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Πεξίιεςε 
 

Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

κνλαδηθήο ελαπνκείλνπζαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο κε εγρψξηα ζπκθέξνληα 
1
. Μεηά 

ηε κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηξία έηε, πξνβήθακε ζηελ 

αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ.  

Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε  ζεσξεηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ, φπσο 

θαιχπηνληαη απφ ηελ αθαδεκατθή ή θαη ηελ εκπνξηθή βηβιηνγξαθία – αξζξνγξαθία. 

Κιήζεθε ε εξγαζία λα ζπλδέζεη έπεηηα ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε ηξφπνλ ηηλά θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

εκαληηθά πνξίζκαηα ππάξρνπλ ζηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο (κε πξνηάζεηο αλά 

είδνο θηλδχλνπ),  ελψ ππάξρεη θαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ παξάξηεκα ζην ηέινο. Σν 

2016 δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπηεί , νπφηε θαη παξαθάκπηεηαη ε ρξήζε απφ ηελ 

αλάιπζε . 

 

Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, κε ηε ρξήζε 

δεκνζηεπκέλσλ θαη επίζεκσλ ζηνηρείσλ – ζε πξσηνγελέο επίπεδν δειαδή – αιιά θαη 

κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο πνπ λνκίκσο 

ζπλνδεχνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γη’ απηφ θαη πξφζεζε είλαη λα 

ελεκεξσζνχλ νη αλαγλψζηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο φηη ε επεμεξγαζία ησλ 

                                                      
1
 ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ., ΑΡ. Μ.Α.Δ: 32603/06/Β/95/3, ΒΗΛΣΑΝΗΩΣΖ 31 ΚΖΦΗΗΑ 

ΑΣΣΗΚΖ : Αλψλπκε Αεξνπνξηθή Δηαηξεία, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑEGEAN AIRLINES, ε νπνία 

κεηφρσλ. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην δήκν Κεθηζηάο Αηηηθήο (νδφο Βηιηαληψηε 

31 Σ.Κ 145 64). ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: 

Θεφδσξνο Βαζηιάθεο, Πξφεδξνο εθηειεζηηθφ κέινο 

Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Αληηπξφεδξνο εθηειεζηηθφ κέινο 

Ηάθσβνο Γεσξγάλαο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Αλαζηάζηνο Γαπίδ, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Υξήζηνο Ησάλλνπ, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Αρηιιέαο Κσλζηαληαθφπνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Παλαγηψηεο Λαζθαξίδεο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Αιέμαλδξνο Μαθξίδεο αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Νηθφιανο-Γεψξγηνο Nαλφπνπινο , κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Βίθησξ Πηδαληε, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Γεκήηξηνο Γεξνγηάλλεο, Γ/λσλ χκβνπινο εθηειεζηηθφ κέινο 

Γεψξγηνο Βαζηιάθεο , κε εθηειεζηηθφ κέινο 

 



Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε AEGEAN Α.Δ. 

 
 5 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ βαζίζηεθε ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο 

επηκειήζεθε ην νηθνλνκηθφ επηηειείν θαη ην ινγηζηήξην ηεο θάζε εηαηξείαο θαη 

ελέθξηλαλ ε δηνίθεζε (κε ηε γεληθήο ηεο ζπλέιεπζε ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηειηθά) θαη θπζηθά νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο. Αο κελ παξαβιεθηνχλ  θαη ηα 

δειηία ηχπνπ ζηα νπνία έρεη πξνβεί ε εηαηξεία θαη ηα νπνία κε ηελ πξέπνπζα 

ζνβαξφηεηα, φπσο ζα απνδεηρηεί παξαθάησ, δείρλνπλ ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο, 

μερσξηζηά ή θαη κε ηε βνήζεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.  

Οη πεγέο αλαθέξνληαη κε ππνζεκείσζε ζην ηέινο ηεο θάζε ζειίδαο θαη 

ζπγθεληξψλνληαη θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο (αλαιπηηθά είηε πξφθεηηαη γηα 

ζχγγξακκα είηε πξφθεηηαη γηα ηζηνζειίδα, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα αλαηξέμεη ζηελ 

αθξηβή ζειίδα ή ηνπνζεζία ηνπ ππφ άληιεζε ζηνηρείνπ). ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

ππάξρεη θαη παξάξηεκα γηα ηελ ‘ηζηνξηθή πξνθάηνρν’ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία.  
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Δηζαγσγή 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνδνζεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο 
2
, ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ νπνίσλ είλαη ε 

θεξδνθνξία, ε ξεπζηφηεηα θαη ηθαλφηεηα θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ. θνπφο είλαη  

ε φζν ην δπλαηφ βαζχηεξε αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ε εμαγσγή πνξηζκάησλ 

αλά δηαθεθξηκέλν θνλδχιην θαη κέγεζνο. 

Ο ιφγνο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

ηζηνξηθφ ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα θαη ην φηη είλαη ε κνλαδηθή ειιεληθή 

αεξνπνξηθή εηαηξεία.  

Οη δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνβιέπνπλ ζην λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη εθηφο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληεο 

απνθάζεηο γηα πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε θάπνην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ ηάζεηο, ζπζρεηίζεηο θαη άιιε 

πιεξνθφξεζε πνπ δελ είλαη θαλεξή απφ πξψηε φςε. πλεπψο γηα λα είλαη δπλαηή ε 

απνθάιπςε ηεο πιεξνθφξεζεο, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ αλάιπζε ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ε 

θαζηέξσζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ, ν εληνπηζκφο ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ, δειαδή 

θξίζηκσλ ζεκείσλ, ζηηο ηάζεηο, ζην χςνο ησλ κεγεζψλ θαη δηεξεχλεζεο ησλ ιφγσλ 

πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθή εμήγεζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ν εληνπηζκφο ελφο θξίζηκνπ ζεκείνπ είλαη δπλαηφλ λα δψζεη κηα έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε γηα κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο πνπ παίξλεη ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πεγέο, δεκηνπξγεί πιεξνθφξεζε κε ηελ 

                                                      
2
 Αξκφδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεχζπλζε Α.Δ. & Πίζηεσο, Γηεχζπλζε 

Γηαδηθηχνπ : www.aegeanair.com Σχπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ : Με ζύκθσλε γλώκε, Οξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο : Βαζίιεηνο Κακηλάξεο (ΑΜ 20411), Διεγθηηθή Δηαηξεία : ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ 

(ΔΛΛΑ) (Α.Μ. 107) 

http://www.aegeanair.com/
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κειέηε, αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα θαη 

παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν άηνκν ή θνξέα.  

Ζ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έβαιε ην Π.Γ. 409/86 θαη ζην Ν.2190 πεξί Α.Δ 
3
 θαη ηνλ λφκν 4308/2014, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ θαη ελαξκνληζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ κε ην θνηλνηηθφ 

δίθαην, εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκνζηφηεηα κε πξφηππα ειέγρνπ πςεινχ 

επηπέδνπ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη 

εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα 
4
 ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξσζεο, ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. Οη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

1) Σνλ Ηζνινγηζκφ 

2) Σν ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα Υξήζεο» 

3) Σν «Πίλαθα Γηάζεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ» 

4) Σελ εηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 
5
 

5) Καηάζηαζε κεηαβνιψλ θεθαιαίσλ 

6) Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

                                                      
3
 www.et.gr Δζληθφ Σππνγξαθείν, θπζηθά ν λφκνο απηφο ηνπ 1920 ππάξρεη θαη πνιιά δηαδηθηπαθά site, 

αλαθέξεηαη απιά ην πιένλ επίζεκν.  
4
 Σν θάζε θνλδχιην ειέγρεηαη θαη απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα (απνγξαθή – έιεγρνο – έγθξηζε), 

δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ειέγρνληαη απφ λνκηθέο απφςεηο (μέπιπκα ρξήκαηνο, ιαζξεκπφξην, 

εηθνληθέο ζπλαιιαγέο, θνξνδηαθπγή, θαλφλεο αληαγσληζκνχ θαη πιήζνο άιισλ) θαη απαηηείηαη ε 

αθξίβεηα ησλ δεισκέλσλ ζηνηρείσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ππνπέζεη ε εηαηξεία ζε παξάπησκα 

αλαθξίβεηαο ηζνινγηζκνχ θηλδπλεχεη κε πξφζηηκα θαη αλαμηνπηζηία έλαληη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

ηεο, φπσο πηζησηέο, πξνκεζεπηέο, δαλεηζηέο, θξαηηθνί θνξείο, πειάηεο θαη πάζεο θχζεσο 

ζπλαιιαζζφκελνη.  
5
  Με ηελ εηζαγσγή ησλ Γ.Λ.Π. νη ππφ αλάιπζε εηαηξείεο ηεξνχλ επηπιένλ θαηάζηαζε 

κεηαβνιώλ ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θαηάζηαζε κεηαβνιώλ θεθαιαίσλ. Σα Γ.Λ.Π. ηεξνχληαη 

ππνρξεσηηθά γηαηί είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη σο εθ ηνχηνπ έπξεπε λα 

ηεξείηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα γηα δηεζλείο επελδπηέο.  

Πξφζθαηα: Νφκνο 4403/2016 Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έσο 46 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ ζρεηηθά κε «ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ 

νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δεκνζηεχνπλ ζην Γ.Δ.ΜΖ.: α. ηηο λφκηκα εγθεθξηκέλεο απφ ηελ 

ηαθηηθή γεληθή πλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, β. ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη γ. ηε 

γλψκε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ φπνπ απαηηείηαη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε θαη έσο 05-09 εθάζηνπ έηνπο απφ θέηνο θαη 

κεηέπεηηα (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2016 έσο 05-09-2017). 

http://www.et.gr/
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Κεθάιαην Η  Οηθνλνκηθά θαη άιια ηνηρεία γηα ηελ εηαηξεία 

θαη ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο.  
 

 

1.1 Γεληθά γηα ηελ εηαηξεία 
 

Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ απηνπαξνπζίαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο μεθίλεζε 

ηελ πνξεία ηεο ην Μάην ηνπ 1999 επηρεηξψληαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ήκεξα σο ε 

κεγαιχηεξε ειιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεο ρψξαο θαη κέινο ηεο Star Alliance, 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ηφζν ζε αλζξψπηλν φζν θαη ζε πιηθφ 

επίπεδν, ζε πηήζεηο κηθξψλ θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ.  

 ε ζπλέρεηα ηεο εμαγνξάο ηεο Olympic Air ην 2013, σο ε κεγαιχηεξε 

ειιεληθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη ππάξμεη πνηέ ζηνλ ρψξν ησλ αεξνκεηαθνξψλ, 

επελδχεη ζηαζεξά ζηελ αχμεζε δηθηχνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, εληζρχεη ηνλ 

ηνπξηζκφ κε λέα δξνκνιφγηα θαη αχμεζε ζέζεσλ θαη θαιχπηεη φιε ηελ Διιάδα, κε 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ επαίζζεηε δψλε ηεο άγνλεο γξακκήο. Παξάιιεια, 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

 Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην πξφγξακκα γηα ην 2017, πεξηιακβάλεη έλα δίθηπν 

145 πξννξηζκψλ, 112 εμσηεξηθνχ θαη 33 εζσηεξηθνχ ζε 40 ρψξεο, κε 15.400.000 

δηαζέζηκεο ζέζεηο. Οη πηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε έλα απφ ηνπο λεφηεξνπο 

ζηφινπο ζηελ Δπξψπε, πνπ απνηειείηαη πιένλ απφ 61 αεξνζθάθε, κεηά ηελ 

πξφζθαηε επέλδπζε ζε επηπιένλ θαηλνχξηα Airbus A320ceos 
6
. 

 Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ην 2016 κεηαθέξζεθαλ 12,50 εθαηνκκχξηα 

επηβάηεο, 7% πεξηζζφηεξνπο απφ ην 2015. Mέζα ζην 2016 αλαδεηρζήθε «Καιχηεξε 

πεξηθεξεηαθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ζηελ Δπξψπε» ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 19,2 εθαη. επηβάηεο  απφ ηα  Skytrax World Airline Awards. Σν 

βξαβείν απηφ – πνπ απνλέκεηαη γηα 6
ε
 ζπλερή θνξά θαη 7

ε
 ζπλνιηθά απφ ην 2009 έσο 

ζήκεξα – απνηειεί αθφκε κηα απφδεημε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ παξέρεηαη 

                                                      
6
 Παξέρνληαη ππεξεζίεο airline, charter θαη cargo θαη εδψ ζα ζέιακε λα πνχκε θάηη πνπ δελ απνηειεί 

επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ βάξνπο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο θαη είλαη ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

ππεξεζίεο θεκνινγνχληαη θαηξφ ηψξα σο πνιχ θαινχ επηπέδνπ.   
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ζηνπο επηβάηεο , νη νπνίνη ηελ εκπηζηεχνληαη ζηαζεξά θαη ηελ ηνπνζεηνχλ ζηελ θνξπθή 

ησλ επηινγψλ ηνπο. 

Ζ Δηαηξία έρεη βξαβεπζεί απφ πιεζψξα δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ ηα ηειεπηαία έηε ζε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, ηεο 

αλάπηπμεο ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηεο ελεξγεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

AEGEAN έγηλε απνδέθηεο ηνπ βξαβείνπ Skytrax, σο η καλύτερη περιφερειακή 

αεροπορική Δταιρεία της Δσρώπης γηα ηα έηε 2009, 2011 θαη 2012. 

Δπηπξφζζεηα, ε AEGEAN έρεη βξαβεπηεί 6 θνξέο απφ ηελ Έλσζε 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπξσπατθψλ Αεξνπνξηθψλ Δηαηξηψλ ζε αλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηεο επηδφζεσλ, ηεο εκπνξηθήο ηεο επηηπρίαο, ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ ηεο. 

Σέινο, ε Δηαηξία έρεη ηηκεζεί επαλεηιεκκέλσο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνλ 

Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ σο ε εηαηξία κε ηελ πςειφηεξε πνζνζηηαία αλάπηπμε 

επηβαηηθήο θίλεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαζψο θαη κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε αξηζκνχ 

επηβαηψλ ζην αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαζψο θαη σο ε εηαηξεία ηεο 

δεθαεηίαο - “Airlines of the Decade” - βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ επηβαηψλ γηα ηα 

έηε 2001 – 2010 
7
. 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά  

 

 Full service αεξνπνξηθή εηαηξεία κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

 Παξνρή ηαθηηθψλ θαη λαπισκέλσλ πηήζεσλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

απνζηάζεσλ, απφ ην 1999 

 Γπλακηθή αλάπηπμε απφ ηα πξψηα ρξφληα δξαζηεξηνπνίεζεο. Απφ ην 2008 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε Διιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία 

 Δηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (Ηνχιηνο 2007) 

 Μέινο ηεο Star Alliance, Ηνχληνο 2010 

 Δμαγνξά ηεο Olympic Air, Οθηψβξηνο 2013 

                                                      
7
 https://el.aegeanair.com/  

https://el.aegeanair.com/
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 ηφινο 44 jet αεξνζθαθψλ ηεο νηθνγέλεηαο Airbus A 320 (A319, A320, A321) 

θαη 14 Bombardier (Dash 8-100, Dash 8-Q400) 

 134 πξννξηζκνί, 100 εμσηεξηθνχ θαη 34 εζσηεξηθνχ ζε 45 ρψξεο, κε 15,2 εθ. 

δηαζέζηκεο ζέζεηο ην 2015 

 11,6 εθαηνκκχξηα επηβάηεο ην 2015 

 

 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή εηαηξείαο 

 

1988 – 1999  

 Ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο ην 1988 σο εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 

κεηαηξνπή ζε αλψλπκε εηαηξεία ην 1995 

 Δμαγνξά απφ ηνλ φκηιν Βαζηιάθε ην 1994 

 Απφ ην 1994 έσο ηελ έλαξμε ησλ ηαθηηθψλ επηβαηηθψλ πηήζεσλ ην 1999, ε 

Δηαηξεία πξαγκαηνπνηνχζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ηχπνπ “air – taxi” 

1999 

 Απειεπζέξσζε ηεο ειιεληθήο εζσηεξηθήο αγνξάο αεξνκεηαθνξψλ 

 Έλαξμε ηαθηηθψλ επηβαηηθψλ πηήζεσλ ηνλ Μάην ηνπ 1999 κε νινθαίλνπξγηα 

αεξνζθάθε AVRO RJ-100 θαη κε δηεπξπκέλε κεηνρηθή βάζε 

 Δμαγνξά ηεο AIR GREECE Α.Σ.Ξ.Δ. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999 θαη αχμεζε ηνπ 

ζηφινπ ζε 9 αεξνζθάθε (4 θαηλνχξηα αεξνζθάθε AVRO RJ 100, 3 αεξνζθάθε 

ATR 72 θαη 2 αεξνζθάθε FOKKER-100). 

Ζ Δηαηξεία αλέιαβε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο λεν-απνθηεζείζαο εηαηξείαο, ε νπνία 

δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη παξέκεηλε αλελεξγή έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζήο 

ηεο ην 2007. 

 10 πξννξηζκνί εζσηεξηθνχ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν έλαξμεο ηαθηηθψλ 

επηβαηηθψλ πηήζεσλ  

2000 

 Δπίηεπμε νκνηνγέλεηαο ζηφινπ κέζσ ηεο κε αλαλέσζεο ηεο κίζζσζεο 2 

αεξνζθαθψλ FOKKER-100 θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 2 αεξνζθάθε AVRO 

RJ-100 

 11 πξννξηζκνί εζσηεξηθνχ κε πεξηζζφηεξεο απφ 80 θαζεκεξηλέο πηήζεηο 

 εκαληηθή αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο απφ πεξίπνπ 310 ρηι. επηβάηεο ην 1999 

ζε 1,5 εθαη. ην 2000 
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2001 

 πγρψλεπζε κε ηελ Cronus Airlines, ειιεληθφ αεξνκεηαθνξέα ηδηνθηεζίαο 

Οκίινπ Λαζθαξίδε πνπ ιεηηνπξγνχζε απνθιεηζηηθά κε αεξνζθάθε ηχπνπ Boeing 

737/300-400 θαη εμππεξεηνχζε δξνκνιφγηα εζσηεξηθνχ θαη επηά δηεζλή 

δξνκνιφγηα 

 Μεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην Διιεληθνχ ζηηο εμαηξεηηθά ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ 

2002 

 Με ηελ ζπγρψλεπζε κε ηελ Cronus ηίζεηαη ζε εθαξκνγή πξφγξακκα 

αλαδηάξζξσζεο κέζσ πεξηθνπήο δαπαλψλ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δηθηχνπ 

πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ηφηε αληίμνσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ αγνξά 

αεξνκεηαθνξψλ, απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ησλ γεγνλφησλ ηεο 

11εο επηεκβξίνπ 

 ηαζεξή επηβαηηθή θίλεζε ζε πεξίπνπ 2,4 εθαη. επηβάηεο 

2003 

 Οξηαθά θέξδε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο 

 Ζ πξψηε ειιεληθή αεξνπνξηθή Δηαηξεία πνπ εηζάγεη ηελ ειεθηξνληθή θξάηεζε 

θαη έθδνζε εηζηηεξίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 Έλαξμε πηήζεσλ απφ Αζήλα πξνο Μηιάλν 

 ηαδηαθή αχμεζε αεξνκεηαθνξέσλ ρακεινχ θφζηνπο ζε γξακκέο πξνο Διιάδα 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία 

 Με παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηξηψλ αεξνζθαθψλ ATR-72, κε ζηφρν ηελ 

νκνηνγέλεηα ηνπ ζηφινπ 

2004 

 Ο ζηφινο ηεο Δηαηξείαο αξηζκεί απνθιεηζηηθά 19 αεξνζθάθε ηχπνπ Jet, ήηνη 13 

αεξνζθάθε Βoeing 737-300/400 θαη 6 αεξνζθάθε AVRO RJ-100 

 Έλαξμε δξνκνινγίσλ πξνο Λάξλαθα 

 Αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο απφ 2,8 εθαη. επηβάηεο ην 2003 ζε 3,6 εθαη. 

επηβάηεο ην 2004 

2005 

 Ζ AEGEAN γίλεηαη ν πεξηθεξεηαθφο ζπλεξγάηεο („regional partner‟) ηεο 

Lufthansa ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί ηελ πξψηε Διιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία 

πνπ ζπλάπηεη ζηελή εκπνξηθή ζπλεξγαζία κε αεξνκεηαθνξέα παγθφζκηνπ 

βειελεθνχο 

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 ε Δηαηξεία νξηζηηθνπνίεζε ηελ ακεηάθιεηε παξαγγειία 

ηεο γηα ηελ αγνξά 8 λέσλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ Airbus Α-320 θαη ηε κίζζσζε 3 

επηπιένλ λέσλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ Airbus Α-320, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο λα 

αγνξάζεη έσο θαη 12 επηπιένλ αεξνζθάθε 
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2006 

 Αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο απφ 4 εθαη. επηβάηεο ην 2005 ζε 4,45 εθαη. επηβάηεο 

ην 2006 

2007 

 Έλαξμε δξνκνινγίσλ Αζήλα-Μφλαρν θαη Αζήλα-Φξαλθθνχξηε 

 Γηακφξθσζε ηεο παξαγγειίαο αγνξάο θαη κίζζσζεο αεξνζθαθψλ ηχπνπ Airbus 

ζε ζπλνιηθά 25 αεξνζθάθε 

 Παξαιαβή ησλ 3 πξψησλ Airbus A320 

 Δηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε δεκφζηα εγγξαθή θαη άληιεζε €135 

εθαη. 

2008 

 Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο γηα απφθηεζε δχν επηπιένλ αεξνζθαθψλ 

Airbus Α321- Γηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγγειίαο αγνξάο θαη κίζζσζεο 

αεξνζθαθψλ ηχπνπ Airbus ζε ζπλνιηθά 27 αεξνζθάθε 

 Έλαξμε δξνκνινγίσλ Αζήλα-Λνλδίλν, Αζήλα- Παξίζη, Αζήλα-Νηίζειληνξθ 

 Αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο ζε 6 εθαη. επηβάηεο απφ 5,2 εθαη. επηβάηεο ην 2007, 

κε ηελ AEGEAN λα είλαη πιένλ ν κεγαιχηεξνο αεξνκεηαθνξέαο ζην ζχλνιν ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο 

2009 

 Απνδνρή γηα κειινληηθή έληαμε ζηελ παγθφζκηα αεξνπνξηθή ζπκκαρία STAR 

ALLIANCE 

 Έλαξμε δξνκνινγίσλ απφ Αζήλα πξνο Βξπμέιιεο, Βεξνιίλν, Βαξθειψλε, 

Βελεηία, Κσλζηαληηλνχπνιε, Βηέλλε θαη Μαδξίηε 

 Αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο ζε 6,6 εθαη. επηβάηεο 

2010 

 Οινθιεξψζεθε ε ζηαδηαθή απνρψξεζε απφ ηνλ ζηφιν ηεο AEGEAN ησλ 

αεξνζθαθψλ Βoeing 737-300/400 

 Έλαξμε πηήζεσλ απφ Αζήλα πξνο Σει Αβίβ θαη απφ Θεζζαινλίθε πξνο Μφζρα 

 Δπηζηξνθή 2 αεξνζθαθψλ AVRO RJ100 

 Έληαμε ζηελ αεξνπνξηθή ζπκκαρία STAR ALLIANCE ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. 

2011 

 Οκνηνγελήο ζηφινο αεξνζθαθψλ νηθνγέλεηαο Airbus A320 απφ ηνλ Μάην ηνπ 

2011 κε ηελ απνρψξεζε ησλ 4 αεξνζθαθψλ AVRO RJ 10 _ 0 

 Έλαξμε πηήζεσλ απφ Αζήλα πξνο Μφζρα 
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 εκαληηθή αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πηήζεσλ εμσηεξηθνχ απφ πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο θαη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο (+23% 

απφ/πξνο Ζξάθιεην, +37% απφ/πξνο Ρφδν, +10% απφ/πξνο Θεζζαινλίθε) 

 Απφθηεζε ηξηψλ (3) ρξνλνζπξίδσλ (slots) ζην Αεξνδξφκην Heathrow ηνπ 

Λνλδίλνπ θαη κίαο (1) ρξνλνζπξίδαο (slot) ζην αεξνδξφκην Charles de Gaulle 

ζην Παξίζη 

 Δπηβαηηθή θίλεζε 6,5 εθαη. επηβάηεο απφ 6,2 εθαη. ην 2010 

2012 

 Απμεκέλε εμσζηξέθεηα κε ελίζρπζε ηεο παξνπζία ζηηο θχξηεο αγνξέο ηεο 

Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Ρσζίαο, Ηζξαήι θαη Βειγίνπ 

 Πηήζεηο εμσηεξηθνχ απφ 8 αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο θαζψο θαη απφ ηελ 

Λάξλαθα. Έλαξμε πηήζεσλ πξνο Σζερία, Οπγγαξία θαη Γεσξγία 

 πκθσλία AEGEAN κε MIG γηα εμαγνξά ηεο OLYMPIC AIR ππφ ηελ αίξεζε 

ηεο εγθξίζεψο ηεο απφ ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ 

 Ζ AEGEAN βξαβεχηεθε απφ ηα SKYTRAX 2012 World Airline Awards σο ε 

θαιχηεξε Πεξηθεξεηαθή Αεξνπνξηθή Δηαηξεία ζηελ Δπξψπε 

 Δπηβαηηθή θίλεζε ζε 6,1 εθαη. επηβάηεο 

2013 

 Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμαγνξάο ηεο OLYMPIC AIR θαηφπηλ ηεο 

έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 ην δίθηπν πηήζεσλ γηα ην 2013 πξνζηίζεληαη 5 λέεο ρψξεο (Οπθξαλία, 

Διβεηία, Πνισλία, νπεδία, Αδεξκπατηδάλ) θαη 10 δηεζλείο πξννξηζκνί 

(Γελεχε, Μάληζεζηεξ, Λπψλ, ηνθρφικε, Κίεβν, Μπαθνχ, Βεξνιίλν, 

Νπξεκβέξγε, Αλφβεξν, Βαξζνβία) 

 Αχμεζε επηβαηηθήο θίλεζεο ζε 6,9 εθαη. επηβάηεο 

2014 

 Οξηζηηθνπνίεζε παξαγγειίαο γηα ηελ παξαιαβή 7 λέσλ αεξνζθαθψλ Airbus 

A320 ηα έηε 2015-2016 

 Ζ πξψηε ειιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία κε 13 εθαη. δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη 119 

πξννξηζκνχο, 86 πξννξηζκνχο εμσηεξηθνχ ζε 33 ρψξεο θαη 33 πξννξηζκνχο ζην 

εζσηεξηθφ 

 Απμεκέλε επηβαηηθή θίλεζε ζε 10,1 εθαη. επηβάηεο απφ 8,8 εθαη. ην 2013 

(AEGEAN & Olympic Air) 

2015 

 πλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, κε ηελ AEGEAN λα θαιχπηεη 134 

πξννξηζκνχο, 100 ζην εμσηεξηθφ θαη 34 ζηελ Διιάδα 
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 Βξάβεπζε γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά θαη 6 θνξέο ζπλνιηθά, σο ε θαιχηεξε 

πεξηθεξεηαθή αεξνπνξηθή εηαηξεία απφ ηα δηεζλή βξαβεία SKYTRAX 

 Παξαιαβή 4 νινθαίλνπξγησλ αεξνζθαθψλ Airbus A320 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμήο εμσηεξηθνχ ηφζν ζηελ Αζήλα, φζν θαη ζην Ζξάθιεην, ηε 

Ρφδν θαη ζε άιιεο βάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ πξνζηέζεθε ρσξεηηθφηεηα, 

ήηαλ πνιιαπιάζηνο απφ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο 

Απμεκέλε επηβαηηθή θίλεζε 11,6 εθαη. Δπηβάηεο 
8
.  

 

 

Αλαδξνκή αεξνκεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ηζηνξία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα μεθηλά ην 1930 κε ηελ ίδξπζε ηεο 

πξψηεο θξαηηθήο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Αεξνπνξηθή 

Δηαηξία Ίθαξνο». Μεηά ηε ρξενθνπία ηεο εηαηξίαο ιίγν αξγφηεξα ηδξχεηαη ε «Διιεληθή 

Δηαηξία Δλαέξησλ πγθνηλσληψλ». Σν 1935 ηδξχεηαη ε πξψηε ηδησηηθή αεξνπνξηθή 

εηαηξία, ε Σ.Α.Δ. (Σερληθαί Αεξνπνξηθαί Δθκεηαιιεχζεηο). Σν 1947 ηδξχεηαη ε 

ΔΛΛ.Α.. (Διιεληθαί Αεξνπνξηθαί πγθνηλσλίαη) θαη ε Α.Μ.Δ. (Αεξνπνξηθαί 

Μεηαθνξαί Διιάδνο) αθνινπζψληαο πνξεία παξάιιειε κε ηελ Σ.Α.Δ. 

 Σν 1951 απνθαζίδεηαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο, εμαηηίαο ηεο θαθήο πνξείαο θαη ησλ 

ηξηψλ, ζε κία, ηελ «Δζληθή Αλψλπκε Δηαηξεία Σ.Α.Δ.». Αθνινπζεί φκσο κηα δχζθνιε 

πνξεία κε πηψζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθαζε 

εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηεο. Ο πιεηζηεξηαζκφο μεθηλά κε ηηκή 

εθθίλεζεο 60.000.000 δξρ. Καζψο θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη θαηνρπξψλεηαη ππέξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1956 ππνγξάθεηαη ζπκθσλία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε Ωλάζε, κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αεξνπνξηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ ηεο Διιάδαο. Ζ «Οιπκπηαθή Αεξνπνξία» μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 6 

Απξηιίνπ 1957. Σν πξψην δξνκνιφγην ηεο εηαηξίαο είλαη Αζήλα – Θεζζαινλίθε, κε 

ειηθνθφξν, θαη θπβεξλήηε ηνλ Παχιν Ησαλλίδε. Σελ ίδηα ρξνληά ιεηηνπξγεί θαη ε 

πξψηε αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ηε γξακκή Αζήλα – Ρψκε – Παξίζη – 

                                                      
8
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Λνλδίλν. Σν 1958 μεθηλνχλ δχν αθφκα λένη πξννξηζκνί: Αζήλα – Επξίρε – 

Φξαλθθνχξηε θαη Αζήλα – Σει Αβίβ. 
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Κεθάιαην ΗΗ  Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη ηα 

εξγαιεία ηεο. 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Ηζνινγηζκψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Οη δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνβιέπνπλ ζην λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη εθηφο ηεο επηρείξεζεο (ιακβάλνληεο 

απνθάζεηο ή φρη) γηα πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε θάπνην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ ηάζεηο, ζπζρεηίζεηο θαη άιιε 

πιεξνθφξεζε πνπ δελ είλαη θαλεξή απφ πξψηε φςε. πλεπψο γηα λα είλαη δπλαηή ε 

απνθάιπςε ηεο πιεξνθφξεζεο, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ αλάιπζε ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ε 

θαζηέξσζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ, ν εληνπηζκφο ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ, δειαδή 

θξίζηκσλ ζεκείσλ, ζηηο ηάζεηο, ζην χςνο ησλ κεγεζψλ θαη δηεξεχλεζεο ησλ ιφγσλ 

πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθή εμήγεζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ν εληνπηζκφο ελφο θξίζηκνπ ζεκείνπ είλαη δπλαηφλ λα δψζεη κηα έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε γηα κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία ηεο 

επηρείξεζεο 
9
. 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο πνπ παίξλεη ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πεγέο, δεκηνπξγεί πιεξνθφξεζε κε ηελ 

κειέηε, αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα θαη 

παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν άηνκν ή θνξέα, φπσο: 

 ηνπο θνξείο ηεο επηρείξεζεο (ηδηνθηήηεο, κέηνρνη, δηνίθεζε) 

 ηνπο πηζησηέο 

 ηνπο Υξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο 

 ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο 

 ηηο θνξνινγηθέο θαη άιιεο αξρέο 

                                                      
9
 Γηψξγνο Μαλνπζφπνπινο – χκβνπινο επηρεηξήζεσλ 



Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε AEGEAN Α.Δ. 

 
 17 

 ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Οη αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε ζε θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ είλαη 

δηαθνξεηηθέο. Παξφηη ε αλάιπζε απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

αλαγθψλ, ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

παξαθάησ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο πιεπξψλ ηεο επηρείξεζεο: 

 Ρεπζηφηεηαο 

 Απνδνηηθφηεηαο 

 ηαζεξφηεηαο 

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

Οη καθξνρξόληνη δαλεηζηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο καθξνρξφληνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, 

ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά θέξδε ηεο θαη νη κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Οη επελδπηέο ζε κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο ελδηαθέξνληαη γηα ζηνηρεία φκνηα 

κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο δαλεηζηέο νπφηε ε αλάιπζε ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηα 

θέξδε, ζηα κεξίζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο απηψλ. 

Οη βξαρπρξόληνη πηζησηέο ελδηαθέξνληαη βαζηθά γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ε ζρέζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ζχλζεζε θαη ηελ 

δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, δηφηη νη πιεξνθνξίεο απηέο επεξεάδνπλ άκεζα ην 

είδνο ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί απηή λα 

απνθηήζεη. Μηα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κηαο 

επηρείξεζεο απφ έλα αλαιπηή - κειεηεηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ 5  

βαζηθνχο άμνλεο κειέηεο θαη αλάιπζεο: 
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2.1   Έθζεζε αμηνιφγεζεο ρξήζεο 

 

`Αξζξν 17 Γεληθέο αξρέο ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
10

 

1. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε ζαθήλεηα, ζχκθσλα κε ηηο 

ζεκειηψδεηο παξαδνρέο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο γεληθέο αξρέο: 

α) Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε 

πεξηπηψζεηο αιιαγήο απηψλ, έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 28 απηνχ ηνπ λφκνπ. 

β) Όηαλ ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (ή πεξηφδσλ, φηαλ παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο πεξίνδνη) δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ, ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (πεξηφδσλ) πξνζαξκφδνληαη 

αλαιφγσο, ψζηε λα γίλνπλ ζπγθξίζηκα. 

γ) Ζ αλαγλψξηζε θαη ε επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ζχλεζε θαη μερσξηζηά γηα θάζε ζηνηρείν. 

πκςεθηζκνί κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ή κεηαμχ εμφδσλ θαη 

εζφδσλ δελ επηηξέπνληαη, εθηφο εάλ ηέηνηνο ζπκςεθηζκφο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν. 

δ) Όιεο νη αξλεηηθέο πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, αλεμάξηεηα απφ 

ην εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ είλαη θέξδνο ή δεκία. 

ε) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν απηή βάζεη ηεο 

αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

ζη) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν, αιιά δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηάιιεια βάζεη 

ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

                                                      
10
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δ) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα ππφινηπα έλαξμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ζε θάζε πεξίνδν ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα ππφινηπα ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

ε) Ζ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 

δηάζηεκα 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

ζ) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θέξδε πνπ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, δελ αλαγλσξίδνληαη. 

2. Κάζε θνλδχιη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαγξάθεηαη καδί κε ην 

αληίζηνηρν πνζφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 

πνζά ζε θακία πεξίνδν, ην ζρεηηθφ θνλδχιη παξαιείπεηαη. 

3. ηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα αλαγλψξηζεο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, θαηά πεξίπησζε. Ζ κε αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ 

ππνθαζίζηαηαη απφ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζην πξνζάξηεκα. 

4. Δλδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ 

αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 16. 

5. Οη απαηηήζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε, 

παξνπζίαζε, γλσζηνπνίεζε θαη ελνπνίεζε, κπνξεί λα παξαβιέπνληαη, κφλν εάλ ε 

επίπησζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο πξνο απηέο δελ είλαη ζεκαληηθή. 

6. Σα θνλδχιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά 

θαη παξνπζηάδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ ή 

γεγνλφησλ. 

7. Οη νληφηεηεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν δχλαληαη λα αλαδεηνχλ 

εξκελεπηηθή θαζνδήγεζε απφ ηα ζρεηηθά Γ. Π. Υ. Α., ζην βαζκφ πνπ νη ξπζκίζεηο 

ησλ πξνηχπσλ απηψλ είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ παξφληα λφκν.  

8. Γεγνλφηα πνπ έγηλαλ εκθαλή κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ (εκεξνκελία αλαθνξάο), 

αιιά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην αξκφδην φξγαλν εγθξίλεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα δεκνζηνπνίεζε, αλαγλσξίδνληαη ζηελ 
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θιεηφκελε πεξίνδν, εθφζνλ αλαθέξνληαη ζε ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ζην ηέινο απηήο 

ηεο πεξηφδνπ θαη επεξεάδνπλ ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ. 

9. Όπνπ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή κηαο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 πεξί 

εχινγεο παξνπζίαζεο, επηβάιιεηαη παξέθθιηζε απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζεί ε απαίηεζε ηεο εχινγεο παξνπζίαζεο. Απηέο νη εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

αθνξνχλ αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ή γεγνλφηα. 

10. Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε βάζε ηε ζεκειηψδε 

παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηκεηξψληαη, ζχκθσλα 

κε ην θεθάιαην 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

11. Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηε 

ζεκειηψδε παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ: 

α) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζηηο θαζαξέο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίεο ηνπο. 

β) Οη ππνρξεψζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, επηκεηξψληαη ζηα πνζά πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 

`Αξζξν 19 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

1. Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο. 

2. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο. 

3. Δηδηθφηεξα, κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε 

ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, αληί ηνπ 

θφζηνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ ε κέζνδνο ηνπ απνζβέζηκνπ 

θφζηνπο έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

H κέζνδνο ηνπ απνζβέζηκνπ θφζηνπο θηήζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηελ 

επηκέηξεζε έληνθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ωο έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 
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ηεθκαίξεηαη φηη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά πνζά ηφθσλ, έζησ θαη εάλ απηφ δελ νξίδεηαη 

ξεηά. 

4. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, 

φηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. 

5. Δλδείμεηο απνκείσζεο ζεσξείηαη φηη πθίζηαληαη φηαλ: 

α) Τπάξρνπλ πξνθαλείο, ζνβαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ εθδφηε ή ηνπ 

ππφρξενπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή 

β) ε ινγηζηηθή αμία είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ (φηαλ ε εχινγε αμία ππάξρεη) ή 

γ) δπζκελείο ηνπηθέο, εζληθέο ή δηεζλείο ζπλζήθεο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο βαζηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

6. Εεκία απνκείσζεο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν 

απηφ.  

7. Σν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην κεγαιχηεξν απφ: 

α) Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή 

β) ηελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πψιεζεο. 

8. Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη 

αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα 

πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί δεκία απνκείσζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ νη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

εθηηκάηαη φηη ε απνκείσζε είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα.  

9. Ζ νληφηεηα παχεη λα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

α) Δθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή 
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β) κεηαβηβάζεη φινπο νπζηαζηηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

10. Καηά ηελ παχζε αλαγλψξηζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θάζε λένπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη κείνλ θάζε λέα ππνρξέσζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη). 

11. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

σο κε θπθινθνξνχληα ή σο θπθινθνξνχληα, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο 

ηεο νληφηεηαο θαη ην ζπκβαηηθφ ή εθηηκψκελν ρξφλν δηαθαλνληζκνχ ηνπο. 

2.2.  Υξεκαηννηθνλνκηθέο Μεηαβνιέο 

 

2.2.1 Κεθάιαην Κίλεζεο 

Σν Κεθάιαην θίλεζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ κέγεζνο γηα λα αληρλεπηεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ ηζνινγηζκνχ, φπσο θαη γηα λα κειεηεζεί ε 

ξεπζηφηεηα. Σν κέγεζνο απηφ πξέπεη λα αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηνηρεία θαη λα αμηνινγείηαη θαηάιιεια. Δάλ είλαη πνιχ κηθξφ εγθπκνλεί θηλδχλνπο 

παχζεο πιεξσκψλ ή κεγάινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ελψ εάλ είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη δείρλεη κηα θαθή ρξήζε θεθαιαίσλ πνπ ζεκαίλεη 

κηθξή απνδνηηθφηεηα γηα απηά. 

2.2.2. Cash – Flow  

Δίλαη ην θαζαξφ θέξδνο πιένλ απνζβέζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 

 Σελ κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ 

θεξδψλ. 

 Να δηαπηζησζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ κε δηθά ηεο κέζα. 

 

2.2.3 Απηνρξεκαηνδφηεζε 

Πξνθχπηεη εάλ απφ ην cash – flow αθαηξεζνχλ ηα δηαλεκεζέληα θέξδε. 
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2.2.4 Πεγέο θαη Υξήζεηο Κεθαιαίσλ 

Ζ θαηάζηαζε πεγψλ θαη ρξήζεσλ θεθαιαίσλ ζπλνςίδεη ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ γίλεη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο δείρλνληαο απφ πνχ 

απέθηεζε θεθάιαηα ζηελ ρξήζε πνπ κειεηάκε θαη ηη ηα έθαλε ηα θεθάιαηα απηά. ηηο 

βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί πσο ε 

δξαζηεξηφηεηα κηαο ρξήζεσο επεξέαζε ηελ ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη 

π.ρ εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλεηο γηαηί κηα επηρείξεζε πνπ έρεη κεγάια θέξδε ζε κηα 

πεξίνδν δελ έρεη απμεκέλε ξεπζηφηεηα ή γηαηί κηα επηρείξεζε κε κηθξά θέξδε ή 

δεκηέο εκθαλίδεη απμεκέλε ξεπζηφηεηα. Ζ εηθφλα απηή δίλεηαη θαζαξά κέζα απφ ηηο 

πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίσλ: 

 Πεγέο θαη ρξήζεηο ζπλφινπ 

 Πεγέο θαη ρξήζεηο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

 

2.2.5 Σακεηαθέο Ρνέο 

Ζ ηακεηαθή ξνή πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή εηζξνή κεηξεηψλ ζην ηακείν 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξαγκαηηθή εθξνή κεηξεηψλ απφ ην ηακείν 

ηεο επηρείξεζεο. Οη ηακεηαθέο ξνέο πξνέξρνληαη: Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

πνπ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δηαλέκεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο, γεγνλφο ην 

νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο. Απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηακεηαθήο ξνήο απφ επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ξίρλεη θσο κεηαμχ απηήο θαη 

απηψλ πνπ ηελ ρξεκαηνδνηνχλ 
11

. 

 

2.3. Αξηζκνδείθηεο 

 

                                                      
11

 Παπαδέαο Π., πθηαλάθεο Ν., Αλάιπζε & Γηεξεχλεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή (Λνγηζηηθά) Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(θσδηθφο Δπδφμνπ: 41964714) 
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Οη δείθηεο εθθξάδνπλ πνζνηηθά, ραξαθηεξηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ απνηεινχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Οη 

δείθηεο είλαη εξγαιείν παξαηήξεζεο ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ 

δχν κεγεζψλ, κεηξνχλ ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπο, ηηο ζπλζήθεο εκπινθήο ηνπο, 

επηηξέπνληαο δηαγλψζεηο ηάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ζ ζπλδπαζκέλε κειέηε ησλ 

δεηθηψλ καο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε αιιά θαη ην αλ βειηηψλεηαη ή φρη, ηη 

εμαξηάηαη απφ ηη θαη ζε πνην βαζκφ. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα καο δείμνπλ θαηά πφζν 

επηηπρείο θαη απνηειεζκαηηθέο είλαη νη απνθάζεηο καο. Πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε 

πνξεία ησλ δεηθηψλ ζηνλ ρξφλν. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ην ηη αθνξνχλ 
12

. Οη βαζηθέο ελφηεηεο νκαδνπνίεζεο δεηθηψλ είλαη: 

 Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο δνκήο θαη Βησζηκφηεηαο 

 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

 Γείθηεο Δμφδσλ 

 Γείθηεο Υξεκαηηζηεξίνπ 
13

 

 

2.3.1 Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

Ζ ξεπζηφηεηα κεηξά ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ. Ζ ξεπζηφηεηα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή πνξεία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θχθινπ. Ζ ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πξνθχπηεη 

απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ δηαζέηεη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη 

εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο δελ ζπκπίπηνπλ ρξνληθά έζησ θαη εάλ καθξνρξφληα νη 

εηζπξάμεηο είλαη πνζνηηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο πιεξσκέο, βεβαίσο γηα επηρεηξήζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θέξδνο. Γηα απηφ ε επηρείξεζε δηαηεξεί Κεθάιαηα ίδηα θαη μέλα, 

γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην παξαγσγηθφ θαη εκπνξηθφ θχθισκα εθκεηαιιεχζεσο 

απξφζθνπηα. 

2.3.2 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο δνκήο θαη Βησζηκφηεηαο 

Δλψ νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο καο δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

επηβηψζεη ζε κηθξφ ρξφλν πιεξψλνληαο ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ε θεθαιαηαθή 

                                                      
12

 www.oe-e.gr εκεηψζεηο ζεκηλαξίσλ αλαβάζκηζεο Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ηνπ 

επίζεκνπ θνξέα νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ. 
13

 Τπάξρνπλ ζην ηξίην θεθάιαην 

http://www.oe-e.gr/
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δνκή ηεο επηρείξεζεο έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα 

απηήο 
14

 

2.3.3 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο απφ ηελ επηρείξεζε θάλεη απφιπηα αλαγθαία ηελ 

αλάιπζε απνδνηηθφηεηαο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ζσζηή ε ζπλέρηζε ηεο παξαπέξα 

δέζκεπζεο ησλ ήδε επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ή δέζκεπζε λέσλ θεθαιαίσλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ή ηνπο επελδπηέο γεληθφηεξα. Ζ απνδνηηθφηεηα 

θάζε επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ, δίδνπλ δε ηελ ηειηθή απάληεζε ζην εξψηεκα: πφζν απνηειεζκαηηθά 

δηνηθείηαη ε επηρείξεζε. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηξεζεί ε απόδνζε είλαη 

νη κεηαβνιέο ζηα έζνδα πσιήζεσλ, ζηα θέξδε, ή νη κεηαβνιέο ζε δηάθνξα 

ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο. Καλέλα από ηα θξηηήξηα απηά δελ δίδνπλ απαληήζεηο 

από κόλα ηνπο, αιιά κόλν εάλ ζπλδπαζζνύλ κεηαμύ ηνπο.  

Ζ αχμεζε π. ρ. ζηα έζνδα πσιήζεσλ είλαη επηζπκεηή κφλν εάλ απηή έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα αχμεζε θεξδψλ. Ζ αχμεζε θεξδψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδνηηθφηεηαο κφλν εάλ ζπζρεηηζζεί κε ην θεθάιαην 

πνπ επελδχζεθε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηά ηα θέξδε.  

2.3.4 Γείθηεο εμφδσλ 

Οη δείθηεο εμφδσλ δείρλνπλ ηελ ζπγθξηηηθή, αθελφο, επίδνζε ηεο επηρείξεζεο 

ζηνλ έιεγρν ησλ βαζηθψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη αθεηέξνπ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεπζχλσλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

2.3.5 Γείθηεο ρξεκαηηζηεξίνπ γηα Δηζεγκέλεο 

Οη δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα απηή είλαη: 

 Απφδνζε ζε ηακηαθή ξνή αλά κεηνρή 

 Γείθηεο δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ 

 Γείθηεο εζσηεξηθήο αμίαο κεηνρήο 

 Δζσηεξηθή πξνο ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κεηνρήο 

 Γείθηεο θάιπςεο θαηαβαιινκέλσλ κεξηζκάησλ 

 Γείθηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 

 Γείθηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

                                                      
14

 Δκκαλνπήι Η. αθέιιε, Σν Έξγνλ ηνπ Λνγηζηή Διεγθηή ζην Σέινο ηεο Υξήζεσο, Φνξνινγία θαη 

Γηάζεζε ησλ Κεξδψλ θαη Απνζεκαηηθψλ ησλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Βηβιία Β΄ 

Καηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., Δθδφζεηο Βξπθνχο, Αζήλα 2011 
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 Γείθηεο ηακεηαθήο ξνήο κεηνρήο 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή 

 Κέξδε αλά κεηνρή 

 Υξεκαηηζηεξηαθή αμία πξνο πσιήζεηο 

 

2.4. Γηαρξνληθή αλάιπζε 

 

ηελ δηαρξνληθή αλάιπζε κειεηάηε ν ξπζκφο κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην έηνο 

βάζεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ κεηαβνιή ησλ 

πσιήζεσλ: 

 Πσιήζεηο 

 Απαηηήζεηο 

 Απνζέκαηα 

 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 Πάγην ελεξγεηηθνχ 

 Απνηειέζκαηα 

 

2.5. Κξίζηκα ζεκεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

είλαη θξίζηκα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, θαη ηα νπνία πξέπεη λα 

θηλνχληαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ.  

 

2.6. Γηάγλσζε ηζνινγηζκνχ 

 

Έρεη επηιεγεί κηα νκάδα αξηζκνδεηθηψλ πνπ ζπλδπαδφκελνη αθηηλνγξαθνχλ 

ηνλ ηζνινγηζκφ θαη καο απνθαιχπηνπλ ακέζσο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία επξίζθεηαη 

ε επηρείξεζε 
15

. 

 

                                                      
15

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Άγγεινο Σζαθιαγθάλνο, Δθδνηηθφο Οίθνο Κπξηαθίδε Α.Δ. 
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Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο 

 

Ζ αλάγθε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, γηα αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο απαηηεί ηελ 

θαιχηεξε δπλαηφλ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ, κέζσλ θαη ηερληθψλ 

16
. Οη αξηζκνδείθηεο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο. πκβάιινπλ ζηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκνη φηαλ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα. Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο κεηαμχ κεγεζψλ, ινγηζηηθήο ή ζηαηηζηηθήο 

πξνειεχζεσο, πνπ θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 

ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

  

                                                      
16

 Ησάλλεο Ν. Μίρνο, Οηθνλνκνιφγνο Nηθφιανο Π. Παπαγηάλλεο, Οηθνλνκνιφγνο, ζεκεηψζεηο – 

κειέηεο  
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Κεθάιαην ΗΗΗ  Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζηεπκέλεο ηξηεηίαο (κε αξηζκνδείθηεο) 

 

 

3.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 
 

Όπσο έρεη ήδε γξαθεί ζα γίλεη αλάιπζε ζε βάζνο ηξηεηίαο. Ζ εξγαζία μεθηλά 

κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2013 (ελ ησ κεηαμχ ζε απηέο εκθαλίδεηαη 

θαη ην 2012, σο πξνεγνχκελε ρξήζε θαη έηζη γίλεηαη κηα εμνηθνλφκεζε κε 

ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο – ζε δηπιαλέο ζηήιεο – ησλ δχν ρξήζεσλ). 

Όπσο ζα παξαηεξήζεη ν αλαγλψζηεο ππάξρνπλ πίλαθεο ζε ίδηα θνλδχιηα απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε, γηα λα ππάξρεη κηα ζπγθξηζηκφηεηα θαη κηα παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξεία ηνπ εθάζηνηε κεγέζνπο – θνλδπιίνπ. Δθηφο απφ πίλαθεο θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, παξαηίζεηαη θαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπο ή δηάθνξεο απνθάζεηο πνπ 

πξνθάιεζαλ ή ζηάζεθαλ ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ νκίισλ. 

Πξηλ εηπσζεί ην νηηδήπνηε, λα επηζεκαλζεί φηη απφ ην 2010 θαη κεηά, ε 

πεξίνδνο φπνπ αθνξά θαη ηελ εξγαζία, έρεη ιάβεη ρψξα ε ηζηνξηθά εληνλφηαηε χθεζε 

γηα ηα εγρψξηα, αιιά θαη γηα ηα παγθφζκηα δεδνκέλα, θπζηθά ζπλνδεία ησλ 

κλεκνλίσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο απφ δηεζλείο δαλεηζηέο θαη μέλα δαλεηαθά 

θεθάιαηα (πνπ αλαθπθιψλνπλ ηα ήδε ζπζζσξεπκέλα). 

Πάλησο ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο (απφιπηνο φρη ζπγθξηηηθφο, φρη 

αξηζκνδείθηεο δειαδή) είλαη ε θεξδνθνξία θαη κε απηήλ νθείιεη λα θαηαπηαζηεί 

θάπνηνο εμ αξρήο. Έπεηηα ε θεξδνθνξία – βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ – ηίζεηαη ζε 

βάζε ζχγθξηζεο κε ην επελδπκέλν θεθάιαην – γηα λα θαλεί ε απφδνζε ηνπ αξρηθνχ 

ζθνπνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαη ηηο πσιήζεηο γηα λα θαλεί ην πνζνζηφ 

επί ησλ πσιήζεσλ, πνπ απνκέλεη σο θέξδνο θαη γεληθά ε δηαρεηξηζηηθή επίδνζε. 

Έπεηηα ζαλ αξηζκνδείθηεο αμηνινγείηαη απηφο ηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο (ξεπζηά 

δηαζέζηκα πξνο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο), ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο, 
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ζην νπνίν κπνξεί πην εχθνια ζήκεξα λα ππνπέζεη κηα επηρείξεζε 
17

. Φπζηθά 

ππάξρνπλ πέληε βαζηθνί αξηζκνδείθηεο, αιιά θαη νη επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο απηψλ. 

Οπσζδήπνηε φινη έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά ε αλαιπηηθή επθξίλεηα ησλ 

πνξηζκάησλ επηβάιιεη απινχζηεξα πνξίζκαηα . Δπίζεο ηειηθά εθείλν πνπ είλαη ην 

δεηνχκελν είλαη ε πνξεία ησλ κεγεζψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ εηψλ αλάιπζεο. 

Έηζη εμάιινπ ζπγθξίλνληαη νη εηαηξείεο θαη θαίλεηαη ε πνξεία θαη ε αληνρή ησλ 

επηδφζεσλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη εηδηθφηεξα απηψλ ησλ δχζθνισλ 

επηρεηξεκαηηθά επνρψλ. 

 

 

 
 

3.2 Παιηφηεξα ζηνηρεία ζπγθεληξσκέλα 
 

Θεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθφ λα παξνπζηαζηνχλ παιηφηεξεο ρξήζεηο 

δεδνκέλνπ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν αληηιακβάλεηαη ν αλαγλψζηεο ηηο νπνηεζδήπνηε 

ηάζεηο ηεο εηαηξείεο, ηα φπνηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξνλίδνπλ, ηηο κεηαβνιέο 

θαη γεληθά λα ηελ πξνζδηνξίζεη σο πξνο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξνλνξνέο 
18

, φπνπ 

πιένλ νη θαλφλεο πνπ έρεη ζέζεη απηφο ν θιάδνο εληάζζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Δίλαη εκθαλήο ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
19

, ε νπνία  

ζπλδέεηαη ρξνληθά κε ηε ζπγρψλεπζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη δείρλεη θαη 

ηελ ζηαζεξφηεηα παξά ηελ χθεζε.    

                                                      
17

 www.taxheaven.gr  
18

 Ζ έθθξαζε αλήθεη ζε ζπγγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο – νηθνλνκεηξίαο, φπνπ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κεγέζε ηίζεληαη αλάιπζε ηάζεσλ – πξνβιέςεσλ βάζεη νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ: Κηληήο Α., Αξρέο 

Οηθνλνκεηξίαο, Αζήλα 1999 
19

 Proforma ζεκαίλεη ππφ πξνυπνζέζεηο επηθείκελεο πσιήζεηο.  

http://www.taxheaven.gr/
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20
 

                                                      
20

  https://gr.investing.com/equities/aegean-airlins-balance-sheet  

https://gr.investing.com/equities/aegean-airlins-balance-sheet
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3.3 Δμέιημε Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ 2012 (ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε) 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΑEGEAN ην 2012 αλήιζε ζε €653,4 εθ., 

παξνπζηάδνληαο κείσζε 2% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011. Σν απνηέιεζκα κεηά απφ 

θφξνπο δηακνξθψζεθε ζε δεκηέο χςνπο €10,5 εθ., ζε ζρέζε κε δεκηέο €27,2 εθ. ην 

2011.  

Παξά ηε ζπλερηδφκελε θαη εληεηλφκελε θάκςε ηεο δήηεζεο απφ Έιιελεο 

θαηαλαισηέο, ε εηαηξεία θαηάθεξε κε ηελ εμσζηξέθεηα, ηηο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θφζηνπο θαη ηελ νκαινπνίεζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ έηνπο λα βειηηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα πεηπραίλνληαο 

αχμεζε 19% ηνπ EBITDAR ζηα €73.4 εθ. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλήιζαλ ζε €149.3 

εθ. ηελ 31.12.2012. 

 

 

3.4 Δμέιημε Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ 2013 

 

Αχμεζε παξνπζίαζαλ ζπλνιηθά ηα κεγέζε ηεο AEGEAN ην 2013, 

εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηε δπλακηθή θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξίαο. Σα 

ζπλνιηθά έζνδα ηεο ΑEGEAN ην 2013 αλήιζαλ ζε €682,7 εθ., παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε 21% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ 

ζε €66,3 εθ., ζε ζχγθξηζε κε δεκίεο €10,5 εθ. ην 2012.  

Παξά ηε ζπλερηδόκελε θαη εληεηλόκελε θάκςε ηεο δήηεζεο από Έιιελεο 

θαηαλαισηέο, ε εηαηξία θαηάθεξε κε ηελ εμσζηξέθεηα, ηηο πξνζπάζεηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θόζηνπο θαη ηελ νκαινπνίεζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο ρώξαο θαηά 

ην 2013 λα ππεξδηπιαζηάζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα πεηπραίλνληαο 

αύμεζε 124% ηνπ EBITDAR ζηα €164,5 εθ. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλήιζαλ 

ηελ 31.12.2013 ζε €221,5 εθ
21

. 

 

 

                                                      
21

 https://el.aegeanair.com/ εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο 

https://el.aegeanair.com/


Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε AEGEAN Α.Δ. 

 
 32 

3.5 Δμέιημε Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ 2014 

 

Αχμεζε παξνπζίαζαλ ηα ελνπνηεκέλα κεγέζε ηεο AEGEAN ην 2014, 

επεξεαδφκελα ζεηηθά απφ ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπλέξγεηεο 

κε ηελ Olympic Air. Σα ελνπνηεκέλα έζνδα αλήιζαλ ζε €912εθ., παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε 7% ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ δχν εηαηξηψλ  ην 2013. H επηβαηηθή 

θίλεζε απμήζεθε θαηά 14% θαη αλήιζε ζε 10,1 εθ. επηβάηεο απνηειψληαο ηελ 

κεγαιχηεξε ηζηνξηθή επίδνζε γηα ειιεληθή εηαηξεία.  

Σα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε €80,2εθ., έλαληη €52,5εθ. ην 

2013. εκεηψλεηαη φηη ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ 

ηε ζεηηθή επίδξαζε πνζνχ €11,7 εθ. ζηελ πξφβιεςε θφξνπ πνπ ζεσξείηαη κε 

επαλαιακβαλφκελε. Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε €112εθ., 

κε απνηέιεζκα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα λα δηακνξθσζνχλ ζε €207εθ. 

ζηηο 31.12.2014 (θαη ζε €218εθ. εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ επελδχζεηο ζε εηαηξηθά 

νκφινγα), παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ αγνξά 

θαηλνχξγησλ αεξνζθαθψλ Airbus 

 

 

3.6 Δμέιημε Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ 2015 (νκίινπ) 

 

Αχμεζε παξνπζίαζαλ ηα ελνπνηεκέλα κεγέζε ηεο AEGEAN ην 2015, κε ηα 

έζνδα λα αλέξρνληαη ζε €983εθ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε 8% ζε ζρέζε κε ην 2014, 

απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε αλάπηπμε δηθηχνπ θαη λένπ 

ζηφινπ. H επηβαηηθή θίλεζε απμήζεθε θαηά 15% θαη αλήιζε ζε 11,6 εθ. επηβάηεο, 

ζπλερίδνληαο ηε δπλακηθή αλάπηπμε, πεηπραίλνληαο 2 ρξόληα κεηά ηελ εμαγνξά ηεο 

Olympic Air, ζπλνιηθά 40% αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο εμσηεξηθνύ, ξπζκό 

πνιιαπιάζην ηεο αύμεζεο ησλ αεξνπνξηθώλ αθίμεσλ ζηε ρώξα.  

Σα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ απμήζεθαλ θαηά 6% ζε €100,3 εθ. ελψ ηα 

θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθαλ ζε €68,4εθ. 15% ρακειφηεξα ζε 

ζρέζε κε ην 2014, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαζψο θαη ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Σν ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα πξν ρξεκαηνδνηηθψλ 
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απνηειεζκάησλ, απνζβέζεσλ θαη κηζζψζεσλ δηακνξθψζεθε ζηα €217,3εθ. ελψ ηα 

ιεηηνπξγηθά θέξδε EBITDA ζε €111εθ. κε απνηέιεζκα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, 

ηζνδχλακα θαη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επελδχζεηο λα δηακνξθσζνχλ ζε €238εθ. 

ζηηο 31.12.2015. 

 

 

3.7 Οη αξηζκνδείθηεο  
 

Να απνζαθεληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα αξηζκνδείθηεο ηνπ νκίινπ, 

πεξηιακβάλνληαη επνκέλσο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Olympic Air, αζρνινχκαζηε 

επνκέλσο κε ηα ελνπνηεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
22

. 

 

Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο 

 

 2013 2014 2015 

Έκκεζεο 

ξεπζηόηεηαο 

339.143,91/214.836,27 

= 1.58 

354.012,68/285.797,40 

= 1.24 

394.677,02/332.974,81 

= 1.19 

Άκεζεο 

ξεπζηόηεηαο 

328192,63/214836,17 

= 1,53 

340.774,94/285797,40 

= 1,19 

381.495,35/332974,81 

= 1,15 

Σακεηαθήο 

ξεπζηόηεηαο 

226.876,98/214836,17 

= 1,06 

207.482,03/285797,40 

= 0,73 

189.324,88/332974,81 

= 0,57 

Σακεηαθήο ξνήο 

ιεηηνπξγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

77.577,20/214836,17 

= 0,36 

- 19394,94/285797,40 

= -0,07 

- 18157,15/332974,81 

= -0,05 

Ακπληηθνύ 

δηαζηήκαηνο 

328192,63/(8141,23/365) 

= 14.717 

340774,94/(12094,51/365) 

= 10.282 

381495,35/(13209,7/365) 

= 10.541 

 

 

                                                      
22

 Παπαδέαο Π., πθηαλάθεο Ν., Αλάιπζε & Γηεξεχλεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή (Λνγηζηηθά) Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(θσδηθφο Δπδφμνπ: 41964714) 
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Αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ξεπζηφηεηαο = Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ   > 1 

                                                               Βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο  

 

Όπσο παξαηεξείηαη ν δείθηεο βξίζθεηαη ζε θζίλνπζα αιιά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 
23

.  

 

Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο = Απαηηήζεηο + Υξεφγξαθα + Γηαζέζηκα   

                                                           Βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο – Πξνθαηαβνιέο πει 

 

Όπσο παξαηεξείηαη ν δείθηεο βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη > 1 
24

. 

 

Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο             Υξεφγξαθα + Γηαζέζηκα   

                                                           Βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο – Πξνθαηαβνιέο πει 

 

Όπσο παξαηεξείηαη ν δείθηεο βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη > 0,5. 

 

 

 

                                                      
23

 Ο αξηζκνδείθηεο έκκεζεο ή γεληθήο ξεπζηόηεηαο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο , ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο 

απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο αλ κηα επηρείξεζε έρεη πςειφ δείθηε γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο, φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο . Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κεξηθέο 

επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδνπλ κέξνο ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο σο ή παξαιείπνπλ κέξνο ησλ 

βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ δείθηε ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο. 

 
24

 Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ή εηδηθήο ξεπζηόηεηαο απνηειεί θαιχηεξε έλδεημε 

γηα ηνλ αλαιπηή , ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ή έκκεζεο ξεπζηφηεηαο , φζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο .Ο αξηζκνδείθηεο εηδηθήο 

ξεπζηφηεηαο καο δείρλεη πφζεο θφξεο ηα ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο . 
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Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο Ρνήο                   Σακεηαθή Ρνή Λεηη. δξαζηεξηφηεηαο 

  

 Λεηηνπξγηθήο Γξαζηεξηφηεηαο           Βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο – Πξνθαηαβνιέο 

πει 

Μφλν ην 2013 έρεη ζεηηθή ηηκή θαη κάιηζηα ζρεηηθά κεγάιε. 

 

Αξηζκνδείθηεο ακπληηθνχ δηαζηήκαηνο = Απαηηήζεηο + Υξεφγξαθα + Γηαζέζηκα   

                                                              Ζκεξήζηα Έμνδα 

Ο δείθηεο απηφο, πνπ δείρλεη ηηο εκέξεο πνπ δχλαηαη ε επηρείξεζε λα θαιχπηεη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα, είλαη αξθεηά θαιφο. 

 

Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

 

 2013 2014 2015 

Κπθινθνξηαθήο 

ηαρύηεηαο 

απνζεκάησλ 

593.124,86/8.141,235 

= 72,85 

765.375,59/12.094,51

 = 63,28 

849.119,23/13.209,705

 = 64,28 

Κπθινθνξηαθήο 

Σαρύηεηαο 

Απαηηήζεσλ 

698.916,50/62.017,09 

= 11.27 

911.793,70/82.296,40 

= 11.08 

982.963,61/96.062,06 

= 10.23 

Κπθινθνξηαθήο 

Σαρύηεηαο 

Πξνκεζεπηώλ 

593.124,86/ 

172.328,54=3.44 

765.375,59/ 

250.316,83=3,06 

849.119,23/ 

309.386,11=2.74 

 

Εσή 

Απαηηήζεσλ 

365/11.27= 32.39  365/11.08= 32.94 365/10.23= 35.68 

Εσή 

Πξνκεζεπηώλ 

365/3.44= 106.10 365/3.06= 119.28 365/2.74= 133.21 
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Κπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ = Κφζηνο πσιεζέλησλ / Μέζνο Όξνο 

απνζεκάησλ 
25

 

Αλ θαη ν ππφ κειέηε φκηινο είλαη θαη’ εμνρήλ παξνρήο ππεξεζίαο κε έληαζε 

ζηε ρξήζε παγίσλ, ιακβάλεηαη ππφςε απηφο ν δείθηεο, νπνίνο έρεη κηθξά – ζρεηηθά – 

απνζέκαηα. 

 

Κπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ = Πσιήζεηο (κε πίζησζε 
26

) / Μέζνο Όξνο 

απαηηήζεσλ 
27

 

 Δδψ ζα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ είλαη θαηά πνιχ ιίγν 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία καδί κε ηελ Olympic Air θαη ηελ 

νκψλπκε θππξηαθή εηαηξεία απαξηίδνπλ ηνλ φκηιν.    

 

Κπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πξνκεζεπηψλ = Κφζηνο πσιεζέλησλ  
28

/ Μέζνο Όξνο 

πξνκεζεπηψλ 
29

 

 Οη ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε παξαηεξείηαη φηη κεηψλνληαη ζηαζεξά ζηε δηάξθεηα 

ηεο ηξηεηίαο. Δλψ ζπγθξίλνληαο ηελ δσή ησλ απαηηήζεσλ κε ηελ δσή ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί φηη ν φκηινο εηζπξάηηεη γξεγνξφηεξα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ απ’ φηη πιεξψλεη ηνπο πξνκεζεπηέο. Καη απηφ είλαη επλντθφ  

γηα ηνλ φκηιν. 

 

Λεηηνπξγηθφο Κχθινο Δπηρείξεζεο = Γηάξθεηα Απνζεκάησλ + Γηάξθεηα Απαηηήζεσλ 

 

 

Δκπνξηθφο Κχθινο Δπηρείξεζεο = Λεηηνπξγηθφο Κχθινο – Γηάξθεηα Πξνκεζεπηψλ 
30

 

                                                      
25

 (Απφζεκα αξρήο + Απφζεκα ηέινπο) / 2 
26

 Γεκνζηεχνληαη νη πσιήζεηο σο ζχλνιν θαη επνκέλσο ην ζχλνιν ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ αξηζκνδείθηε. 
27

 (Απαηηήζεηο αξρήο + Απαηηήζεηο ηέινπο) / 2 
28

 Γελ πεξηιακβάλεη ηηο απνζβέζεηο θαη φζα έμνδα θαηαβάιινληαη κεηξεηνίο 
29

 Γηαηξνχκε κε ην 365 
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30

 365/ Κ.Σ. Πξνκεζεπηψλ 
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Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 
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               ρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο ζηελ  ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ε θχξηα πεγή πγεηψλ δηαζεζίκσλ  παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο ζηα 

απνζέκαηα αιιά θαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο απαηηήζεηο . ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα  

ε νπνία ζρεηίδεηαη κε πάγηα ,επελδχζεηο, ζπκκεηνρέο, παξαηεξείηαη κεηαβνιή σο πξνο ηηο 

αγνξέο αιιά θαη ηηο πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Καη ηέινο ζηελ 

ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο εληνπίδεηαη κηα αχμεζε ηνπ 

αξλεηηθνχ πνζνχ ησλ εμνθιήζεσλ ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα).    

 

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο θεθαιαίσλ 

 2013 2014 2015 

Απνδνηηθόηεηαο 

πλνιηθώλ 

Κεθαιαίσλ 
31

 

89.776,83/561.356,15 

= 15,99% 

118.790,59/627.442,86 

= 18,93% 

111.214,19/668.834,02 

= 16,62% 

Μηθηό 

πεξηζώξην 

θέξδνπο 
32

 

105.791,64/698.916,50 

= 15,14 

146.418,11/911.793,70 

= 16,06% 

133.844,38/982.963,61 

= 13,62% 

Απνδνηηθόηεηαο 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 
33

 

89.776,83/212.877,24 

= 42,17% 

118.790,59/216.468,84 

= 54,88% 

111.214,19/221.974,43 

= 50,10% 

 

Αξηζκνδείθηεο πλνιηθήο κφριεπζεο  

 2013 2014 2015 

πλνιηθήο 

Μόριεπζεο 
34

 

348.478,91/ 

212.877,24=1,64 

410.974,03/ 

216.468,84 = 1,90 

446.859,59/ 

221.974,43 = 2,01 

Γαλεηαθή 

Μόριεπζε 

(0 + 0) / 

212.877,24 = 0 

(0 + 0) / 

216.468,84 = 0 

(0 + 0) / 

221.974,43 = 0 

ΟΗ βξαρπρξφληεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη απμαλφκελεο ζην δηάζηεκα ηεο 

ηξηεηίαο αιιά ζρεηηθά ρακειέο. Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη 

κεδέλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο αλάιπζεο θαη ν κεδεληθφο απηφο αξηζκνδείθηεο είλαη 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθφο ζηελ επνρή καο. 

 

                                                      
31

 Καζαξά θέξδε πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ  
32

 Μηθηά θέξδε πξνο πσιήζεηο 
33

 Καζαξά θέξδε πξνο ίδηα Κεθάιαηα 
34

 Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 
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Αξηζκνδείθηεο δνκήο θεθαιαίσλ 

 2013 2014 2015 

Γηάξζξσζεο 

Κεθαιαίσλ 

35
 

212.877,24/561.356,15 

= 37,92% 

216.468,84/627.442,86 

= 34,50% 

221.974,43/668.834,02 

= 33,19% 

 

Έλαο αξθεηά πςειφο θαη ειαθξψο βειηηνχκελνο δείθηεο, ν νπνίνο κε ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ ζα ήιπηδε θαλείο λα απμεζεί θαζψο ζα απνκεηψλνληαη ηα δάλεηα. 

                                                      
35

 Ίδηα Κεθάιαηα πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ 
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Κεθάιαην ΗV πκπεξάζκαηα  
 

  

 

4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ρξήζηκεο γηα ηα ζπκπεξάζκαηα 
 

1 . ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο : 

Δπσλπκία Υψξα Δγθαηάζηαζεο Ηζνδχλακν % πκκεηνρήο Μέζνδνο Δλνπνίεζεο 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.  ΔΛΛΑΓΑ   Μεηξηθή 

OLYMPIC AIR Α.Δ.    ΔΛΛΑΓΑ  100%    ΟΛΗΚΖ 

AEGEAN ΑΗRLINES CYPRUS LTD ΚΤΠΡΟ  100%    ΟΛΗΚΖ 

2. Γηα ηελ Δηαηξία νη ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2014 ειέγρζεθαλ βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (ΠΟΛ 1159/2011 & ΠΟΛ 1124/2015) απφ ηνπο ηαθηηθνχο 

ειεγθηέο. H Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 219,58 ρηι επξψ. Ζ ζπγαηξηθή «OLYMPIC AIR A.E.» 

έρεη ειεγρζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2014 βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

(ΠΟΛ 1159/2011 & ΠΟΛ 1124/2015) απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο. Γηα ηελ 

ζπγαηξηθή δελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ζπζζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ (εκ. 5.40α ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) 

3. Πέξαλ ηεο πξφβιεςεο (παξ. 2) ε Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε 
36

 πνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 17.568,50 ρηι επξψ θαη ν φκηινο 19.915,62 ρηι επξψ θαη 

αθνξά ζε δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ αλαινγνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ αεξνζθαθψλ (εκ 

5.40β ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Δπίζεο ν φκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο 

γηα έμνδα απφ ηεξκαηηζκφ ζπκβάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο πνζνχ 1.617,25 ρηι 

επξψ. 

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο 

δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

                                                      
36

 Πνζφ αξθεηά κεγάιν ζην παζεηηθφ  ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζα αληηκεησπηζζεί κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν φηαλ επέιζεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφβιεςεο θαη πξαγκαηνπνηεζεί ην έμνδν. 
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επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ. Ζ 

εηαηξία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηηο πάζεο θχζεσο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία 

δηαθνξέο. 

5. O αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31.12.2015 ήηαλ 

2.121 άηνκα γηα ηελ εηαηξία θαη 2.344 άηνκα γηα ηνλ φκηιν ελψ ηελ 31.12.2014 ήηαλ 

1.678 άηνκα γηα ηελ εηαηξία θαη γηα ηνλ φκηιν 1.988 άηνκα. 

6. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ κεηνρέο ηεο εηαηξίαο πνπ 

λα θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα. 

7. Καηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ε νπνία 

ζπλήιζε ηελ Σξίηε 12 Μάηνπ 2015, εγθξίζεθε ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ίζνπ κε € 0,70 

αλά κεηνρή , ήηνη πνζνχ € 49.991.970, ελψ ην θαζαξφ πνζφ πξνο δηαλνκή ζηνπο 

κεηφρνπο κεηά ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ βάζεη ηνπ Ν. 4172 αλήιζε ζε € 

47.039.158,67. Μέρξη ηηο 31/12/2015 έρεη δηαλεκεζεί πνζφ € 49.911.940,43. 

8. Οη ζπλαιιαγέο ηεο πεξηφδνπ 2015 θαη ηα ππφινηπα απαηηήζεσλ / 

ππνρξεψζεσλ ηεο 31.12.2015 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 

αλαιχνληαη. 

  

 

4.2 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ πίλαθεο 
 

Θεσξείηαη φηη εμάγνληαη ζπλδπαζκέλα ζπκπεξάζκαηα κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη γεληθψο ζεηηθά. αθψο ν δείθηεο απζηεξφηεηαο 

ζηελ θξηηηθή – πνπ αμηψλεηαη – είλαη ραιαξφο κε δεδνκέλε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ μαθληθή δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, ε νπνία επέδξαζε θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ππέβαιιε ζε ηζρπξή 

χθεζε. 

 

Ο θιάδνο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ειθπζηηθόο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ είζνδν λέσλ επελδπηώλ θαη απηό θαζηζηά ηνλ αληαγσληζκό – ηνλ ππάξρνλ 

θαη ηνλ επεξρόκελν – ηδηαίηεξα ηζρπξό, αιιά επηπρώο, ε νηθνλνκηθή ύθεζε 
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θαίλεηαη λα κελ ρηππά επζέσο θαη λα έρεη κηα ήπηα επίδξαζε, θπξίσο ιόγσ 

πνιηηηθήο ρακειώλ ηηκώλ ζηα εηζηηήξηα εληόο ειιαδηθνύ ρώξνπ  (ηε ζηηγκή πνπ 

νη νδηθέο κεηαθνξέο έρνπλ ππεξβνιηθά πςειό θαη ππεξθνξνινγεκέλν θόζηνο 

θαπζίκσλ θαη δηνδίσλ). Από άπνςε ζπλεξγαζηώλ αλακέλεηαη δηεύξπλζε ησλ 

ζπκβνιαίσλ κε ηελ Fraport 
37

. 

 

Δλ θαηαθιείδη , ζα γίλεη εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα αλαδεηρηεί  ε  

πνξεία ηνπ νκίινπ Aegean ζηελ ηξηεηία αλάιπζεο. Καη απηφ ζα γίλεη ζπγθξίλνληαο 

αξρηθά θάπνηα απφιπηα κεγέζε θαη έπεηηα ζρεηηθά κεγέζε, δειαδή ηνπο 

αξηζκνδείθηεο. Αο δνχκε ηελ θεξδνθνξία κεηά απφ θφξνπο:  

2013    57.759,15 

2014    80.245,00 

2015    68.394,38 

 

Τπάξρεη θεξδνθνξία θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ, κε δεδνκέλε ηελ ηζρπξή 

χθεζε θαη ηε κείσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ζε πνζνζηά πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ. Βέβαηα ε θεξδνθνξία απφ κφλε δελ 

αξθεί, αιιά δελ παχεη λα είλαη έλδεημε απφδνζεο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη 

κηα έλδεημε επαξθψο ηθαλνπνηεηηθήο δηαρείξηζεο απφ πιεπξάο δηνηθήζεσο. Δπίζεο ε 

θεξδνθνξία πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη θαη κε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα λα 

αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε ζρεηηθή απφδνζε επί ησλ πσιήζεσλ θαη γηα φια απηά έρνπ  

ρξεζηκνπνηεζεί θαη νη αληίζηνηρνη αξηζκνδείθηεο 
38

. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά ζηνηρεία λα αλαθεξζεί φηη 

αθφκα θαη φηαλ ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζπλδπαζηηθά θαη κε ηε δένπζα 

ζεκαζία πξνο ην θάζε έλα απ’ απηά θαη πάιη ππάξρεη ην πεξηζψξην κειέηεο ζε 

επίπεδν απνθάζεσλ – δηαρείξηζεο, γηαηί νπσζδήπνηε ε απεηθφληζε ζε αξηζκνχο σο 

εξγαιείν έρεη θάπνηα φξηα κέζα ζηα νπνία βνεζάεη.  

                                                      
37

 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάιεςεο απφ ην ΣΑΗΠΔΓ. 
38

 Σα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνζσπηθά ζπκπεξάζκαηα κεηά απφ κειέηε ζρεηηθψλ αθαδεκατθψλ 

ζπγγξακκάησλ. 
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AGNr ηνηρεία Ηζνινγηζκνχ 

 

Τέλος Περιόδοσ: 2015 
31/12 

2014 
31/12 

2013 
31/12 

2012 
31/12 

ύλνιν Σξέρνληνο Δλεξγεηηθνύ 348.82 354.01 339.14 215.1 

Σακείν θαη Βξαρππξφζεζκεο 

Δπελδχζεηο 
145.26 202.34 244.17 156.08 

Σακείν - 163.34 161.76 - 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 105.65 - - 149.3 

Βξαρππξφζεζκεο Δπελδχζεηο 39.61 39 82.41 6.78 

Καζαξφ χλνιν Απαηηήζεσλ 111.71 87.65 76.94 47.09 

Λνγαξηαζκνί απαηηήζεσλ – 

Δκπνξίνπ, Καζαξά 
98.88 70.7 71.7 47.09 

πλνιηθά Απνζέκαηα 8.62 13.24 10.95 5.33 

Πξνπιεξσζέληα Έμνδα 12.77 10.6 4.93 4.45 

Λνηπφ Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ, 

χλνιν 
70.46 40.18 2.15 2.15 

 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 620.3 629.97 561.36 396.87 

χλνιν Δλζψκαησλ Παγίσλ – 

Καζαξά 
103.87 80.49 81 89.24 

χλνιν Δλζψκαησλ Παγίσλ – 

Μηθηά 
- 161.6 153.26 147.83 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, 

χλνιν 
- -81.11 -72.25 -58.59 

Καζαξή Τπεξαμία - 39.76 - - 

Καζαξά Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 28.97 47.91 57.09 26.79 

Μαθξνπξφζεζκεο Δπελδχζεηο 75.32 - 30.1 - 

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα – 

Μαθξνπξφζεζκα 
- - - 9.26 

Λνηπά ζηνηρεία καθξνπξφζεζκνπ 

ελεξγεηηθνχ, ζχλνιν 
63.32 107.8 54.01 56.48 

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ - - - - 
 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεσλ 
326.48 285.8 214.84 134.19 

Λνγαξηαζκνί Πιεξσηένη 78.38 63.44 53.57 48.47 

Πιεξσηέα/Γεδνπιεπκέλα - - - - 

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 29.64 23.47 21.59 12.18 
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Γξακκάηηα Πιεξσηέα / 

Βξαρππξφζεζκν Υξένο 
- - - - 

Σξέρνλ κεξίδην καθξνπξφζεζκνπ 

ρξένπο/Κεθαιαηαθήο Μίζζσζεο 
10.2 8.84 7.56 12.12 

πλνιηθέο Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 
208.26 190.05 132.13 61.41 

 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 430.13 410.97 348.48 242.5 

χλνιν Μαθξνπξφζεζκσλ Υξένο 45.18 49.65 51.49 61.66 

Μαθξνπξφζεζκεο Υξένο - - - - 

Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο 
45.18 49.65 51.49 61.66 

πλνιηθέο Υξένο 55.37 58.49 59.05 73.79 

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε 
- - - - 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο - - - - 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 58.47 75.53 82.15 46.65 
 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 190.17 218.99 212.88 154.37 

πλνιηθφ Δμαγνξάζηκσλ 

Πξνλνκηνχρσλ Μεηνρψλ 
- - - - 

πλνιηθφ Με Δμαγνξάζηκσλ 

Πξνλνκηνχρσλ Μεηνρψλ 
- - - - 

πλνιηθφ Κνηλψλ Μεηνρψλ 46.42 46.42 46.42 46.42 

Δπηπξφζζεην Καηαβεβιεκέλν 

Κεθάιαην 
72.78 72.78 144.77 144.77 

Παξαθξαηεκέλα Κέξδε 

(πζζσξεπκέλν Έιιεηκκα) 
84.36 101.24 19.81 -37.87 

Ίδηεο Μεηνρέο – Κνηλέο - - - - 

Δγγχεζε ρξένπο ESOP - - - - 

Με Πξαγκαηνπνηεζέλ Κέξδνο 

(Εεκηά) 
- - - - 

Λνηπά Ίδηα Κεθάιαηα, χλνιν -13.38 -1.44 1.87 1.04 
 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ & Κεθάιαην 

Μεηόρσλ 
620.3 629.97 561.36 396.87 

ύλνιν Κνηλώλ Μεηνρώλ ζε 

Δθθξεκόηεηα 
71.42 71.42 71.42 71.42 

ύλνιν Πξνλνκηνύρσλ Μεηνρώλ ζε 

Δθθξεκόηεηα 
- - - - 

 
* Σε Εκαηομμύρια EUR (εκηός από καηατωρήζεις ανά μεηοτή) 

39
 

 

                                                      
39

 https://gr.investing.com/equities/aegean-airlins-balance-sheet  

https://gr.investing.com/equities/aegean-airlins-balance-sheet
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 Οη θνηλέο κεηνρέο είλαη ζηαζεξέο, ελψ δελ ππάξρνπλ θαη πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο ζε εθθξεκφηεηα 

 ηαζεξέο είλαη θαη νη κεηνρέο ζπγαηξηθψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο βέβαηα 

κεηαβάιινληαη κε ηηο φπνηεο αγνξέο θαη απηφ είλαη θάηη φρη ζχλεζεο 

 Γελ ππάξρεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνο κειινληηθέο ρξήζεηο θαη απηφ 

είλαη ζεηηθφ (πξνθαλψο έρνπλ ηηκνινγεζεί κέζα ζηελ ρξήζε νη ζπκβάζεηο κε 

ηνπο πειάηεο) 

 Σα γξακκάηηα πιεξσηέα δελ πθίζηαληαη επίζεο, αιιά νχησο ή άιισο 

απνηεινχλ παξσρεκέλν κέζν πιεξσκήο 

  Οη απαηηήζεηο ην 2015 έρνπλ απμεζεί θαη απηφ είλαη κελ ειπηδνθφξν γηα ηε 

ξεπζηφηεηα, αιιά θαη απνηειεί θαη έλα θίλδπλν, πξάγκα πνπ αλαιχεηαη 

παξαθάησ. Καη’ αληηζηνηρία έρνπλ απμεζεί θαη νη απαηηήζεηο. 

 

 

AGNr Αλαινγία (ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο) 
  

Όλνκα Δηαηξεία Βηνκεραλία 

Λόγνο Απνηίκεζεο     

Λφγνο P/E TTM 17,63 7,96 

Σηκή πξνο Δηζνδήκαηα TTM 0,56 0,55 

Σηκή πξνο Σακεηαθέο Ρνέο MRQ 108,85 - 

Σηκή πξνο Διεχζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο TTM 108,85 11,63 

Σηκή πξνο Λνγηζηηθή Αμία MRQ 2,32 2,45 

Σηκή πξνο Δλζψκαηε Αμία MRQ 3,61 4,04 

 

Κεξδνθνξία     

Κεξδνθνξία: TTM vs Μέζα Πεξηζψξηα 5εηίαο 

 TTM (%) 

  

 Μέζνο 5εηίαο (%) 
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Όλνκα Δηαηξεία Βηνκεραλία 

Μικηό Περιθώριο Λειηοσργικό περιθώριο Περιθώριο προ θόρων Καθαρό περιθώριο κέρδοσς 

0%                     10%                                 2.5%                                     5%                7.5% 

Μηθηό Πεξηζώξην 

 TTM (%)3.79%  

 Μέζνο 5εηίαο (%)0% 

  

Μηθηφ Πεξηζψξην TTM 3,79% 0,81% 

Μηθηφ Πεξηζψξην 5YA - - 

Λεηηνπξγηθφ πεξηζψξην TTM 5,77% 9,89% 

Λεηηνπξγηθφ πεξηζψξην 5YA 7,77% 6,13% 

Πεξηζψξην πξν θφξσλ TTM 5,06% 10,21% 

Πεξηζψξην πξν θφξσλ 5YA 7,4% 5,92% 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο TTM 3,16% 6,96% 

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 5YA 5,47% 4,42% 

 

ηνηρεία αλά κεηνρή     

Έζνδα/Μεηνρή TTM 14,29 13,76 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,45 0,96 

Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 0,45 0,96 

Λνγηζηηθή Αμία/Μεηνρή MRQ 3,42 3,11 

Δλζψκαηα Λνγηζηηθή Αμία/Μεηνρή MRQ 2,2 1,88 

Μεηξεηά/Μεηνρή MRQ 3,54 2,7 

Σακεηαθέο Ρνέο/Μεηνρή TTM 0,7 1,15 

 

Aπνηειεζκαηηθόηεηα Γηεύζπλζεο     

Απνδνηηθφηεηα Γηνίθεζεο: TTM vs Μέζα Πεξηζψξηα 5εηίαο 

 TTM (%) 

  

 Μέζνο 5εηίαο (%) 
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Όλνκα Δηαηξεία Βηνκεραλία 

Απόδοζη Ιδίων Κεθαλαίων Κέρδη Ενεργηηικού Απόδοζη Eπένδσζης0% 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ TTM - 31,02% 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 5YA - 17,47% 

Κέξδε Δλεξγεηηθνχ TTM - 10,53% 

Κέξδε Δλεξγεηηθνχ 5YA - 6,59% 

Απφδνζε Eπέλδπζεο TTM - 20,12% 

Απφδνζε Eπέλδπζεο 5YA - 10,85% 

 

Αλάπηπμε     

EPS (MRQ) vs Σξηκ. πξηλ 1 ρξ. - -845,97% 

EPS (TTM) vs TTM πξηλ 1 ρξ. - -14,97% 

Αχμεζε θεξδψλ αλά κεηνρή 5εηίαο - - 

Πσιήζεηο (MRQ) vs Σξηκ. πξηλ 1 ρξ. - 8,55% 

Πσιήζεηο (TTM) vs TTM πξηλ 1 ρξ. - 7,81% 

Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 5εηίαο 8,83% 10,71% 

5 εηήζηα Αχμεζε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ 5εηίαο -28,25% 12,04% 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ηζρύο     

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο MRQ 1,28 1,15 

Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο MRQ 1,33 1,19 

Μαθξνπξφζεζκν ρξένο πξνο ίδηα θεθάιαηα MRQ 14,67% 20,35% 

χλνιν Γαλεηζκνχ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα MRQ 19,13% 24,95% 

 

Απνδνηηθόηεηα     

Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ TTM - 1,51 

Απφδνζε Απνζεκάησλ TTM - 9,85 

Έζνδα/Δξγαδφκελν TTM 487,49K 419,35K 

Καζαξά Κέξδε/Δξγαδφκελν TTM 15,39K 29,18K 

Δηζπξάθηεα Έζνδα TTM - 12,48 
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Όλνκα Δηαηξεία Βηνκεραλία 

Μέξηζκα     

Μεξηζκαηηθή Απφδνζε 9,25% 9,19% 

Μέζε Μεξηζκαηηθή Απφδνζε 5εηίαο - 6,44% 

Ρπζκφο Αλάπηπμεο Μεξίζκαηνο - - 

Λφγνο Μεξίζκαηνο - 73,09 

 

TTM = Πξνεγνχκελνη Γψδεθα Μήλεο  5YA = Μέζνο 5εηίαο  MRQ = Πιένλ 

πξφζθαην ηξίκελν 
40

 

 

 Οη εηδηθνί αξηζκνδείθηεο παξαπάλσ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή βάζε αλαθνξάο 

θαη αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ελδηάκεζα δηαζηήκαηα.  

 Τπάξρεη ζχγθξηζε ζηηο απνδφζεηο πνπ αλαθέξνληαη, ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ε 

‘γλψκε’ ηεο αγνξάο γηα ηελ εηαηξεία θαη ε γλψκε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

  

  

4.3 πγθεθξηκέλνη θίλδπλνη θαη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θιάδνπ 

 

Με αθνξκή ηελ εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέπεη ηνλ Διιεληθφ 

Δπηρεηξεκαηηθφ Κφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα κε εθηεηακέλε αζηάζεηα ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη αζθαιψο κε αξθεηά κεησκέλε δήηεζε θαη 

απνμήξαλζε ησλ πεγψλ ξεπζηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζαλ κηα επθαηξία πγηνχο 

νξγάλσζεο ζε ζσζηφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο βάζεηο, ησλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ή ν αλαζρεδηαζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπο, κέξνο ησλ νπνίνλ ηα Σκήκαηα Πηζησηηθνχ 

Διέγρνπ, πνπ εδψ κε βάζε ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηελ ηαπεηλή γλψκε, θαίλεηαη 

φηη έρνπλ πξνβιεθζεί.   

Έηζη κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζηαζεξφ ηκήκα 

πηζησηηθνχ ειέγρνπ πνπ λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

                                                      
40

 https://gr.investing.com/equities/aegean-airlins-ratios  

https://gr.investing.com/equities/aegean-airlins-ratios
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• Αλεμαξηεζία (Independence): 

Ζ αλεμαξηεζία είλαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, αλ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δε δχλαηαη λα είλαη ηφζν αλεμάξηεηνο φζν 

έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο(νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο) πνπ εθθξάδεη απφςεηο 

πξνεξρφκελεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ην ηκήκα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε κε 

θαλέλα άιιν ηκήκα. 

• Τπεπζπλφηεηα (Authoritativeness): 

Ζ ππεπζπλφηεηα δειψλεη ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απαηηείηαη λα 

πξνεγεζεί δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ θαη δηελέξγεηα ειέγρνπ. 

• Απνδνηηθφηεηα (Efficiency) 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή 

άκεζνπ ή έκκεζνπ θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο θαη απνθπγήο ζθαικάησλ. 

Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία βάζεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη κηθξνί θαη απηφ κπνξεί λα ην πεη θάπνηνο κε ζρεηηθφ ζάξξνο θαη 

κάιηζηα γηα έλαλ αθφκε ηνκέα. 
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Παξάξηεκα Ζ πνξεία ηεο Ο.Α. σο ηηο κέξεο καο 
 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θηφιαο ε Ο.Α. αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

Πξνκεζεχεηαη ην πξψην αεξνζθάθνο DeHavilland Comet 4B θαη ε εηαηξία κπαίλεη 

ζηελ επνρή ησλ ηδεη. Παξάιιεια γίλνληαη θαη νη πξψηεο ζπκθσλίεο κε ηελ αγγιηθή 

εηαηξία ΒΔΑ κε θνηλνχο θσδηθνχο πηήζεσλ, ελψ πξνζηίζεληαη δχν λένη πξννξηζκνί 

πξνο Βξπμέιιεο θαη Άκζηεξληακ. Σν 1962 αγνξάδνληαη ηξία ηδεη De Havilland Comet 

48. 

 Σν 1965 ιήγεη ε ηεηξαεηήο ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ Ωλάζε θαη ηεο 

ΟΠΑ. Δπηρεηξείηαη λα ππνγξαθεί λέα ζχκβαζε κε λένπο φξνπο θαη ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο θαη ζα επηθέξνπλ 

ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο θαη εξγνδνζία κε απνηέιεζκα λα θεξπρζεί ε 

ιεγφκελε παλνιπκπηαθή απεξγία. Σειηθά ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηθαλνπνηήζεθαλ. Ζ αλνδηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο ζπλερίδεηαη θαη γίλνληαη θαη νη πξψηεο 

παξαγγειίεο ζθαθψλ ηχπνπ Boeing 707-320. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1966 μεθηλνχλ νη πξψηεο 

απεπζείαο πηήζεηο γηα Νέα Τφξθε. Σν 1968 αλνίγνπλ νη πξψηεο γξακκέο γηα Νατξφκπη 

θαη Γηνράλεζκπνπξγθ ελψ παξαιακβάλνληαη θαη ηα πξψηα Boeing 727-200 ηα νπνία 

εθηεινχλ πηήζεηο ζε επξσπατθνχο πξννξηζκνχο. Σν 1969 αλνίγνπλ γξακκέο γηα ην 

Μφληξεαι ηνπ Καλαδά. 

 Σν 1970 ε Ο.Α. πξνκεζεχεηαη ηα λέα αεξνζθάθε YS-11 A ηεο ηαπσληθήο 

εηαηξίαο ΝΗΖΟΝ ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ ηα παιηά Douglas πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

πηήζεηο εζσηεξηθνχ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ήδε θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 

1970 πνιινί δηάζεκνη Έιιελεο θαη μέλνη ζρεδηαζηέο αλαιακβάλνπλ λα ζρεδηάζνπλ ηηο 

ζηνιέο ησλ αεξνζπλνδψλ, ελψ πνιινί δηάζεκνη μέλνη επηιέγνπλ ηελ Ο.Α. γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα. 

 ηηο 2 Απγνχζηνπ 1971 ηδξχεηαη ε Οιπκπηαθή Αεξνπιντα Α.Δ. απφ ηνλ 

Αιέμαλδξν Ωλάζε. θνπφο ηεο εηαηξίαο απηήο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ κηθξψλ λεζηψλ 

ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη λέεο γξακκέο πξνο Μηιάλν θαη Νηίζειληνξθ. 

 ηηο 3 Μαξηίνπ 1972 πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε πηήζε πξνο ην ίδλευ ηεο 

Απζηξαιίαο κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ηε ηγθαπνχξε θαη ηελ Μπαλγθφθ. Σνλ Ηνχλην 
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ηνπ 1973 αγνξάδνληαη ηα πξψηα Boeing 720-051Β θαη 747-200, ηα ιεγφκελα ηδάκπν. 

Με έλα απφ απηά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην παξζεληθφ δξνκνιφγην γηα Νέα Τφξθε. 

 Σν 1974 ε Ο.Α. μεπεξλά θάζε πξνζδνθία ζεκεηψλνληαο ξεθφξ κεηαθνξάο 

επηβαηψλ, 2.500.000 απφ ηνπο νπνίνπο 790.000 ζηηο πηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηηο 22 

Ηαλνπαξίνπ  1973 ζπκβαίλεη θάηη πνπ ζα αιιάμεη ξηδηθά ηελ πνξεία ηεο Ο.Α., ν ζάλαηνο 

ηνπ Αιέμαλδξνπ Ωλάζε ζε αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα, ζα απνηειέζεη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο 

γηα ηελ εηαηξία. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ν Αξηζηνηέιεο Ωλάζεο πνπιά ηελ Ο.Α. ζην 

ειιεληθφ δεκφζην θαη ην 1975 πεζαίλεη. 

 Σν 1976 ε Ο.Α. πξνκεζεχεηαη ην πξψην Boeing 737-200 θαη δεκηνπξγεί ηελ 

Olympic Catering. Ζ Ο.Α. δηαζέηεη πιένλ 25 αεξνζθάθε θαη εμππεξεηεί 30 δηεζλείο 

πξννξηζκνχο. Πξνζηίζεληαη επηπιένλ λέεο πηήζεηο πξνο ηε Βεγγάδε, ην Κνπβέηη, ην 

Νηαρξάλ θαη ην Νηνπκπάη. Σν 1977 ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαηαξγείηαη ε γξακκή πξνο Απζηξαιία θαη αθνινπζεί ε γξακκή ηνπ Καλαδά 

ην 1978. Παξάιιεια παξαγγέιλνληαη ηα θαηλνχξγηα αεξνζθάθε ηεο Airbus Α 300 Β 4 

ελψ εγθαηληάδεηαη θαη ην δξνκνιφγην κε πξννξηζκφ ηα Σίξαλα. 

 Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1977 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1978 ιακβάλεη ρψξα ε 

κεγαιχηεξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε πνπ έγηλε πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο Ο.Α., δηάξθεηαο 35 

εκεξψλ. Οη θχξηνη ιφγνη ηεο απεξγίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία θαλνληζκνχ εξγαζίαο, 

ζπλζέζεηο πιεξσκάησλ θαη λέν κηζζνιφγην. Ζ παξαηεηακέλε απηή απεξγία έρεη αίζην 

ηέινο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1979 παξαιακβάλνληαη ηα δχν πξψηα 

Airbus, ελψ ηξία αθφκε ζα πξνζηεζνχλ ηελ άλνημε ηνπ 1980. Αθνινπζεί ε πξνκήζεηα 

λέσλ Boeing 737-200 θαζψο θαη Shorts 330. 

Ζ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 βξίζθεη ηελ Ο.Α. ζε ρνξφ απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ κε θχξην αίηεκα ηελ εθαξκνγή θαλνληζκνχ πηήζεσλ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ. Σν 1982 γηνξηάδνληαη ηα 25 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Α. 

Σν 1983 εληάζζνληαη ζην ζηφιν ηα πξψηα Dornier 228 ηα νπνία ζπλδένπλ ηελ Αζήλα 

θαη ηε Θεζζαινλίθε κε ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

 Σν 1984 αγνξάδνληαη απφ ηελ Singapore Airlines ηα δχν Β 747-200 θαη 

αλνίγνπλ θαη πάιη νη γξακκέο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηνπ Καλαδά. Σν 1985 εληάζζνληαη ηα 

δξνκνιφγηα πξνο Λέξν, Πάξν, εηεία, Μαδξίηε, Λπψλ, Κνπεγράγε θαη Πάθν. Δίλαη ε 

ρξνληά πνπ ε Ο.Α. θαηέρεη ηελ 15
ε
 ζέζε ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ εζσηεξηθνχ, ηελ 20ε 

ζέζε ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ εμσηεξηθνχ θαη ηε 18ε ζέζε ζηε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζηελ 



Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε AEGEAN Α.Δ. 

 
 56 

θαηάηαμε ησλ 150 αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο θηάλεη ηα 9.859 

άηνκα απφ ηα νπνία ηα 900 ζην εμσηεξηθφ. 

 Σν 1986 απεξγίεο πάιη ηαιαηπσξνχλ ηελ εηαηξία κε ζέκα ην ζπληαμηνδνηηθφ. Με 

παξέκβαζε ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Αλδξέα Παπαλδξένπ νη εξγαδφκελνη δηθαηψλνληαη. 

Παξάιιεια ην έιιεηκκα ηεο εηαηξίαο εθηνμεχεηαη ελψ ε θίλεζε ησλ επηβαηψλ 

κεηψλεηαη. Ηδξχεηαη ε Οιπκπηαθή Σνπξηζηηθή ε νπνία εθδίδεη εηζηηήξηα ηφζν ηεο Ο.Α. 

φζν θαη άιισλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. 

 Σν 1988 αλνίγεη ε γξακκή γηα Βαξθειψλε θαη Μπαλγθφθ. Σν 1989 απεξγία 

ηαιαηπσξεί θαη πάιη ηελ εηαηξία φζν αθνξά ηηο Κπξηαθέο ηηο αξγίεο θαη ηα λπρηεξηλά 

δξνκνιφγηα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην πξνζσπηθφ έρεη θεξδίζεη ηηο 

Κπξηαθέο, ηηο αξγίεο θαη ηα λπρηεξηλά δξνκνιφγηα. ηηο 4 Οθησβξίνπ φκσο 

εθηπιίζζνληαη αηκαηεξά επεηζφδηα αλάκεζα ζε απεξγνχο, απνιπκέλνπο θαη ΜΑΣ έμσ 

απφ ην θηίξην ηεο Olympic Catering. Αλνίγεηαη ε λέα γξακκή πξνο Σφθπν θαη γίλεηαη ε 

παξαιαβή αεξνζθάθνπο ηχπνπ ATR-42. 

 Σν επηέκβξην ηνπ 1991 πξνζηίζεληαη ζην ζηφιν άιια έμη αεξνζθάθε ηχπνπ 

737-400 θαη ην 1992 άιιν έλα Airbus Α300-600. Σν δηεπεηξσηηθφ δίθηπν κεγαιψλεη 

θαζψο πξνζηίζεληαη γξακκέο γηα Βεξπηφ, ηθάγν θαη Βνζηφλε. Σν 1995 νη δχν 

ηειεπηαίεο γξακκέο ζα θαηαξγεζνχλ ρσξίο ιφγν, θαζψο θαη απηή ηνπ Σφθπν γηαηί 

δεκίσλε ηελ εηαηξία. Ηδξχεηαη ε ζπγαηξηθή ηεο Ο.Α., Μαθεδνληθέο Αεξνγξακκέο, ησλ 

νπνίσλ νη πηήζεηο είλαη λαπισκέλεο. 

 Σν 1996 ε εηαηξία ζα παξαιάβεη λέν αξηζκφ ζθαθψλ ηχπνπ Β737-400, Airbus 

A300-600, ATR-42, ATR-72. Παξάιιεια πξνζηίζεληαη λένη πξννξηζκνί πξνο 

Αζηππάιαηα, φθηα, ηνθρφικε, Βειηγξάδη θαη Βνπθνπξέζηη. Σα ρξέε ηεο εηαηξίαο 

παξφια απηά απμάλνληαη θαη ε θπβέξλεζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλαθέξεη ηελ Ο.Α. 

ζε θεξδνθνξία, εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα εμπγίαλζεο κε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο, 

ρσξίο φκσο επηηπρία. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην Διιεληθφ Κξάηνο ζε κηα πξνζπάζεηα 

αθφκα κηαο εμπγίαλζεο, αλαζέηεη ηε δηνίθεζε ηεο Ο.Α. ζηε ζπγαηξηθή ηεο British 

Airways, Speedwing, ρσξίο φκσο θαη πάιη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Σν 1999 ε Ο.Α. πξνκεζεχεηαη λέα αεξνζθάθε Airbus A340-300 πνπ 

αληηθαζηζηνχλ ηα Β747-200 ζηηο καθξηλέο πηήζεηο ελψ ε Οιπκπηαθή Αεξνπιντα 

παξαγγέιλεη ην πξψην Β717-200. Σν 2000 δεκηνπξγείηαη ε ζχλδεζε Αζήλα – 

Μάληζεζηεξ. ηηο 28 Μαξηίνπ 2001 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειεπηαία πηήζε απφ ην 
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αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ κε πξννξηζκφ ηε Θεζζαινλίθε. Ο πηιφηνο ηεο ηειεπηαίαο 

απηήο πηήζεο είλαη ν Σηκνιέσλ Καινγεξάθεο. Σελ ίδηα εκέξα ζα πεηάμεη απφ ην λέν 

αεξνδξφκην ησλ πάησλ ε πηήζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο κε πξννξηζκφ ηε Υίν. Σν 

Ννέκβξην ηνπ 2002 θιείλνπλ ηα δξνκνιφγηα πξνο Μπαλγθφθ, Μειβνχξλε θαη ίδλευ. 

Σα δχν ηειεπηαία δξνκνιφγηα ζα μαλαιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Gulf Air ην 

Ννέκβξην ηνπ 2003. 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2003 ην έιιεηκκα έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία ζα εθπνλήζεη έλα ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ηεο. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηε κεηνλνκαζία ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο «Μαθεδνληθέο Αεξνγξακκέο» ζε «Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο» θαη 

ηελ αλάιεςε ηνπ πηεηηθνχ έξγνπ ηεο Ο.Α. απφ απηήλ, θαζψο θαη ηελ παξαγξαθή ησλ 

ρξεψλ. Όιεο νη ππφινηπεο εηαηξίεο (Olympic Airways, Olympic Into-Plane Company, 

Olympic Fuel Company, ην Handling θαη ε Σερληθή Βάζε), εθηφο ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπινΐαο, ζπγρσλεχζεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ κηα εηαηξία, ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία 

– Τπεξεζίεο Α.Δ. 

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2004 ε θπβέξλεζε πξνθήξπμε δηαγσληζκφ κε ζθνπφ ηελ 

πψιεζε ηεο εηαηξίαο ν νπνίνο θαηέιεμε άγνλνο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξάιιεια, 

εμέηαζε ηηο θαηαγγειίεο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ζρεηηθά κε θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ 

δφζεθαλ παξάλνκα ζηελ Ο.Α. θαη ζηηο Ο.Α. απφ ην 1994 σο ην 2004. Ζ απφθαζε είλαη 

θαηαδηθαζηηθή θαη αλαγθάδεη ην ειιεληθφ θξάηνο λα αλαδεηήζεη απφ ηελ Ο.Α. ην πνζφ 

ησλ 111 εθαη. επξψ ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζα πξέπεη ε εηαηξία 

λα θεξχμεη πηψρεπζε θαη λα πνπιήζεη φια ηεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ αλαθνίλσζε ην επηέκβξην ηνπ 2008 έλα ζρέδην γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εηαηξίαο πνπ ζα εμαγνξάζεη ην φλνκα θαη ην ζήκα ησλ Ο.Α. 

αιιά δε ζα έρεη θακηά ζρέζε καδί ηεο. Σν ζρέδην απηφ πξνβιέπεη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

πηεηηθνχ έξγνπ ηεο εηαηξίαο ζην 65% ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο λέαο 

εηαηξίαο. Σν Μάξηην ηνπ 2009 ην ειιεληθφ δεκφζην ζπκθψλεζε ζηε κεηαβίβαζε ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ ζηνλ ηδησηηθφ φκηιν MIG. Σε Γεπηέξα 23 Μαξηίνπ 2009 

ππνγξάθεθε ε ζπκθσλία ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ – MARFIN. 
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