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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αναλύει τη χρηµατοοικονοµική πορεία των «BLUE STAR 

FERRIES N.A.E.» και «MINOAN LINES A.N.E.» κατά το διάστηµα 2013-2015, µε χρήση 

αριθµοδεικτών, και την ερµηνεία των οικονοµικών τους στοιχείων. Επίσης, αναλύεται ο 

κλάδος της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι δύο παραπάνω εταιρείες καθώς 

και η ιστορική τους πορεία, ακολουθούµενη από µία ανάλυση των βασικών εννοιών που θα 

βοηθήσουν στη µελέτη και ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών. 

Η εργασία καταλήγει µε το τελικό συµπέρασµα βάσει της ανάλυσης αριθµοδεικτών. 

 

 

ABSTRACT 
 

COMPARISON & ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE COMPANIES 

«BLUE STAR FERRIES M.S.A. » & «MINOAN LINES M.S.A. » 

By Konstantinos N. Konstantinakis 

 

This essay analyzes the financial performance of "BLUE STAR FERRIES M.S.A." 

and "MINOAN LINES M.S.A." over the financial years 2013 to 2015, by using indexes, and 

by interpreting their financial data. It also analyzes the Coasting Sector of Greece and 

presents the above two companies along with their historical course, followed by an analysis 

of the basic concepts that will help in the study and analysis of the financial statements of the 

companies. The essay concludes with the final conclusion based on the ratio analysis. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι της εργασίας αυτής είναι αρχικά να γίνουν κατανοητές οι 

έννοιες που συνθέτουν τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση µιας ανώνυµης εταιρείας, η σύγκριση 

µεταξύ δύο εταιρειών του κλάδου της ακτοπλοΐας µε τη βοήθεια επιλεγµένων αριθµοδεικτών, 

ώστε να γίνει τελικά η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων αναφορικά µε την πορεία αυτών 

κατά το επιλεγµένο διάστηµα.  

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσω των επιµέρους θεµάτων που αναλύονται 

στα παρακάτω κεφάλαια: 

• Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται περιεκτική ανάλυση του κλάδου της Ναυτιλίας, 

µαζί µε τις προοπτικές και τα προβλήµατα που τον περιβάλλουν. 

• Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εταιρίες «BLUE STAR FERRIES 

Ν.Α.Ε.» και «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» των οποίων η συγκριτική 

οικονοµική ανάλυση θα λάβει χώρα στην παρούσα εργασία. 

• Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο πλαίσιο κατά το οποίο θα γίνει η 

συγκριτική χρηµατοοικονοµική ανάλυση των δύο εταιριών καθώς και στη 

µέθοδο που θα ακολουθηθεί. 

• Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και σύγκριση των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των δύο εταιριών, όπως αυτά αποτυπώνονται 

βάσει της ανάλυσης των αριθµοδεικτών. 

• Στο Πέµπτο Κεφάλαιο εξάγεται το τελικό συµπέρασµα τις ως άνω συγκριτικής 

ανάλυσης µέσω µιας σύντοµης µελέτης των δεδοµένων που συνδυαστικά 

αποτελούν το status quo – την υπάρχουσα κατάσταση στην επιβατική 

ναυτιλία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

1.1 Γενικά 
 

Εδώ και πολλές δεκαετίες, η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς 

της ελληνικής οικονοµίας, παρουσιάζοντας τεράστια ανάπτυξη κυρίως κατά την 

προηγούµενη δεκαετία. Ειδικότερα, ο κλάδος της ακτοπλοΐας έχει σηµειώσει σηµαντική 

πρόοδο, µε συνεχείς βελτιώσεις του υπάρχοντος στόλου και µεγάλες επενδύσεις σε 

ναυπηγήσεις νεότευκτων πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο έχει βελτιωθεί η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, παράλληλα µειώνοντας αισθητά τη διάρκεια των δροµολογίων. 

Λόγω της έντονης ναυτιλιακής παράδοσης αλλά και του νησιώτικου χαρακτήρα της Ελλάδας, 

ο ρόλος της ακτοπλοΐας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός τόσο για την οικονοµική όσο και για την 

κοινωνική ευηµερία της χώρας, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν ανάγκες για επαρκείς και 

ποιοτικές µετακινήσεις. Συνεπώς, ο κλάδος της ακτοπλοΐας εκτός της προσφοράς στην 

εγχώρια οικονοµία, διασφαλίζει επίσης µεγάλης σπουδαιότητας υπηρεσίες αφού διασυνδέει 

τα εκατοντάδες νησιά του ελληνικού θαλάσσιου χώρου µε την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Η ελληνική ακτοπλοΐα διαθέτει ένα µεγάλο στόλο νεότευκτων πλοίων κάθε τύπου, 

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

νησιώτικης χώρας. Η σηµασία του κλάδου γίνεται ευκολότερα κατανοητή αν αναλογιστούµε 

πως η Ελλάδα έχει 227 κατοικηµένα νησιά, στα όποια κατοικούν περισσότεροι από 1,4 

εκατοµµύρια κάτοικοι, εκ των οποίων αεροδρόµιο διαθέτουν µόλις τα 26. Η µετακίνηση 

µέσω θαλάσσης, εποµένως, αποτελεί µονόδροµο για τα περισσότερα νησιά του ελλαδικού 

χώρου. Σήµερα, ο αριθµός των ελληνικών λιµένων ανέρχεται σε 138, εκ των οποίων τα 42 

ανήκουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα 96 στα νησιά του αιγαίου και του ιονίου. 

Είναι, λοιπόν, φανερή η τεράστια συνεισφορά της εµπορικής ναυτιλίας, η όποια αναλαµβάνει 

τη διασύνδεση της ηπειρωτικής µε τη νησιωτική χωρά ικανοποιώντας τις ανάγκες των 

µόνιµων κάτοικων αλλά και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του τουρισµού, προσφέροντας µια 

αξιόπιστη επιλογή ταξιδίου. 
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1.2 Προβλήµατα του κλάδου 
 

Σήµερα, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός προβληµάτων τα οποία αντιµετωπίζει και 

καλείται να ξεπεράσει ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας, προκειµένου να παραµείνει 

βιώσιµος. Αναµφίβολα, ο υψηλός κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της υποχώρησης των 

οικονοµικών µεγεθών, αλλά και της γενικότερης περιστολής των δανειακών περιθωρίων 

αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει ο κλάδος. Η ανυπαρξία 

ρευστότητας οφείλεται σε µια σειρά παραγόντων, όπως τα µειωµένα και καθυστερηµένα 

έσοδα που προέρχονται από τις άγονες γραµµές αλλά κυρίως από τη ανυπαρξία ταµειακών 

ροών. Το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της 

χώρας, καθιστά την κατάσταση ακόµα πιο σοβαρή, µιας και αυτά αποτελούν τη βασική πηγή 

προσφοράς κεφαλαίων κίνησης των εταιρειών του κλάδου κατά τις προηγούµενες δεκαετίες. 

Σήµερα όµως, αδυνατούν να χρηµατοδοτήσουν τόσο τον κλάδο της ακτοπλοΐας, όσο και κάθε 

άλλο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. Πέραν αυτού, στο γενικότερο πρόβληµα της 

ανεπάρκειας ρευστότητας έρχεται να προστεθεί και η αδυναµία του κράτους για επαρκή 

χρηµατοδότηση των άγονων γραµµών, αλλά και η καθυστέρηση στην καταβολή των 

συµφωνηθέντων αποζηµιώσεων, βυθίζοντας τον κλάδο σε ακόµα πιο βαθιά ύφεση. 

Πέραν όµως του σηµαντικότατου προβλήµατος ρευστότητας, ο κλάδος έχει να 

αντιµετωπίσει και το πρόβληµα της συνεχούς διακύµανσης των τιµών των καύσιµων. Η 

συνεχώς ανοδική τάση στην τιµή των καύσιµων που παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια, 

αυξάνει το ήδη υψηλό κόστος λειτουργίας των εταιρειών, αποτελώντας έτσι ένα από τα 

σηµαντικότερα δοµικά προβλήµατα αυτών. 

Εκτός των ήδη αναφεροµένων, υπάρχει και µια σειρά προβληµάτων που πλήττει το 

γενικό κλάδο της ακτοπλοΐας. Η επιβολή των υποχρεωτικών εκπτώσεων σε ορισµένες 

πληθυσµιακές οµάδες, πλέον δε συνοδεύεται µε την αντίστοιχη οικονοµική αποζηµίωση από 

την πλευρά του κράτους προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Επίσης, το πολύ υψηλό ποσοστό του 

φόρου προστιθεµένης αξίας, ο οποίος κυµαίνεται στο 24%, προκαλεί περαιτέρω αύξηση στις 

τιµές των ναύλων. 
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1.3 Προοπτική του κλάδου 
 

Αναµφίβολα τα προβλήµατα που περιγράψαµε παραπάνω, πλήττουν ανεπανόρθωτα 

την πορεία των εταιρειών θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα τους. Αποτελεί 

εποµένως κοινή παραδοχή πως ο κλάδος µπορεί να επιβιώσει µόνο από συνδυασµό των δύο 

τρόπων προσέγγισης των προβληµάτων, αρχικά µε τη µείωση του λειτουργικού κόστους, 

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

προσφερόµενων ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα νησιά. 

Αναφορικά µε τη µείωση του λειτουργικού κόστους αποτελεί µονόδροµο για τη 

βιωσιµότητα των εταιρειών η µείωση του ΦΠΑ των επιβατών και των οχηµάτων. 

Σηµειώνεται πως ο ΦΠΑ που ισχύει για τις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες κυµαίνεται στα 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Εξετάζεται, λοιπόν, η 

µείωση του συντελεστή ή ακόµα και η ολική εξάλειψή του για δροµολόγια που αφορούν τις 

λεγόµενες άγονες γραµµές, για τις οποίες προτείνεται µείωση δροµολογίων. Επιπλέον, σε µία 

προσπάθεια για περαιτέρω µείωση του λειτουργικού κόστους και τόνωσης της 

ανταγωνιστικότητας εξετάζεται η αντικατάσταση του ναυτιλιακού πετρελαίου µε 

υγροποιηµένο αέριο, τύπου LNG. 

Όσον αφορά τώρα τη βελτίωση του ακτοπλοϊκού δικτύου εξετάζεται η εφαρµογή του 

συστήµατος «Hub and spoke», ή αλλιώς συστήµατος ανταποκρίσεων, το οποίο περιλαµβάνει, 

στο βαθµό του εφικτού, το συνδυασµό κοµβικών γραµµών και ακτινικών συνδέσεων 

ανταποκρίσεων αλλά και παράλληλα το συνδυασµό κι άλλων µεταφορικών µέσων. 

Εναλλακτικά εξετάζονται προτάσεις όπως η πολυτροπική µεταφορά επιβατών και 

εµπορευµάτων ως εργαλείο για την υποβοήθηση στην ανάπτυξη πολιτικής και τη λήψη 

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

γραµµές και η βελτίωση στη διαδικασία καταβολής αποζηµιώσεων για τις γραµµές αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

2.1 BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε. 
 

Η BLUE STAR FERRIES αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά και διεθνή ύδατα. Η εταιρεία αποτελεί σηµαντικό 

πυλώνα της ελληνικής ακτοπλοΐας και στα τόσα χρόνια παρουσίας της τόσο στις ελληνικές 

και στις διεθνείς θάλασσες έχει συνδέσει το όνοµα της άρρηκτα µε τον ελληνικό τουρισµό. 

 

2.1.1 Εταιρική ταυτότητα 
 

Η εταιρεία BLUE STAR FERRIES είναι Ναυτιλιακή Ανώνυµη Εταιρεία, 

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

υδάτων. Η εταιρεία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και αποτελεί θυγατρική του οµίλου 

Attica Group, η οποία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο και το µετοχικό της κεφάλαιο 

διαιρείται σε 77.401.793 µετοχές. 

 

2.1.2 Ιστορική αναδροµή 
 

Ο σηµερινός όµιλος «Attica», του οποίου θυγατρική είναι η «BLUE STAR 

FERRIES» ξεκίνησε την πορεία του το 1918 µε την ίδρυση της εταιρείας «Γενική Εταιρία 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας της Ελλάδος», αντικείµενο εργασιών της οποίας ήταν η παραγωγή 

και εµπορία αλεύρων για αρκετές δεκαετίες. Οι συνθήκες που οδήγησαν στη γένεση της 

«BLUE STAR», ωστόσο, δηµιουργήθηκαν το 1993, όταν υπό τη διοίκηση µε Πρόεδρο τον κ. 

Π. Παναγόπουλο, ιδρύθηκαν θυγατρικές εταιρείες και γίνονται οι πρώτες παραγγελίες των 

πλοίων Superfast σε ναυπηγεία του εξωτερικού. Τα πλοία δροµολογήθηκαν στη γραµµή 

Ελλάδας – Ιταλίας όπου άλλαξαν τα δεδοµένα καθώς πέτυχαν σηµαντική µείωση στη 
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διάρκεια του δροµολογίου. Ακολούθησαν νέες παραγγελίες που εγκαινίασαν νέες γραµµές 

στη σύνδεση της Ελλάδας µε τη γείτονα χώρα και νέα λιµάνια προστέθηκαν στον ταξιδιωτικό 

χάρτη της εταιρείας. 

Η χρονιά σταθµός για τον όµιλο «Attica», αποτελεί το 1999, όταν η εταιρεία Γραµµές 

Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε. µετονοµάστηκαν σε BLUE STAR FERRIES µε παράλληλη 

δηµιουργία νέου εµπορικού σήµατος για την εταιρεία. Ακολούθησε η ίδρυση θυγατρικής 

εταιρείας µε το όνοµα «Attica Premium Α.Ε.» µε στόχο τη διαχείριση του στόλου στο Αιγαίο, 

στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα επόµενα χρόνια, η δραστηριότητα της εταιρείας σηµείωσε σηµαντική ανάπτυξη, 

κερδίζοντας την προτίµηση του επιβατικού κοινού µε πλοία όπως το Blue Star Ithaki, το Blue 

Star Paros και το Blue Star Naxos που αµέσως κυριαρχούν στο Αιγαίο και γίνονται σήµα 

κατατεθέν του ελληνικού στόλου. Το 2004, η εταιρεία µετονοµάζεται σε  Attica Group, και 

ύστερα από πολλές συγχωνεύσεις µε θυγατρικές και αγοραπωλησίες διατηρεί αµέτρητες 

πρωτιές µε τον υπερσύγχρονο στόλο που διαθέτει. 

2.1.3 Εταιρικός Στόλος 
 

Ο στόλος της εταιρείας σήµερα, αποτελείται από 9 πλοία, τα 2 εκ των οποίων έχουν 

ναυπηγηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας, κάνοντας έτσι φανερή την πρόθεση για 

ανανέωση του στόλου της µε υπερσύγχρονα πλοία. Αναλυτικά, ο στόλος της BLUE STAR 

FERRIES περιλαµβάνει τα εξής πλοία: 

• BLUE STAR PATMOS 

• BLUE STAR DELOS 

• BLUE STAR 1 

• BLUE STAR 2 

• BLUE STAR PAROS 

• BLUE STAR NAXOS 

• BLUE HORIZON 

• BLUE GALAXY 

• SUPERFAST XII  
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2.2 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. 
 

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ιδρύθηκαν το 1972 στο Ηράκλειο Κρήτης και αποτελούν 

σήµερα µία από τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της Ευρώπης. Η πορεία τους 

συνδέεται άρρηκτα µε την ιστορία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας και σε όλο το 

διάστηµα της ύπαρξής της εταιρείας έχει επιδείξει µία σειρά από πρωτιές. 

2.2.1 Εταιρική ταυτότητα 
 

Η εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» είναι Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία, 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και πλοιοκτήτρια 8 πλοίων, τα οποία 

δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εντός των ελληνικών υδάτων. Το 2008, οι µετοχές της 

εξαγοράστηκαν από τον Ιταλικό Όµιλο Γκριµάλντι (Grimaldi Group) σε ποσοστό 88%. Βάσει 

των οικονοµικών στοιχείων του έτους 2016, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται 

από 106.980.050 µετοχές. 

2.2.2 Ιστορική αναδροµή 
 

Από την ίδρυσή της το 1972 µέχρι σήµερα, η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» 

κατέγραψε την παρακάτω µεγάλη ιστορική πορεία: 

• 1974: Οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» δροµολογούν το F/B MINOS στη γραµµή 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (πρώτο δροµολόγιο στις 5/7/1974). 

• 1981: Οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» ξεκινούν πρώτες δροµολόγια στη γραµµή 

ΠΑΤΡΑ - ΑΓΚΩΝΑ µε το F/B EL GRECO. 

• 1987: Δροµολογείται το F/B FEDRA στη γραµµή ΠΑΤΡΑ – ΑΓΚΩΝΑ (Ιταλία). 

• 1988: Δροµολογείται το F/B KING MINOS στη γραµµή ΠΑΤΡΑ – ΑΓΚΩΝΑ 

(Ιταλία). 

• 1990: Οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» ξεκινούν πρώτες δροµολόγια στη γραµµή 

ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ µε το F/B ARIADNE. 

• 1990: Δροµολογείται στη γραµµή ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ το F/B 

N. KAZANTZAKIS. 
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• 1991: Δροµολογούνται δύο (2) νέα υπερσύγχρονα πλοία, το F/B DAEDALUS και 

το F/B EL GRECO. (Το F/B EL GRECO ενώνει για πρώτη φορά το Ηράκλειο - 

Κρήτης µε την Αγκώνα της Ιταλίας). 

• 1992: Δροµολογείται το F/B EROTOKRITOS στη γραµµή ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ. 

Με τη δροµολόγηση αυτή µειώνεται ο χρόνος ταξιδιού µεταξύ ΕΛΛΑΔΑΣ - 

ΙΤΑΛΙΑΣ, για πρώτη φορά σε 24 ώρες! και προσφέρεται για πρώτη φορά η 

υπηρεσία CAMPING ON BOARD. 

• 1993: Ξεκινάει ένα νέο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ», για τη ναυπήγηση τριών (3) νέων υπερσύγχρονων πλοίων τύπου 

High Speed Ferries. Συνολικό ύψος επένδυσης: 250.000.000 Δολάρια Η.Π.Α.. 

• 1995: Παραλαµβάνεται το H/S/F ARETOUSA. 

• 1997: Παραλαµβάνεται το H/S/F IKARUS. 

• 1998: Παραλαµβάνεται το H/S/F PASIPHAE. Με τα πλοία αυτά µειώνεται ακόµη 

περισσότερο ο χρόνος ταξιδιού από ΕΛΛΑΔΑ προς ΙΤΑΛΙΑ (ΠΑΤΡΑ - 

ΑΓΚΩΝΑ). 

• 1998: Θέτοντας νέα standards σε όλες τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους εν πλω, 

οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ξεκινούν ένα νέο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα για 

τη ναυπήγηση νέων υπερσύγχρονων πλοίων. Παραγγέλνουν στα Ιταλικά 

ναυπηγεία FINCANTIERI τα πλοία: H/S/F KNOSSOS PALACE & H/S/F 

FESTOS PALACE, τα οποία είναι τα ταχύτερα, πολυτελέστερα και µεγαλύτερα 

πλοία στην κατηγορία τους. Στα ίδια ναυπηγεία παραγγέλλονται επίσης δύο (2) 

ακόµη υπερπολυτελή High Speed Ferries, τα πλοία H/S/F OLYMPIA PALACE & 

H/S/F EUROPA PALACE. Το ίδιο έτος παραγγέλνονται στα ναυπηγεία 

SAMSUNG της Ν. Κορέας τρία (3) πολυτελή High Speed Ferries, τα πλοία H/S/F 

PROMETHEUS, H/S/F ARIADNE & H/S/F OCEANUS. Συνολικό ύψος 

επενδυτικού προγράµµατος από το 1995 µέχρι το 2002: 900.000.000 Δολάρια 

Η.Π.Α.. 

• 1998: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. H εταιρεία εισάγει τις 

µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η καθολική συµµετοχή και 

εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, συµβάλλει στο σχεδιασµό ακόµα πιο 

φιλόδοξων επενδυτικών προγραµµάτων. 

• 2000 – 2001: Παραλαµβάνεται από τα ναυπηγεία FINCANTIERI το H/S/F 

KNOSSOS PALACE, ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία στον κόσµο και λίγους 
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µήνες αργότερα παραλαµβάνεται το δίδυµο, αδελφό του πλοίο H/S/F FESTOS 

PALACE. Το τελειότερο δίδυµο πλοίων της ελληνικής ακτοπλοΐας είναι γεγονός. 

Τα πλοία δροµολογούνται άµεσα στη γραµµή ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό πρωτόγνωρη ταξιδιωτική 

εµπειρία. 

• 2002: Παραλαµβάνεται το H/S/F OLYMPIA PALACE από τα ναυπηγεία 

FINCANTIERI. Πρόκειται για ένα ακόµη υπερσύγχρονο πλοίο, που έρχεται να 

ενισχύσει την ηγετική θέση της εταιρείας στις γραµµές της Αδριατικής και να 

συµβάλει έτσι περαιτέρω στην αναβάθµιση της ελληνικής ακτοπλοΐας. Το H/S/F 

EUROPA PALACE, αδελφό πλοίο του H/S/F OLYMPIA PALACE, είναι το 

τέταρτο και τελευταίο πλοίο που παραλαµβάνουν οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» 

από τα ναυπηγεία FINCANTIERI. 

• 2004: Δηµιουργείται το πρωτοποριακό πρόγραµµα συχνών επιβατών Minoan 

Lines Bonus Club, µε στόχο να προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη στο επιβατικό κοινό 

της εταιρείας. 

• 2008: Οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» γίνονται µέλος της µεγάλης οικογένειας του 

Οµίλου GRIMALDI. 

• 2009 – 2010: Τον Οκτώβριο του 2009 ναυλώνεται από τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ και δροµολογείται στη γραµµή ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 

ΑΓΚΩΝΑ το πλοίο CRUISE EUROPA, ενώ τον Ιούλιο του 2010 ναυλώνεται και 

δροµολογείται στην ίδια γραµµή το αδελφό του πλοίο CRUISE OLYMPIA, 

αναβαθµίζοντας σηµαντικά το επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών στη 

συγκεκριµένη γραµµή. Τα δύο αυτά υπερσύγχρονα δίδυµα πλοία είναι τα 

µεγαλύτερα και καλύτερα Cruise Ferries της Mεσογείου, µε προσφερόµενες 

υπηρεσίες εφάµιλλες των κρουαζιερόπλοιων. Η δροµολόγησή τους σηµατοδοτεί 

µια νέα εποχή στη θαλάσσια σύνδεση της Ελλάδας µε την Ιταλία. Επίσης, 

συστήνεται η εταιρεία MINOAN ITALIA S.p.A., το µετοχικό κεφάλαιο της 

οποίας ανέρχεται στα 120.000 € και το ποσοστό συµµετοχής των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ» στο 100%. 

• 2012: Ναυλώνονται τα πλοία H/S/F EUROPA PALACE και H/S/F OLYMPIA 

PALACE, µέσω της MINOAN ITALIA S.p.A, γεγονός που συνέβαλλε σηµαντικά 

στην βελτιστοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ». 
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• 2013 – 2014: Το Νοέµβριο του 2013 ολοκληρώθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

ύψους 50,5 εκατ. € και το Μάρτιο του 2014 αντίστοιχα ολοκληρώθηκε αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου ύψους 30,6 εκατ. €, ενδυναµώνοντας περεταίρω την 

χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της εταιρείας δίνοντάς της παράλληλα τη 

δυνατότητα να ξεπεράσει την οικονοµική κρίση της χώρας, µε τις µικρότερες 

δυνατές απώλειες. 

• 2014: Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναλαµβάνουν τη ναυτική και εµπορική 

πρακτόρευση των φορτηγών πλοίων (Ro / Ro, Car  - Carriers), που ανήκουν ή 

είναι ναυλωµένα από τον Όµιλο GRIMALDI στο λιµάνι του Πειραιά. Η 

σηµαντική αυτή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ να 

διευρύνουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους στην ελληνική αγορά, στον τοµέα 

των θαλάσσιων εµπορικών µεταφορών.1 

2.2.3 Εταιρικός Στόλος 
 

Σήµερα, οι «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» διαχειρίζονται ένα υπερσύγχρονο 

στόλο έξι (6) πλοίων, εκ των οποίων δύο (2) δραστηριοποιούνται στη γραµµή της Κρήτης, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ και τέσσερα (4) στις γραµµές της Ιταλίας, ΠΑΤΡΑ - 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓΚΩΝΑ και ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓΚΩΝΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ. 

Πιο συγκεκριµένα, ο στόλος των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ» απαρτίζεται από τα εξής πλοία: 

• CRUISE OLYMPIA 

• CRUISE EUROPA 

• H/S/F OLYMPIA PALACE 

• H/S/F EUROPA PALACE 

• H/S/F KNOSSOS PALACE 

• H/S/F FESTOS PALACΕ 

  

                                                        
1  Πηγή Ιστορικών Πληροφοριών: «https://www.minoan.gr/page/4503/istoriki-diadromi» Ηµ. Επίσκεψης: 
04/05/2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

3.1  Σκοπός – Έννοια 
 

 Σκοπός της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός της 

αποδοτικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης µέσω της διερεύνησης των οικονοµικών 

της καταστάσεων. Με την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δίνεται η 

δυνατότητα πληροφόρησης σε  θέµατα που αφορούν την κυκλοφοριακή ταχύτητα, την 

αποδοτικότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση, την περιουσιακή κατάσταση καθώς και τη 

δανειακή και  χρηµατοπιστωτική της ικανότητα. Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται χρήσιµες 

σε διάφορες κατηγορίες χρηστών όπως είναι οι µέτοχοι και επενδυτές , το κράτος, οι πελάτες 

και οι προµηθευτές καθώς και οι ελεγκτές των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας. 

 

3.2 Τα Λογιστικά Πρότυπα 
 

Οµοίως µε τις εταιρίες που θα αναλυθούν και τεθούν υπό σύγκριση στην παρούσα 

εργασία, όλες οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε νόµους, οι οποίοι ορίζουν τους κανόνες στους 

οποίους θα πρέπει να βασίσουν την οικονοµική τους λειτουργία. Οι νόµοι αυτοί ποικίλλουν 

καθώς πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι σε όλα τα µεγέθη και σε όλες τις νοµικές µορφές των 

επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή, λοιπόν θα αναλυθούν σύντοµα τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) ως προς το ποιες επιχειρήσεις 

αφορούν, πώς εφαρµόζονται και πώς διαφέρει η µία κατηγορία Λογιστικών Προτύπων από 

την άλλη. 
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3.2.1 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 
 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν µέρος των διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και αφορούν όλες τις εγχώριες 

επιχειρήσεις εκτός αυτών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Βάσει αυτών, οι 

εταιρείες που τηρούν κυρίως διπλογραφικά λογιστικά βιβλία είναι υποχρεωµένες να 

εφαρµόζουν συγκεκριµένο λογιστικό σχέδιο (µεταξύ αυτών και το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο) το οποίο όπως και οι διατάξεις του εταιρικού και του φορολογικού δικαίου 

είναι εναρµονισµένα µε τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Ωστόσο, το 2014 θεσπίστηκε νέος νόµος ο οποίος εναρµονίζει τις διατάξεις των ΕΛΠ 

µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η θέσπιση αυτού του νόµου επέφερε αλλαγές στον τρόπο 

λογιστικής διαχείρισης των οικονοµικών γεγονότων από πολλές εταιρίες. Το πλαίσιο, βέβαια, 

του νόµου στοχεύει στη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας καταγραφής και 

αποτίµησης των παραπάνω γεγονότων.  

Τύποις, από το 2014 µέχρι σήµερα το ΕΓΛΣ δεν είναι πλέον υποχρεωτικό προς 

εφαρµογή από όλες τις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά πολλές εξ’ αυτών εξακολουθούν να το 

χρησιµοποιούν παρά την έκδοση της οδηγίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) που εκδόθηκε το 2015. 

3.2.2 Διεθνή (Λογιστικά) Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π.) 

 

Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα υπάγονται οι µεγαλύτερες σε κύκλο εργασιών 

ανώνυµες εταιρείες στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι όχι µόνο εισηγµένες 

στο ελληνικό ή και σε διεθνή χρηµατιστήρια αλλά έχουν και πολυεθνικό χαρακτήρα. Βάσει 

αυτών οι παραπάνω εταιρίες λαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για ότι αφορά τον τοµέα 

της λογιστικής από το συµβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Τα Δ.Λ.Π., υποχρεώνουν στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης τις µεγάλες ανώνυµες 

εταιρείες να συντάσσουν τις ακόλουθες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις:  

• Ισολογισµός 

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 
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• Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

• Συµπληρωµατικές Επεξηγηµατικές Πληροφορίες (σηµειώσεις) 

Τα Δ.Λ.Π. εξαιτίας των συνεχών αλλαγών της παγκόσµιας οικονοµίας ανανεώνονται 

ή και αντικαθίσταται ενώ δηµιουργούνται, σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της οικονοµίας και 

των φορέων της, νέα πρότυπα. Όλες αυτές οι αλλαγές και οι επιπτώσεις αυτών πρέπει να 

γίνονται γνώστες από τις εταιρείες που τα υιοθετούν. 

Οι εταιρίες της παρούσας εργασίας, «BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε.» και 

«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.», είναι συµµορφωµένες στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η 

µία ως θυγατρική του επίσης συµµορφωµένου µε τα Δ.Λ.Π. οµίλου «Attica» και η άλλη ως 

θυγατρική του Ιταλικού οµίλου «Grimaldi». 
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3.3 Μέθοδοι Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης 
 

Οι βασικότερες µέθοδοι για την ανάλυση και διερεύνηση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων είναι οι εξής : 

• Διαχρονικές συγκρίσεις (Time series analysis) 

• Διαστρωµατικές συγκρίσεις (Cross-sectional analysis) 

• Αριθµοδείκτες (Ratios) 

3.3.1 Διαχρονικές συγκρίσεις (Time series analyses) 
 

Χρησιµοποιούν ως βάση δεδοµένων τις διαδοχικές χρήσεις µίας επιχείρησης για την 

εξέταση της συµπεριφοράς των µεγεθών της. Τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγονται τα µεγέθη 

αυτά µπορεί να είναι λειτουργικά (π.χ. είδος και ύψος εξόδων), χρηµατοδοτικά (π.χ. αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου), λογιστικά (π.χ. µέθοδος αποτίµησης) και επιχειρηµατικά (π.χ. κάθετες 

ή οριζόντιες δραστηριότητες). Οι Διαχρονικές Συγκρίσεις επιτυγχάνονται µε: 

i. Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών – Κάθετες Αναλύσεις(Common size statement - 

vertical analyses) 

Οι καταστάσεις που εµφανίζουν τα δεδοµένα µόνο σε ποσοστά επί τοις εκατό 

ονοµάζονται καταστάσεις κοινού µεγέθους, αφού το 100 % είναι κοινό για όλους τους 

ισολογισµούς και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως. 

ii. Δυναµικές (οριζόντιες) αναλύσεις [Trend (horizontal) analyses] 

Πρόκειται για την συντήρηση ποσών διαδοχικών ετών µιας επιχείρησης µε 

παράλληλο υπολογισµό των κάθε φορά διαφορών τους σε απόλυτους αριθµούς και ποσοστά. 

iii. Αριθµοδείκτες τάσεως (Trend percentages) 

Αφορά την ανάλυση των ποσών µίας επιχείρησης µε την επιλογή ενός έτους 

βάσης(100%) και την διαίρεση των ποσών των επόµενων ετών µε το ποσό του έτους βάσης. 

Η σύγκριση της τάσης σχετιζοµένων µεταξύ τους ποσών δείχνει τις τυχόν ευνοϊκές ή 

δυσµενείς τάσεις που προέρχονται από τα συγκεκριµένα ποσά. 
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3.3.2 Διαστρωµατικές συγκρίσεις (Cross-sectional analysis) 
 

Αφορούν τη µελέτη συγκριτικών καταστάσεων κοινών µεγεθών επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν οµοιοµορφία στα χαρακτηριστικά τους όπως τους τρόπους αξιοποίησης 

αποθεµάτων και των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Σηµαντική παρατήρηση, ανεξαρτήτως 

της διαφορετικότητας των επιχειρήσεων, είναι να ανήκουν και οι δύο στον ίδιο κλάδο. 

3.3.3 Αριθµοδείκτες (Ratios) 
 

Η ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών είναι πλέον η πιο γνωστή και αποτελεσµατική 

µέθοδός αξιολόγησης και ερµηνείας χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθώς παρέχει 

χρήσιµες πληροφορίες στους αναλυτές σχετικά µε την οικονοµική πορεία της επιχείρησης. 

Εκτός της συγκέντρωσης των πληροφοριών οι αριθµοδείκτες απαντούν στα 

ερωτήµατα που αφορούν τη ρευστότητα, την βιωσιµότητα και το βαθµό στον οποίο η 

επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση θεωρείται επιτυχής, 

αποκαλύπτοντας έτσι τυχόν µελλοντικές αδυναµίες της και δίνοντας τη δυνατότητα για 

επίλυση των πιθανών προβληµάτων. 

Στην παρούσα εργασία δε, η ανάλυση αριθµοδεικτών θα είναι η κύρια µέθοδος 

ανάλυσης και σύγκρισης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των «BLUE STAR FERRIES» 

και των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ». 

Έτσι, ανάλογα µε τις διάφορες πλευρές της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, 

οι αριθµοδείκτες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

i. Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

ii. Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ή Ανακύκλωσης) 

iii. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίων 

iv. Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 

v. Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (ή Δοµής Κεφαλαίων) 
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Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

 

Η ικανότητα της επιχείρησης προς αντιµετώπιση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών 

της σε σχέση µε τα κυκλοφοριακά στοιχεία µιας εταιρείας αξιολογείται µέσω της 

χρησιµοποίησης των Αριθµοδεικτών Ρευστότητας. Με απλά λόγια δηλαδή, αναλύεται κατά 

πόσο ο βαθµός της ρευστότητας είναι επαρκής για την επιβίωσή της στον κλάδο που 

αναπτύσσεται. Για παράδειγµα, µετριέται ο βαθµός ανταπόκρισής της στο να εξοφλεί τους 

πιστωτές και προµηθευτές της, στην καταβολή των µισθών τόκων και µερισµάτων και 

γενικότερα η πιστοληπτική της ικανότητα. Η βοήθεια που προσφέρουν οι αριθµοδείκτες 

αυτοί είναι αδιαπραγµάτευτη καθώς επιτρέπει εύκολο έλεγχο στην απόδοση των 

χρησιµοποιηθέντων κεφαλαίων. 

Οι Αριθµοδείκτες Ρευστότητας που θα εξετάσουµε για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Αριθµοδείκτης Τύπος υπολογισµού Αποδεκτή τιµή 

Έµµεση Ρευστότητα 
(ΕΡ) ΕΡ = 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

 ≈ 2 

Άµεση Ρευστότητα 
(ΑΡ) ΑΡ = 

Κ.Ε. - Αποθέµατα
Β.Υ. - Προκαταβολές Πελατών

 ≥ 1 

Ταµειακή Ρευστότητα 
(ΤΡ) ΤΡ = 

Χρεόγραφα + Διαθέσιµα
Β.Υ. - Προκαταβολές Πελατών

 ≥ 0,5 
 

 

Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Turnover Ratios) 
 

Το χρονικό διάστηµα από τη δηµιουργία ενός στοιχείου κεφαλαίου κίνησης µέχρι την 

µετατροπή του σε ρευστά διαθέσιµα ή σε κάποια άλλα ρευστοποιήσιµα στοιχεία ονοµάζεται 

κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι αριθµοδείκτες αυτοί, γνωστοί και ως Αριθµοδείκτες 

Ανακύκλωσης, υπολογίζουν τη συχνότητα της ανακύκλωσης των κεφαλαίων κίνησης µέσα 

στο έτος. Η χρησιµότητα του δείκτη αυτού κρίνεται αναγκαία γιατί συµπληρώνει την 

αδυναµία των Αριθµοδεικτών Ρευστότητας, η οποία σχετίζεται µε τη στατικότητα που 

παρουσιάζουν. 
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Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούµε µόνο µε τους δύο από τους τρείς βασικούς 

αριθµοδείκτες, καθώς οι υπό έρευνα εταιρείες προσφέρουν επί τω πλείστον υπηρεσίες, κάτι 

που σηµαίνει πως ο αριθµός των αποθεµάτων είναι ασήµαντος. 

Οι Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας που θα εξετάσουµε για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
Αριθµοδείκτης Τύπος Υπολογισµού Μορφή 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Απαιτήσεων (ΚΤΑ) ΚΤΑ = 

Πωλήσεις
Μέσος Όρος Απαιτήσεων

 Φορές/έτος 

Διάρκεια Απαιτήσεων Διάρκεια Απαιτήσεων = 
365
ΚΤΑ

 Μέρες 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Προµηθευτών (ΚΤΠ) ΚΤΠ = 

Κόστος Πωληθέντων
Μέσος Όρος Προµηθευτών

 Φορές/έτος 

Διάρκεια Προµηθευτών Διάρκεια Προµηθευτών = 
365
ΚΤΠ

 Μέρες 

  



30 
 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Return Ratios) 
 

Η εξέταση των Αριθµοδεικτών Αποδοτικότητας καθίσταται αναγκαία γιατί µέσω 

αυτών µετράται η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης και η ικανότητα της επιχείρησης να 

επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. Με αυτόν τον τρόπο, αποτελούν 

βασικό κριτήριο για την πορεία των µελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες 

συνδέονται άµεσα µε τα κέρδη και τα επενδυθέντα κεφάλαια. 

Οι Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας που θα εξετάσουµε για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Αριθµοδείκτης Τύπος υπολογισµού Μορφή 

Αποδοτικότητα Συνολικών 
Κεφαλαίων (ΑΣΚ) 

ΑΣΚ = 
Καθαρά Κέρδη
Ενεργητικό

 x 100 % 

Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων (ΑΙΚ) 

ΑΙΚ = 
Καθαρά Κέρδη
Ίδια Κεφάλαια

 x 100 % 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Ενεργητικού (ΚΤΕ) 

ΚΤΕ = 
Πωλήσεις
Ενεργητικό

 Φορές/έτος 

Ζωή Ενεργητικού Ζ.Ε. = 
365
ΚΤΕ

  Ηµέρες 

Λειτουργικό Περιθώριο 
Κέρδους (ΛΠΚ) 

ΛΠΚ = 
Κέρδη προ Φόρων & Τόκων

Πωλήσεις
 x 100 % 

(Λειτ.) Αποδοτικότητα 
Ενεργητικού (EBIT2) 

Αποδ. Ενεργ. = 
EBIT

Ενεργητικό
 x 100 % 

Δείκτης 
Χρηµατοοικονοµικής 
Μόχλευσης (ΔΧΜ) 

ΔΧΜ = 
Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια

 Τιµή 

 

 

Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (Capital Structure Ratios) 
 

Οι Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, γνωστοί και ως Αριθµοδείκτες Δοµής 

Κεφαλαίων, µας δείχνουν την προέλευση των πηγών χρηµατοδότησης της επιχείρησης καθώς 

και τη σύνθεση των κεφαλαίων αυτής. Είναι σαφές, λοιπόν, πως έχουν άµεση σχέση µε τα 

ξένα κεφάλαια τα οποία µε τη σειρά τους διευκολύνουν την επιχείρηση χωρίς όµως να 

                                                        
2 Ε.Β.Ι.Τ.: Earnings Before Interest &Tax (µτφ.: Κέρδη προ φόρων & τόκων) 
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εξαλείφονται οι κίνδυνοι αφού η µη εξόφληση τους µπορεί να αποφέρει τη χρεοκοπία της 

εταιρείας. 

Οι κυριότεροι Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης εξετάζουν τη σχέση ιδίων 

και ξένων κεφαλαίων και παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

Τύπος υπολογισµού Μορφή 

Ίδια Κεφάλαια
Ενεργητικό

 
Τιµή 

ή 

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) 

Συνολικές Υποχρεώσεις
Ενεργητικό

 

Ξένα Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια

 

 

 

Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες 
 

Οι επενδυτικοί αριθµοδείκτες εξετάζουν τη µερισµατική πολιτική της επιχείρησης, 

δηλαδή θέµατα που αφορούν τη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη προς διάθεση. Οι 

πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν τόσο τους ήδη υπάρχοντες όσο και τους δυνητικούς 

µετόχους που ενδιαφέρονται να αγοράσουν µετοχές της εταιρείας. 

Οι κυριότεροι Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες είναι οι εξής: 

• Ονοµαστική Τιµή Μετοχής (Nominal Value per Share) 

• Λογιστική Αξία Μετοχής (Accounting or Book Value per Share) 

• Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share) 

• Μέρισµα ανά Μετοχή (Dividend per Share) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΓΕΘΩΝ 
 

4.1 Εισαγωγικά 
 

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί το κυρίως σώµα της ανάλυσης η οποία πραγµατοποιείται 

στην παρούσα εργασία. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο η ανάλυση 

αριθµοδεικτών θα είναι η κύρια µέθοδος χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης που θα ακολουθηθεί, 

ωστόσο οι συγκριτικοί πίνακες που θα ακολουθήσουν στις επόµενες ενότητες θα φέρουν 

χαρακτηριστικά και Διαστρωµατικής και Διαχρονικής Ανάλυσης, αφού οι πίνακες θα 

παρουσιάζουν και τη χρονική πορεία των αριθµοδεικτών και θα παραθέτουν τις τιµές των 

δεικτών µε τέτοιο τρόπο ώστε η σύγκριση να γίνεται µε τον πιο εύκολο τρόπο. 

Η ανάλυση και σύγκριση των αριθµοδεικτών που ακολουθεί θα χωριστεί σε τέσσερις 

επιµέρους ενότητες στις οποίες θα γίνει: 

• Ανάλυση Ρευστότητας 

• Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

• Ανάλυση Αποδοτικότητας και 

• Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. 

Οι παραπάνω επιµέρους αναλύσεις αριθµοδεικτών θα περιλαµβάνουν παράθεση των 

τιµών των δεικτών σε πίνακες, των οποίων τα χαρακτηριστικά αναφέρθησαν παραπάνω, 

συνοδευόµενη από διαγραµµατική απεικόνιση της χρονικής πορείας των τιµών των δεικτών 

και των δύο εταιρειών. Οι µεταβολές των τιµών των αριθµοδεικτών, µαζί µε τα πρώτα 

συµπεράσµατα που θα εξάγονται από τις επιµέρους αναλύσεις θα ερµηνεύονται αµέσως µετά 

την παρουσίαση της χρονικής πορείας των αριθµοδεικτών που θα περιλαµβάνει κάθε 

ανάλυση ξεχωριστά. 
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4.2 Ανάλυση Ρευστότητας 
 

Η ανάλυση και η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των «BLUE STAR 

FERRIES» και των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ» ξεκινά µε τον προσδιορισµό της ικανότητας 

αποπληρωµής των υποχρεώσεων των δύο εταιριών και την εύρεση αυτής που έχει την 

καλύτερη ικανότητα εκ των δύο. Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν στην 

ανάλογη ενότητα του 3ου κεφαλαίου και οι τιµές τους, υπολογισµένες βάσει των 

δηµοσιευµένων στοιχείων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εµφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης/Ετ. Β.S.F3 M.L. B.S.F. M.L. B.S.F. M.L. 
Ε.Ρ.4 0,95 0,60 5,17 0,78 4,84 1,04 
Α.Ρ. 0,93 0,56 5,10 0,74 4,79 1,00 
Τ.Ρ. 0,07 0,19 0,32 0,30 1,13 0,40 

 

                                                        
3 Ακρωνύµια Εταιρειών: Β.S.F.: Blue Star Ferries, M.L.: Minoan Lines. 
4 Ακρωνύµια Αριθµοδεικτών Ρευστότητας: E.Ρ.: Έµµεση Ρευστότητα, Α.Ρ.: Άµεση Ρευστότητα, Τ.Ρ.: Ταµειακή 
Ρευστότητα.  
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Στις παραπάνω ενδείξεις θεωρούνται αναγκαίες οι κάτωθι παρατηρήσεις: 

• Η κατακόρυφη αύξηση στις τιµές του δείκτη Έµµεσης Ρευστότητας στην 

«BLUE STAR FERRIES» οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση στο συνολικό 

οφειλόµενο ποσό σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 133,6 εκατ. ευρώ το 

2013 σε 24 εκατ. ευρώ το 2014. Η πτώση αυτή προήλθε από µετατροπή 

µεγάλου µέρους του παραπάνω ποσού σε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το 

ίδιο χαρακτηριστική είναι και η αύξηση του συνόλου των τελευταίων από 

περίπου 1 εκατ. ευρώ το 2013 σε 129 εκατ. ευρώ το 2014. 

• Οι τιµές των δεικτών Άµεσης Ρευστότητας είναι σχεδόν ίσες µε αυτές των 

δεικτών Έµµεσης Ρευστότητας λόγω της µη ύπαρξης σηµαντικού µέρους στο 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό που να αφορά Αποθέµατα. Η παρούσα παρατήρηση 

αφορά και τις δύο εταιρίες, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα του εµπορίου. 

• Η µεγάλη αύξηση του δείκτη Ταµειακής Ρευστότητας στην «BLUE STAR 

FERRIES» οφείλεται στη µεγάλη αύξηση των Ταµειακών Διαθεσίµων από 7,7 

εκατ. ευρώ το 2014 σε 35,1 εκατ. ευρώ το 2015.  Με µια γρήγορη µατιά στην 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών της «BLUE STAR» για το έτος 2015 γίνεται 

αντιληπτό πως η µεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται κυρίως σε ταµειακές εισροές 

από τη Λειτουργική Δραστηριότητα της «BLUE STAR». 

• Οι τιµές στους δείκτες της «MINOAN LINES» παρόλο που βρίσκονται σε 

ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, βρίσκονται σε σταδιακή άνοδο. Αυτό προέρχεται 

κυρίως από τη µεγάλη µείωση των βραχυπρόθεσµων οφειλών από 101,2 εκατ. 

ευρώ το 2013 σε 67,4 εκατ. ευρώ το 2014 και 61,5 εκατ. ευρώ το 2015,  λόγω 

τακτοποίησης υποχρεώσεων προς πιστωτές και εξόφλησης βραχυπρόθεσµου 

δανείου της εταιρίας. 

Συγκρίνοντας λοιπόν, τις δύο αυτές εταιρίες βάσει των παραπάνω, σε επίπεδο 

Ρευστότητας, ήτοι ικανότητας αποπληρωµής υποχρεώσεων, η «BLUE STAR FERRIES» είναι 

εµφανώς πολύ καλύτερη σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ως άνω ανάλυσης, καθώς την 

τελευταία περίοδο χειρίστηκε µε καλύτερο τρόπο τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις της, 

γιγαντώνοντας µε αυτό τον τρόπο, το Κεφάλαιο Κίνησής της. Η «MINOAN LINES», φέρεται 

να είναι σε χειρότερη θέση ως προς τη Ρευστότητα, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν πως 

βρίσκεται σε µια περίοδο ανάκαµψης, η πορεία της οποίας ίσως απασχολήσει την ανάλυση 

και στις επόµενες ενότητες. 
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4.3 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται επικέντρωση στην συχνότητα ανακύκλωσης βασικών 

στοιχείων στις αναλυόµενες εταιρίες. Αυτά είναι οι Απαιτήσεις και οι Υποχρεώσεις. Τα 

παρακάτω στοιχεία θα καθορίζουν το πόσο συχνά ανανεώνονται (κοινώς εισπράττονται ή 

αποπληρώνονται) οι Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες και οι Υποχρεώσεις σε 

προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές. Για την εύκολη ερµηνεία των παρακάτω ενδείξεων οι 

τιµές των αριθµοδεικτών Κυκλοφοριακής Ταχύτητας θα παρουσιαστούν µέσω δύο «µονάδων 

µέτρησης», δηλαδή µέσω φορών ανακύκλωσης ανά έτος και µέσω ηµερών ανά ανακύκλωση, 

όπως δηλαδή παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3. Οι προαναφερθείσες ενδείξεις είναι οι 

παρακάτω: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης / Εταιρία B.S.F. M.L. B.S.F. M.L. B.S.F. M.L. 
Κ.Τ. Απαιτήσεων 13,36 4,46 9,17 5,35 9,66 5,12 
Διάρκεια Απ. 27 82 40 68 38 71 

Κ.Τ. Υποχρεώσεων 10,57 1,51 10,35 2,41 12,76 2,72 
Διάρκεια Υπ. 35 241 35 151 29 134 
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Οµοίως µε την προηγούµενη ανάλυση, σηµειώνονται τα παρακάτω: 

• Οι δύο εταιρίες παρουσιάζουν υψηλές τιµές κυκλοφοριακής ταχύτητας ως προς της 

απαιτήσεις. Η εξήγηση όµως είναι πολύ απλή. Και οι δύο εταιρίες παρουσιάζουν 

υψηλή κίνηση όσο αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων όχι µόνο σε ταξιδιωτικούς 

πράκτορες και ταξιδιωτικές εταιρίες (tour operators κ.ο.κ.) όπου διενεργούνται 

συναλλαγές χονδρικής, αλλά και σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες). Οι συγκεκριµένοι 

πελάτες, που αποτελούν και το µεγαλύτερο target group των ακτοπλοϊκών εταιριών 

καταβάλλουν άµεσα το αντίτιµο των εισιτηρίων γεγονός που δεν αφήνει καµία 

απαίτηση υπέρ του πωλητή. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ακτοπλοϊκές 

εταιρίες έχουν κάποιες µεσοπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες/συνεργάτες όπως 

επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται συγκεκριµένους τοµείς του στόλου όπως 

επιχειρήσεις εστίασης. 

• Η πολύ µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στις τιµές κυκλοφοριακής ταχύτητας 

(κυρίως αυτής των απαιτήσεων) ανάµεσα στις δύο εταιρίες οφείλεται σε δύο λόγους. 

Ο πρώτος βρίσκεται στην επίσης µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στο διαθέσιµο 

κεφάλαιο κίνησης της καθεµίας. Οι ισολογισµοί των δύο εταιριών µαρτυρούν πολύ 

εύκολα αυτή τη διαφορά. Ο άλλος λόγος ενδέχεται να είναι η πολιτική των δύο 

εταιριών σχετικά µε τους πελάτες της (εκτός αυτών που αγοράζουν ακτοπλοικά 

εισιτήρια, αναφέρθηκε παραπάνω). Προφανώς η Blue Star Ferries δεν επιτρέπει 

µεγάλες προθεσµίες πίστωσης και παράλληλα φροντίζει να τακτοποιεί άµεσα τις 

υποχρεώσεις της στους πιστωτές της. Η Minoan Lines όµως δεν παρουσιάζει ανάλογη 

εικόνα. Παρόλο που πετυχαίνει µεγάλες περιόδους πίστωσης από τους πιστωτές της 

δεν εισπράττει γρήγορα όσα αξιώνει από τους χρεώστες της. Κάθε πορεία ωστόσο 

στην διαχείριση τέτοιων υποθέσεων είναι προϊούσα της στρατηγικής που χαράζει η 

επιχείρηση στην αρχή κάθε περιόδου βραχείας, µέσης ή µακράς διάρκειας. 

• Στον τοµέα των υποχρεώσεων όµως οι δύο εταιρίες παρουσιάζουν χαωτικές διαφορές. 

Η διαφορά της τάξης των 9 και πλέον µονάδων που σηµειώνεται το 2013 και το 2015 

οφείλεται στη σηµαντικά υψηλότερη ρευστότητα της B.S.F. σε σχέση µε αυτή της 

Minoan Lines κυρίως από το 2014 και µετά. Η µετατροπή των υποχρεώσεων από 

βραχυπρόθεσµες σε µακροπρόθεσµες τη βοήθησε στο να διευθετεί τις υποχρεώσεις 

της ευκολότερα. Στον αντίποδα, η Minoan αύξησε µε σταθερό ρυθµό τη συχνότητα 

ικανοποίησης των υποχρεώσεών της αλλά ακόµα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα 

λόγω της χαµηλότατης ταµειακής ρευστότητας, η οποία δεν της επιτρέπει πολλές και 

ογκώδεις κινήσεις των χρηµατικών της διαθεσίµων. 
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Η εικόνα που παρουσιάζει, λοιπόν, µε τον πιο παραστατικό τρόπο το διάγραµµα και οι 

σχετικοί αριθµοδείκτες την περίοδο 2013-2015 είναι προφανής. Και οι δύο εταιρίες µπορούν 

να χειριστούν όπως φαίνεται και τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους έχοντας πάντα, 

βέβαια, το βλέµµα τους στραµµένο περισσότερο στην διευθέτηση των υποχρεώσεών τους, 

δεδοµένου εννοείται και του γεγονότος ότι το 2015 επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση 

κεφαλαίων, ιδίως σε ενδοκοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 



4.4 Ανάλυση Αποδοτικότητας 
 

Αυτή η ενότητα είναι ίσως πιο σηµαντική, όχι µόνο του κεφαλαίου αλλά και της όλης 

ανάλυσης. Εδώ θα δούµε αν και πόσο οι εταιρίες που συγκρίνουµε κερδίζουν ή χάνουν το 

κεφάλαιο που επενδύεται σε αυτές. Επίσης θα φανεί κατά πόσο τα κεφάλαια που 

επενδύθηκαν σε αυτές από άλλους οργανισµούς ή φορείς τις βοήθησαν στην προσπάθεια 

επίτευξης της επιθυµητής απόδοσης των ιδίων εταιρικών κεφαλαίων. Προτού αναλυθεί σε 

βάθος η κεφαλαιακή απόδοση των δύο εταιριών καθώς και η σύγκριση αυτών, είναι 

προτιµότερο αυτή πρώτα να αποτυπωθεί στους παρακάτω πίνακες και διαγράµµατα.   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Έτος 2013 2014 2015 

Δείκτης/Εταιρία B.S.F M.L B.S.F M.L B.S.F M.L 
Αποδ. Συνολικών 
Κεφαλαίων 2,18% -3,38% 4,47% -0,40% 3,79% 3,27% 
Αποδ. Ιδίων 
Κεφαλαίων 3,45% -8,60% 7,28% -0,90% 6,11% 6,49% 

Αποδ. Πωλήσεων 6,04% -11,64% 12,38% -1,34% 10,37% 10,00% 
Λειτουργικό 

Περιθώριο Κέρδους 9,60% -7,16% 15,47% -0,04% 22,18% 9,60% 
Αποδοτικότητα 
Ενεργητικού (µε 

βάση τα κέρδη προ τόκων 
και φόρων – EBIT) 

3,46% -2,08% 5,60% -0,01% 8,10% 3,14% 
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Για τους τρεις πίνακες µετά διαγραµµάτων παραπάνω κρίνεται απαραίτητο να 

σηµειωθούν τα παρακάτω: 

• Οι δείκτες αποδοτικότητας µε αρνητικό πρόσηµο που αφορούν τη Minoan 

Lines οφείλονται στις ζηµιές που σηµείωσε η εταιρία το 2013 και το 2014. Η 

ανάκαµψή της από το 2015 και έπειτα φέρνει τους δείκτες αποδοτικότητας σε 

θετικό πρόσηµο, αφού πλέον κερδίζει από τα κεφάλαιά της. 

• Λόγω της πολύ καλής εικόνας που παρουσιάζει στα αποτελέσµατά της, η Blue 

Star Ferries διατηρεί και την αποδοτικότητα τον κεφαλαίων της σε πολύ καλό 

επίπεδο. Το 2015, ωστόσο εµφανίζεται µια οριακή κάµψη σε τιµές ορισµένων 

δεικτών λόγω των συνθηκών που αναφέρθηκαν και στις προηγούµενες 

ενότητες. 

• Το Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους και στις δύο εταιρίες αυξάνεται ραγδαία 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο, αλλά για διαφορετικό λόγο για την κάθε µία. 

Στην B.S.F. το ύψος του κύκλου εργασιών σηµείωσε µικρότερη αύξηση από 

αυτή των κερδών προ φόρων και τόκων. Στη M.L. όµως τέτοια κέρδη δεν 

υπήρχαν αλλά απεναντίας υπήρχαν ζηµιές, οι οποίες ωστόσο µέσα στο 2014 

εξανεµίστηκαν και έδωσαν τη θέση τους σε κέρδη, τα οποία βέβαια ήταν 

µικρότερα από αυτά τις Blue Star Ferries. Όµοια ωστόσο εικόνα µε την 
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παραπάνω παρουσιάζει η πορεία του κύκλου εργασιών της Μ.L. µε σταδιακή 

άνοδό του µε την πάροδο των οικονοµικών χρήσεων. 

• Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού είναι χαµηλή και στις δύο εταιρίες 

καθώς το κέρδος από τα πάγια κυρίως στοιχεία (assets), δηλαδή τα ίδια τα 

πλοία που κατέχουν οι εταιρίες, κτώνται σε µακροπρόθεσµο χρονικό πλάνο. 

• Τέλος, ο Δείκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης, αν και θα είναι σηµείο 

σύγκρισης των δύο εταιριών και στην επόµενη ενότητα, δείχνει στην παρούσα 

πώς η εξέλιξη της απόδοσης των κεφαλαίων βοήθησε στην διατήρηση της εκ 

των έξω χρηµατοδότησης της Blue Star Ferries, καθώς και στην περαιτέρω 

βελτίωση της εικόνας της Minoan Lines (στα διαγράµµατα αποτυπώνεται 

εκτενώς η εξέλιξη αυτή). 

Η ανάλυση αποδοτικότητας, λοιπόν, µε τη σωρεία δεικτών που έθεσαν σε σύγκριση 

την κερδοφορία των εταιριών έδειξαν ότι το χάσµα που χώριζε το µέγεθος κερδοφορίας τους 

γεφυρώθηκε, καθιστώντας τη Minoan Lines που µε την πάροδο των οικονοµικών χρήσεων 

έχανε µεγάλες ποσότητες από το κεφάλαιό της, µία ανταγωνιστική οντότητα, συγκρίσιµη µε 

την Blue Star Ferries. Η επόµενη και τελευταία ενότητα, θα κάνει ακόµα πιο ξεκάθαρη αυτή 

την εικόνα.   
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4.5 Κεφαλαιακή Διάρθρωση 
 

Η τελευταία ενότητα αυτής της ανάλυσης θα παρουσιάσει την εικόνα των κεφαλαίων 

των δύο εταιριών, ιδίων και ξένων, σε απλές τιµές, οι οποίες όµως θα αποτυπώνουν την 

κεφαλαιακή δοµή των εταιριών ως συγκρίσιµα µεγέθη, ενώ παράλληλα θα εµφανίζουν το 

κατά πόσο η µόχλευση που παρουσιάζουν οι εταιρίες αποτελεί κίνδυνο για τη βιωσιµότητα 

των εταιριών, ιδίως στην περίοδο που αναλύεται, διότι κατά τη διάρκειά της η οικονοµική 

κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη άγγιξε το απόγειό της. Τα παρακάτω διαγράµµατα 

εξηγούν τη σηµαντικότητα των παραπάνω: 

Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 
 2013 2014 2015 
 B.S.F. M.L. B.S.F. M.L. B.S.F. M.L. 
Ίδια 

Κεφάλαια / 
Ενεργητικό 

0,63 0,39 0,61 0,46 0,62 0,50 

Ξένα 
Κεφάλαια / 
Ενεργητικό 

0,37 0,61 0,39 0,54 0,38 0,50 

Ξένα 
Κεφάλαια / 
Ίδια 

Κεφάλαια 

0,58 1,54 0,62 1,14 0,61 0,97 

Μόχλευση 1,58 2,54 1,62 2,14 1,61 1,97 
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Από τους ως άνω πίνακες και διαγράµµατα συµπεραίνονται τα εξής: 

• Οι εταιρίες στην αρχή της αναλυόµενης περιόδου παρουσιάζουν µια εκ 

διαµέτρου αντίθετη κεφαλαιακή εικόνα. Η Blue Star Ferries έχει εµφανή 

στήριξη στα ίδια κεφάλαια, απόρροια της υψηλής αποδοτικότητας τους (βλ. 

προηγ. ενότητα) και δεν επιλέγει να εισάγει κεφάλαια από εξωτερικούς 

πόρους, όπως η Minoan Lines, η οποία έχοντας υψηλές κεφαλαιακές απώλειες 

από τη δραστηριότητά της (ζηµιές – εξ ων και τα αρνητικά ποσοστά 

αποδοτικότητας κεφαλαίων). Οι ζηµιές αυτές δηµιούργησαν το κενό αυτό, το 

οποίο, βάση επιλογών της ίδιας της εταιρίας, καλύπτονταν από ξένα 

κεφάλαια5. 

• Η µεγάλη αλλαγή στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Minoan Lines µε κύριο 

χαρακτηριστικό της την πτώση στις τιµές µόχλευσης είναι απόρροια της 

µετατροπής των ζηµιών της σε κέρδη τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν µε 

αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να είναι πιο συγκρίσιµο µέγεθος µε τα ξένα. Η 

εικόνα του δείκτη µόχλευσης επίσης επηρεάστηκε από τα παραπάνω γεγονότα. 

Η κεφαλαιακή εικόνα, εν κατακλείδι, και στις δύο επιχειρήσεις µπορεί να θεωρηθεί 

ακόµα και φυσιολογική αφού η Blue Star Ferries, ως κερδοφόρα επιχείρηση επί σειρά ετών 

είναι λογικό να έχει χαµηλή εξάρτηση από «ξένες» επενδύσεις ενώ στον αντίποδα η Minoan 

                                                        
5 Σε περίπτωση ζηµίας, ωστόσο, υπάρχει και η επιλογή κάλυψής της από τους ίδιους τους επενδυτές-εταίρους 
µέσω Α.Μ.Κ. (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Η επιλογή όµως, δεδοµένων και των συνθηκών της 
αναλυόµενης περιόδου δεν συναντάται σε πολλές εταιρίες, πόσο µάλλον στο χώρο της ναυτιλίας. 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

2013 2014 2015 

Κεφαλαιακή Διάρθρωση - Διάγραµµα ΙΙ 

Ξ.Κ. / Ι.Κ. B.S.F. Ξ.Κ. / Ι.Κ. M.L. Δ.Χ.Μ. B.S.F. Δ.Χ.Μ. M.L. 



46 
 

παρά τις µη ενθαρρυντικές ενδείξεις από άποψης κερδοφορίας δεν υπερβαίνει κατά πολύ τις 

φυσιολογικές τιµές µόχλευσης (βλ. Κεφάλαιο 3). Ας µείνει, επίσης, υπόψη,  ότι όπως και η 

B.S.F., έτσι και η Minoan Lines θυγατρική εταιρία, ήτοι µέλος οµίλου, πράγµα που σηµαίνει 

ότι η µητρική-ιδιοκτήτρια εταιρία6 µπορεί να καλύψει οποιεσδήποτε χρηµατοοικονοµικές 

«τρύπες» ενδοοµιλικά. 

Η ανάλυση που παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο µπορεί να συνοψιστεί µε τον 

παρακάτω απλοϊκό τρόπο. Αν, λοιπόν, παροµοιαζόταν ο τοµέας της επιβατικής ναυτιλίας µε 

έναν αγώνα δρόµου διηνεκούς διαρκείας, τότε µέσα στο διάστηµα του αγώνα που 

εξετάζουµε, ο «δροµέας» Blue Star Ferries, διατηρεί µια πρωτοπορία σταθερή και 

αµετάβλητη παρά τα όποια εµπόδια του παρουσιαστούν, την ώρα που ο «δροµέας» των 

Μινωικών Γραµµών προσπαθεί να καλύψει την απόσταση που τον χωρίζει από τον 

προπορευόµενο, σηµειώνοντας µάλιστα και επιτυχία µέχρι έναν βαθµό. Το τι κρύβει όµως 

αυτός ο «αγώνας», από πλευράς είτε του status quo της ναυτιλίας και της εθνικής και 

παγκόσµιας οικονοµίας είτε των πεπραγµένων των δύο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια και 

µετά την αναλυόµενη περίοδο, παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο. 

  

                                                        
6 Στην προκειµένη περίπτωση, η Grimaldi Group. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

5.1 Η Ανταπόκριση των Εταιριών στην Οικονοµική Κρίση Βάσει 
της Ανάλυσης 
 

Στα τέλη του 2015 όπου και τελειώνει το διάστηµα ανάλυσης των Blue Star Ferries 

και Minoan Lines, και οι δύο εταιρίες έχουν να αντιµετωπίσουν δύσκολες συνθήκες στον 

κλάδο της ναυτιλίας. Εντός Ελλάδας, η οικονοµία προσπαθεί να ανακάµψει δυνάµει  

περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων7 και γενικευµένης αβεβαιότητας στους τοµείς της 

επιχειρησιακής στρατηγικής και των επενδύσεων. Ήταν προφανές πως και ο τραπεζικός 

κλάδος αλλά και άλλοι πιθανοί συνεργάτες είτε των παραπάνω, είτε άλλων παρόµοιων 

οντοτήτων δεν ήξεραν αν µπορούσαν να εµπιστευτούν µια ελληνική επιχείρηση δεδοµένων 

των χρηµατοοικονοµικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν. 

Γι’ αυτό λοιπόν για να κριθεί και η ανταπόκριση των εταιριών σε συνθήκες κρίσης 

αλλά και αν µπορεί έστω και µία από τις δύο φερέγγυα προς οποιονδήποτε πιθανό συνεργάτη, 

χρεώστη ή πιστωτή είναι απαραίτητο κάποιος να αναρωτηθεί τα εξής: Έχουν οι εταιρίες αυτές 

διαθέσιµα χρήµατα για να ανταποκριθούν σε παρούσες και µελλοντικές ανάγκες έγκαιρα; 

Βγάζουν από τις δραστηριότητές τους τα απαραίτητα κέρδη για να µπορέσουν να τις 

επεκτείνουν ή να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους; Βρίσκονται σε καλά επίπεδα 

δανεισµού ή κινδυνεύουν µε χρεοκοπία λόγω υπέρογκης δανειοδότησης; 

Οι πρώτες απαντήσεις στα ως άνω θα δοθούν από την Blue Star Ferries και τις τιµές 

των αριθµοδεικτών που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση. Είναι παραπάνω, λοιπόν από 

προφανές πως µπορεί και µε το παραπάνω να ανταποκριθεί στις ανάγκες έχοντας πάντα 

διαθέσιµο ρευστό, το οποίο αποκτάται µε ταχείς ρυθµούς. Στις τρεις αυτές διαχειριστικές 

περιόδους, επίσης, οι δραστηριότητές της Blue Star Ferries της απέφεραν µεγάλα κέρδη τα 

οποία µάλιστα σε ορισµένες πτυχές της ανάλυσης εµφανίζονται αυξανόµενα. Τα κέρδη αυτά 

όπως είναι φυσιολογικό κεφαλαιοποιήθηκαν κρατώντας σε εξαιρετικά χαµηλά για την εποχή 

και τις συνθήκες της τα ύψη δανειοδότησης, επιτυγχάνοντας βέβαια αυτό που δύσκολα 

κάποια εταιρία θα πετύχαινε τέτοια εποχή: µία σχετική οικονοµική αυτάρκεια. 

                                                        
7 Επιβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2015, µέσω αναταραχής του τραπεζικού τοµέα και λόγω της διεξαγωγής 
εκτάκτου δηµοψηφίσµατος την 5η του ανωτέρω µήνα. 



49 
 

 Οι Μινωικές Γραµµές, στον αντίποδα, ξεκίνησαν αυτήν την «τριετία» δεν είχαν την 

ανάλογη εικόνα µε την Blue Star. Ωστόσο, είχε µια περιορισµένη δυνατότητα «κίνησης» των 

διαθέσιµων χρηµάτων της, τόση ώστε να µπορεί να καλύπτει βραχυπρόθεσµες ανάγκες. Η µη 

γρήγορη ικανοποίηση των απαιτήσεών της είναι ένας προφανής λόγος για το παραπάνω8. 

Βέβαια η εικόνα αυτή δεν θα µπορούσε να επηρεάσει τη συνολική οπτική της εταιρίας αν δεν 

υπήρχαν οι ζηµιές των πρώτων δύο διαχειριστικών περιόδων που δηµιουργούσαν «κενά» στο 

κεφάλαιο, τα οποία έπρεπε να καλυφθούν από εξωτερικές πηγές (δάνεια κλπ). Όµως, πρέπει 

να γίνει αποδεκτό ότι στο τέλος της αναλυόµενης τριετίας η Minoan παρουσιάζει σηµάδια 

βελτίωσης και ανάκαµψης σε όλους τους τοµείς. 

Τελικώς, αν κάποιος έψαχνε µια µονολεκτική απάντηση για όλα τα παραπάνω 

ερωτήµατα εκείνη την περίοδο αυτή είναι ένα «ναι». Και αυτό γιατί παρά το ρίσκο που ίσως 

να έπαιρνε κανείς επενδύοντας σε αυτές, ιδίως στην πιο «προβληµατική» Minoan, οι 

απολαβές από το ρίσκο αυτό θα ήταν µεγάλες όχι µόνο της βελτιωµένης εικόνας που 

παρουσιάζουν και οι δύο στα τέλη του 2015, αλλά και του γεγονότος ότι και οι δύο είναι 

προσοδοφόρες εταιρίες µε µεγάλο µερίδιο αγοράς οι οποίες έχοντας καλή αξιοποίηση είναι 

δυνατή ακόµα µεγαλύτερη γιγάντωση των κερδών τους.  

                                                        
8 Βλ. Ενότητα 4.3. 
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5.2 Το τελικό συµπέρασµα οδηγός για τις µελλοντικές εξελίξεις 
 

Η γενική κατακλείδα της παρούσας εργασίας θα µπορούσε να ήταν προφανής. Να 

λεγόταν, δηλαδή ότι καλύτερη εταιρία από τις δύο είναι η Blue Star Ferries και να κλείσει η 

εργασία σε αυτό το σηµείο. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορές των δύο εταιριών 

ολοένα και µικραίνουν. Αν δοθεί προσοχή στα διαγράµµατα του κεφαλαίου 4, θα διαπιστωθεί 

πως οι γραµµές προς το τέλος ορισµένων διαγραµµάτων συγκλίνουν, αποδίδοντας µε 

παραστατικό τρόπο το ότι έστω και µε αργό τρόπο, η Minoan Lines προσπαθεί και ως ένα 

βαθµό καταφέρνει να φτάσει την Blue Star Ferries τουλάχιστον ως προς την κερδοφορία. 

Όσον αφορά το µέλλον όµως αυτό κρύβει ναι µεν σταθερότητα αλλά και παγίδες. 

Σταδιακά η αβεβαιότητα σχετική µε τις χρηµατοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες θα 

µειωθεί καθώς επιτυγχάνεται ανάπτυξη σε πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

του τουρισµού και της ναυτιλίας. Το ίδιο όµως αυξάνεται και ο ανταγωνισµός της τελευταίας. 

Οι χερσαίες και αεροπορικές µεταφορές αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό προκαλώντας τις 

ναυτιλιακές σε µία αναµέτρηση µε τον κάθε συµµετέχοντα να έχει ίδιες πιθανότητες 

επικράτησης. Σε αυτήν την αναµέτρηση καλούνται να συµµετάσχουν και οι Blue Star Ferries 

και Minoan Lines µε την ανάγκη για επικράτηση στην αγορά και επίτευξη κέρδους να είναι 

µεγάλη. 
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