(��	)� 

 

3.6. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  

Με βάση τον Λαζαρίδη (2005), «υπολειµµατική αξία (residual value) είναι η αξία της 

επιχείρησης µετά το χρονικό διάστηµα πρόβλεψης των ταµειακών ροών». Οι εκτιµήσεις 

που σχετίζονται µε τις χρηµατοροές αφορούν ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 

γι αυτό υπολογίζεται η παρούσα αξία τους. Όµως η κάθε επιχείρηση συνεχίζει τη 

δραστηριότητά της και µετά από την περίοδο πρόβλεψης, γι αυτό είναι απαραίτητο να 

υπολογιστεί η αξία της και για το µελλοντικό χρονικό διάστηµα.  

Συνήθως οι προβλέψεις για τις ταµειακές ροές αφορούν µικρό χρονικό διάστηµα και 

άρα η υπολειµµατική αξία είναι µεγάλο ποσοστό της αξίας κάθε εταιρείας. Εποµένως 

όταν η εκτίµηση γίνεται για µικρό χρονικό διάστηµα, η υπολειµµατική αξία είναι 

σηµαντική για την αποτίµηση της εταιρείας, ενώ όσο µεγαλώνει ο χρόνος της 

πρόβλεψης, η υπολειµµατική αξία δεν αποτελεί µεγάλο ποσοστό όλης της αξίας.  

Επειδή ακριβώς η υπολειµµατική αξία έχει µεγάλο χρονικό ορίζοντα εκτίµησης, ο 

υπολογισµός της ενέχει µεγάλο κίνδυνο. Σύµφωνα µε τον Λαζαρίδη (2005), σηµεία 

όπως ο κλάδος, το παραγόµενο προϊόν, το στάδιο του οικονοµικού κύκλου που διανύει 

η οικονοµία και ο κύκλος ζωής του προϊόντος καθορίζουν σηµαντικά την 

υπολειµµατική αξία. 

 Για τον υπολογισµό της χρησιµοποιούµε την ταµειακή ροή του τελευταίου έτους 

λαµβάνοντας υπόψη και έναν ρυθµό ανάπτυξης αυτής (growth rate) για τα έτη που θα 

ακολουθήσουν, δηλαδή: 

Residual Value= 
	����	�	

	��  = 
	���∗�

	�� , όπου 
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CF= Ταµειακές ροές περιόδου 

g= Ρυθµός ανάπτυξης 

r= Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

3.7. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Τα µοντέλα DCF, όπως περιεγράφηκε παραπάνω για την προεξόφληση των ταµειακών 

ροών, χρησιµοποιούν ως προεξοφλητικό επιτόκιο το κόστος κεφαλαίου. Θα ήταν 

εποµένως χρήσιµο να εξηγήσουµε τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο κόστος κεφαλαίου. 

Σύµφωνα µε τον Νούλα (2015), αναφερόµαστε «στο µέσο σταθµικό κόστος όλων των 

πηγών κεφαλαίων µέσω των οποίων µια εταιρεία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της». 

Ενώ ο ίδιος περιγράφει αναλυτικά, ότι το κόστος κεφαλαίου έχει δύο σηµαντικούς 

ορισµούς: 

• Είναι το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που πρέπει να κερδίσει µια επιχείρηση 

από τις επενδύσεις για να διατηρήσει την αξία της, υποθέτοντας ότι ο κίνδυνος 

της εταιρείας δεν µεταβάλλεται µε την ανάληψη νέων επενδύσεων. 

• Είναι το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που απαιτεί η αγορά για να προσφέρει 

κεφάλαια στην επιχείρηση. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση του µέσου σταθµικού κόστους ως προεξοφλητικού 

επιτοκίου για τον καθορισµό της παρούσας αξίας µιας επένδυσης, προϋποθέτει ότι η 

επένδυση αυτή δεν αλλάζει τον λειτουργικό ή τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο για την 

εταιρεία. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος (Business Risk) περιγράφει την αδυναµία κάλυψης των 

λειτουργικών εξόδων και ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος (Financial Risk) την 

αδυναµία κάλυψης των εξόδων από τη χρηµατοδότηση µε ξένα κεφάλαια (τόκοι) 

(Νούλας, 2015). 

Για τον υπολογισµό του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) στην 

αποτίµηση µε τη µέθοδο των FCFF, επειδή η επιχείρηση χρηµατοδοτείται τόσο από 

ξένα όσο και από ίδια κεφάλαια, ανεξάρτητα από τους φόρους, το κόστος των δανείων 

αντιστοιχεί στο επιτόκιο δανεισµού. Το κόστος του χρέους, µε δεδοµένους τους φόρους 
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που πληρώνει η εταιρεία, είναι το µετά το φόρο κόστος χρέους. Τελικά το WACC είναι 

το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιούµε και περιγράφεται από τη σχέση: 

WACC= re * 
�

!�� + (1 − $) ∗ %& ∗ !
!�� , όπου  

 re = Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Ε = Αξία Ιδίων Κεφαλαίων 

D = Αξία ∆ανείων 

T = Φορολογικός Συντελεστής 

%&  =Αξία Τοκοφόρων ∆ανείων 

Στην περίπτωση εφαρµογής της µεθόδου µε τις FCFE για προεξοφλητικό επιτόκιο 

χρησιµοποιούµε το κόστος ιδίων κεφαλαίων, που υπολογίζουµε µε το µοντέλο Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), σύµφωνα µε το οποίο το κόστος (r) µιας συγκεκριµένης 

πηγής χρηµατοδότησης εξαρτάται από: α) το επιτόκιο του χρεογράφου µηδενικού 

κινδύνου (rf), β) το ασφάλιστρο (premium) του λειτουργικού κινδύνου (bp) και γ) το 

ασφάλιστρο (premium) του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (rp) (Νούλας, 2015).  

Σε ορισµένες περιπτώσεις το WACC είναι πολύ κοντά ή σχεδόν ίδιο µε το κόστος ιδίων 

κεφαλαίων στην «ιδανική» επιχείρηση, όπου δεν υπάρχουν εξωτερικές πηγές 

χρηµατοδότησης ή όταν το ποσό δανείων της δεν επηρεάζει την αξία της εταιρείας 

(Benninga, 1997).   

Για το κόστος ιδίων κεφαλαίων θα ισχύει: 

re= rf + b*(rm- rf), όπου 

re= Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

rf = Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

b= Συντελεστής beta 

rp= rm- rf =Ασφάλιστρο Κινδύνου 

rm= Προσδοκώµενη Απόδοση Αγοράς (Νούλας, 2015) 

Ο συντελεστής b µετρά την ευαισθησία της απόδοσης µιας µετοχής σε µεταβολές που 

επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς. Μας δίνει δηλαδή τη σχέση µεταξύ της απόδοσης 
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της αγοράς και της απόδοσης της συγκεκριµένης µετοχής, µετρώντας το συστηµατικό 

κίνδυνο. Όσο µεγαλύτερο το b, τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος της µετοχής. Μετοχές µε 

b µεγαλύτερο του 1 χαρακτηρίζονται ως επιθετικές και είναι αποδοτικότερες σε 

περιόδους ανάπτυξης της αγοράς, αλλά ζηµιογόνες σε περιόδους ύφεσης (Λαζαρίδης, 

2005). 

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε το κόστος δανειακών κεφαλαίων (rd) κατά 

τη διαδικασία της αποτίµησης, θα πρέπει να υπολογίσουµε τις δαπάνες που σχετίζονται 

µε τις εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης της εταιρείας. Γι αυτό χρησιµοποιούµε 

συνήθως τη σχέση: 

Κόστος ∆ανειακών Κεφαλαίων (rd)= 	 	'()*+,-./-	,/./-	
012)-1.1	.)3141-1 

Οι χρεωστικοί τόκοι προκύπτουν από το λογαριασµό χρεωστικοί τόκοι και συναφή 

έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη τελικά και το φορολογικό 

συντελεστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES 

 

4.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

AEGEAN AIRLINES. Ένα όνοµα που όλοι µας το έχουµε συνδέσει  µε τα πιο όµορφα 

ταξίδια. Και αυτό γιατί η Aegean Airlines προσφέρει πάντα  

ασφάλεια, άνεση και ακρίβεια στην εκτέλεση των πτήσεων, υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας µε στόχο την ικανοποίηση του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η συνεχής βελτίωση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών και η διεύρυνση της κάλυψης του δικτύου αποτελούν 

βασικά χαρακτηριστικά. 

Ο όµιλος Aegean Airlines ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον ελλαδικό χώρο το 

Μάιο του 1999. Σήµερα, µετά από 17 χρόνια, αποτελεί τη µεγαλύτερη ελληνική 

αεροπορική εταιρεία της χώρας και είναι µέλος της Star Alliance, της πρώτης 

παγκόσµιας συµµαχίας αεροµεταφορέων, που ιδρύθηκε το 1997 και η οποία προσφέρει 

στους διεθνείς πελάτες της παγκόσµια πρόσβαση, αναγνώριση και µια οµαλή εµπειρία 

ταξιδιού.   

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.1.: AEGEAN- A STAR ALLIANCE MEMBER (www.aegeanair.com) 

 

Η Aegean Airlines πραγµατοποιεί πτήσεις µικρών και µεσαίων αποστάσεων, τόσο σε 

Ευρώπη όσο και σε Μέση Ανατολή και για το 2016 η εταιρεία κατάφερε να καλύψει 

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

αυξάνοντας τις διαθέσιµες θέσεις από 15.100.000 που ήταν το 2015 σε 16.200.000. Με 
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βασική έδρα την Αθήνα, αλλά και αύξηση της δραστηριότητας και σε άλλες πόλεις που 

εξυπηρετεί η εταιρεία (Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα, Χανιά, Κω, Καλαµάτα, 

Θεσσαλονίκη και Λάρνακα), αυξήθηκε σηµαντικά και ο αριθµός των πτήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν το 2016, ενισχύοντας τον τουρισµό µε νέα δροµολόγια. 

 Παράλληλα η εξαγορά της Olympic Air, το 2013,  αποτέλεσε τη µεγαλύτερη ελληνική 

προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον χώρο των αεροµεταφορών για δηµιουργία ενός 

µεγάλου δικτύου εξυπηρέτησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία 

πλέον εξυπηρετεί όλη τη χώρα µε µεγάλο αριθµό θέσεων ακόµα και σε περιοχές της 

άγονης γραµµής, αναβαθµίζοντας τον ελληνικό τουρισµό και την ελληνική οικονοµία. 

Ταυτόχρονα εκτός από τις υπηρεσίες αεροµεταφοράς (Airline), πραγµατοποιούνται και 

µεταφορές εµπορευµάτων (Cargo) από το 2001, καλύπτοντας σήµερα το σύνολο 

σχεδόν του δικτύου της εταιρείας, εξυπηρετώντας  Airport-to-Airport  πρακτορεία 

µεταφορών, γραφεία εκτελωνιστών, ταχυδροµικές υπηρεσίες, καθώς και ιδιώτες που 

έχουν ανάγκη άµεσης µεταφοράς εµπορευµάτων. Παρέχοντας υψηλής απόδοσης 

υπηρεσίες (Οn-time performance, Fly As Booked, Live tracking), σε συνδυασµό µε την 

24ωρη εξυπηρέτηση 365 ηµέρες το χρόνο, η Aegean Airlines έχει καταφέρει να 

εδραιώσει τη θέση της και στον τοµέα της µεταφοράς εµπορευµάτων. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από τις τακτικές πτήσεις η Aegean Arlines δίνει τη 

δυνατότητα ναύλωσης πτήσεων (Charter) µε τα αεροσκάφη του στόλου της, αλλά και 

αυτών της Olympic Air. Χρησιµοποιούνται κυρίως αεροσκάφη χωρητικότητας από 37 

έως και 201 θέσεων, ενώ εξυπηρετούνται κυρίως ταξιδιωτικά πρακτορεία, Τour 

Οperators και εταιρείες κύρους για επαγγελµατικά ταξίδια στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Εξυπηρετούνται σε εβδοµαδιαία βάση χώρες όπως Ιταλία,  Σουηδία, ∆ανία, Φινλανδία, 

Νορβηγία,  Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουµανία, Σερβία, Ισραήλ, Ρωσία, Αρµενία και 

Μολδαβία. Οι πτήσεις Charter καθορίζονται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των 

αεροπλάνων, ενώ η σταθερή αύξησή τους έχει συντελέσει στην επέκταση του δικτύου 

της εταιρείας σε νέους προορισµούς. 
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4.1.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

“Να µειώνουµε τις αποστάσεις, να φέρνουµε το κάθε µακριά, κοντά!” 

 Κύρια αποστολή και στόχος της εταιρείας είναι να ταξιδεύει όλους τους επιβάτες της 

µε ασφάλεια, παρέχοντας πάντα το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών σε όλα τα 

στάδια του ταξιδιού, πριν την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά την 

αποβίβαση. Με ένα υψηλό επίπεδο εργασιών και ένα εκτενές δίκτυο δροµολογίων, όλοι 

οι εργαζόµενοι  προσπαθούν να συνδέσουν κάθε γωνιά της χώρας µας, αλλά και την 

Ελλάδα µε το εξωτερικό εξυπηρετώντας όσο το δυνατόν περισσότερο επιβατικό κοινό. 

 

4.1.2. ΟΡΑΜΑ  

Στον όµιλο Aegean Airlines η διοίκηση επιδιώκει την ανάπτυξη και εξέλιξη της 

εταιρείας στην αγορά µε κύριο όπλο την υπεύθυνη λειτουργία και εργασία.  Βασικό 

µέληµα είναι η υποστήριξη αλλά και η συνεχής εξέλιξη των εργαζοµένων, καθώς 

επίσης και η οµαλή επικοινωνία µε όλους τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες. 

 

4.1.3. ΑΞΙΕΣ 

Οι αξίες της εταιρείας αποσκοπούν στη βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη. Ειδικότερα 

η Aegean Airlines: 

 

• Προσπαθεί να ικανοποιήσει πάντα τις ανάγκες των επιβατών. 

• Σε αυτήν ο πελάτης αποτελεί πάντα το πρωταρχικό µέληµα.  

• Επιδιώκει την άριστη ποιότητα  στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε κάθε 

στάδιο του ταξιδιού. 

• Αποσκοπεί στην ολοένα βελτιωµένη ταξιδιωτική εµπειρία. 

• Αναζητά νέες ιδέες και παροχές µε στόχο τη συνεχή ανάπτυξη.   

• Προσπαθεί µε γνώµονα την καινοτοµία αλλά και την υψηλή ποιότητα η 

ελληνική αεροµεταφορά να συµβάλλει στα οφέλη για τον ελληνικό τουρισµό, 

την απασχόληση και τα έσοδα του δηµόσιου, αλλά και στην προβολή της 

Ελλάδας στο εξωτερικό. 
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• Ψάχνει λύσεις για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. 

• ∆ιακρίνεται για την υπευθυνότητά της, το σεβασµό απέναντι στο περιβάλλον, 

την προσοχή στους εργαζοµένους της, την ικανοποίηση των επιβατών της, την 

παρεχόµενη βοήθεια στις περιοχές που δραστηριοποιείται και την άψογη 

συνεργασία µε τους προµηθευτές της. 

 

4.1.4. ΣΤΟΛΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η εταιρεία στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο σε ανθρώπινο 

όσο και σε υλικό επίπεδο, δίνοντας έµφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Για να το 

επιτύχει αυτό έχει εξοπλιστεί µε έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που 

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

καινούργια Airbus A320ceos.  Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του οµίλου σε 

αυτό το επίπεδο είναι ο χαµηλός µέσος όρος ηλικίας των αεροσκαφών του, µια και ο 

στόλος της αποτελείται από υπερσύγχρονα, ολοκαίνουρια αεροσκάφη και ειδικότερα 

από 38 Airbus A320, 8 Airbus A321, 1 Airbus A319, 4 Dash 8-100, 10 Dash 8-Q400 

και 2 ATR. 

Μεγάλη έµφαση δίνεται και στα συστήµατα ελέγχου, που χρησιµοποιούνται στην 

Aegean Airlines καθώς επίσης και στην τεχνική υποστήριξη. Η εταιρεία διαθέτει τρεις 

τεχνικές βάσεις στη χώρα µας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Τους 

καλοκαιρινούς µήνες λόγω τουρισµού, λειτουργούν άλλοι πέντε τεχνικοί σταθµοί σε 

Ρόδο, Κέρκυρα, Κω, Καλαµάτα και Χανιά. Τα αεροσκάφη συντηρούνται καθηµερινά 

στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ελέγχου, όπου πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές, µε γνώµονα την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

Τηρούνται αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και γι αυτό σε κάθε αεροπλάνο 

έχουν εφαρµοστεί όλα τα προηγµένα συστήµατα, όπως το ACAS II (Σύστηµα 

Αποφυγής Σύγκρουσης στον Αέρα), το EGPWS (Ενισχυµένο Σύστηµα 

Προειδοποίησης Προσεγγίζοντος Εδάφους) και το DFGS (Ψηφιακό Σύστηµα 

Πλοήγησης).  

Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένους µηχανικούς, αεροναυπηγούς και 

µηχανολόγους, οι οποίοι είναι εκπαιδευµένοι σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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Μεγάλη σηµασία δίνεται και στη συνεχή εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού  όσον 

αφορά τη βελτίωση της επικοινωνίας, της οµαδικότητας, των εταιρικών στόχων και της 

αποτελεσµατικότητας. Στόχος τους είναι η ασφάλεια, η συνέπεια στους χρόνους 

αναχώρησης, η άνεση των επιβατών, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάλυση και 

ο έλεγχος κόστους.  

Με στόχο την προσπάθεια µείωσης του θορύβου, των εκποµπών ρύπου και της 

κατανάλωσης καυσίµου, η εταιρεία εφαρµόζει συστηµατικά αναβαθµίσεις, 

προκειµένου ταυτόχρονα  να συνδράµει δυναµικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Aegean Airlines έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004 (Σεπτέµβριος 2008) για το 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, την Εξυπηρέτηση Επιβατών, την 

Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών, καθώς και για τον  Έλεγχο Απορριµµάτων. Έτσι, η 

τεχνική βάση αποτελεί πρότυπο σε θέµατα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

 

4.1.5. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

Για τη χρονιά 2016, η Aegean Airlines ανακηρύχθηκε «Καλύτερη περιφερειακή 

αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 18,8 

εκατ. επιβάτες  από τα  Skytrax World Airline Awards, ενώ είναι η 6η φορά από το 

2009 που κερδίζει αυτό το βραβείο. Η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

σε συνδυασµό µε την εµπιστοσύνη  που επιδεικνύουν οι επιβάτες στην εταιρεία, την 

έχουν τοποθετήσει στην πρώτη θέση.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.2.: SKYTRAX AWARDS 2016 (www.aegeanair.com) 
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Το 2015 στο 16ο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών βραβεύτηκαν οι 

αεροπορικές εταιρείες µε την πιο επιτυχηµένη αναπτυξιακή πορεία, ανάµεσα τους και 

η Aegean Airlines, η οποία τιµήθηκε µε τις παρακάτω σηµαντικές διακρίσεις : 

• «H ταχύτερα αναπτυσσόµενη εταιρεία στην αγορά εσωτερικού 2014- 2015» 

• «H ταχύτερα αναπτυσσόµενη εταιρεία στην αγορά της Μέσης Ανατολής 2015» 

• «H εταιρεία µε τη µεγαλύτερη αύξηση επιβατικής κίνησης στο αεροδρόµιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος για το 2015» 

• «H δηµοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία για το 2015 µεταξύ των Ευρωπαίων 

επιβατών του αεροδροµίου της Αθήνας (πηγή: έρευνα ∆ΑΑ, επίσηµα ετήσια 

στατιστικά στοιχεία)» 

• «H εταιρεία που µετέφερε το µεγαλύτερο αριθµό επιβατών στο αεροδρόµιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την περίοδο 2001 – 2015» 

Αποδεικνύοντας την προτίµηση του επιβατικού κοινού, µετά από ψηφοφορία η Aegean 

Airlines κερδίζει τον τίτλο: «Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» 

(Regional Airline of the Year 2014) στα Air Transport News Awards 2014. 

 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

1992: Η Aegean Aviation είναι η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρία που αποκτά άδεια 

αεροµεταφορών. 

1994: Η Aegean Aviation εισχωρεί στον Όµιλο Εταιριών Βασιλάκη. Επενδύει σε 

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

1999: Οι όµιλοι εταιρειών Βασιλάκη, Λασκαρίδη, ∆αυίδ, Ιωάννου, 

Κωνσταντακόπουλου, οι κύριοι Α.&Ν. Σιµιγδαλάς, οι Μινωικές Γραµµές και η 

Τράπεζα Πειραιώς ιδρύουν το 1999 την Aegean Airlines. Ξεκινούν οι πρώτες πτήσεις 

από Αθήνα προς Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη και ακολουθούν η Ρόδος και τα Χανιά. 

Στη συνέχεια προστίθενται 2 νέοι προορισµοί, η Αλεξανδρούπολη και η Κέρκυρα. Στα 

τέλη του 1999 εξαγοράζει την Air Greece και ο στόλος της εταιρείας αυξάνεται, ενώ 

εξυπηρετείται πλέον και η Μυτιλήνη. 
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2000: H Aegean Αirlines επεκτείνεται και πάλι αποκτώντας νέο δροµολόγιο προς  τη 

Σαντορίνη ενώ πραγµατοποιεί καθηµερινά περισσότερες από 80 πτήσεις προς όλους 

τους προορισµούς της. 

2001: Η εταιρεία ενώνει τις δυνάµεις της µε την Cronus Airlines και πλέον 

δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό εξυπηρετώντας 7 προορισµούς, ενώ παράλληλα 

συνδέει και 11 πόλεις στην Ελλάδα. Η Aegean Airlines βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της 

εγκαινιάζει την παροχή της υπηρεσίας Business Class και στις πτήσεις εξωτερικού. 

2003: Συνεχίζοντας τις καινοτοµίες η εταιρεία παρουσιάζει το e-ticket (άυλο 

εισιτήριο), µια πρωτοποριακή υπηρεσία ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης 

εισιτηρίου.  

2004: Η Aegean ξεκινά τακτικές πτήσεις προς την Κύπρο, µε αφετηρία τη Λάρνακα. 

2005: Η εταιρεία αποκτά «partner» τη Lufthansa, προσφέροντας στους επιβάτες 

ενιαίους κωδικούς πτήσεων και πολλά πλεονεκτήµατα, εξοπλίζοντας ταυτόχρονα µε 

νέα αεροσκάφη το στόλο της. 

2007: Πραγµατοποιείται η παραλαβή των τριών πρώτων Airbus  και η εισαγωγή της 

Aegean Airlines στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

2008: Η Aegean Airlines λαµβάνει πιστοποίηση ISO 14001:2004 και εφαρµόζει 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης για Εξυπηρέτηση Επιβατών – Εξυπηρέτηση 

Αεροσκαφών και Συντήρηση Αεροσκαφών. 

2009: Θέλοντας να ταξιδέψουν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και την Ελλάδα σε 

όλο τον κόσµο, τα  2 Νέα Airbus της εταιρείας ονοµάζονται «Κλεισθένης» και 

«Φειδίας». 

2010: Συνεχίζοντας την πολιτιστική της δράση η εταιρεία ξεκινά το πρόγραµµα 

«Aegean – Κοντά στους Νέους», µεταφέροντας περισσότερους από 10.000 µαθητές 

για να επισκεφθούν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης.  

Παράλληλα την ίδια χρονιά οι µέτοχοι της Aegean Airlines και της Olympic Air 

συµφωνούν την συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών ενώ η Aegean 

Airlines γίνεται µέλος του δικτύου Star Alliance. Αυτό ισοδυναµεί µε περαιτέρω 

σύνδεση της Ελλάδας µε τον κόσµο και ευκολότερη πρόσβαση σε δηµοφιλείς 

προορισµούς διακοπών στην Ελλάδα. 
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2013: ∆ιευρύνοντας τον αριθµό των πτήσεων εξωτερικού πραγµατοποιεί πλέον 160 

δροµολόγια, από 28 χώρες, προς 12 ελληνικά αεροδρόµια (τακτικές και ναυλωµένες 

πτήσεις), παρουσιάζοντας δυο νέες κατηγορίες εισιτηρίων στην οικονοµική θέση, τις 

GoLight και Flex. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την Aegean 

Airlines, η οποία και ολοκληρώνεται µε τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της. 

Έτσι πλέον η Olympic Air καθίσταται θυγατρική της Aegean Airlines. 

2014: Ανακοινώνεται η συνεργασία µε την Etihad Airways και ξεκινούν οι απευθείας 

πτήσεις της Aegean Airlines στην πρωτεύουσα των Η.Α.Ε. 

2015: Μετά την εξαγορά της Olympic Air προστίθενται πάνω από 40 προορισµοί 

εξωτερικού και βελτιώνεται η συνδεσιµότητα µε τα νησιά. Παρά την απώλεια στις 

κρατήσεις λόγω των capital controls, η εταιρεία καταφέρνει να παραλάβει 3 

ολοκαίνουργα αεροπλάνα µε κλειστές τράπεζες στην Ελλάδα και τελικά ο ρυθµός των 

κρατήσεων επανέρχεται, µε αποτέλεσµα να αποδώσουν οι επενδύσεις σε στόλο, 

προορισµούς και υπηρεσίες. 

 

4.3. OLYMPIC AIR  

«Σήµερα, Olympic Air και Aegean, σας φέρνουµε ακόµη πιο κοντά σε όσους 

αγαπάτε, σε όσα επιθυµείτε, σε όσα θέλετε να ανακαλύψετε». 

Τον Οκτώβριο του 2013 οι εταιρείες Olympic Air και Aegean Airlines ενώνουν τις 

δυνάµεις τους µε στόχο να διευρύνουν το δίκτυό τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας 

ταξιδεύοντας σε 34 ελληνικά αεροδρόµια. Μέσω του δικτύου της Star Alliance 

πραγµατοποιούν ταξίδια σε περισσότερους από 100 διεθνείς προορισµούς. 

Η  Olympic Air µε 60 πτήσεις περίπου την ηµέρα και καλύπτοντας 18 προορισµούς 

στις άγονες γραµµές, στηρίζει την περιφέρεια. Πιο συγκεκριµένα εξυπηρετεί τις άγονες 

γραµµές µε απευθείας πτήσεις από/προς Αθήνα για Αστυπάλαια, Ζάκυνθο, Λέρο, 

Μήλο, Νάξο, Πάρο, Σύρο, Κάλυµνο, Κύθηρα, Ικαρία, Σκιάθο, Κάρπαθο και από/προς 

τη Ρόδο για Κάρπαθο, Κάσο, Σητεία, Κω, Κάλυµνο, Λέρο, Αστυπάλαια και 



41 

 

Καστελόριζο. Ταυτόχρονα καλύπτει τα δροµολόγια και στα Βαλκάνια. 

 

4.4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Aegean Airlines εφαρµόζει Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνες µε την 

ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, µε βάση τις οποίες οργανώνεται 

και διοικείται η εταιρία, έχει στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς 

επίσης και τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της εταιρίας και όλων όσων 

συνδέονται µε τη λειτουργία της. 

 

4.5. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.3.: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ (www.aegeanair.com) 

 

Η Aegean Airlines επενδύει από την ίδρυσή της συνεχώς στον τοµέα της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, ως βάση της εταιρικής της φιλοσοφίας. Για να το επιτύχει αυτό, 

πραγµατοποιεί µια σειρά από δράσεις µε στόχο: 

• Τη λειτουργία µε σεβασµό στο περιβάλλον, τους εργαζόµενους, τους επιβάτες, 

τις τοπικές κοινωνίες, τους προµηθευτές και τις κρατικές αρχές, καθώς και το 

ισχύον Νοµικό και Κανονιστικό πλαίσιο (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 
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• Την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας 

• Την ανάπτυξη του τουρισµού 

• Τη στήριξη της παιδείας 

• Την προώθηση και την ενίσχυση του αθλητισµού 

• Τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων 

 

4.5.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Για την επιτυχηµένη της λειτουργία η εταιρεία στηρίζει τις δυνάµεις της κυρίως στο 

ανθρώπινο δυναµικό της, επενδύοντας συνέχεια σε αυτό. Σκοπός της είναι η 

στελέχωση και η διατήρηση µε εξειδικευµένο και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό, 

βασιζόµενη στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, σεβόµενη τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη 

διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους. 

Το 2015 στην Aegean και την Olympic Air απασχολήθηκαν συνολικά 2.362 άτοµα, 

ενώ οι εκτιµήσεις για την κάλυψη των αναγκών της θερινής περιόδου του 2016 ήταν 

περισσότεροι από 2.900 εργαζόµενοι. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.4.: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ AEGEAN AIRLINES (www.aegeanair.com) 

 

Κύριες παροχές και οφέλη που εξασφαλίζει η Aegean Airlines στους εργαζοµένους της 

είναι: 

• Υγεία και ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο 
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• Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη 

• Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη 

• Επικοινωνία 

• Εθελοντισµός 

• Οµαδικότητα, Αθλητισµός 

• Παροχές όπως εκδηλώσεις, προνοµιακές τιµές, εύκολη µετακίνηση κλπ 

• Προγράµµατα πρακτικής άσκησης φοιτητών, απασχόλησης ανέργων και 

εργασιακά forums 

Παρακάτω απεικονίζονται αναλυτικά βασικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 

εργαζόµενους στην επιχείρηση: 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.1.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ (www.aegeanair.com) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (www.aegeanair.com) 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.3.: KΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (www.aegeanair.com) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ (www.aegeanair.com) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (www.aegeanair.com) 

 

 

Όπως φαίνεται, στην εταιρεία εργάζονται περισσότερες γυναίκες απ΄ ότι άνδρες µε το 

µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού να είναι νέοι από 26-35 έτη. Το επίπεδο σπουδών 

τους είναι είτε πανεπιστηµιακό, είτε δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ εργάζονται 

στην Aegean Airlines οι περισσότεροι για πάνω από 5 έτη. Αρκετοί είναι και αυτοί που 

δουλεύουν στην επιχείρηση για λιγότερο από 2 χρόνια, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση 

και στην εκπαίδευση του προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε τους Hofer και Schendel (1978), «στρατηγική είναι η αντιστοίχιση που 

κάνει ένας οργανισµός µεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των 

ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον». Επιπλέον 

ο Michael Porter (1996), ένας από τους πλέον επιφανείς ακαδηµαϊκούς καθηγητές του 

Harvard στον τοµέα της επιχειρησιακής στρατηγικής, «στρατηγική είναι κατά κύριο 

λόγο η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της», ενώ ο Gary Hamel (1996), 

τείνει να ορίζει τη διάσταση της στρατηγικής ως «επανάσταση».  

Με βάση τον ορισµό τους Johnson, Whittington και Scholes (2011), «στρατηγική είναι 

η κατεύθυνση (direction) και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων (scope of activities) 

µιας επιχείρησης µακροπρόθεσµα, η οποία της εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µέσω της εναρµόνισης των πόρων και ικανοτήτων, 

και µε στόχο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των οµάδων ενδιαφεροµένων 

(stakeholders-συµµέτοχων)».  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ίδιος ο Παπαδάκης (2012), «κάθε επιχείρηση 

οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό 

της περιβάλλον, πριν καθορίσει την αποστολή, τους αντικειµενικούς της στόχους, τις 

στρατηγικές της επιλογές αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών».   

Προκειµένου εποµένως κάθε επιχείρηση να αναπτύξει ένα µοντέλο στρατηγικής 

οφείλει να ακολουθήσει τα εξής στάδια: 

• ∆ιαµόρφωση 

• Υλοποίηση 

• Αξιολόγηση- Έλεγχος 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η ανάπτυξη στρατηγικής για την 

επιχειρησιακή επιτυχία είναι διότι, η στρατηγική: 

• Θέτει κατευθύνσεις (directions) µεσο-µακροπρόθεσµα  
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• Υποστηρίζει τη λήψη οµοιόµορφων αποφάσεων 

• Συγκεντρώνει την προσπάθεια και καθορίζει το εύρος και το είδος των 

δραστηριοτήτων (scope of activities) 

• Ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισµό 

• Μειώνει την αβεβαιότητα, ευνοώντας την προσαρµογή σε ένα µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον  

• Μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της 

εναρµόνισης πόρων και ικανοτήτων  

• Προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των οµάδων ενδιαφεροµένων 

(stakeholders) 

Για να επιτευχθεί ένας σωστός σχεδιασµός στρατηγικής είναι απαραίτητος «ο 

σχηµατισµός άποψης, από την επιχείρηση, σχετικά µε τους παράγοντες που επιδρούν στην 

παρούσα και µελλοντική θετική πορεία της, έτσι ώστε να επιλέξει τις σωστές στρατηγικές 

που θα την οδηγήσουν στη µελλοντική της ανάπτυξη» (Θερίου, 2014). 

 Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει µια επιτυχή στρατηγική διοίκηση είναι: 

• Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

• Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

• SWOT Ανάλυση 

 

5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Η Aegean Airlines προσπαθώντας να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες έχει 

ως κύριο στόχο να προσελκύσει νέους πελάτες και να διατηρήσει τους επιβάτες που 

την εµπιστεύονται εδώ και χρόνια. Η ικανοποίηση των πελατών οδηγεί στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες του εσωτερικού, 

εδραιώνοντας την κατάκτηση της κορυφής. Ο όµιλος αναπτύσσοντας τις ακόλουθες 

µεθόδους αναµένει το καλύτερο αποτέλεσµα. 

 

5.2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Η εταιρεία χρησιµοποιώντας πρωταρχικά στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης, 

προσπαθεί ταυτόχρονα να «διεισδύσει» και να «ξεκλειδώσει» νέες αγορές 
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αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά της. Οι νέοι προορισµοί κυρίως στην Ευρώπη, τόσο 

από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και από περιφερειακά αεροδρόµια, αποτελούν 

βασικό µέληµα της διοίκησης. Συγκεκριµένα, το σχέδιο ανάπτυξης για το 2016 

περιλαµβάνει την προσθήκη πτήσεων  από την Αθήνα  για την Ιρλανδία, το 

Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, και τη Λιθουανία, ενώ 

οι 14 νέοι διεθνείς προορισµοί που θα καλύπτει η εταιρεία στις χώρες αυτές είναι: 

∆ουβλίνο, Νίκαια, Λιλ, Νάπολη, Μπάρι, Λουξεµβούργο, Άµστερνταµ, Λισαβόνα, 

Πάλµα ντε Μαγιόρκα, Λουµπλιάνα, Τζέντα, Κρακοβία, Βίλνιους, Σπλιτ. Επίσης θα 

αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των προορισµών και η συχνότητα των δροµολογίων σε 

χώρες που αποτελούν πηγές τουρισµού όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η 

Σαουδική Αραβία.  

Με βάση δηµοσίευµα στα «ΝΕΑ» (www.tanea.gr) όσον αφορά το σχέδιο ανάπτυξης, 

ο κ. Βασιλάκης ξεκαθάρισε πως εάν δεν υπάρξει σταθερότητα στο εσωτερικό της 

χώρας, η διοίκηση της εταιρείας δεν θα ρισκάρει κοιτάζοντας πιο µακριά, ενώ 

αναφερόµενος στην Ryanair έκανε λόγο για έναν επιτυχηµένο ανταγωνιστή µε τον 

οποίο εξελίσσονται παράλληλα: «Στο εσωτερικό έχουµε ανάπτυξη, παρά το µερίδιο 

αγοράς που έχει πάρει η Ryanair. Γενικότερα έχουµε κάνει περισσότερα βήµατα από 

αυτά που έχει κάνει η ίδια η χώρα. Οι ευκαιρίες έχουν και ένα όριο. Θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι το 2019 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόµιο της 

Κωνσταντινούπολης και πρέπει να έχουµε κάνει πιο γρήγορα τις κινήσεις µας», είπε ο κ. 

Βασιλάκης.  

Προσπαθώντας η εταιρεία να καταπολεµήσει την εποχικότητα των περιφερειακών 

κυρίως αεροδροµίων και τη σύνδεσή τους µε το εξωτερικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς ο αντιπρόεδρος της Aegean υπογράµµισε πως φέτος ήταν δύσκολη χρονιά για 

τον κλάδο των αεροµεταφορών, µε την χώρα να βρίσκεται σε µια µεταβατική 

κατάσταση και να τηρείται στάση αναµονής. «Πολλά πράγµατα καθυστέρησαν ή δεν 

έγιναν ποτέ. ∆εν µπορεί ο ελληνικός τουρισµός να περάσει άλλη µια τέτοια χρονιά. 

Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα δώσει λύσεις, όπως για παράδειγµα στο θέµα της άµεσης 

ιδιωτικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδροµίων», ανέφερε χαρακτηριστικά και 

πρόσθεσε: «Η σύµβαση προβλέπει ανταγωνιστικές χρεώσεις για τις αεροπορικές 

εταιρείες. Μένουν όµως αρκετά αεροδρόµια στο ∆ηµόσιο που χρειάζονται επενδύσεις. 

Τα χρήµατα από την αποκρατικοποίηση των 14 αεροδροµίων θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν από το κράτος για την ενίσχυση των υπολοίπων αεροδροµίων».  
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5.2.2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

 Όπως γνωρίζουµε οι αγορές δεν είναι οµοιογενείς. Μια εταιρεία δεν  είναι εφικτό να 

προσελκύσει όλες τις κατηγορίες πελατών σε µεγάλες, ευρείες και διαφοροποιηµένες 

αγορές. Οι καταναλωτές και στην περίπτωση αυτή, οι επιβάτες, διαφέρουν από πολλές 

απόψεις και µπορούν να οµαδοποιηθούν µε βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια (Koller, 

2006). Εποµένως η Aegean Airlines προσπαθώντας να διαπιστώσει ποια είναι τα 

τµήµατα της αγοράς που µπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά, «κατηγοριοποιεί» 

τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται χρησιµοποιώντας γεωγραφικά, δηµογραφικά 

και ποσοτικά κριτήρια: 

• Σε γεωγραφικό επίπεδο πρωταρχικός διαχωρισµός γίνεται σε επίπεδο πτήσεων 

εσωτερικού ή εξωτερικού. Έπειτα ελέγχεται τόσο η περιοχή από την οποία 

ξεκινάει ο επιβάτης όσο και ο προορισµός του, δηλαδή εάν πρόκειται για 

µεγάλη ή µικρή πόλη, κάποιο νησί κλπ. 

• Σε δηµογραφικό επίπεδο εξετάζεται το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, το εισόδηµα και το επάγγελµα. 

• Σε ποσοτικό επίπεδο οι πελάτες διακρίνονται σε Business και Economy class, 

ανάλογα µε το ύψος του ναύλου που έχουν καταβάλλει για το ταξίδι τους. 

 

5.2.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Η εταιρεία στην προσπάθειά της να προσεγγίσει συγκεκριµένες οµάδες επιβατών και 

θέλοντας να τους ικανοποιήσει στο µέγιστο βαθµό, εφαρµόζει στρατηγικές εστίασης 

εντοπίζοντας κενά στην αγορά και στις παρεχόµενες υπηρεσίες από τους ανταγωνιστές. 

Ειδικότερα, στους επιβάτες της Business class το σύστηµα Miles and Bonus αποτέλεσε 

αρχικά µια πρωτότυπη ιδέα, για να διατηρήσει τους συχνούς και τακτικούς πελάτες. Οι 

επιβάτες στη θέση αυτή απολαµβάνουν ιδιαίτερα προνόµια όπως το ξεχωριστό check-

in, προτεραιότητα στην επιβίβαση αλλά και την παραλαβή αποσκευών, επιπλέον 

δωρεάν βάρος στις αποσκευές καθώς και ξεχωριστή µεταφορά στο αεροπλάνο. Ακόµη, 

τα προνόµια επεκτείνονται σε απεριόριστες αλλαγές εισιτηρίου χωρίς Rebooking Fee 

σε Flex ή Business προγράµµατα, συγκέντρωση µιλίων Miles and Bonus, επιστροφή 

της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση ακύρωσης, έκπτωση 33% στα παιδικά 

εισιτήρια,  αλλά και διαφορετικές, πολυτελείς αίθουσες αναµονής όπως το Aegean 

Club Lounge.  
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Στη συνέχεια, απευθυνόµενοι στους φοιτητές που ταξιδεύουν συχνά µε αεροπλάνο, για 

4η συνεχή χρονιά η Aegean Airlines και η Olympic Air παραµένουν στο πλευρό των 

νέων και των οικογενειών τους, υλοποιώντας το πρόγραµµα Στήριξης Φοιτητών, 

"Κοντά στους Νέους". Το πρόγραµµα απευθύνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν 

µακριά από το σπίτι τους, προσφέροντάς τους 8 εισιτήρια το χρόνο (1 Οκτωβρίου- 30 

Σεπτεµβρίου) για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα εισιτήρια (µέσω του δικτύου 

της Aegean και της Olympic Air) µπορούν να περιλαµβάνουν παραπάνω από ένα 

δροµολόγιο, εφόσον υπάρχει συγκεκριµένη ανάγκη για τη µετακίνηση των φοιτητών, 

π.χ. Κύθηρα-Αθήνα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος του προγράµµατος είναι να 

στηρίξουν τους νέους στο ξεκίνηµά τους και να τους διευκολύνουν στις µετακινήσεις 

τους από και προς τον τόπο διαµονής τους και το πανεπιστήµιό τους, προκειµένου να 

επισκέπτονται όσο πιο συχνά µπορούν τις οικογένειές τους. Τα εισιτήρια που 

παρέχονται στους φοιτητές είναι 100% δωρεάν, καθώς καλύπτονται και οι φόροι 

αεροδροµίων. Τα κριτήρια για την ένταξη των νέων φοιτητών στο πρόγραµµα είναι 

κυρίως κοινωνικοοικονοµικά. 

 

 

EIKONA 5.1.: AEGEAN FOR FAMILIES (www.aegeanair.com) 

 

Aegean For Families - Κοντά στις οικογένειες µε Νέες Υπηρεσίες 

«Ταξίδι µε παιδιά; Πιο διασκεδαστικό από ποτέ!» 

Σηµαντική είναι και η διευκόλυνση για όσους ταξιδεύουν µε παιδιά, µια και η εταιρεία 

παρουσιάζει το Αegean For Families, ένα σύνολο υπηρεσιών που σχεδιάστηκαν µε 

στόχο το οικογενειακό ταξίδι µε αεροπλάνο να αποτελεί την πιο ευχάριστη, 

απρόσκοπτη και διασκεδαστική εµπειρία για όλα τα µέλη της οικογένειας.  

Οι νέες υπηρεσίες αφορούν σε όλα τα στάδια του ταξιδιού: από τη στιγµή που η 
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οικογένεια σχεδιάζει και οργανώνει το ταξίδι µέχρι και την ολοκλήρωσή του και 

αποτελούν µια ακόµα έµπρακτη απόδειξη της δέσµευσης της εταιρείας να παρέχει 

εξατοµικευµένες προτάσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε επιβάτη. 

Το ανανεωµένο aegeanair.com φιλοξενεί όλες τις υπηρεσίες αναλυτικά καθώς και µια 

ειδικά σχεδιασµένη ενότητα για οικογένειες. Παράλληλα αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

για άνετα και οικονοµικά οικογενειακά ταξίδια, διαθέτει ειδικούς ναύλους για παιδιά 

µέχρι 12 ετών ενώ παρέχει µια επιπλέον χειραποσκευή για τα βρέφη. 

 

Το οικογενειακό ταξίδι διευκολύνεται όµως ακόµα περισσότερο και στο 

αεροδρόµιο.  Έτσι στα αεροδρόµια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λάρνακας οι 

οικογένειες µπορούν να παραδίδουν τις αποσκευές τους σε ειδικά σχεδιασµένα 

counters.  Επίσης δίνεται προτεραιότητα κατά την επιβίβαση των οικογενειών στο 

αεροσκάφος σε όλες τις πτήσεις της Aegean σε όλα τα αεροδρόµια. Ακόµη τα παιδιά 

περιµένει κατά τη διάρκεια της πτήσης στα ταξίδια στο εξωτερικό µια νέα σειρά 

δραστηριοτήτων, Aegean Junior Pilots,  µε ένα ειδικό παιδικό µενού. 

 

5.2.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ- ΚΟΣΤΟΥΣ 

Αν και στην ελληνική επικράτεια η Aegean Airlines δεν αποτελεί µια low-cost 

εταιρεία, εντούτοις µε συγκεκριµένες προσφορές σε δροµολόγια έχει επιτύχει να 

προσφέρει χαµηλά ναύλα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Παροχές όπως οι κάρτες 

Miles and Bonus προσφέρουν στους πιστούς πελάτες µέχρι και δωρεάν εισιτήρια. 

Προγράµµατα όπως τα GoLight και Flex, σε συνδυασµό µε την όσο το δυνατόν έγκαιρη 

κράτηση των θέσεων οδηγούν σε πολύ χαµηλές τιµές. Παράλληλα οι χαµηλοί µισθοί 

των εργαζόµενων συντελούν µε τη σειρά τους στο χαµηλό κόστος λειτουργίας.  

 

5.2.5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η εταιρεία εφαρµόζοντας στρατηγική διαφοροποίησης εισάγει καινοτόµες ιδέες και    

παροχές αποσκοπώντας στην άµεση ικανοποίηση του πελάτη. Όπως αναλυτικά 

αναφέρθηκε παραπάνω στη στρατηγική εστίασης, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε οµάδες πελατών όπως οι κάτοχοι καρτών Miles and Bonus, οι φοιτητές, οι 

οικογένειες που ταξιδεύουν µε παιδιά προσφέροντας πάντα κάτι νέο και ιδιαίτερο. 
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Παράλληλα ο µεγάλος σε αριθµό στόλος της σε συνδυασµό µε τα υπερσύγχρονα και 

καινούργια αεροσκάφη, καθιστούν την Aegean Airlines πρωτοπόρο στην κατηγορία 

της, κάνοντας τη διαφορά από τους ανταγωνιστές. 

 

 

EIKONA 5.2.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MILES AND BONUS (www.aegeanair.com) 

 

5.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (PEST ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν είναι σηµαντικό να εξηγήσουµε το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο λειτουργεί η εταιρεία, εστιάζοντας στις τάσεις και τα γεγονότα που επηρεάζουν 

τον κλάδο της γενικότερα, αλλά και τη στρατηγική της ειδικότερα. Κατά την ανάλυση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος κάθε επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει τους 

σηµαντικότερους παράγοντές του που είχαν αντίκτυπο στο παρελθόν στη λειτουργία 

και τη στρατηγική της ίδιας αλλά και των ανταγωνιστών της και συνεχίζουν µέχρι και 

σήµερα. Παράλληλα είναι σηµαντικό να εξεταστούν οι αλλαγές που έχουν επέλθει ή 

θα επέλθουν µελλοντικά και µπορούν να επηρεάσουν το εξωτερικό περιβάλλον.  

Κατά την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης, η διοίκηση πρέπει 

να αναζητά ευκαιρίες και πιθανές απειλές. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητο να 

βρεθούν και τρόποι αντιµετώπισης των συνιστωσών αυτών που δηµιούργησαν 

προβλήµατα στην εταιρεία και τη λειτουργία της. Οι κυριότεροι παράγοντες που 

εξετάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον, οµαδοποιούνται σε 4 κυρίως κατηγορίες:  
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5.3.1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ/ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το πολιτικό/ νοµοθετικό περιβάλλον αναφέρεται στο ισχύον πολιτικό σύστηµα, στις 

πολιτικές δυνάµεις που κυβερνούν και στην πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις 

επιχειρήσεις, στους εργαζόµενους και τους καταναλωτές, όπως αυτή εκφράζεται µέσα 

από ένα πλέγµα νόµων, υπουργικών αποφάσεων, αγορανοµικών διατάξεων, σχέσεων 

και διακηρύξεων, αλλά και το γενικό πολιτικό κλίµα που υπάρχει σε κάθε χώρα 

(Σαρµανιώτης, 2012) 

Πιο συγκεκριµένα σχετικά µε τις αεροπορικές εταιρείες, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν 

ο πρώτος επιβάτης στην ιστορία των αεροµεταφορών και η κυβέρνησή του η πρώτη 

που ψήφισε το Νόµο 5017/31, τον πρώτο που αφορούσε τις αεροµεταφορές. Με το 

Νόµο 3560/57 ολοκληρώθηκε η σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του 

Αριστοτέλη Ωνάση σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία, ενώ µετέπειτα µε τον 

Αεροπορικό Κώδικα 1815/88 πραγµατοποιήθηκε η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 

Αεροπορικού ∆ικαίου. Η χώρα µας είχε συνυπογράψει ∆ιεθνείς Συνθήκες και 

Συµβάσεις (Σύµβαση Σικάγου, Σύµβαση Βαρσοβίας) όπως και διµερείς διακρατικές 

συµφωνίες. 

Με τον καιρό οι Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισµοί όριζαν το θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας ενώ είχαν υπογραφεί 60 διµερείς συµβάσεις µε στόχο την προάσπιση των 

εθνικών µας συµφερόντων σε επίπεδο τουρισµού και οικονοµίας, τόσο όσον αφορά τις 

διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις της Ελλάδας µε το εξωτερικό, όσο και την προστασία 

από τον ανταγωνισµό της µοναδικής τότε Ολυµπιακής Αεροπορίας. Αργότερα οι 

Κανονισµοί και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην ελεύθερη αγορά 

των αεροµεταφορών µε αποτέλεσµα νέες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, αλλά και 

ξένοι ανταγωνιστές να εισέλθουν στο παιχνίδι. Η Air Greece, η Venus, η Cronus και η 

Aegean ξεκίνησαν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.    

H Aegean στη συνέχεια βρέθηκε αντιµέτωπη µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

λόγω άνισης µεταχείρισης στο θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε, µια και είχε εξαιρεθεί από 

την κάλυψη των πτήσεών της στο εξωτερικό µε προσωπικό ασφαλείας σε περιόδους 

απεργίας των συντονιστών εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσµα το Μάιο 2003 σε 

απεργία που έλαβε χώρα µαταιώθηκαν όλες οι πτήσεις της στο εξωτερικό µε 

ανυπολόγιστες  συνέπειες τόσο οικονοµικές όσο και κοινωνικές. Η φήµη και το όνοµα 
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της Aegean Airlines επλήγησαν δραµατικά αφού οι πτήσεις των υπόλοιπων εταιρειών 

έγιναν κανονικά.    

 

5.3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το οικονοµικό περιβάλλον εκφράζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα 

οικονοµικά µεγέθη µιας χώρας  καθώς και τις οικονοµικές εξελίξεις που λαµβάνουν 

χώρα και είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία µιας εταιρείας (ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, επιτόκια, προσφορά χρήµατος, επίπεδο ανεργίας, διαθέσιµο εισόδηµα 

κλπ). Ως αποτέλεσµα η στρατηγική αλλά και πολιτική κάθε επιχείρησης εξαρτώνται 

από το στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης, δηλαδή εάν διανύουµε περίοδο ύφεσης, 

ανάκαµψης, ευηµερίας ή οικονοµικής κρίσης. 

Στην Ελλάδα του σήµερα, η οικονοµική κρίση που βιώνουµε σε συνδυασµό µε τις  

µνηµονιακές πολιτικές που εφαρµόζονται, έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση του 

ΑΕΠ και την ανεργία στο ποσοστό ρεκόρ του 27%. Σαν αποτέλεσµα πολλά νοικοκυριά 

επιβιώνουν µόνο µε ένα µισθό ενώ τα χαµηλά εισοδήµατα όσων εργάζονται και η 

υψηλή φορολογία, καθιστούν την µετακίνηση για ψυχαγωγία ανεπίτρεπτη. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.1.: ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ-28 (ΣΕ 

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ, 2005-2016) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2016) 
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Κατ΄ επέκταση στον τοµέα των αεροµεταφορών, η οικονοµική κατάσταση και το 

εισόδηµα των επιβατών, παράλληλα µε την υψηλή ή χαµηλή τιµή των εισιτηρίων, 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις πωλήσεις των εισιτηρίων στις αεροπορικές εταιρείες 

και εποµένως και τα έσοδά τους. Ταυτόχρονα, το κόστος µετακίνησης µε άλλα ταχεία 

µέσα µεταφοράς επηρεάζει το επίπεδο πωλήσεων µια και δρουν ανταγωνιστικά, σε 

συνδυασµό και µε τις αεροπορικές εταιρείες low-cost. Σε αυτό συµβάλλει σηµαντικά 

η τιµή του πετρελαίου και η στρατηγική που ακολουθεί κάθε εταιρεία. Ακόµη οι 

εκτεταµένες εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών καθορίζουν σηµαντικά τις 

µετακινήσεις των ατόµων, αν και πλέον πολλές συµφωνίες και παραγγελίες γίνονται 

διαδικτυακά.    

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.2.: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 

2008- Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016, ΗΛΙΚΙΑ 15-74 ΕΤΩΝ) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2016) 

 

5.3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το κοινωνικό/ πολιτιστικό περιβάλλον αναφέρεται στους διάφορους τύπους 

συµπεριφοράς και συστήµατα αξιών που υπάρχουν σε µια κοινωνία (κουλτούρα), αλλά 

και στις κοινωνικές εκείνες αντιλήψεις που καθορίζουν τις κινήσεις των καταναλωτών 

και καθορίζουν µε αυτό τον τρόπο τις πρακτικές και πολιτικές των επιχειρήσεων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει και ο καθηγητής Παπαδάκης (2012), «οι σηµαντικότεροι 

κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν µια επιχείρηση είναι: η διανοµή του 

εισοδήµατος, οι αλλαγές που συµβαίνουν στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, ο 
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καταναλωτισµός, η θέση της γυναίκας στην εργασία, το επίπεδο µόρφωσης των 

καταναλωτών και η στάση τους απέναντι στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο.» 

Σηµαντικό γεγονός για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ότι η χώρα µας θεωρείται ένας 

από τους σπουδαιότερους τουριστικούς προορισµούς σε όλο τον κόσµο, µε αφίξεις 

καθηµερινά από κάθε σηµείο της γης. Ο σύγχρονος άνθρωπος λόγω του φορτισµένου 

προγράµµατός του ψάχνει συχνά διεξόδους διαφυγής, µε αποτέλεσµα να επιλέγει το 

δρόµο των διακοπών. Ακόµη οι νέες τάσεις στην κοινωνία µας έχουν αυξήσει κατά 

πολύ τις µετακινήσεις από και προς τη χώρα µας, µια και φαινόµενα όπως ο ιατρικός 

τουρισµός  έχουν αυξηθεί, σε µια Ελλάδα που λόγω κρίσης παρέχει πολλές υπηρεσίες 

οικονοµικότερες, αλλά και σε πολύ καλό επίπεδο. Ας µην ξεχνάµε ότι πολλοί τουρίστες 

π.χ. Κινέζοι έρχονται στα νησιά µας οµαδικά απλά και µόνο για να παντρευτούν. 

Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η οικονοµική και εργασιακή κατάσταση στη χώρα 

µας έχει οδηγήσει πολλούς Έλληνες, κυρίως νέους και επιστήµονες, στη διέξοδο της 

µετανάστευσης µε ταυτόχρονη αύξηση των απαιτήσεων σε αεροπορικές πτήσεις.  

Ταυτόχρονα ο όµιλος στην προσπάθειά του να βοηθήσει και να ενισχύσει 

συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες έχει εφαρµόσει προγράµµατα µε επιπλέον 

παροχές για παιδιά και φοιτητές. Στην προσπάθεια αντιµετώπισης των low-cost 

εταιρειών, παρέχει σε όλες τις πτήσεις του, προσφορές εισιτηρίων π.χ. GoLight, 

GoFlex, όπως αναλύθηκε παραπάνω.  

 

5.3.4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η ανάλυση του τεχνολογικού περιβάλλοντος περιλαµβάνει τις τεχνολογικές τάσεις ή 

επιτεύγµατα που πραγµατοποιούνται έξω από την αγορά και επιδρούν σηµαντικά στην 

επιχείρηση και τη στρατηγική της. Όταν µια εταιρεία µπορεί να ενσωµατώσει στη 

λειτουργία της και να εκµεταλλευτεί τις τάσεις αυτές, έχει µπροστά της µια σηµαντική 

ευκαιρία. Αντίθετα η επιχείρηση που δεν µπορεί να προσαρµοστεί αρµονικά σε νέες 

τεχνολογίες βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια απειλή.  

Η Aegean Airlines ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει στη δυναµικότητα 

του στόλου της 6 Avro RJ 100 και 6 Boeing 737-300/400, ενώ παράλληλα παρέχει 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως: 
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• Κράτηση εισιτηρίων µέσω της ιστοσελίδας της 

• Ηλεκτρονικό check-in 

• Ηλεκτρονική ταυτόχρονη έκδοση του εισιτηρίου, e-ticket 

• Εφαρµογή check-in και check-out ταυτόχρονα για αυθηµερόν πτήσεις 

• ∆υνατότητα αποστολής του εισιτηρίου του πελάτη στον τόπο επιλογής του 

• Παροχή Business Class µε προνόµια των µελών της 

• Εφαρµογή της παροχής  καρτών Miles and Bonus και Aegean Bonus Visa 

• Τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίων µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα 

• Υπηρεσία WAP µέσω κινητής τηλεφωνίας 

• Mobile app  

• RSS-Really Simple Syndication, τεχνολογία που επιτρέπει στον πελάτη τη real- 

time ενηµέρωση 

 

5.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Porter (1996), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρµόζουν 

τη στρατηγική τους στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Ανάλογα µε το πόσο 

αποτελεσµατική είναι αυτή τους η προσαρµογή, κρίνεται και το πόσο επιτυχηµένες θα 

είναι.  

Την τελευταία όµως εικοσαετία έχει αναπτυχθεί η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων 

(Resource Based View), η οποία αναγνωρίζει τη σηµασία της ανάλυσης του 

εξωτερικού περιβάλλοντος κάθε επιχείρησης, αλλά υποστηρίζει παράλληλα ότι κάθε 

επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις 

ικανότητες που διαθέτει και το πώς τους εκµεταλλεύεται.  

Σηµαντική είναι η αξιολόγηση των «βασικών δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων κορµού» της 

επιχείρησης (Core Competence) σε συγκεκριµένες τεχνολογίες- τεχνογνωσίες και των 

«διακριτών ή οργανωτικών ικανοτήτων» (Distinct Capabilities) που έχει ως εφόδια η 

εταιρεία από τη λειτουργία της (Θερίου, 2014). 

Οι πόροι, που πρέπει να αξιοποιηθούν από κάθε εταιρεία για να την κάνουν να 

ξεχωρίσει, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
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• Υλικοί πόροι 

• Ανθρώπινοι πόροι 

• Συστήµατα 

• Άυλοι πόροι 

• Οργανωτικές δυνατότητες- Πόροι 

Όπως προκύπτει οι πόροι που µετατρέπονται γρήγορα σε ικανότητες δηµιουργώντας 

αξία για µια επιχείρηση και δεν υπάρχουν στα εφόδια των ανταγωνιστών είναι εκείνοι, 

οι οποίοι καθορίζουν το στρατηγικό πλεονέκτηµά της. Οι ικανότητες κάθε επιχείρησης 

καθορίζονται από τις ξεχωριστές λειτουργίες της αναφορικά µε τον σχεδιασµό, την 

παραγωγή, την προώθηση, την πώληση και την εξυπηρέτηση µετά την πώληση των 

αγαθών αλλά και µε τον συντονισµό και την οργάνωση αυτών των λειτουργιών. 

Τα στάδια, τα οποία πρέπει να ακολουθεί µια ορθή ανάλυση των πόρων και ικανοτήτων 

µιας εταιρείας είναι: 

• ∆ιερεύνηση των πόρων και ικανοτήτων (Resource- Capabilities Audit) 

• Ανάλυση της αλυσίδας αξιών (Value Chain Analysis) 

• Σύγκριση 

• Αξιολόγηση της ισορροπίας  

• Προσδιορισµός των σηµαντικότερων παραγόντων (Identification of Key 

Issues) (Θερίου, 2014) 

 

5.4.1. ΠΟΡΟΙ 

Ειδικότερα η Aegean Airlines εστίασε κυρίως στους παρακάτω πόρους για την 

καλύτερη ανάπτυξή της, στην προσπάθειά της να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες: 

• Φήµη, στηριζόµενη στην αξιοπιστία, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση 

• Ανθρώπινοι πόροι, υψηλής εξειδίκευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 

• Τεχνογνωσία, στα διάφορα στάδια ανάπτυξης 

• Οικονοµικοί πόροι, στηριζόµενη στα δικά της αποτελέσµατα 
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5.4.2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Οι ικανότητες της εταιρείας, που την έχουν κάνει να ξεχωρίσει στο εσωτερικό της 

χώρας, αλλά και να αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό είναι: 

• Επιχειρηµατικό πνεύµα και καινοτοµία ιδρυτών 

• Ικανότητες και εξειδίκευση του προσωπικού 

• Κουλτούρα φιλική προς τον άνθρωπο 

• Επίπεδη ιεραρχική δοµή κατά λειτουργίες 

• Ικανότητα στο µάρκετινγκ 

• Ικανότητα αποτελεσµατικής διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 

  

5.5. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί µια µέθοδο στρατηγικού σχεδιασµού µε στόχο την 

αξιολόγηση της επιχείρηση, του περιβάλλοντός της και του ανταγωνισµού. Ειδικότερα 

αναφέρεται στους στόχους που προσπαθεί να επιτύχει η επιχειρησιακή στρατηγική 

ανιχνεύοντας τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που βοηθούν ή 

εµποδίζουν την ανάπτυξή της. Για να επιτευχθεί η ανάλυση SWOT τα στελέχη µιας 

επιχείρησης, πρέπει να αναλύσουν και να αξιολογήσουν την υπάρχουσα κατάσταση 

στο εξωτερικό περιβάλλον, αναζητώντας ευκαιρίες (opportunities) που τυχόν 

παρουσιάζονται, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις απειλές (threats) που 

εµφανίζονται. Παράλληλα είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί και το εσωτερικό 

περιβάλλον της εταιρείας, οι λειτουργίες, οι πόροι και οι ικανότητές της, ενισχύοντας 

τα ισχυρά (strengths) της σηµεία και εξετάζοντας τις αδυναµίες (weaknesses)  της.  

Strengths- ∆υνατά Σηµεία: Πρόκειται για εκείνα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν 

στο εσωτερικό της εταιρείας και συµµετέχουν στην επιτυχία της επιχειρησιακής 

στρατηγικής. 

Weaknesses- Αδύνατα Σηµεία: Αφορούν εκείνα τα χαρακτηριστικά επίσης στο 

εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας που αναστέλλουν την επίτευξη του στρατηγικού 

στόχου. 

Opportunities- Ευκαιρίες: Αποτελούνται από γεγονότα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που µπορεί να εκµεταλλευτεί η εταιρεία και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη 

και την επιτυχία. 
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Threats- Απειλές: Αναφέρεται στα δεδοµένα στο εξωτερικό της επιχείρησης, που εάν 

βρεθούν έγκαιρα και αντιµετωπιστούν µπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του 

στρατηγικού της στόχου. 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας µε την ανάλυση SWOT για την Aegean Airlines: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.: SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• ΙΣΧΥΡΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΘΕΣΗ 

• ΙΣΧΥΡΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΦΗΜΗ ΚΑΙ 

ΟΝΟΜΑ 

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 

• ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ 

• ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ,  

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (CUSTOMER 

SERVICE) 

• ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ 

ΚΑΡΤΩΝ 

• ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER 

LOYALTY PROGRAMME) 

 

 

• ∆ΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ  

• ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΘΕΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

• ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΗΣΕΩΝ 

ΛΟΓΩ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΟΧΙ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 

ΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 

• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ π.χ. ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

• ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ OLYMPIC 

AIR 

• ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

• ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ 

ΑΓΟΡΑ 

• ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ, 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ 

∆ΥΝΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

• ΑΝΕΡΓΙΑ 

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ 

ΚΛΑ∆ΟΥ 

• ΝΕΕΣ LOW-COST 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΝΤΟΝΟΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

• ΥΨΗΛΑ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟ∆Α 

• ΠΙΘΑΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΕΝΑΕΡΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση (Financial Analysis) σύµφωνα µε τους Βασιλείου και 

Ηρειώτη (2008), ονοµάζεται «η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών από 

τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης». Για την ανάλυση χρησιµοποιούνται 

συνήθως τρεις τύποι χρηµατοοικονοµικών στοιχείων: 

• Η απόλυτη αξία του µεγέθους που µας ενδιαφέρει 

• Η διαφορά µεταξύ δύο µεγεθών 

• Ο λόγος δύο µεγεθών 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται και χρησιµοποιούνται στη 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση είναι: α) ο ισολογισµός, β) η κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης, γ) ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων και δ) η κατάσταση ταµειακών ροών. 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση µπορεί να γίνει σε δύο διαφορετικά επίπεδα: 

• Με τη σύγκριση των σηµερινών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της 

επιχείρησης µε τα αντίστοιχα στοιχεία της ίδιας στο παρελθόν ή και µε τα 

προβλεπόµενα στο µέλλον, οπότε ονοµάζεται διαχρονική ανάλυση (time-series 

analysis) 

• Με τη σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης µε τα 

αντίστοιχα παρόµοιων επιχειρήσεων ή µε τη µέση τιµή του κλάδου, στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, οπότε ονοµάζεται 

διαστρωµατική ανάλυση (comparative analysis ή cross-sectional analysis). 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθεί η Aegean Airlines σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο µε 

τη βοήθεια της ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και της ανάλυσης  

οικονοµικών καταστάσεων µέσω οριζόντιας ανάλυσης και ανάλυσης τάσης, κάθετης 

ανάλυσης και ανάλυσης µε υπολογισµό αριθµοδεικτών.  
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6.2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Καραγιώργος και Πετρίδης (2006), «τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, 

κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

Στόχος τους είναι οι αρχές και κανόνες να είναι ίδιες για τις επιχειρήσεις όλου του 

κόσµου». 

Η σωστή εφαρµογή των ∆.Λ.Π./ ∆.Π.Χ.Π. διασφαλίζει την ορθή κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων, αποτρέποντας την απόκρυψη και διαστρέβλωση 

σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε την κάθε εταιρεία. Κατά συνέπεια οι οικονοµικές 

καταστάσεις συντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν δύο βασικές παραδοχές: 

• Αρχή της Συνεχούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας, σύµφωνα µε την οποία: 

α) οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχούς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Going Concern) και β) η διοίκηση θα πρέπει 

να  προβαίνει στην εκτίµηση της δυνατότητας συνέχισης της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας για διάστηµα τουλάχιστον πέραν των δώδεκα µηνών. 

• Αρχή των ∆εδουλευµένων (Accruals Basis), όπου: α) οι οικονοµικές 

καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται τηρώντας την αρχή των δεδουλευµένων 

εσόδων και εξόδων και β) από την αρχή αυτή εξαρτάται η κατάσταση 

ταµειακών ροών η οποία και συντάσσεται σε ταµειακή βάση (Καραγιώργος & 

Πετρίδης, 2006) 

Η Aegean Airlines χρησιµοποιεί τα ∆.Λ.Π., τα οποία εφαρµόζονται υποχρεωτικά από 

όλες τις εισηγµένες επιχειρήσεις στα χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και προαιρετικά από µικρό σχετικά αριθµό εταιρειών που είτε έχουν το 

µέγεθος για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ∆.Λ.Π. είτε είναι συνδεδεµένες 

µε τις εισηγµένες επιχειρήσεις και υποχρεούνται εµµέσως στην εφαρµογή τους. 

(Καραγιώργος & Πετρίδης, 2006) 
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6.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η Aegean Airlines, όπως και κάθε µεγάλη εταιρεία, έρχεται συνεχώς αντιµέτωπη µε 

κάποια γεγονότα, τα οποία δηµιουργούν αβεβαιότητα στη λειτουργία της και στην 

οικονοµική της κατάσταση και οδηγούν σε κινδύνους που οφείλει να διαχειριστεί. Με 

βάση την ετήσια οικονοµική έκθεση του οµίλου για το έτος 2015, οι κίνδυνοι αυτοί 

συνοψίζονται στους παρακάτω: 

 

6.3.1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ένα µεγάλο µέρος των εξόδων της εταιρείας, όπως καύσιµα, έξοδα µίσθωσης 

αεροσκαφών, έξοδα διανοµής, ανταλλακτικά, έξοδα συντήρησης και ασφάλιστρα 

αεροσκαφών  πραγµατοποιούνται σε δολάρια Η.Π.Α., ενώ τα περισσότερα έσοδα 

εισπράττονται σε ευρώ. Κατά συνέπεια, ανατιµήσεις του ευρώ έναντι του δολαρίου 

έχουν θετική επιρροή στα κέρδη του οµίλου, ενώ η υποτίµηση του ευρώ έναντι του 

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

παρακολουθούνται και αναθεωρούνται συνεχώς προκειµένου να συµβαδίζουν µε τις 

εξελίξεις στην αγορά καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες. Παρά τις πρακτικές 

αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου όµως, αντίθετες κινήσεις του δολαρίου 

θα είχαν σηµαντικά αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, την 

οικονοµική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εταιρείας. 

 

6.3.2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Εξαιτίας των καταθέσεων που τηρεί σε µετρητά, ο όµιλος είναι εκτεθειµένος στον 

κίνδυνο των διακυµάνσεων των επιτοκίων. Επίσης λόγω των χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων αεροσκαφών, οι οποίες έχουν συµφωνηθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο, η 

εταιρεία αντιµετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο. Η πολιτική του οµίλου είναι να παρακολουθεί 

συνεχώς την έκθεση που έχει στον κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου σχετικά µε τις 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αεροσκαφών. 
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6.3.3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

Οι διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου επηρεάζουν άµεσα την τιµή των καυσίµων 

των αεροσκαφών και εκθέτουν κατ΄ επέκταση τον όµιλο σε κίνδυνο. Για τη διαχείρισή 

του η Aegean Airlines συνάπτει συµβόλαια αντιστάθµισης κινδύνου σε προϊόντα 

πετρελαίου που καλύπτουν ορισµένο ποσοστό των εκτιµώµενων επιχειρησιακών 

αναγκών του. 

 

6.3.4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Προκειµένου η εταιρεία να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί 

σταθερά τις εµπορικές της απαιτήσεις και σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητο 

προχωρά στην προεξόφληση αυτών για να εξασφαλίσει την είσπραξή τους. 

 

6.3.5. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ/ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας απαιτούνται επαρκή ταµειακά 

υπόλοιπα. Γι αυτό το λόγο η εταιρεία διατηρεί επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, άµεσα 

ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα και επαρκή πιστωτικά όρια τόσο από τις τράπεζες, όσο και 

από τους προµηθευτές της, σε σχέση µε τις λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηµατοδοτικές της ανάγκες. 

 

6.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλαπλές 

µεθόδους, όπως προαναφέρθηκε. Συνήθως για να είναι πιο έγκυρα τα συµπεράσµατα 

κάθε αναλυτή , χρησιµοποιούνται παράλληλα τουλάχιστον δύο µέθοδοι προκειµένου 

τα αποτελέσµατά τους να είναι συγκρίσιµα.  

Στην περίπτωσή µας, θα εφαρµοσθεί οριζόντια ανάλυση και ανάλυση τάσης, που είναι 

µέθοδοι µε παρόµοια αποτελέσµατα, κάθετη ανάλυση και ανάλυση µε αριθµοδείκτες. 

Τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη της Aegean Airlines παρουσιάζονται παρακάτω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 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 ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 52.425,11 47.089,63 76.944,55 87.648,24 104.475,87

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 188.949,03 162.680,08 251.248,08 253.126,70 277.019,48

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 247.349,28 215.100,90 339.143,91 354.012,66 394.677,02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 418.489,41 396.869,03 561.356,15 627.442,86 668.834,02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 169.318,93 154.370,39 212.877,24 216.468,84 221.974,43

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 111.420,89 108.307,42 133.642,64 125.176,63 113.884,78

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 137.749,59 134.191,22 214.836,27 285.797,41 332.974,81

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 249.170,48 242.498,64 348.478,91 410.974,02 446.859,59

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 418.489,41 396.869,03 561.356,15 627.442,86 668.834,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

6.4.1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 

Σχετικά µε την οριζόντια ανάλυση ή συγκριτική ή διαχρονική ανάλυση, αποτελεί µία 

µέθοδο στην οποία συγκρίνονται οι µεταβολές των οικονοµικών µεγεθών στις 

καταστάσεις κάθε εταιρείας και κατόπιν αξιολογείται η µεταβολή της 

χρηµατοοικονοµικής της θέσης για τα εξεταζόµενα έτη. Κατά την ανάλυση, 

συγκρίνονται καταστάσεις διαδοχικών ισολογισµών ή αποτελεσµάτων χρήσης και 

εξάγονται συµπεράσµατα ανάλογα µε την αύξηση, µείωση ή σταθερότητα των µεγεθών 

τους (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010). 

Επιπλέον σύµφωνα µε τους Βασιλείου και Ηρειώτη (2008), οι αριθµοδείκτες τάσης ή 

ανάλυση δείκτη (trend statements or index analysis) είναι µία µέθοδος κατά την οποία 

επιλέγουµε ένα έτος ως έτος βάσης (το οποίο εξισώνουµε συνήθως µε το 100) και 

έπειτα εκφράζουµε τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων των επόµενων ετών σε 

σχέση µε την αξία τους στο έτος βάσης.  

Προκειµένου να γίνει η ανάλυση της Aegean ως έτος βάσης ορίζουµε τη χρονιά 2011, 

οπότε τα οικονοµικά µεγέθη τότε θεωρούνται ως 100% και τα µεγέθη των ετών 2012-

2015 υπολογίζονται ως ποσοστό του έτους βάσης. Τα στοιχεία που προκύπτουν 

φαίνονται στους πίνακες 6.4. έως 6.6.: 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

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 ΚΕΡ∆Η 2.433,36 21.308,56 105.791,64 146.678,28 133.844,38

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -30.682,09 -8.878,61 77.690,48 106.239,39 97.204,19

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -31.152,60 -12.618,40 75.075,46 94.630,54 100.316,89

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -31.623,89 -16.478,34 58.506,86 80.245,09 52.974,95

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 90% 82% 81% 105%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 100% 89% 183% 222% 221%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 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% 150% 160%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100% 91% 126% 128% 131%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100% 97% 120% 112% 102%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100% 97% 156% 207% 242%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100% 97% 140% 165% 179%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 95% 134% 150% 160%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, σχετικά µε τους λογαριασµούς ενεργητικού παρατηρούµε ότι 

κατά την περίοδο 2011-2014 τα πάγια στοιχεία µειώθηκαν, ενώ το 2015 ξεπέρασαν τα 

αρχικά. Αντίθετα τα αποθέµατα εκτός από το 2012 αυξάνονται συνεχώς, όπως κι οι 

απαιτήσεις από τους πελάτες. Το ίδιο συµβαίνει και µε το σύνολο των λοιπών 

κυκλοφορούντων στοιχείων, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς 

τελικά και µε το σύνολο του ενεργητικού.  

Αναφορικά µε το παθητικό το σύνολο ιδίων κεφαλαίων,  για όλα τα εξεταζόµενα έτη 

αυξάνεται εκτός από το έτος 2012. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις εµφανίζουν 

διακυµάνσεις καθώς µειώνονται το 2012 σε σχέση µε το 2011, αυξάνονται το 2013 και 

µετά µειώνονται και πάλι σταδιακά τα δύο επόµενα έτη. Οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις, από την άλλη µεριά, µειώνονται από το 2011 στο 2012 και µετά 

αυξάνονται σηµαντικά, φθάνοντας το 2015 σε υπερδιπλάσιο αριθµό σε σχέση µε το 

2011. Τελικά το σύνολο των υποχρεώσεων όπως και το σύνολο του παθητικού µετά 

από µία µείωση που εµφανίζει από το 2011 στο 2012, από το 2013 και µετά αυξάνεται 

συνεχώς. 

Από την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, ο κύκλος εργασιών της Aegean Airlines, 

από το 2011 µειώνεται το 2012, αλλά από το 2013 αυξάνεται και πάλι µε σηµαντική 

2011 2012 2013 2014 2015

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100% 84% 105% 136% 147%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100% 81% 89% 115% 128%

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 100% 876% 4348% 6028% 5500%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 100% 29% -253% -346% -317%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100% 41% -241% -304% -322%

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 100% 52% -185% -254% -168%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
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άνοδο από το 2014 και µετά. Το κόστος πωληθέντων ενώ µειώνεται από το 2011 στο 

2012 έπειτα αυξάνεται διαρκώς. Τα µικτά κέρδη αυξάνονται σηµαντικά από το 2011 

στο 2012 ενώ σχεδόν πενταπλασιάζονται την επόµενη χρονιά, συνεχίζοντας την 

ανοδική τους πορεία και το 2014. Το 2015 εµφανίζεται µία µικρή µείωση. Τα κέρδη 

προ φόρων, αλλά και αυτά των επενδυτικών και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων, 

όπως και τα καθαρά κέρδη µετά φόρων από αρνητικά το 2011 και αυξηµένα µεν αλλά 

και πάλι αρνητικά το 2012, γίνονται θετικά το 2013 µε σηµαντική αύξηση και 

συνεχίζουν να κινούνται θετικά τα δύο επόµενα έτη. Στον πίνακα 6.6. εµφανίζονται µε 

αρνητικό πρόσηµο οι χρονιές 2013-2015 διότι τη χρονιά βάσης 2011, όπου τίθεται το 

100%, η τιµή ήταν αρνητική µε αποτέλεσµα η αντιστροφή της πορείας να 

παρουσιάζεται µε το αντίθετο πρόσηµο. 

Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί ότι το 2013 είναι η χρονιά συγχώνευσης µε την Olympic 

Air, γεγονός που δικαιολογεί τις σηµαντικές αυτές µεταβολές στα µεγέθη της χρονιάς 

αυτής αλλά και έπειτα. 

 

6.4.2. ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Όπως περιγράφουν οι Βασιλείου και Ηρειώτης (2008), η κάθετη ανάλυση ή κοινού 

µεγέθους (common size analysis) ή διαστρωµατική, είναι µία παρόµοια µέθοδος µε την 

ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Κατά την ανάλυση αυτή εκφράζουµε τα 

διάφορα στοιχεία του ισολογισµού µιας επιχείρησης ως ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού ή παθητικού της και τα στοιχεία του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης 

της ως ποσοστό των συνολικών της πωλήσεων.   

Κατά την κάθετη ανάλυση προκύπτουν τα στοιχεία του πίνακα 6.7. έως 6.9.: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7.: ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8.: ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24% 22% 14% 13% 16%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1% 1% 2% 2% 2%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 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%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40% 39% 38% 35% 33%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27% 27% 24% 20% 17%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 33% 34% 38% 46% 50%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 60% 61% 62% 65% 67%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9.: ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Όπως φαίνεται το 2011, το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού αποτελεί το 

µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, ενώ τα αποθέµατα το µικρότερο. Το 

ίδιο συµβαίνει και την επόµενη χρονιά, αλλά µε µικρότερο ποσοστό στο σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού ενώ τα αποθέµατα παραµένουν σταθερά. Το σύνολο του 

πάγιου ενεργητικού, οι απαιτήσεις κατά πελατών και τα λοιπά κυκλοφορούντα 

στοιχεία µειώνουν επίσης το ποσοστό τους το 2012 σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρονιά. Το 2013 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξάνει το ποσοστό του 

και το σύνολο του πάγιου ενεργητικού το µειώνει αισθητά, ενώ τα υπόλοιπα µεγέθη 

παρουσιάζουν αύξηση στα ποσοστά τους. Το έτος 2014 το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού µειώνεται, για να αυξηθεί πάλι το 2015, ενώ βλέπουµε 

τα πάγια και τα λοιπά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού να µειώνονται ως 

ποσοστό του ενεργητικού. Τα αποθέµατα και οι απαιτήσεις κατά πελατών παραµένουν 

σταθερά. Για το 2015 εκτός από τα αποθέµατα, που δεν παρουσιάζουν µεταβολή, όλα 

τα υπόλοιπα µεγέθη αυξάνουν τα ποσοστά τους. ∆ιαχρονικά, δηλαδή τα πάγια στοιχεία 

της εταιρείας µειώνονται όπως και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία, οι απαιτήσεις 

2011 2012 2013 2014 2015

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100% 100% 100% 100% 100%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100% 96% 85% 84% 86%

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 0% 4% 15% 16% 14%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -5% -2% 11% 12% 10%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -5% -2% 11% 10% 10%

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -5% -3% 8% 9% 5%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
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κατά πελατών και τα αποθέµατα αυξάνονται, ενώ το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού δεν παρουσιάζει αισθητές µεταβολές. 

Σχετικά µε τους λογαριασµούς του παθητικού βλέπουµε ότι για το 2011, το σύνολο 

των υποχρεώσεων αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό του παθητικού σε σχέση µε το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν µεγαλύτερο 

ποσοστό από τις µακροπρόθεσµες, γεγονός που συνεχίζεται όλες τις επόµενες χρονιές, 

µε συνεχή αύξηση των πρώτων και µείωση των δεύτερων από το 2012 και µετά. Κατά 

την εξεταζόµενη περίοδο παρατηρούµε σταδιακά να µειώνεται το ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων  και αντίστοιχα να αυξάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων, εξαιτίας όπως 

αναφέρθηκε της σηµαντικής αύξησης των βραχυπρόθεσµων. 

Από τα αποτελέσµατα χρήσης βλέπουµε ότι για το 2011 τα κόστη πωληθέντων 

αποτελούσαν το συνολικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς 

εποµένως να παρουσιάζονται µικτά κέρδη. Το αποτέλεσµα ήταν ο όµιλος για εκείνη τη 

χρονιά να παρουσιάσει ζηµίες. Από το 2012 εµφανίστηκε ένα µικρό ποσοστό των 

µικτών κερδών, χωρίς να καταφέρει να αντιστρέψει το αποτέλεσµα, γεγονός που 

συνέβη το 2013, όπου παρουσιάστηκε κερδοφορία µε τα καθαρά κέρδη µετά φόρων να 

αποτελούν το  8% του κύκλου εργασιών. Η ίδια εικόνα εµφανίζεται και το 2014 µε µια 

µικρή αύξηση των καθαρών κερδών µετά φόρων, ενώ το 2015 παρουσιάζουν οριακή 

µείωση φθάνοντας το ποσοστό τους στο 5%. 

 

6.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ  

Σύµφωνα µε τους Βασιλείου και Ηρειώτη (2008), «η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών είναι η εξέταση των σχέσεων µεταξύ διάφορων µεγεθών, λογιστικής κυρίως 

προέλευσης, µε σκοπό τον υπολογισµό της προηγούµενης, τωρινής και προβλεπόµενης 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και απόδοσης µιας επιχείρησης».  

Οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες, συνήθως είναι εκφρασµένοι σε λόγους 

(κλάσµατα) και µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• ∆είκτες ρευστότητας 

• ∆είκτες δραστηριότητας 

• ∆είκτες χρέους ή µόχλευσης 

• ∆είκτες οικονοµικής κάλυψης 
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• ∆είκτες απόδοσης 

• ∆είκτες αποτίµησης 

Παρακάτω αναλύονται οι σηµαντικότεροι αριθµοδείκτες για να αξιολογηθεί καλύτερα 

η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Aegean Airlines: 

 

6.5.1. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας εκφράζει τη δυνατότητα µιας επιχείρησης να 

ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χρησιµοποιώντας τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία. Ουσιαστικά ο δείκτης µας εµφανίζει το 

πόσο ρευστό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο µιας εταιρείας, πόσο γρήγορα δηλαδή 

µπορεί να µετατραπεί σε χρήµα ή ισοδύναµο χρήµατος, χωρίς να µειωθεί η αξία του. 

Εµφανίζει ακόµη εάν η εταιρεία έχει επαρκή ρευστά διαθέσιµα, για να αντιµετωπίσει 

κάτι απρόσµενο. Ένας µεγάλος δείκτης φανερώνει την καλή κατάσταση µιας 

επιχείρησης σχετικά µε τη ρευστότητά της. Γι αυτό όσο µεγαλύτερη η τιµή του δείκτη, 

τόσο πιο καλή θεωρείται η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Τιµές του δείκτη µεγαλύτερες του 2 θεωρούνται καλή ένδειξη και 

παρέχει ασφάλεια στους επενδυτές µιας εταιρείας (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008). 

Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται από τη σχέση: 

∆.Κ.Ρ.= 	.5.4/3/(/52	)2)(67,-./
89:;<=9>?@AB@A	<=>;9@CA@DA 

Τα αποτελέσµατα για την Aegean παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10.: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 247.349,28 215.100,90 339.143,91 354.012,66 394.677,02

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 137.749,59 134.191,22 214.836,27 285.797,41 332.974,81

∆.Κ.Ρ. 1,80 1,60 1,58 1,24 1,19

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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Από τον πίνακα βλέπουµε ότι οι τιµές του δείκτη είναι µεταξύ 1 και 2, που σηµαίνει 

ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό επαρκεί για να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις, αν και παρατηρούµε ότι έχει φθίνουσα πορεία. 

 

6.5.2. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (RETURN ON ASSETS- ROA)  

Η απόδοση του ενεργητικού µιας επιχείρησης αντανακλά την ικανότητα της διοίκησής 

της να χρησιµοποιεί τους οικονοµικούς της πόρους για την παραγωγή κερδών. 

Εποµένως ο δείκτης αυτός µετρά την απόδοση όλων των επενδυµένων κεφαλαίων 

(ιδίων και ξένων). Η απόδοση ενεργητικού µιας εταιρείας εξαρτάται από δύο κυρίως 

παράγοντες: α) το περιθώριο καθαρού κέρδους και β) την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008). 

Η σχέση που εκφράζει το δείκτη αυτό είναι: 

∆.Α.Ε.= .1E1(1	.)(07
+52/4/	)2)(67,-./5 

Για την Aegean Airlines οι τιµές του δείκτη σε ποσοστό % είναι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11.: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι οι τιµές του δείκτη έως το 2012 ήταν αρνητικές, µια 

και ο όµιλος για το χρονικό αυτό διάστηµα παρουσίαζε ζηµίες. Από την επόµενη 

χρονιά, που υπάρχουν κέρδη στην εταιρεία, ο δείκτης περνά σε θετικές τιµές. Αυτό 

σηµαίνει ότι από τη χρονική αυτή στιγµή ο όµιλος ξεκινά να χρησιµοποιεί αποδοτικά 

τα επενδυµένα κεφάλαια. Για το 2015, εµφανίζεται µία πτώση στο ∆.Α.Ε. γεγονός που 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -31.623,89 -16.478,34 58.506,86 80.245,09 52.974,95

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 418.489,41 396.869,03 561.356,15 627.442,86 668.834,02

∆.Α.Ε. -7,56% -4,15% 10,42% 12,79% 7,92%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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δικαιολογείται από την µείωση των κερδών και την ταυτόχρονή αύξηση του συνόλου 

του ενεργητικού. 

 

6.5.3. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (RETURN ON EQUITY- 

ROE) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποτελεσµατικότητα µε την οποία µια επιχείρηση 

χρησιµοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της, καθώς παρουσιάζει το µέγεθος των κερδών που 

δηµιουργήθηκε από τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι µέτοχοι. Η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες: α) την απόδοση του ενεργητικού 

και β) τον πολλαπλασιαστή µόχλευσης ή πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων 

(Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008). 

Ο ∆.Α.Ι.Κ. υπολογίζεται ως εξής: 

∆.Α.Ι.Κ.= 
.1E1(1	.)(07
-0-1	.)3141-1  

Οι ποσοστιαίες τιµές του δείκτη για τη χρονική περίοδο 2011-2015 είναι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12.: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

Για τα έτη 2011- 2012, όπως βλέπουµε, ο δείκτης ∆.Α.Ι.Κ. έχει αρνητικές τιµές γεγονός 

που δικαιολογείται, όπως και προηγουµένως, από το ότι η Aegean Airlines το χρονικό 

αυτό διάστηµα παρουσίαζε ζηµίες.  Από το 2013 όπου ξεκινούν τα κέρδη για τον όµιλο, 

οι τιµές του δείκτη αυξάνουν. Αυτό σηµαίνει ότι τα επενδυµένα ίδια κεφάλαια έχουν 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -31.623,89 -16.478,34 58.506,86 80.245,09 52.974,95

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 169.318,93 154.370,39 212.877,24 216.468,84 221.974,43

∆.Α.Ι.Κ. -18,68% -10,67% 27,48% 37,07% 23,87%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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πλέον καλύτερη απόδοση. Για το 2015, παρατηρούµε και πάλι µία πτώση στην τιµή 

του δείκτη, λόγω της µείωσης των καθαρών κερδών.  

 

6.5.4. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (DEBT RATIO 

OR DEBT-TO-ASSETS RATIO) 

Με βάση αυτό το δείκτη βλέπουµε τη λειτουργία της εταιρείας, σε σχέση µε τις 

αποδόσεις όλων των επενδυµένων κεφαλαίων. Οι δανειστές µιας επιχείρησης 

προτιµούν χαµηλά επίπεδα συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, διότι όσο µικρότερος 

είναι ο δείκτης, τόσο περισσότερα ίδια κεφάλαια υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι 

δανειστές σε περίπτωση χρεοκοπίας της επιχείρησης. Οι µέτοχοι αντίθετα, προτιµούν 

υψηλά επίπεδα του δείκτη διότι µε αυτό τον τρόπο µεγεθύνονται τα κέρδη τους 

(Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008).  

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από το λόγο: 

Σ.∆.Ε.= F)21	.)3141-1
A<G>H>	@G@9IJKDL>< 

Για την Aegean Airlines ισχύει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13.: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

 

 

Για την πενταετία που εξετάζουµε παρατηρούµε ότι ο δείκτης αυτός συνεχώς 

αυξάνεται, που σηµαίνει ότι ο όµιλος αυξάνει τα ξένα κεφάλαια που χρησιµοποιεί και 

αντίστοιχα µειώνει τα ίδια. Αυτό σηµαίνει ότι η εταιρεία αυξάνει τα κέρδη της όχι µε 

δικά της κεφάλαια, αλλά αυξάνοντας παράλληλα το δανεισµό. 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 249.170,48 242.498,64 348.478,91 410.974,02 446.859,59

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 418.489,41 396.869,03 561.356,15 627.442,86 668.834,02

Σ.∆.Ε. 59,54% 61,10% 62,08% 65,50% 66,81%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
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6.5.5. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (EPS) 

Τα κέρδη ανά µετοχή µας δίνουν την πληροφορία πόσα κέρδη της εταιρείας 

αντιστοιχούν σε κάθε µετοχή της. Όσο περισσότερα είναι τα κέρδη τόσο καλύτερη 

είναι η εταιρεία στον κλάδο της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρέπει να ελέγξουµε από πού 

προέρχονται τα κέρδη, εάν δηλαδή οφείλονται στην κύρια δραστηριότητά της ή από 

επενδύσεις της που περιέχουν µεγάλο κίνδυνο (Νούλας, 2015). 

Ο δείκτης υπολογίζεται από: 

Κ.Α.Μ.= .1E1(1	.)(07
:9D?B>A	B@K>;CG 

Για την εξεταζόµενη περίοδο έχουµε: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14.: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

 

Παρατηρούµε από τα στοιχεία του πίνακα 6.14. ότι ενώ για τα έτη 2011-2012 ο δείκτης 

έχει αρνητική τιµή λόγω των αρνητικών καθαρών κερδών, για τα έτη 2013 και 2014 

παρουσιάζει αυξητική πορεία και οδηγείται σε θετική τιµή ενώ µια µικρή µείωση 

εµφανίζεται το 2015.  

 

6.6. ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Aegean Airlines εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τον Ιούλιο του 2007 µε 

τιµή 7,50€ και παρουσίασε πτωτική πορεία έως το Μάρτιο του 2009 φθάνοντας στην 

(σε χιλ. €) 2011 2012 2013 2014 2015

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -31.623,89 -16.478,34 58.506,86 80.245,09 52.974,95

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 71.417,10 71.417,10 71.417,10 71.417,10 71.417,10

Κ.Α.Μ. -0,44 -0,23 0,82 1,12 0,74

ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
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τιµή των 2,32€. Όπως βλέπουµε και στο γράφηµα 6.1. για µικρό χρονικό διάστηµα έως 

τον Οκτώβριο του 2009 η µετοχή άρχισε να αυξάνει την τιµή της µέχρι τα 3,84€ ενώ 

στη συνέχεια µε συνεχόµενη φθίνουσα πορεία έφθασε τον Ιούνιο 2012 σε ιστορικό 

χαµηλό 1,04€. Κατόπιν έπειτα από αύξουσα διαδροµή τον Αύγουστο 2013 η τιµή της 

µετοχής ανέβηκε στα 2,73€ ενώ έως το Νοέµβριο 2013 κατάφερε να διπλασιαστεί 

σχεδόν φθάνοντας στα 5,49€. Συνεχίζοντας τη θετική της πορεία µέχρι τον Ιούνιο 2014 

η τιµή ανέκαµψε στα 7,15€ ενώ τον Απρίλιο 2016 έφθασε στην υψηλότερα ιστορικά 

τιµή 8,32€. Έκτοτε παρουσιάζει µικρή πτώση και σήµερα βρίσκεται στην τιµή των 

6,58€. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.1.: ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (www.capital.gr) 

 

Τρεις από τις µεγαλύτερες ελληνικές χρηµατιστηριακές εταιρείες, οι Euroxx, Eurobank 

Equities και Alpha Finance, δεδοµένου ότι η  µετοχή της αεροπορικής εταιρείας είναι 

από τις ελάχιστες του FTSE25 που δεν ακολούθησε τη φθίνουσα πορεία της αγοράς το 

2015 (Γ∆: -23%), τη συγκαταλέγουν µεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών για 

τη χρονιά που διανύουµε. 

Θεωρώντας ότι το ευρύτερο οικονοµικό και γεωπολιτικό περιβάλλον δεν θα 

επιδεινωθεί σε σηµείο που θα πληγούν κρίσιµοι κλάδοι όπως ο τουρισµός, εκτιµούν 
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πως η µετοχή της Aegean µπορεί να αποτελέσει µια «σωστή αγορά». Όπως εξηγούν, η 

πτώση της τιµής του πετρελαίου και οι εκτιµήσεις πως θα παραµείνει για σηµαντικό 

χρονικό διάστηµα σε χαµηλά επίπεδα, η αναµενόµενη θετική πορεία του τουρισµού 

και το 2016, ο ισχυρός ισολογισµός και η υψηλή µερισµατική απόδοση αποτελούν 

ορισµένους από τους παράγοντες που ενισχύουν την άποψή τους. ∆ίνοντας ως τιµές 

στόχους για τη µετοχή, από 9,20€ έως 9,80€ (περιθώριο ανόδου 37%) και δίνοντας 

σύσταση "strong buy”, θεωρούν ότι είναι δύσκολο η επιλογή αυτή να µη δικαιωθεί. 

Εκτός εάν συµβούν εξαιρετικά απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES 

 

7.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Για να αποτιµηθεί η αξία της Aegean Airlines µε τη µέθοδο των προεξοφληµένων 

ταµειακών ροών πρέπει να ακολουθήσουµε τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε 

παραπάνω και να προβλεφθούν τα απαραίτητα µεγέθη µε τη βοήθεια των οικονοµικών 

καταστάσεων των ετών 2011-2015. Οι µελλοντικές εκτιµήσεις θα αφορούν την 

πενταετία 2016-2020 και στο διηνεκές. Εποµένως θα πρέπει να υπολογίσουµε αρχικά 

τους ρυθµούς ανάπτυξης για τα προσεχή έτη, να εκτιµήσουµε τις FCFF µε βάση αυτούς 

τους ρυθµούς, να υπολογίσουµε το WACC και στη συνέχεια µε αυτό να 

προεξοφλήσουµε τις FCFF και την υπολειµµατική αξία. Τελικά ανάλογα µε το 

δανεισµό και τις µετοχές της εταιρείας να οδηγηθούµε στην αποτίµησή της.  

 

7.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ g1 ΚΑΙ g2 

Για να υπολογίσουµε αρχικά το ρυθµό ανάπτυξης g1 είναι απαραίτητο να υπολογισθούν 

ο Ρυθµός Επανεπένδυσης και ο ∆είκτης ROC. 

 Όπως γνωρίζουµε για το Ρυθµό Επανεπένδυσης θα ισχύει: 

Ρυθµός Επανεπένδυσης= 
LMNMOέQ	LRSMTMUVWXUYέQ	ZM[ά]RQ�	BR^M_VTή	LRSMTMίVW	Lί]bcbQ

.d,3∗(��3efegehijό	+lmnogopnή)    

Υπολογίζουµε τις Καθαρές Κεφαλαιουχικές ∆απάνες για τα έτη 2011- 2015, καθώς 

επίσης και τον Μ.Ο. της πενταετίας ως εξής: 

Καθαρές Κεφαλαιουχικές ∆απάνες= Κεφαλαιουχικές ∆απάνες- Αποσβέσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.: ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Οι αντίστοιχες µεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης για το χρονικό διάστηµα 2011-2015 

και ο Μ.Ο. αυτών υπολογίζεται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 

Κατόπιν πρέπει µε βάση τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων για την ίδια χρονική περίοδο 

και ανάλογα µε το φορολογικό συντελεστή κάθε χρονιάς να υπολογίσουµε τα Κέρδη 

Μετά Φόρων. Από τις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις του οµίλου προκύπτει ότι ο 

φορολογικός συντελεστής για τα έτη 2011 και 2012 ήταν 20%, για τα έτη 2013 και 

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

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

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

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 11.569,64 -9.901,93 -10.498,77 1.147,50 6.226,51 -291,41

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

ΜΕΙΩΣΗ/(ΑΥΞΗΣΗ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 11,01 643,94 -117,71 -1.647,69 248,24 -172,44

ΜΕΙΩΣΗ/(ΑΥΞΗΣΗ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 10.386,36 11.520,06 2.343,69 -25.033,13 -29.890,48 -6.134,70

ΜΕΙΩΣΗ/(ΑΥΞΗΣΗ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5.774,50 5.325,31 -114,27 0,00 0,00 2.197,11

(ΜΕΙΩΣΗ)/ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ 9.027,60 6.516,14 17.087,70 36.472,36 28.217,95 19.464,35

(ΜΕΙΩΣΗ)/ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -5.950,00 -3.923,31 1.503,82 0,00 0,00 -1.673,90

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 19.249,47 20.082,14 20.703,23 9.791,54 -1.424,29 13.680,42
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2014 ήταν 26%, ενώ µε τις τελευταίες οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα µας από το 2015 

και έπειτα έχει αυξηθεί σε 29%. Εποµένως για το Μ.Ο. θα έχουµε: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.: ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ *(1- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ) 

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να υπολογίσουµε το Ρυθµό Επανεπένδυσης, ο 

οποίος σύµφωνα µε τις µέσες τιµές που βρέθηκαν παραπάνω είναι: 

Ρυθµός Επανεπένδυσης= 
LMNMOέQ	LRSMTMUVWXUYέQ	ZM[ά]RQ�	BR^M_VTή	LRSMTMίVW	Lί]bcbQ

.d,3∗(��3efegehijό	+lmnogopnή)   = 

= 
�qr�,s���t.vwx,sq

ts.vrs,rx = 0,3859 ή 38,59% 

Για να υπολογίσουµε στη συνέχεια το ∆είκτη ROC χρειάζεται να αθροίσουµε τα Ίδια 

Κεφάλαια, τις Μακροπρόθεσµες Τοκοφόρες Υποχρεώσεις και τις Βραχυπρόθεσµες 

Τοκοφόρες Υποχρεώσεις και να βρούµε το Μ.Ο. αυτών:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4.: Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

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

ΚΠΤΦ -30.682,09 -8.878,61 77.690,48 106.239,39 97.204,19

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,20 0,20 0,26 0,26 0,29

1- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,80 0,80 0,74 0,74 0,71

ΚΠΤΦ* (1- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ) -24.545,67 -7.102,89 57.490,96 78.617,15 69.014,97 34.694,90

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

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 169.318,93 154.370,39 212.877,24 216.468,84 221.974,43 195.001,97

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 70.751,86 61.661,38 51.492,13 49.649,50 45.175,34 55.746,04

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.699,80 7.753,91 7.556,89 8.836,13 10.169,61 8.403,27



84 

 

Τελικά για το ∆είκτη ROC θα ισχύει: 

∆είκτης ROC= 
.d,3∗(��3efegehijό	+lmnogopnή)

Ίzi{	.o|άg{i{�}{jfe~fό�op�o�	,ej.		5~e�f.��f{�l~fό�op�o�	,ej.		5~e�f.  = 

= 
ts.vrs,rx

�r�.xx�,r����.�sv,xs�w.sxt,q�= 0,1339 ή 13,39% 

Τελικά για το ρυθµό ανάπτυξης g1 της Aegean Airlines θα έχουµε: 

g1=  Ρυθµός Επανεπένδυσης* ∆είκτης ROC= 0,3859* 0,1339= 0,0517 ή 5,17% 

Σχετικά µε το ρυθµό ανάπτυξης g2 που αφορά την ανάπτυξη του οµίλου στο διηνεκές, 

λόγω του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ελλάδα, τίθεται 

ίσος µε 2,5%, όσο δηλαδή προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξηθεί το 

ΑΕΠ στη χώρα µας για το 2017. 

 

7.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ FCFF ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2016-2020 

Με βάση τους ρυθµούς g1 και g2 που υπολογίστηκαν παραπάνω και στηριζόµενοι στη 

θεωρία των δύο σταδίων, οι αντίστοιχες µεταβολές στα οικονοµικά µεγέθη της 

εταιρείας θα εκτιµηθούν µε αυτούς τους ρυθµούς ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.: ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Εποµένως οι προβλεπόµενες FCFF για το χρονικό διάστηµα 2016-2020 και στο 

διηνεκές της Aegean Airlines θα είναι: 

ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ΙΗΝΕΚΕΣ

ΚΠΤΦ 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 2,50%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 29% 29% 29% 29% 29% 29%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 2,50%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 2,50%

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 2,50%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6.: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ- FCFF 

 

 

7.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ WACC 

Όπως αναλύθηκε και στο θεωρητικό µέρος, για τον υπολογισµό του WACC 

χρησιµοποιούµε τη σχέση: 

WACC= re * 
�

!�� + (1 − $) ∗ %& ∗ !
!�� ,   

ενώ για το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων: 

re= rf + b*(rm- rf)  

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε εποµένως το rf, ως χρεόγραφο µε µηδενικό 

κίνδυνο, θα υπολογίσουµε το Μ.Ο. των αποδόσεων από το 10ετές ελληνικό οµόλογο 

για τους τελευταίους 6 µήνες στο 2016. Σύµφωνα µε τα στοιχεία στην ιστοσελίδα 

bloomberg.com/markets/rates-bonds η τιµή αυτή είναι 7,3% και την τιµή αυτή την 

εξισώνουµε µε το rf στο υπόδειγµα CAPM. 

 Για το ασφάλιστρο κινδύνου (rp= rm- rf) χρειαζόµαστε την απόδοση της ελληνικής 

αγοράς για το 2016, η οποία σύµφωνα µε τον καθηγητή Damodaran είναι 11,21%, το 

οποίο εξισώνουµε µε το rm. 

Σχετικά µε το συντελεστή beta, στην ιστοσελίδα του reuters/ finance για την Aegean 

Airlines παρουσιάζεται ίσος µε 0,70. 

(σε χιλ. €) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ΙΗΝΕΚΕΣ

ΚΠΤΦ 97.204,19 102.229,65 107.514,92 113.073,44 118.919,34 125.067,47 128.194,15

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 28.189,22 29.646,60 31.179,33 32.791,30 34.486,61 36.269,57 37.176,30

ΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 20.236,51 21.282,74 22.383,06 23.540,26 24.757,29 26.037,24 26.688,17

ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 14.010,00 14.734,32 15.496,08 16.297,23 17.139,80 18.025,92 18.476,57

ΜΕΙΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ -1.424,29 -1.497,93 -1.575,37 -1.656,82 -1.742,47 -1.832,56 -1.878,37

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ- FCFF 64.212,75 67.532,55 71.023,99 74.695,93 78.557,71 82.619,14 84.684,62
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Αντικαθιστώντας στο υπόδειγµα CAPM για το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων: 

re= rf + b*(rm- rf)= 0,0730+ 0,7000* (0,1121- 0,0730)= 0,0730+0,02737= 0,1004 ή 

10,04% 

Για να υπολογίσουµε το Κόστος ∆ανεισµού rd, θα χρησιµοποιήσουµε τη σχέση 

rd= rf+ spread 

Το rf εξισώθηκε παραπάνω µε 7,3%, ενώ το spread που θα χρησιµοποιήσουµε είναι το 

4%, ως περιθώριο ασφάλειας. 

∆ηλαδή τελικά rd= rf+ spread= 0,0730+ 0,0400= 0,1130 ή 11,30% 

Στη συνέχεια για να υπολογίσουµε το WACC χρειαζόµαστε τους λόγους 

Ίzi{	.o|άg{i{
+lmegijά	.o|άg{i{ και 

0{moi{jά	.o|άg{i{
+lmegijά	.o|άg{i{  καθώς και τους Μ.Ο. της πενταετίας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7.: Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

Εποµένως το WACC θα είναι: WACC= re * 
�

!�� + (1 − $) ∗ %& ∗ !
!�� = 0,1004*0,3648+ 

0,1130*(1-0,29)* 0,6352= 0,0366+ 0,0510= 0,0876 ή 8,76% 

 

 

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

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 169.318,93 154.370,39 212.877,24 216.468,84 221.974,43 195.001,97

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 111.420,89 108.307,42 133.642,64 125.176,63 113.884,78 118.486,47

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 137.749,59 134.191,22 214.836,27 285.797,41 332.974,81 221.109,86

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 418.489,41 396.869,03 561.356,15 627.442,88 668.834,02 534.598,30

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 40,46% 38,90% 37,92% 34,50% 33,19% 36,48%

∆ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 59,54% 61,10% 62,08% 65,50% 66,81% 63,52%
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7.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης µε ρυθµό g2, θα ξεκινά µετά την πενταετία 2016-2020, 

δηλαδή το 2021 και θα συνεχίζει στο διηνεκές, όπως προαναφέρθηκε. Για να βρούµε 

την Υπολειµµατική Αξία (Υ.Α.) τότε πρέπει να θεωρήσουµε την αξία των FCFF, ως 

την αξία που έχουν το έτος 2020 αυξανόµενη από εκεί και πέρα σταθερά µε το ρυθµό 

g2, µε βάση το Gordon Growth Model. Όπως υπολογίσαµε και προηγουµένως για το 

έτος 2021 θα ισχύει: 

FCFF2021= FCFF2020* (1+ g2)= 82.619,14* (1+0,025)= 84.684,62 

Όπως είδαµε ισχύει Terminal Value= 
	����	�	

	��  και στην περίπτωσή µας: 

Terminal Value= 
	����	����	
�������

= 
	ws.vws,vq	

x,xw�v�x,xq�= 1.352.789,46 

 

7.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES 

Έχοντας συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προχωράµε στο τελικό στάδιο της 

αποτίµησης της Aegean Airlines, προεξοφλώντας τις µελλοντικές FCFF µε συντελεστή 

προεξόφλησης το WACC. Υπολογίζουµε έτσι την παρούσα αξία των ελεύθερων 

ταµειακών ροών για κάθε έτος, την παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας και τελικά 

αθροίζοντάς τα βρίσκουµε την συνολική αξία της εταιρείας. Κατόπιν αφαιρώντας το 

συνολικό δανεισµό βρίσκουµε την αξία προς τους µετόχους και διαιρώντας µε τον 

αριθµό των µετοχών, υπολογίζουµε την τιµή της µετοχής, που όπως προκύπτει από τον 

πίνακα 7.8. για τον όµιλο της Aegean Airlines είναι ίση µε 10,26€. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8.: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ AEGEAN AIRLINES 

 

 

7.7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Όπως προέκυψε παραπάνω η αξία του οµίλου σε χιλιάδες € υπολογίστηκε ίση µε 

1.179.661,44. Οι συνολικές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 446.859,59 χιλ.€ και οι 

µετοχές της Aegean Airlines σε κυκλοφορία είναι 71.417,10 χιλ., οπότε όπως 

αναφέραµε θα έχουµε: 

Καθαρή Αξία= Συνολική Αξία- Συνολικός ∆ανεισµός= 1.179.661,44- 446.859,59= 

732.801,85€. 

∆ιαιρώντας την καθαρή αξία µε τον αριθµό των µετοχών, προκύπτει η αξία ανά µετοχή 

του οµίλου, που είναι 10,26€. 

Προκειµένου να καταλήξουµε στο συµπέρασµα σχετικά µε την αξία της µετοχής της 

Aegean Airlines, πρέπει να συγκρίνουµε την τιµή που υπολογίσαµε παραπάνω 10,26€ 

(σε χιλ. €) 2016 2017 2018 2019 2020 ∆ΙΗΝΕΚΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ- FCFF 67.532,55 71.023,99 74.695,93 78.557,71 82.619,14 84.684,62

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 0,91947 0,84542 0,77733 0,71473 0,65717 0,65717

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ- FCFF 62.093,92 60.044,99 58.063,68 56.147,75 54.295,03

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 62.093,92 122.138,91 180.202,59 236.350,34 290.645,37

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.352.789,46

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 889.016,07

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 1.179.661,44

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 732.801,85

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 71.417,10

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 10,26
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µε την τιµή που έχει αυτή τη στιγµή η µετοχή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

δηλαδή 6,58€ (http://www.euro2day.gr). Παρατηρούµε ότι η µετοχή είναι 

υποτιµηµένη (undervalued)  κατά 55,93%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στις µέρες µας όλο και περισσότεροι αναλυτές ασχολούνται µε την αποτίµηση 

εταιρειών προκειµένου να καθοριστεί η αξία αυτών. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία της 

αποτίµησης είναι υποκειµενική και απαιτεί µεγάλη εµπειρία από τον εκάστοτε 

αναλυτή, έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης προκειµένου να 

υπάρχει µεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσµατα. Υπάρχουν πολλές µέθοδοι 

αποτίµησης, οι οποίες συνήθως συνοδεύονται και από τη στρατηγική και 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση κάθε εταιρείας µε στόχο η διαδικασία να γίνεται πιο 

σφαιρικά και ολοκληρωµένα. 

Στην περίπτωση που µελετήσαµε ο εξεταζόµενος όµιλος ήταν η Aegean Airlines, η 

κορυφαία εταιρεία της χώρας µας στον κλάδο των αεροµεταφορών, µε σταθερή 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το όνοµα της Aegean Airlines είναι το µεγαλύτερο 

στην Ελλάδα, αλλά γίνεται ραγδαία γνωστό και διεθνώς. Αποτελεί πλέον µέλος  

µεγάλων συµµαχιών, έχει εξαγοράσει την Olympic Air και προσφέρει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες και καινοτόµες παροχές.  

Προκειµένου να επιτευχθεί η σωστή αποτίµηση της εταιρείας, επιλέχθηκε η µέθοδος 

της προεξόφλησης των προβλεπόµενων ταµειακών ροών, χρησιµοποιώντας στοιχεία 

από την τελευταία πενταετία 2011-2015. Παράλληλα µελετήθηκε ο όµιλος σε 

στρατηγικό και χρηµατοοικονοµικό επίπεδο.  

Από την στρατηγική ανάλυση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, αλλά και τη SWOT ανάλυση προέκυψε ότι η Aegean Airlines διαθέτει 

πολλά δυνατά σηµεία όπως η ποιότητα των υπηρεσιών της, ο νεαρός στόλος της, η 

ισχυρή χρηµατοοικονοµική της θέση, η φήµη και το όνοµά της. Τα ισχυρά αυτά σηµεία 

σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, της υψηλής τουριστικής κίνησης, της 

εισόδου σε νέες αγορές, της εξέλιξης της τεχνολογίας, µπορούν να συντελέσουν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση της εταιρείας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις αδυναµίες και τις απειλές, οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε την 

οικονοµική αστάθεια τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο, τον ισχυρό 

ανταγωνισµό από τις low-cost εταιρείες, αλλά και τα τροµοκρατικά χτυπήµατα που 

συµβαίνουν στις µέρες µας σε όλο τον κόσµο. 
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Σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι 

τα έτη 2011 και 2012 η οικονοµική κρίση επηρέασε αρνητικά την Aegean Airlines 

δηµιουργώντας ζηµίες στα αποτελέσµατά της, γεγονός που άλλαξε την επόµενη χρονιά 

µετά την εξαγορά της Olympic Air. Συγκεκριµένα εµφανίστηκε σηµαντική διαφορά 

στον κύκλο εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού αλλά και στα καθαρά κέρδη, µια και 

πλέον ο όµιλος πέρασε σε κερδοφορία. Αλλά και την επόµενη χρονιά το 2014, τα 

µεγέθη εκτινάχθηκαν σηµειώνοντας σηµαντικές βελτιώσεις, ενώ το 2015 

παρουσιάστηκε µια µικρή πτώση των κερδών. Κατά την πενταετία αυτή παρατηρούµε 

ακόµη διπλασιασµό των υποχρεώσεων, κυρίως των βραχυπρόθεσµων, ενώ τα ίδια 

κεφάλαια, µετά το 2013 και την εξαγορά, παραµένουν σχεδόν σταθερά. Κατά την 

ανάλυση των αριθµοδεικτών, παρατηρούµε την κυκλοφοριακή ρευστότητα να είναι 

καλή, την απόδοση του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων να αυξάνει, όπως και τα 

κέρδη ανά µετοχή, ενώ αυξάνει παράλληλα και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης.  

Κατά τη διαδικασία της αποτίµησης, υπολογίσθηκε ο αρχικός ρυθµός ανάπτυξης g1, 

σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία της πενταετίας 2011-2015 και εφαρµόσθηκε για 

τις προβλέψεις των χρηµατοροών για τα έτη 2016-2020. Έπειτα µε βάση την 

αναµενόµενη ανάπτυξη της χώρας, ορίσθηκε ο ρυθµός g2 και υπολογίσθηκε η 

υπολειµµατική αξία και οι ταµειακές ροές στο διηνεκές. Όλα τα παραπάνω 

προεξοφλήθηκαν µε συντελεστή το WACC και προέκυψε η αξία όλου του οµίλου. Στη 

συνέχεια βρέθηκε η αξία προς τους µετόχους και της µετοχής. Με βάση την τιµή 10,26€ 

που υπολογίσαµε και την τιµή διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

6,58€ συµπεραίνουµε ότι η µετοχή είναι υποτιµηµένη (undervalued) κατά 55,93%. 
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