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Εμπορική Τράπεζα, στην οποία εργάζομαι τα τελευταία 7 χρόνια. Θεωρώ ότι 
υπηρεσίες, οι οποίες ενθαρρύνουν την εξέλιξη και την περαιτέρω εκπαίδευση του 
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αγωνία, με τη οποία τους επιβάρυνα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η συγκεκριμένη εργασία μελετά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 
συγχώνευσης μεταξύ των 2 ακτοπλοϊκών εταιρειών της Κρήτης, ΑΝΕΚ και 
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 1999.  
Η επιλογή της συγκεκριμένης συγχώνευσης έγινε προκειμένου να πληρούνται 
κάποιες παράμετροι που τέθηκαν: να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια 
πριν και να υπάρχουν δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις δύο χρόνια πριν τη 
συγχώνευση, μια εκ των δύο εταιρειών να είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., η συγχώνευση 
να μην έχει γίνει τμηματικά και να μην έχει πραγματοποιηθεί άλλο παρόμοιο γεγονός 
που να αφορά τις εν λόγω εταιρείες κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.. 
Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που απασχολεί τους αναλυτές τα τελευταία 30 
χρόνια, σχετικά με την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των εξαγορών και των 
συγχωνεύσεων, είναι κατά πόσο δημιουργούν ή καταστρέφουν αξία για τους 
μετόχους, με δεδομένο ότι η πιο απλουστευμένη υπόθεση για τις Σ&Ε είναι ότι δύο ή 
περισσότερες εταιρείες ενωμένες σε μία είναι καλύτερα από ότι καθεμιά ξεχωριστά.  
Στην προσπάθειά τους να απαντήσουν το πιο πάνω ερώτημα, ανέπτυξαν 2 βασικές 
μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος, η οποία ονομάζεται μέθοδος μη κανονικών αποδόσεων 
(event study analysis ή abnormal returns methodology), που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 
μετά την αποδοχή της θεωρίας των Αποτελεσματικών Αγορών του Fama , προσπαθεί 
να εκτιμήσει την επίπτωση του γεγονότος της συγχώνευσης πάνω στον πλούτο των 
μετόχων τόσο του αγοραστή, όσο και της εταιρείας στόχου. 
Η δεύτερη μέθοδος, η οποία ονομάζεται μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής απόδοσης 
βάσει λογιστικών στοιχείων (accounting based operational performance evaluation) 
χρησιμοποιεί λογιστικά στοιχεία (κέρδη, ταμειακές ροές, χρηματοοικονομικούς 
δείκτες κλπ), όπως αυτά προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών, 
πριν και μετά τη συγχώνευση, προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένα 
συμπεράσματα. 
Η μελέτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της συγχώνευσης μεταξύ ΑΝΕΚ 
και ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ, έγινε χρησιμοποιώντας τη δεύτερη μέθοδο. Για τα έτη πριν τη 
συγχώνευση (1996 – 1998) έγινε, για τις ανάγκες της εργασίας, ενοποίηση των 
λογιστικών τους καταστάσεων των 2 εταιρειών και αντιμετωπίστηκαν ως μία, 
προκειμένου να αντληθούν μεγέθη και δείκτες συγκρίσιμοι με αυτούς που προέκυψαν 
μετά τη συγχώνευση. Για τα έτη 1999 – 2002 χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια τα 
στοιχεία της νέας ΑΝΕΚ, η οποία ήταν η αγοράστρια εταιρεία. 
Μελετήθηκαν, πέραν των λογιστικών μεγεθών (κέρδη, πωλήσεις κλπ) συγκεκριμένοι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες, τόσο για τα έτη πριν τη συγχώνευση, όσο και γι’ αυτά 
που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα:  
α) δείκτες ρευστότητας (liquidity ratios), β) διάρθρωσης κεφαλαίων (leverage ratios), 
γ) δραστηριότητας (activity ratios) και δ) αποδοτικότητας (profitability ratios). 
Εξετάζονται, επίσης, ταμειακές ροές, εξέλιξη πωλήσεων και καθαρών 
αποτελεσμάτων, καθαρής θέσης και καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Γίνεται, τέλος, 
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αναφορά στην πορεία της μετοχής της ΑΝΕΚ (η ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ δεν υπήρξε 
εισηγμένη) στο Χ.Α.Α. από την ημερομηνία εισαγωγής της (Ιανουάριος 1999) μέχρι 
την 31.12.03, δίνοντας έμφαση στην περίοδο πραγματοποίησης της συγχώνευσης, 
προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο οι επενδυτές επηρεάστηκαν από την απόφαση 
των δύο εταιρειών. 
Για την εξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
συγχώνευσης, χρησιμοποιούνται, για την περίοδο, τόσο πριν, όσο και μετά τη 
συγχώνευση τα λογιστικά μεγέθη – έτσι όπως προκύπτουν από τους Ισολογισμούς 
της – της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας 
και όχι κάποιας άλλης ακτοπλοϊκής, έγινε με το σκεπτικό ότι δραστηριοποιείται στην 
ίδια αγορά και είναι ο άμεσος ανταγωνιστής της αγοράστριας εταιρείας, άρα τα 
επενδυτικά της προγράμματα κινούνται και με γνώμονα τις κινήσεις της ΑΝΕΚ. Ας 
σημειωθεί ότι και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ είχαν κάνει πρόταση στο Δ.Σ. της 
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ πριν την ΑΝΕΚ, για συγχώνευση των δύο εταιρειών, η οποία, 
όμως, δεν έγινε δεκτή, επειδή οι μέτοχοι της ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ θεώρησαν ότι η 
ανταλλαγή των μετοχών που προτάθηκε ήταν ασύμφορη.  
Επίσης, τα στοιχεία της νέας ΑΝΕΚ (της εταιρείας, δηλ., που προέκυψε μετά τη 
συγχώνευση) συγκρίνονται και με αυτά των υπολοίπων εισηγμένων ακτοπλοϊκών 
εταιρείων (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ και 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ), οι οποίες, μαζί με την ΑΝΕΚ και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στο συγκεκριμένο κλάδο 
(αναλυτικά στοιχεία για τον κλάδο στο επιμέρους κεφάλαιο). 
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2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη. 
Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 1, 2 και 3. 
Στο κεφάλαιο 1 περιλαμβάνεται σύντομη ιστορική αναδρομή για την εμφάνιση του 
φαινομένου των εξαγορών, ενώ γίνεται αναφορά στα είδη των συγχωνεύσεων,  στους 
λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται καθώς και στους λόγους που, πολλές 
φορές, οδηγούν στην αποτυχία τους. Γίνεται, επίσης, σύντομη επισκόπηση του 
Νομικού Πλαισίου που διέπει τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις στην Ελλάδα. 
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά σε μελέτες που ασχολήθηκαν με την εξέταση της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας των συγχωνεύσεων, χρησιμοποιώντας είτε την 
πρώτη είτε τη δεύτερη μέθοδο, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και τα 
συμπεράσματα που εξήχθησαν. 
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή του κλάδου της ακτοπλοϊας και περιλαμβάνεται 
σύντομο ιστορικό των 3 εταιρειών (ΑΝΕΚ, ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ και ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ). 
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τα κεφάλαια 4 - 7.  
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η συγχώνευση, οι όροι βάσει των οποίων 
πραγματοποιήθηκε, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτήν. Στο κεφάλαιο 5 
γίνεται λόγος για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και στο Κεφάλαιο 6 
παρατίθεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών που εξήχθησαν. Το 
κεφάλαιο 7 περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της 
συγκεκριμένης συγχώνευσης. 
Το τρίτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία και στο τέταρτο μέρος 
βρίσκεται το παράρτημα, με αναλυτικούς πίνακες, Ισολογισμούς, στοιχεία κλάδου. 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τα ετήσια δελτία για κάθε 
επιμέρους χρήση των συγκεκριμένων εταιρειών και από τη βάση δεδομένων της 
ICAP.  
Όλοι οι πίνακες που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της εργασίας παρατίθενται στο 
παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 

1.α. ΕΞΑΓΟΡΕΣ και ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ (Ε&Σ) 
Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν τους πιο διαδεδομένους τρόπους 
υλοποίησης στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης της δραστηριότητας μιας 
επιχείρησης. 
Ως εξαγορά  ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μία επιχείρηση αποκτά μέρος ή το 
σύνολο της συμμετοχής σε άλλη, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Οι εξαγορές 
δύναται να είναι είτε απλές, είτε συγχωνευτικές. Στην απλή εξαγορά η 
εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείμενο δικαίου, ενώ σε μια 
συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση που μεταβιβάζει την περιουσία της σε μια άλλη 
έναντι χρηματικού ανταλλάγματος παύει να υπάρχει ως υποκείμενο δικαίου. 
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών: «Συγχώνευση είναι η 
πράξη με την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που λύονται χωρίς να ακολουθεί 
εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη, που είτε προϋπάρχει, είτε δημιουργείται για το 
σκοπό αυτό, το σύνολο της περιουσίας τους, έναντι ανταλλάγματος. Το αντάλλαγμα 
συνίσταται στο ότι η επιχείρηση προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση αποδίδει σε 
όσους συμμετείχαν στις επιχειρήσεις που λύθηκαν (μετόχους, εταίρους) μερίδια 
συμμετοχής». 
Οι Ε&Σ διακρίνονται, ανάλογα με το είδος τους,  σε: 

• Οριζόντιες, όταν και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα, 
• Κάθετες, όταν μεταξύ τους υπάρχει η σχέση πελάτη /προμηθευτή, 
• Συμπληρωματικές, όταν οι δραστηριότητές τους είναι 

αλληλοσυμπληρούμενες, και 
• Ασυσχέτιστες, όταν οι δραστηριότητές τους δεν παρουσιάζουν καμιά 

ουσιαστική σχέση. 
 
Επίσης, ανάλογα με τη διαδικασία πραγματοποίησής τους, διακρίνονται σε: 

• Φιλικές, όταν και οι δύο εταιρείες επιθυμούν τη συγχώνευση, 
• Επιθετικές ή εχθρικές, όταν η εταιρεία – στόχος δεν επιθυμεί την 

εξαγορά. 
 
Δύο ιδιαίτερα είδη εξαγορών είναι: 

• Η μοχλευμένη εξαγορά (Leveraged-buy-out, LBO), με κυριότερο 
χαρακτηριστικό το ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης της 
εξαγοράς προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό. 

• Η εξαγορά επιχειρήσεων από τη διοίκησή τους (management-buy-out, 
MBO), κατά την οποία η επιχείρηση εξαγοράζεται από τα διευθυντικά 
της στελέχη. 
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1.β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Το χαρακτηριστικό των Ε&Σ είναι ότι συμβαίνουν κατά κύματα, γεγονός που 
παρατηρήθηκε κυρίως στις ΗΠΑ, όπου οι Ε&Σ ξεκίνησαν πριν έναν περίπου αιώνα. 
Στη Μεγ. Βρετανία οι πρώτες Ε&Σ ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και 
πιο πρόσφατα στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
O Sudarsanam Sudi1 (2003) αναφέρει 5 κύματα, τα οποία αφορούν κυρίως τη 
δραστηριότητα στις Η.Π.Α., αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα Ε&Σ 
πραγματοποιούνταν μόνο εκεί. 
Το πρώτο κύμα (1890 – 1905) χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία μονοπωλίων, όπως 
General Electric, Eastman Kodak, American Tobacco κλπ., ενώ περισσότερες από 
1.800 επιχειρήσεις εξαφανίστηκαν. 
Το δεύτερο κύμα (δεκαετία  ’20) είχε πολύ μικρότερο αντίκτυπο σε σχέση με το 
πρώτο και ακολούθησε το κραχ της αγοράς του 1903 – 4 και τον Α΄ Παγκόσμο 
Πόλεμο. Χαρακτηρίστηκε από εξαγορές συμπληρωματικών επιχειρήσεων, 
δημιουργώντας μάλλον ολιγοπώλια, παρά μονοπώλια. Κατέρρευσε με το οικονομικό 
κραχ του 1929. 
Το τρίτο κύμα (1966 – 1971) είχε ως χαρακτηριστικό τις Ε&Σ εταιρειών που δεν 
είχαν σχέση μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη μέσω της 
διαφοροποίησης. Κατέρρευσε με την πετρελαϊκή κρίση του 1973. 
Το τέταρτο κύμα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Για πρώτη φορά έκαναν 
την εμφάνισή τους οι εχθρικές συγχωνεύσεις, οι LBOs και οι MBOs. 
Το πέμπτο και πιο πρόσφατο κύμα, που παρατηρήθηκε από το 1993 μέχρι το 2000, 
θεωρείται το μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα 4. Στο υψηλότερο σημείο του το 2000 η 
αξία των Ε&Σ έφτασε τα $1,8τρις έναντι $324δις στο προηγούμενο υψηλότερο 
σημείο του το 1989.   
Η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις Ε&Σ 
υπήρξε εντονότερη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, με μεγαλύτερη συμμετοχή 
στη Μεγ. Βρετανία (31% σε όλη την Ε.Ε.), η Γερμανία (16%) και η Ολλανδία (7%). 
Το μεγαλύτερο μέρος των Ε&Σ στην Ε.Ε. αφορά επιχειρήσεις που βρίσκνται εντός 
της ίδιας χώρας. 
Στον πίνακα 1.1 εμφανίζονται αναλυτικά τα ποσοστά για καθεμιά από τις 15 χώρες – 
μέλη, καθώς και το ποσοστό στο ΑΕΠ της Ε.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 SUDARSANAM SUDI, Creating Value from Mergers and Acquisitions, The Challenges, 
Prentice Hall 2003, σελ. 13 - 34 
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Πίνακας 1.1. Συμμετοχή των 15 χωρών – μελών της Ε.Ε. στις 

πραγματοποιηθείσες Ε&Σ και στο ΑΕΠ της Ε.Ε., 1991 - 2001   
 
Χώρα – μέλος % επί του συνόλου των 

Ε&Σ στην Ε.Ε. 
% επί του Α.Ε.Π. της 

Ε.Ε. 
ΒΕΛΓΙΟ 2,8 3,2 
ΔΑΝΙΑ 2,6 2,1 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16,3 28,2 
ΕΛΛΑΔΑ 1,1 1,4 
ΙΣΠΑΝΙΑ 5,0 7,0 
ΓΑΛΛΙΑ 13,5 18,1 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,7 0,9 
ΙΤΑΛΙΑ 6,2 12,6 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,5 0,2 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6,5 4,9 
ΑΥΣΤΡΙΑ 2,1 2,7 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,2 1,3 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3,9 1,6 
ΣΟΥΗΔΙΑ 5,3 2,8 
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 31,4 13,2 
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Ε. 100 100 

 
  Πηγή: Sudarsanam Sudi, Creating Value from Mergers and Acquisitions, 

Prentice Hall 2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Economy, Supplement A, 
Economic Trends, No. 12.2001 

 
1.γ. ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε&Σ 2 
Οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση Ε&Σ είναι 
οι ακόλουθοι: 

a) Δημιουργία οικονομιών κλίμακος, οι οποίες προκύπτουν από το 
αυξημένο μέγεθος της νέας επιχείρησης. Οι Ε&Σ επιδιώκονται 
συνήθως επειδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μειωθεί το κόστος. 

b) Δημιουργία οικονομιών φάσματος, που αφορούν την παροχή νέων 
εξειδικευμένων υπηρεσιών/προϊόντων, που προκύπτουν από την 
καθετοποίηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. 
Για παράδειγμα, με τη συγχώνευση των φαρμακευτικών εταιρειών 
GlaxoWellcome και SmithKlineBeecham το 2000 δόθηκε η ευκαιρία 

                                                
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β., Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, 
Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, 2002 
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για τη δημιουργία οικονομιών φάσματος, αφού η μία εταιρεία 
εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες της άλλης. 

c) Αλληλοσυμπλήρωση και συνδυασμός πόρων, που μπορεί να αφορούν 
από τις Α΄ ύλες, μέχρι το διοικητικό προσωπικό. Συνδυασμός πόρων 
προκύπτει όταν η επιχείρηση – αγοραστής θέλει να εκμεταλλευτεί π.χ. 
το δίκτυο πωλήσεων, τα ικανά στελέχη, την πρόσβαση της εταιρείας – 
στόχου σε φθηνές α΄ ύλες κλπ.  

d) Αύξηση μεριδίου αγοράς. Αφού αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης, 
αυξάνεται και το μερίδιό της στην αγορά, με αποτέλεσμα την 
καλύτερη αντιμετώπιση των ανταγωνιστών της, την επίτευξη 
καλύτερων τιμών για τις α’ ύλες της, αλλά και την προσέλκυση των 
ικανότερων στελεχών της αγοράς. 

e) Υπέρβαση εμποδίων εισόδου. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται στις 
περιπτώσεις Ε&Σ μιας ξένης επιχείρησης με μια εγχώρια. Με τον 
τρόπο αυτό, η ξένη επιχείρηση διεισδύει ευκολότερα στην εγχώρια 
αγορά, εκμεταλλευόμενη την εταιρική ταυτότητα, την πελατεία και το 
ήδη εγκατεστημένο δίκτυο διανομής της εγχώριας επιχείρησης. 

f) Αύξηση της δυναμικής στην αγορά. Η εξαγορά μιας επιχείρησης, η 
οποία παράγει συμπληρωματικά, με την αγοράστρια επιχείρηση,  
προϊόντα, βοηθάει πολύ περισσότερο ώστε να επεκταθεί γρηγορότερα 
η νέα επιχείρηση στην αγορά, διευρύνοντας το αγοραστικό της κοινό, 
από τη δημιουργία νέας γραμμής προϊόντων. 

g) Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων. Κατά γενική 
ομολογία, η παραγωγή ενός καινούριου προϊόντος είναι χρονοβόρα 
διαδικασία, ενώ είναι αμφίβολος και ο χρονικός που θα χρειαστεί, 
προκειμένου το νέο προϊόν να αποφέρει έσοδα. Εάν, όμως, επιλεγεί ως 
λύση η εξαγορά μιας επιχείρησης που ήδη κατέχει τη γραμμή 
παραγωγής, την τεχνογνωσία και τα έμπειρα στελέχη για την ταχύτερη 
παραγωγή του προϊόντος, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το κόστος και ο 
χρόνος ανάπτυξης του νέου προϊόντος θα μειωθούν. 

h) Αύξηση διαφοροποίησης. Η διαφοροποίηση μιας επιχείρησης, με την 
είσοδό της σε μια αγορά που είναι άγνωστη σ’  αυτήν, είναι δύσκολη, 
επειδή είναι πολύ πιθανόν να μη διαθέτουν τα στελέχη της την 
απαραίτητη γνώση για την αγορά αυτή. Εξαγοράζοντας, όμως, μια 
επιχείρηση, που είναι εγκατεστημένη στην αγορά αυτή, αποτελεί πιο 
ασφαλή τρόπο διαφοροποίησης, είτε πρόκειται για οριζόντια, είτε για 
κάθετη συγχώνευση.   

i) Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού. Εάν μια επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, 
θα επιδιώξει την επέκτασή της σε σχετικές και μη αγορές, έτσι ώστε να 
μειώσει την εξάρτησή της από την αγορά στην οποία απευθυνόταν 
προηγουμένως. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η 
συγχώνευση το 1999 των 2 εταιρειών αλουμινίου Thyssen και Krupp 
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της Γερμανίας αλλά και αυτή των εταιρειών Arbed από το 
Λουξεμβούργο, Ulsinor από τη Γαλλία και Acelaria από την Ισπανία, 
το 2002, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η «απειλή» αντίστοιχων 
εταιρειών από την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα που εξήγαγαν τα 
προϊόντα τους στην Ευρώπη. 

j) Εξάλειψη μειωμένης αποδοτικότητας επιχείρησης – στόχου. Η 
αγοράστρια επιχείρηση προβαίνει στην εξαγορά μιας άλλης εταιρείας, 
επειδή θεωρεί ότι η τεχνογνωσία, το έμπειρο προσωπικό, το δίκτυο 
διανομής είναι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δώσουν ώθηση στην 
επιχείρηση – στόχο (περίπτωση εξαγοράς της Clairol από την Procter 
& Gamble το Μάιο του 2001). 

k) Αύξηση αποδοτικότητας. Ο λόγος αυτός είναι συνάρτηση όλων των 
προαναφερθέντων.  

l) Διοικητική αλαζονεία. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον Roll 
(1986), οποίος υποστηρίζει ότι οι managers των αγοραστριών 
εταιρειών τείνουν να πληρώνουν υπερβολικό τίμημα για την εξαγορά 
κάποιας επιχείρησης, γεγονός που οφείλεται στο ότι έχουν υπερβολική 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και υπερβολική αισιοδοξία για την 
έκβαση της εξαγοράς. Νεότερες εμπειρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι 
τα λάθη που πραγματοποιούνται σε μια εξαγορά δεν είναι σίγουρο ότι 
συμβαίνουν αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας των λαθών των managers. 

 
1.δ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ Ε&Σ3 
Η πραγματοποίηση μιας εξαγοράς δεν έχει πάντα αίσιο τέλος. Έχουν παρατηρηθεί 
μια σειρά από λόγοι, οι οποίοι οδηγούν μια εξαγορά στην αποτυχία. Οι κυριότεροι 
είναι οι ακόλουθοι: 

• ανεπαρκής αξιολόγηση – υπερεκτίμηση προσδοκόμενων συνεργιών. Βασικό 
μέλημα και των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών (bidder και target) είναι η 
δημιουργία συνεργιών, η επίτευξη, δηλαδή, υψηλότερης απόδοσης από αυτή 
που θα είχαν οι δύο επιχειρήσεις, αν εξακολουθούσαν να λειτουργούν 
ξεχωριστά. Η πρόβλεψη της προσδοκόμενης συνέργιας είναι πολύ δύσκολη, 
και δεν μπορεί να υπολογίσει παράγοντες, όπως η διαφορετική κουλτούρα και 
εμπειρία μεταξύ των εργαζομένων, το αγοραστικό κοινό της αγορασθείσας 
επιχείρησης, που ενδεχομένως να μη δεχτεί διαφορετική τιμολογιακή πολιτική 
ή διαφορετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα που είχε συνηθίσει ν’ αγοράζει. 
Εάν, επίσης, μια εξαγορά γίνεται με μοναδικό κριτήριο τις τάσεις της αγοράς, 
χωρίς ουσιαστική μελέτη των δεδομένων κυρίως της εταιρείας – στόχου, τότε 
είναι σχεδόν σίγουρο ότι το όλο εγχείρημα θα αποτύχει. 

• Δυσκολίες ενοποίησης – ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας, και κυρίως οι εργαζόμενοι, είναι αυτός που αγνοείται στις 
περιπτώσεις των εξαγορών. Μεγάλη δυσκολία παρατηρείται στις 
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διασυνοριακές εξαγορές, όπου δε χρειάζεται να μεταφερθεί μονο η εταιρική 
κουλτούρα στους εργαζόμενους της εταιρείας - στόχου, αλλά, ταυτόχρονα, 
και η εθνική. Δυσκολία παρατηρείται, επίσης, σε συγχωνεύσεις εταιρειών, οι 
οποίες, κατά το παρελθόν, υπήρξαν ανταγωνιστές. Η αβεβαιότητα που 
δημιουργείται για τις θέσεις εργασίας, αφού, τις περισσότερες φορές, τις 
εξαγορές ακολουθούν απολύσεις, οδηγεί στη μείωση της αποδοτικότητας των 
εργαζόμενων, όχι μόνο στις γραμμές παραγωγής, αλλά και στα υψηλότερα 
κλιμάκια.  

• Υπερβολικό χρέος. Για την πραγματοποίηση της εξαγοράς απαιτούνται υψηλά 
ποσά, τα οποία, εάν δεν πετύχει η εξαγορά, έχουν χαθεί, ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Υψηλότερο ρίσκο υπάρχει 
στις περιπτώσεις εταιρειών – στόχων, οι οποίες είναι ζημιογόνες και η 
αγοράστρια εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να τις 
εξυγειάνει. Αν για τα χρήματα που απαιτούνται χρησιμοποιηθεί τραπεζικός 
δανεισμός και στην πορεία η εξαγορά αποτύχει, τότε η αγοράστρια επιχείρηση 
βρίσκεται αντιμέτωπη με συσσωρευμένο χρέος και με μια επιχείρηση, η οποία 
δεν προβλέπεται να της εξασφαλίσει τις συνέργιες που επιθυμούσε. 

• Ρόλος στελεχών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καλούνται να 
συζητήσουν άτομα, τα οποία δεν έχουν ποτέ συνεργαστεί και αντιμετωπίζουν 
τη συγκεκριμένη ενέργεια της εξαγοράς από διαφορετική οπτική γωνία. Οι 
εκπρόσωποι, π.χ., της αγοράστριας εταιρείας αντιμετωπίζουν ίσως με 
αλαζονεία την αντίπαλη πλευρά, θεωρώντας ότι είναι υποχρεωμένοι να 
δεχτούν τους όρους της συμφωνίας, και ειδικά, βέβαια, εάν πρόκειται για 
εχθρική συγχώνευση. 

 
Οι δυσκολίες, όμως, αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική 
πραγματοποίηση της συγχώνευσης.  
Όσο περισσότερο καθυστερεί μια εξαγορά, τόσο αυξάνεται το κόστος του κεφαλαίου, 
αφού οι προγραμματισμένες συνέργιες δεν πραγματοποιούνται εγκαίρως, ώστε να 
αποδίδουν.  
Οι εργαζόμενοι, όντας ενήμεροι για τις διαπραγματεύσεις, εργάζονται υπό το 
καθεστώς του φόβου και της αβεβαιότητας για το μέλλον, με αποτέλεσμα η 
παραγωγικότητά τους να μειώνεται.  
Αντίκτυπο έχει επίσης η καθυστέρηση και στους προμηθευτές των επιχειρήσεων, οι 
οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλους πελάτες, αφού δε 
γνωρίζουν την έκβαση του εγχειρήματος.  
Ενδέχεται, επίσης, να ωφεληθούν από την καθυστέρηση οι ανταγωνιστές, οι οποίοι 
θα προσελκύσουν πελάτες και προμηθευτές, και θα προσφέρουν καλύτερους όρους 
συνεργασίας.  
Τέλος, σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται και οι μέτοχοι των επιχειρήσεων, οι 
οποίοι βλέπουν ότι η προγραμματισμένη εξαγορά δεν προχωράει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα. 
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1.ε ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, υπάρχουν 3 τρόποι συγχώνευσης: 
a) με απορρόφηση εταιρείας (απορροφώμενη) από την απορροφώσα 
β) με λύση των συγχωνευόμενων εταιρειών και σύσταση νέας εταιρείας 
γ) με εξαγορά μιας εταιρείας (ή περισσοτέρων) από άλλη ανώνυμη εταιρεία. 

 
Οι διατάξεις που διέπουν τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων είναι: 

a) Τα άρθρα 68 – 80 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σύμφωνα με το Π.Δ. 498/87, τα οποία αφορούν μόνο 
συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών με τους τρεις πιο πάνω τρόπους. 

b) Του Ν.Δ. 1297/72 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, που 
αναφέρονται στις συγχωνεύσεις οποιωνδήποτε εταιρικών τύπων, αλλά 
και ατομικών επιχειρήσεων σε ΑΕ ή ΕΠΕ. 

c) Των άρθρων 54 – 55 του Ν. 3190/55, για συγχώνευση εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης, είτε με σύσταση νέας ΕΠΕ, είτε με 
απορρόφηση από μία ΕΠΕ άλλης ή άλλων ΕΠΕ. 

d) Του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, που ρυθμίζει τις συγχωνεύσεις 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

e) Του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 για την παροχή φορολογικών 
κινήτρων στις συγχωνευόμενες εταιρείες. 

f) Του άρθρου 29 του Ν. 3091/2002 που ρυθμίζει την απόσβεση 
υπεραξίας (goodwill) εξαγοράς, προκειμένου για επιχειρήσεις που 
προέβησαν σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Ν. 2166/93 και Ν. 2517/97. 

 
Εφόσον  η συγχώνευση γίνει με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/72 και 
2166/93, παρέχονται οι παρακάτω φοροαπαλλαγές για τις συγχωνεύσεις Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.: 

- απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, της σύμβασης 
μετατροπής ή συγχώνευσης, της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών 
στοιχείων και κάθε άλλης σχετικής συμφωνίας και πράξης. 

- Απαλλαγή των εισφερόμενων ακινήτων (από την απορροφώμενη στην 
απορροφώσα) από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. 

- Απαλλαγή (κατά το χρόνο μετασχηματισμού) από το φόρο εισοδήματος της 
υπεραξίας που προέκυψε από τη συγχώνευση ή μετατροπή. 

- Οι ζημίες τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών που τυχόν υπάρχουν 
στον Ισολογισμό μετασχηματιζόμενης επιχείρησης μεταφέρονται στη νέα 
εταιρεία και δύναται να συμψηφισθούν με τα προκύπτοντα κέρδη της χρήσης 
του μετασχηματισμού και των κερδών των 2 επόμενων χρήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 
2.1. Μελέτες που εξέτασαν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των 

συγχωνεύσεων, βάσει στοιχείων των μετοχών τους 4 
 

Ο Langetieg (1978) μελέτησε 149 επιτυχείς εξαγορές στις ΗΠΑ και για περίοδο 70 
μηνών μετά την εξαγορά και υποστηρίζει ότι αν η προσαρμογή αφορά εταιρείες του 
ίδιου κλάδου, οι οποίες πραγματοποιούν συγχωνεύσεις, τότε η μη κανονική απόδοση 
(abnormal performance) δεν αλλάζει σημαντικά.  
 
Οι Magenheim και Mueller (1988), χρησιμοποιώντας το μοντέλο της αγοράς, για τη 
μελέτη 26 επιτυχών εξαγορών στις ΗΠΑ,  καταλήγουν σε μη κανονική απόδοση σε 
ποσοστό 9% για τις μετοχές των bidders.  
 
Οι Franks, Harris και Titman (FHT, 1991) μελέτησαν 399 εξαγορές στις ΗΠΑ, 
χρησιμοποιώντας 8 δείκτες, συμπεριλαμβανομένου και του beta. Κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η απόδοση των μετοχών μετά τη συγχώνευση εξαρτάται από το 
μέτρο σύγκρισης (benchmark) που χρησιμοποιείται. Αν χρησιμοποιηθεί ένας ίσα 
σταθμισμένος δείκτης, τα αποτελέσματά τους επιβεβαίωσαν προηγούμενες μελέτες 
που μιλούσαν για αρνητικές λειτουργικές αποδόσεις. Αν, όμως, χρησιμοποιούσαν ένα 
δείκτη σταθμισμένο ανάλογα με την αξία κάθε μετοχής, κατέληγαν σε θετικές 
λειτουργικές αποδόσεις. Αν, τέλος, χρησιμοποιηθούν διάφοροι δείκτες, δεν εξάγονται 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 
 
Οι Agrawal, Jaffe και Mandelker (AJM, 1992) κατασκεύασαν ένα δείγμα, το οποίο 
αποτελούνταν από 937 συγχωνεύσεις και 227 δημόσιες προσφορές στις ΗΠΑ. 
Προσάρμοσαν το δείγμα τους τόσο ως προς το μέγεθός του, όσο και ως προς το beta 
των μετοχών των εταιρειών που εξέταζαν. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μέτοχοι 
των εταιρειών που πραγματοποιούσαν τη συγχώνευση έχαναν ποσοστό 10% του 
πλούτου τους για τα 5 χρόνια που ακολούθησαν τη συγχώνευση.  Αυτό το εύρημα 
έχει διάφορες ερμηνείες: αν ισχύει και αν παρατηρείται καθολικά σε κάθε 
συγχώνευση, σημαίνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για θετικές, μη κανονικές, επενδυτικές 
αποδόσεις.  
Τα συμπεράσματα των AJM έρχονται σε αντίθεση με αυτά των Healy, Palepu και 
Ruback (αναφέρονται παρακάτω), επειδή οι μεν κατέληξαν σε αρνητικές αποδόσεις 
μετά τη συγχώνευση, ενώ οι δε στο αντίθετο. Αν τα αποτελέσματα των δύο μελετών 
συνεκτιμηθούν, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η δραστηριότητα που αφορά συγχωνεύσεις 
πραγματοποιήθηκε κυρίως σε επιχειρήσεις όπου η δραστηριότητα ήταν χαμηλότερη 
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από την αναμενόμενη, συγκρινόμενη με αυτή της αγοράς ή της οικονομίας 
γενικότερα. 
 
Οι Loughran και Vijh (1997) μελέτησαν 947 συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 1970 – 1989. Το συνολικό δείγμα τους είχε μέση 
απόδοση πενταετίας 88,2% έναντι 94,7% άλλων, όμοιων εταιρειών. Η διαφορά είχε t-
statistic 0,96, που δεν θεωρείται σημαντικό. Η ετήσια απόδοση του δείγματος ήταν 
13,5% έναντι 14,2% σχετικών, με το δείγμα, εταιρειών. Κατά την εικοσαετή περίοδο 
που εξέτασαν, ο δείκτης Standard and Poor’s 500 είχε μέση ετήσια απόδοση 6,15% - 
λιγότερη από τη μισή του δείγματος. ‘Οσοι είχαν επενδύσει σε δημόσιες προσφορές 
είχαν κέρδος 145,6%, έναντι 83,9% των, σχετικών, με το δείγμα, εταιρειών, που είναι 
στατιστικά σημαντικό. Για συγχωνεύσεις που έγιναν με την καταβολή μετρητών, η 
διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Για συγχωνεύσεις που έγιναν με την 
ανταλλαγή μετοχών, οι εταιρείες που αποτελούσαν το δείγμα είχαν αρνητική 
απόδοση, συγκρινόμενες με εταιρείες που είχαν παρόμοια στοιχεία. Η απόδοση ήταν 
επίσης αρνητική στις δημόσιες προσφορές, αλλά το μέγεθος του δείγματος ήταν μόλις 
8 παρατηρήσεις σε 20 χρόνια.  
 
Τα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και 
μια πλειάδα άλλων, σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: 
Οι μη κανονικές αποδόσεις που επιτυγχάνουν οι μέτοχοι των targets κυμαίνονται από 
20% - 30%, ενώ είναι μεγαλύτερες στην περίπτωση των εχθρικών δημόσιων 
προσφορών παρά στις φιλικές συγχωνεύσεις. 
Στις ΗΠΑ, τόσο ο μέτοχος των targets όσο και ο μέτοχος των bidders κερδίζει 
περισσότερα στις δημόσιες εγγραφές παρά στις συγχωνεύσεις. 
Οι μέτοχοι των bidders σημειώνουν αρνητικές αποδόσεις ή είναι ουδέτεροι, 
πραγματοποιώντας πολύ μικρές θετικές, αλλά στατιστικά μη σημαντικές αποδόσεις, 
οι οποίες είναι μεγαλύτερες στις εχθρικές δημόσιες προσφορές, απ’ οτι στις φιλικές 
συγχωνεύσεις. 
Υπάρχουν στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι συμβαίνει μεταφορά 
πλούτου από τους μετόχους των bidders στους μετόχους των targets.  
Όταν λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις της ενιαίας εταιρείας σταθμισμένες για το 
μέγεθος των bidders και targets, τότε προκύπτουν μικρά κέρδη συνολικά για την 
ενιαία εταιρεία, τα οποία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση των δημοσίων 
προσφορών απ’ ότι στις φιλικές συγχωνεύσεις. 
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2.2. Αποτελέσματα εμπειρικών μελετών που εξέτασαν τη λειτουργική απόδοση των 
Ε&Σ, βάσει λογιστικών στοιχείων 

 
Στη συνέχεια, παρατίθενται μελέτες, οι οποίες εξετάζουν τη λειτουριγκή 
αποτελεσματικότητα των συγχωνεύσεων, χρησιμοποιώντας λογιστικά στοιχεία.  
 
Η μελέτη των Cable, Palfrey & Runge (1980) εξέτασε 50 περίπου οριζόντιες 
συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία κατά την περίοδο 1962 – 1974. 
Ως μέτρο απόδοσης χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του ενεργητικού και η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων καθώς και ο μέσος όρος των πωλήσεων 3 – 5 έτη προ και μετά τη 
συγχώνευση. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις δεν 
υπερβαίνουν την απόδοση των εταιρειών που θεωρήθηκαν ως μέτρα σύγκρισης.   
 
Οι Cosh et all (1984) οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως μέτρο απόδοσης το μέσο όρο των 
καθαρών κερδών και τα ίδια κεφάλαια των 3 – 5 ετών σε 164 εταιρείες του Ηνωμένου 
Βασιλείου (περίοδος 1964 – 1971), παρατήρησαν ότι υπάρχει σημαντική πτώση 
αυτών κατά τα 3 – 5 έτη μετά τη συγχώνευση. 
 
Οι Ravenscraft & Scherer (1987, 1988), χρησιμοποίησαν ως μέτρο απόδοσης 
λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και εκτάκτων αποτελεσμάτων, καθώς και το 
σύνολο του ενεργητικού, για συγχωνεύσεις και δημόσιες προσφορές που έγιναν κατά 
την περίοδο 1950 – 1977 στις Η.Π.Α.. Απέδειξαν ότι η απόδοση των αγοραστών 
μειώνεται σε ποσοστό 3%, ή, στην καλύτερη περίπτωση μένει σταθερή,  3 – 5 χρόνια 
μετά τη συγχώνευση.  
 
Οι Ηerman & Loewnstein (1988) μελέτησαν εχθρικές δημόσιες προσφορές που 
πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. κατά το διάστημα 1975 – 1983. Χρησιμοποίησαν ως 
μέτρο απόδοσης την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των targets, και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση. 
 
Ιδιαίτερη και ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει στη μελέτη των Healy, Palepu και 
Ruback (HPR), που πραγματοποιήθηκε το 1992 και με την οποία εξέτασαν την μετά 
τη συγχώνευση δραστηριότητα των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εξαγορών, που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 1979 και του 1984.  
Η καινοτομία της μελέτης αυτής έγκειται στο ότι χρησιμοποίησαν, ναι μεν, τα 
λογιστικά μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών, αλλά ταυτόχρονα εξέτασαν τα εξαγόμενα 
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μέτρα αποτίμησης της αγοράς. ‘Ετσι, δεν 
περιορίστηκαν μόνο στην ανάλυση λειτουργικών χαρακτηριστικών, αλλά και στην 
ανάλυση επενδυτικών χαρακτηριστικών. Για τη μέτρηση των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών χρησιμοποίησαν παραμέτρους, όπως μέτρηση των ταμειακών ροών 
και της αγοραίας αξίας του ενεργητικού. Αν αυτά τα δύο μέτρα πολλαπλασιαστούν, 
μας δίνουν το περιθώριο της αγοραίας αξίας του ενεργητικού της εταιρείας. 
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Η τρίτη παράμετρος που χρησιμοποίησαν, μέτρησε την επίδραση της συγχώνευσης 
στους εργαζόμενους. Υπολογίσθηκε η μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων σε 
ένα δεδομένο έτος, ως ποσοστό του αριθμού των εργαζομένων τον προηγούμενο 
χρόνο. Αυτό έγινε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση ότι τα κέρδη στις 
συγχωνεύσεις επιτυγχάνονται, μειώνοντας το προσωπικό. 
Η τέταρτη παράμετρος υπολογίζει τα έξοδα σύνταξης ανά εργαζόμενο, σε συνέχεια 
της προηγούμενης υπόθεσης, περί μείωσης του προσωπικού, προς όφελος των 
κερδών της εταιρείας. 
Στη συνέχεια, οι HPR εξέτασαν διάφορες παραμέτρους, οι οποίες επιδρούν στην 
επένδυση. Μελετούν, δηλαδή, το εάν και κατά πόσο η αύξηση των κερδών μετά τη 
συγχώνευση οφείλεται είτε σε μείωση των μελλοντικών επενδύσεων, είτε σε πώληση 
παγίων, είτε σε μείωση των ερευνητικών και αναπτυξιακών ενεργειών της 
επιχείρησης. 
Αφού εξήγαγαν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις μετρήσεις τους, για κάθε μία 
από τις επιχειρήσεις ξεχωριστά, πραγματοποίησαν περαιτέρω διορθώσεις. Για 
παράδειγμα, έκαναν διορθώσεις έτσι ώστε τα εξαχθέντα στοιχεία να 
αντιπροσωπεύουν το σύνολο του κλάδου που τους ενδιέφερε, για να εξετάσουν εάν 
και κατά πόσο οι αλλαγές στις μεταβλητές που έθεσαν, συνέβησαν λόγω επίδρασης 
από τη γενικότερη πορεία του κλάδου και όχι εξαιτίας των συγχωνεύσεων 
συγκεκριμένων εταιρειών. Στην περίπτωση, δηλαδή, που η συγχωνευθείσες εταιρείες 
είχαν προχωρήσει σε μείωση των εργαζομένων τους, εξέταζαν την τάση που υπήρχε 
στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, για να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα. 
Αν η τάση στον κλάδο ήταν έτσι κι αλλιώς οι μαζικές απολύσεις, τότε, στις 
εξεταζόμενες εταιρείες, δεν ευθυνόταν γι’ αυτές η συγχώνευση. 
Τα στοιχεία τους έδειξαν ότι η πρόσληψη εργαζομένων στον κλάδο μειώθηκε. Αυτό 
σημαίνει ότι οι συγχωνευθείσες εταιρείες αναδιοργάνωσαν το υπάρχον προσωπικό, 
σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες παρέμειναν ως είχαν. Αυτό που 
δεν άλλαξε ουσιαστικά ήταν το περιθώριο ταμειακών ροών στις πωλήσεις, σε 
αντίθεση με τη βελτίωση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού και της 
αγοραίας αξίας του. Παρόλ’ αυτά, το γεγονός ότι το περιθώριο ταμειακών ροών στις 
πωλήσεις δεν άλλαξε, σημαίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης του ενεργητικού δεν 
έγινε εξαιτίας της μείωσης των εξόδων προσωπικού. Στην πραγματικότητα, οφείλεται 
στην καλύτερη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού. Τα έξοδα 
συνταξιοδότησης ανά εργαζόμενο μειώθηκαν ναι μεν, αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό, 
ενώ, παράλληλα, κανένα από τα επενδυτικά χαρακτηριστικά δεν άλλαξαν. Δεν 
άλλαξαν, επίσης, οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. 
Αυτά τα αποτελέσματα δεικνύουν ότι η απόδοση των συγχωνευμένων εταιρειών 
βελτιώθηκε και, συγκεκριμένα, σε ποσοστό 3% για την περίοδο των 3 – 5 ετών μετά 
τη συγχώνευση.  
 
Οι Manson, Stark και Thomas (1994), οι οποίοι μελέτησαν 38 εταιρείες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 1985 – 1987 χρησιμοποίησαν, όπως και οι Healy. 
Palepu και Ruback, ταμειακές ροές και την αγοραία αξία του ενεργητικού, ως μέτρα 
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απόδοσης. Αυτοί, με τη σειρά τους, κατέληξαν στο ότι η απόδοση της επιχείρησης 
που προκύπτει μετά τη συγχώνευση, βελτιώνεται, γεγονός που σχετίζεται και με τις 
απόδόσεις των μετόχων κατά τη διάρκεια του bid.  
 
Ο Ghosh (2001) μελέτησε 315 bidders και targets κατά την περίοδο 1981 – 1995 στις 
ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ως μέτρο απόδοσης λειτουργικές ταμειακές ροές προ φόρων, 
καθώς και την αγοραία αξία του ενεργητικού και δε βρήκε σημαντική βελτίωση στα 
μεγέθη αυτά.  
   
Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 
Η επιλογή του κατάλληλου μέτρου σύγκρισης (benchmark) είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αξία των αποτελεσμάτων των μελετών, το οποίο θα πρέπει να 
προσαρμόζεται στις συνθήκες του κλάδου και του ανταγωνισμού.  
 Τα μέτρα ταμειακών ροών που δε βασίζονται στη λογιστική αρχή των 
δεδουλευμένων είναι πιο αποτελεσματικά στο να καταγράφουν σωστά την επίπτωση 
της συγχώνευσης. Από την άλλη, είναι πιθανό να χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη 
και η επίπτωση των μη λειτουργικών ταμειακών ροών και αποτελεσμάτων, εάν και 
εφόσον αυτά συνδέονται με τη συγχώνευση, π.χ. έσοδα από ρευστοποίηση 
περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζόμενης εταιρείας, κλπ. 
Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να γίνονται οι αντίστοιχες προσαρμογές 
για τους λογιστικούς κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε χώρα.  
  
Μια ιδιαίτερη μελέτη πραγματοποίησε το 2002, ο κ. Βασίλης Παπαδάκης, 
αναπληρωτής καθηγητής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, η οποια έγινε με τη 
μέθοδο των ερωτηματολογίων και αφορούσε μόνο ελληνικές επιχειρήσεις, που 
προέβησαν σε συγχωνεύσεις κατά την περίοδο 1997 - 1999. Χρησιμοποίησε δείγμα 
72 εταιρειών και απευθύνθηκε κατά κύριο λόγο σε υψηλόβαθμα στελέχη των 
επιχειρήσεων αυτών, που συμμετείχαν στη διαδικασία της συγχώνευσης, 
προκειμένου να εξεταστεί η δική τους εμπειρία. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 
ερωτήσεις τέτοιες, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι τομείς που 
αφορούν τις Ε&Σ, όπως τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, η βασική 
διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τη συγχώνευση, τα χαρακτηριστικά της 
διαδικασίας απόφασης, κλπ. 
H έρευνα μέτρησε τη σχετική απόδοση κάθε επιχείρησης πριν και μετά την εξαγορά. 
Ως δείκτης σχετικής απόδοσης χρησιμοποιήθηκε η απόδοση επί των συνολικών 
κεφαλαίων και έγινε σύγκριση της μέσης απόδοσης των τριών προηγούμενων χρόνων 
πριν από την εξαγορά ή συγχώνευση με την απόδοση του επομένου έτους μετά την 
εξαγορά ή συγχώνευση. 
Η εν λόγω μελέτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ασχολείται με το ελληνικό 
περιβάλλον και καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα 
κατανοητές οι πτυχές του φαινομένου των Ε&Σ στην Ελλάδα: 
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• Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι ελληνικές επιχειρήσεις προτιμούν τις 
οριζόντιες συγχωνεύσεις. 
• Τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε Ε&Σ σχετίζονται με 
τη μεγέθυνση των μεριδίων αγοράς, την προσφορά αξίας στους 
μετόχους και την επίτευξη συνεργιών. 
• Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις διενεργούν Ε&Σ χωρίς να έχουν 
σχεδιάσει τις κινήσεις τους την επόμενη μέρα αναφορικά με βασικές 
παραμέτρους, όπως αλλαγές στην οργανωτική δομή, αλλαγές στο 
προσωπικό, αλλαγές στην γκάμα των προϊόντων και τους τομείς 
δραστηριότητας.  
• Σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις του δείγματος (58%) είδαν τη 
σχετική τους απόδοση στο σύνολο των κεφαλαίων να πέφτει το επόμενο 
έτος της συγχώνευσης σε σύγκριση με την τριετία πριν τη συγχώνευση. 
• Η σχετική απόδοση των επιχειρήσεων με μεγάλη διασπορά μετοχών 
επιδεινώνεται συγκριτικά με την απόδοση των επιχειρήσεων με μικρή 
διασπορά μετοχών. 
• Ο διευθύνων σύμβουλος των επιχειρήσεων παρουσιάζεται να έχει τον 
πρώτο λόγο στις στρατηγικές αυτές κινήσεις, τόσο από άποψη σύλληψης 
της απόφασης, όσο και από άποψη συμμετοχής στην όλη διαδικασία 
λήψης της απόφασης. 
• Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των επιχειρήσεων του δείγματος δε 
βλέπουν τις προσδοκίες τους να υλοποιούνται. 
• Περίπου το 40% των επιχειρήσεων του δείγματος δεν εκπονούν 
επικοινωνιακό πρόγραμμα. 

 
Oπως, μάλιστα, επισημαίνουν οι ερευνητές τα έτη 1998, 1999 και 2000 ήταν χρονιές 
όπου τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της μέσης ελληνικής επιχείρησης δεν 
είχαν επηρεαστεί από την πτώση του Xρηματιστηρίου και τη μετέπειτα διεθνή ύφεση. 
Eνα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις 
επηρεάστηκε περισσότερο η απόδοση των μικρών επιχειρήσεων. Tο 63,6% των 
μικρών και το 66,7% των μεσαίων επιχειρήσεων αντιμετώπισαν επιδείνωση της 
χρηματοοικονομικής τους θέσης, ενώ αντίθετα αυτό συνέβη στο 44% των μεγάλων 
επιχειρήσεων.  
Σχετικά με το βαθμό απόκλισης από τις αρχικές προσδοκίες, τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι σε ποσοστό 62,5% οι επιχειρήσεις βρέθηκαν κάτω από τις προσδοκίες 
τους. Mόνο το 26,4% κατάφερε να τις ξεπεράσει και το 11,1% βρέθηκε μέσα στα 
πλαίσια των προσδοκιών του.  
Στο ερώτημα των ερευνητών προς τα στελέχη των επιχειρήσεων, που 
συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, σε σχέση με το κατά πόσο απέκλινε θετικά ή 
αρνητικά η κατάσταση που βρήκαν έναντι αυτής που προσδοκούσαν, οι μεγαλύτερες 
αρνητικές αποκλίσεις έχουν να κάνουν με την οργανωσιακή κουλτούρα, την 
αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και την οικονομική κατάσταση. Θετικές 
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αποκλίσεις, κατά μέσο όρο, αντιμετώπισαν στη δύναμη της επιχείρησης, στις 
τεχνολογικές δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοτήτων των στελεχών της.  
H έρευνα έδειξε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προτίμησαν τις οριζόντιες (μεταξύ 
επιχειρήσεων που παράγουν τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες) ή συσχετισμένες (όταν οι 
δραστηριότητες παρουσιάζουν κάποιου είδους συνεργασία) εξαγορές και 
συγχωνεύσεις, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς και την αναζήτηση 
συνεργασιών.  
Στην ίδια έρευνα γίνεται αναφορά και στη διεθνή εμπειρία, όπου, σύμφωνα με όσα 
αναφέρουν οι ερευνητές του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών, η Aμερικανική 
Eνωση Διοίκησης Eπιχειρήσεων (American Management Association) ισχυρίζεται ότι 
το 50% των εξαγορών μειώνουν την παραγωγικότητα ή τα κέρδη ή και τα δύο μαζί, 
ενώ το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Business Week έγραψε πρόσφατα ότι 
ποσοστό από 50-75% των εξαγορών δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.  
Eξάλλου, στο διεθνές τοπίο οι εξαγορές και συγχωνεύσεις παρουσιάζουν το 2001 και 
ιδίως το 2002 μια διαφορετική εικόνα από εκείνη μετά την έκρηξη των τελευταίων 
ετών. Oπως διαπιστώνουν μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, η εποχή των μεγάλων 
συμφωνιών φαίνεται πως, προς το παρόν τουλάχιστον έχει παρέλθει. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο το σύνολο των σχετικών συμφωνιών για το 2002 εκτιμάται ότι 
θα περιοριστούν στα 280 δισ. δολάρια, λιγότερο από το μισό σε σχέση με το 2001, 
που, ούτως ή άλλως, ήταν πολύ κάτω από το 2000 οπότε έφτασαν τα 3,5 τρισ. 
δολάρια. 
Κατόπιν των ανωτέρω, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα 
αποτελέσματα που εξάγονται από κάθε μελέτη είναι συνάρτηση της επιλογής του 
δείγματος και της μοθοδολογίας που χρησιμοποιείται. Επίσης, πρέπει να 
συνυπολογισθεί και η επίδραση των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ 

 
3.1 Γενικά στοιχεία του κλάδου ακτοπλοΐας στην Ελλάδα 
Η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία, κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η ΑΝΕΚ, 
αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας, 
δεδομένου ότι α) παρέχει απασχόληση σε σημαντικό αριθμό Ελλήνων εργαζομένων, 
β) αποτελεί μια σταθερή πηγή πλούτου για τη χώρα και γ) ενώνει τα λιμάνια της 
χώρας, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία με τα νησιά, έχοντας καταστεί βασικός 
συντελεστής ανάπτυξης και προόδου τους. Στο χώρο αυτό, μετά τη σύναψη 
στρατηγικών συμμαχιών εξαγορών και συγχωνεύσεων, έχουν δημιουργηθεί τρία 
κύρια σχήματα εταιρειών, τα οποία είναι της ΑΝΕΚ, των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.  
 Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP AE (Μάρτιος 2004) στον κλάδο δραστηριοποιούνται 
35 εταιρείες, με σύνολο απασχολούμενου προσωπικού 4.202 άτομα. Από τις 35 αυτές 
εταιρείες, μόλις 5 ήταν εισηγμένες στο Χ.Α.Α. μέχρι τη στιγμή συγγραφής της 
παρούσας (ΑΝΕΚ, ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ). Στις 35, όμως, 
αυτές εταιρείες η ICAP συμπεριλαμβάνει και όσες αποτελούν μέλη ευρύτερων 
Ομίλων επιχ/σεων, όπως η HELLAS FLYING DOLPHINS, που ανήκει στον Όμιλο 
των Μινωικών Γραμμών, ή η ΔΑΝΕ της οποίας το 51% του μετοχικού κεφαλαίου 
ανήκει στην ΑΝΕΚ. 
Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου για το 2002 ανήλθαν σε € 736.376.946.- έναντι € 
646.811.303.- το 2001, ενώ οι πωλήσεις  των 5 εισηγμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών 
το 2002 αποτελούν ποσοστό 59,6% επί των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. 
Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρου του κλάδου για το 2002 ανήλθαν σε € 22.161.123.- 
έναντι € 5.680.702.- το 2001 και τα κέρδη των εισηγμένων αποτελούν ποσοστό 
41,5%, με μοναδική ζημιογόνα την εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.   
Ο συνεχής ανταγωνισμός και οι υψηλές επενδύσεις σε νέα πλοία αλλά και σε 
υποδομές είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, μετά και την άρση του cabotage, δηλ. την απελευθέρωση παροχής 
υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στο εσωτερικό των κρατών – μελών, η οποία 
αναμένεται εντός του 2004, ο ανταγωνισμός θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.  
Η ζήτηση των υπηρεσιών της επιβατηγού ναυτιλίας εκφράζεται με τον αριθμό των 
διακινούμενων επιβατών και οχημάτων. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν 
τη ζήτηση αυτή και συνεπώς τα έσοδα των εταιρειών είναι οι εξής: 

• Η εσωτερική και διεθνής οικονομική και πολιτική κατάσταση. 
• Οι καιρικές συνθήκες (παραγωγή αγροτικών προϊόντων, κατάσταση 
θάλασσας) 
• Η ανάπτυξη και προβολή της χώρας ως προορισμού 
• Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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• Η συχνότητα και η διάρκεια των δρομολογίων 
• Η τιμολογιακή πολιτική και γενικότερα ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
εταιρειών του κλάδου. 

 
3.2 Herfindahl – Hirschman Index 
Προκειμένου να εξετασθεί κατά πόσο υπάρχει συγκέντρωση σε έναν κλάδο, η οποία 
επηρεάζει το βαθμό ανταγωνισμού σ’ αυτόν, εφόσον υπάρχει η προοπτική 
συγχωνεύσεων και εξαγορών, χρησιμοποιείται ο Herfindahl – Hirschman Index 
(HHI). Ο δείκτης αυτός, που ονομάστηκε έτσι  από τους δύο οικονομολόγους που τον 
ανέπτυξαν, προκύπτει από το σύνολο των τετραγώνων τοιυ ποσοστού μεριδίου 
αγοράς που κατέχει κάθε εταιρεία σ’ έναν κλάδο. 
 Όσο πιο ψηλός είναι ο δείκτης, τοσο λιγότερος είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει 
στο συγκεκριμένο κλάδο. Ένας δείκτης πάνω από 1.800 μονάδες για έναν κλάδο 
θεωρείται ικανοποιητικός, με υψηλή συγκέντρωση για τον κλάδο αυτό. Δείκτης 
ανάμεσα σε 1000 και 1800 μονάδες εκπροσωπεί μεσαία ή ασθενή συγκέντρωση. 
Δείκτης μικρότερος των 1000 μονάδων σημαίνει ότι ο κλάδος δεν έχει υψηλή 
συγκέντρωση. 
Εξετάζοντας και τον Herfindahl – Hirschman Index για τον κλάδο των ακτοπλοϊκών 
εταιρειών στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι από το 1998 – 2002 ο δείκτης έχει χάσει 
608,53 μονάδες. Συγκεκριμένα, το 1998 ανήλθε σε 2.229,27 μονάδες, για να 
καταλήξει το 2002 σε 1.620,74 μονάδες. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται σε 2 λόγους: α) Για τα έτη 1998 – 2000 οι εταιρείες στον 
κλάδο ήταν 32, το 2001 και 2002 ήταν 35 και β) εταιρείες με μικρό μερίδιο αγοράς 
(π.χ. HELLAS FLYING DOLPHINS μερίδιο αγοράς 1998: 0,17%, 1999: 6,26%, 
2000: 23,7% και BLUE STAR FERRIES 1999: 0,10%, 2000 4,62%) αποσπούν 
σταδιακά μερίδιο αγοράς από τις μεγαλύτερες (π.χ. ΜΙΝΟΑΝ 1998: 35,96%, 1999: 
33.36%, 2000: 23.96%, και ΑΝΕΚ 1998: 25.24%, 1999: 24.38%, 2000: 20%)  
 
3.3. Προβλήματα του κλάδου της ελληνικής ακτοπλοϊας5 
Τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου στην Ελλάδα είναι τα εξής: 
Στόλος. Με λίγες εξαιρέσεις, ο στόλος των πλοίων που απασχολούνται στο ελληνικό 
ακτοπλοϊκό σύστημα είναι γηρασμένος. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει και για τα 
μεγάλα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία (στην πλειοψηφία τους αποτελούν 
μετασκευές παλαιότερων πλοίων), όσο και για τα μικρότερα επιβατηγά. 
Ποιότητα υπηρεσιών. Με δεδομένη την ολογοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί στην 
αγορά, ο πελάτης είναι δέσμιος των λίγων επιλογών που διαθέτει, των οποίων η 
ποιότητα, κατά τους θερινούς, κυρίως, μήνες πέφτει δραματικά.  
Λιμενική υποδομή. Κατά κοινή ομολογία, η παρούσα λιμενική υποδομή έχει άμεση 
ανάγκη αναβάθμισης. Σε πολλά λιμάνια της χώρας η πρόσβαση είναι δύσκολη, ενώ 
παρατηρούνται κατά καιρούς, ατυχήματα εντός του χώρου των πλοίων, την ώρα του 
απόπλου ή του κατάπλου.  
                                                
5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Κλαδική μελέτη ναυτιλίας, Μέρος Δεύτερο, Έρευνα – σύνταξη: Μπρίνιας Β.  
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Επιβάρυνση εισητηρίων με εισφορές υπέρ τρίτων. Το 30% περίπου της αξίας των 
εισητηρίων σήμερα αντιπροσωπεύει εισφορές υπέρ τρίτων (ΝΑΤ, ΦΠΑ, Δημοτικά 
και λεμβουχικά τέλη, κλπ.), ενώ δικαίωμα επιβολής τελών επί των εισητηρίων έχουν 
και  οι Δήμοι. 
Κατάργηση των επιχορηγήσεων των άγονων γραμμών. Το ΥΕΝ κατάργησε τις 
επιχορηγήσεις των άγονων γραμμών, καθιερώνοντας την υποχρέωση του πλοίου να 
τις εξυπηρετεί, με προσεγγίσεις που δεν ανήκουν στην επιλογή του πλοιοκτήτη, με 
αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνσή του, και κατ’ επέκτασιν των επιβατών. 
Δομή δικτύου. Παρόλες τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία 20 – 
30 χρόνια, από πλευράς μεγέθους και τεχνολογίας πλοίων, η δομή του δικτύου είναι 
ουσιαστικά η ίδια όπως πριν. 
Θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ακτοπλοϊα είναι εξαιρετικά 
περίπλοκο, με αποτέλεσμα τη δυσκινησία των διαδικασιών εκείνων, οι οποίες είναι 
απαραίτητο να είναι απλές και ευέλικτες, για να μπορέσει να λειτουργήσει το 
σύστημα αποδοτικά.   
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3.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΚ ΑΕ 
Μετά το τραγικό ναυάγιο της 08.12.1966 του ακατάλληλου F/B ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
(εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο), που είχε σαν αποτέλεσμα 
τον πνιγμό 300 ατόμων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα.  
Η προσπάθεια για την ίδρυση της Α.Ν.Ε.Κ. ξεκίνησε το 1966, με πρωτοβουλία του 
Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών Χανίων και ολοκληρώθηκε με 
την καθοριστική συμβολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. 
Ειρηναίου Γαλανάκη (ο οποίος παραμένει πρόεδρος της εταιρείας), καθώς και άλλων 
κοινωνικών παραγόντων του τόπου.  
Σκοπός της εταιρείας, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: 

1. Η απόκτηση με αγορά ή ναυπήγηση και η εκμετάλλευση 
πλοίων οποιουδήποτε τύπου, ικανών για την ασφαλή μεταφορά 
προσώπων, εμπορευμάτων, πραγμάτων και οχημάτων δια θαλάσσης στο 
εσωτερικό και εξωτερικό. 
2. Η εκμετάλλευση πλοίων και γενικά πλωτών μέσων, ιδιόκτητων 
ή μη, κάθε εθνικότητας και σημαίας, με ναύλωση ή με οποιονδήποτε 
τρόπο γενικά. 
3. Η απόκτηση ή εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο 
οποιασδήποτε φύσεως και μορφής τουριστικών, ξενοδοχειακών, 
κτηνοτροφικών, γεωργικών και αλιευτικών μονάδων και επιχ/σεων. 
4. Η ίδρυση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο 
επιχειρήσεων μετασκευής ή επισκευής πλοίων και λοιπών μεταφορικών 
μέσων, όπως και βιομηχανικών επιχειρήσεων γενικά και επιχ/σεων 
μεταφοράς ξηράς. 
5. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε φύσεως και μορφής που 
επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και η 
σύσταση κοινοπραξιών ή θυγατρικών εταιρειών οποιασδήποτε φύσεως 
με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό, που 
επιδιώκουν κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. 

 
Η ΑΝΕΚ σήμερα εκμεταλλεύεται 11 ιδιόκτητα πλοία, από τα οποία 6 έχουν 
δρομολογηθεί σε γραμμές εσωτερικού (Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο) και 5 στις 
γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας (Αγκόνα και Τεργέστη). 
 
3.4.α. Μετοχική σύνθεση – διασπορά μετοχών 
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της εταιρείας, κατά την 31.12.2002 δεν υπήρχε κανένας 
μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 5%. Η 
ΑΝΕΚ είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, με ευρεία διασπορά των μετοχών της. Ο 
συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας (59.740.441) αναλύεται 
σε 3 κατηγορίες μετοχών (κοινές, προνομιούχες εκδόσεως 1990 και προνομιούχες 
εκδόσεως 1996) όπως παρακάτω: 
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Ανάλυση Μετοχικής βάσης της εταιρείας την 31.12 2002 

 

 Αριθμός 
μετόχων 

Αριθμός 
μετοχών 

% στο 
συνολικό 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

% ανά 
κατηγορία 
μετοχών 

ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

    

Ποσοστό < 5% 37.188 55.802.190 93,41% 100% 
Ποσοστό ≥ 5% 0 0 0% 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 37.188 55.802.190 93,41% 100% 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 1990 

    

Ποσοστό < 5% 2.828 244.116 0,41% 65,17% 
Ποσοστό ≥ 5% 2 130.480 0,22% 34,83% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.830 374.596 0,63% 100% 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 1996 

    

Ποσοστό < 5% 4.908 3.563.655 5,97% 100% 
Ποσοστό ≥ 5% 0 0 0% 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4.908 3.563.655 5,97% 100% 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

    

Ποσοστό < 5% 37.445 59.740.441 100%  
Ποσοστό ≥ 5% 0 0 0%  

ΣΥΝΟΛΟ 37.4456 59.740.441 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Το άθροισμα του αριθμού των μετοχών που εμφανίζεται στους πιο πάνω πίνακες δε 
συμπίπτει με το συνολικό αριθμό, γιατί πολλοί μέτοχοι κατέχουν και κοινές και προνομιούχες 
μετοχές. 
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3.4.β. Η θέση της εταιρείας στον κλάδο 
Η εταιρεία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δραστηριοποιείται σε 2 γραμμές: α) γραμμές 
Ελλάδας – Ιταλίας και β) γραμμές εσωτερικού.  
Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρεία εξετάζει την επέκταση των δρομολογίων της και 
στη Ν. Αδριατική πέραν της Αγκόνας και Τεργέστης, προκειμένου να προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης επιβατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 5 από 
τα 11 συνολικά πλοία της εταιρείας, τα νεότερα και πιο σύγχρονα εξ αυτών, 
πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια στην Αδριατική, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι ο ανταγωνισμός στις γραμμές αυτές εντείνεται ολοένα και περισσότερο, 
αναγκάζοντας τις εταιρείες να προχωρούν συνεχώς σε αναβαθμίσεις των στόλων 
τους, προκειμένου να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες. 
 
Το μερίδιο αγοράς που κατείχε η ΑΝΕΚ στις γραμμές εσωτερικού για το 2002 ήταν 
κατά γραμμή: 
 

ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒ. 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

Πειραιάς – Χανιά7 100% 100% 91,46% 
Πειραιάς – 
Ρέθυμνο8 

100% 100% 100% 

Πειραιάς - 
Ηράκλειο 

25,61% 30,92% 35,65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Σημειώνεται ότι από τα τέλη του 2001 δραστηριοποιείται στη γραμμή και η εταιρεία 
STRINTZIS LINES (Blue Star Ferries), δρομολώντας πλοία νέας τεχνολογίας, «σπάζοντας» 
το μονοπώλιο της ΑΝΕΚ.  
8 Στη γραμμή έχουν δρομολογηθεί μόνο τα πλοία της ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ, «ΠΡΕΒΕΛΗ» και 
«ΑΡΚΑΔΙ». 
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3.5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» 
 

Η ίδρυση της Ρεθυμνιακής προέκυψε από τη διαπιστωθείσα ανάγκη ακτοπλοϊκής 
εξυπηρέτησης των κατοίκων του νομού Ρεθύμνου, η οποία γινόταν από τα λιμάνια 
του Ηρακλείου και των Χανίων. 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1981 από 64 ιδρυτικά μέλη, τα οποία κάλυψαν το αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (δρχ. 15εκατ.). Η επωνυμία της εταιρείας ήταν 
«ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» και ο διακριτικός τίτλος 
«RE.NA.TUR.».  
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, οι σκοποί της εταιρείας είναι: 

1. Η απόκτηση με ναυπήγηση ή αγορά και εκμετάλλευση 
επιβατηγών, φορτηγών και κάθε άλλου πλωτού μέσου. 
2. Η ναύλωση ή με άλλο τρόπο γενικά (με προμήθεια ή με 
συνεργασία κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου) εκμετάλλευση 
πλοίων και γενικά πλωτών μέσων κάθε εθνικότητας και σημαίας. 
3. Η εκτέλεση κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
ή οχημάτων με ιδιόκτητα ή μη πλοία της. 
4. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, 
ακόμη δε και η σύμπραξη ή κοινοπραξία με αυτές. 
5. Γενικά η διενέργεια κάθε επιχείρησης ή εργασίας σχετικής με 
τους σκοπούς της. 
6. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων, γενικά 
επιχειρήσεων ξενοδοχειακών και πάντα μέσα στα βασικά πλαίσια 
εξυπηρέτησης των συγκοινωνιακών και τουριστικών αναγκών του 
Νομού Ρεθύμνου. 
7. Οι πρακτορεύσεις πλοίων. 
8. Η ίδρυση και λειτουργία εταιρειών ανταλλακτηρίων 
συναλλάγματος. 

 
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ λύθηκε χωρίς ν΄ 
ακολουθήσει εκκαθάρισή της και το σύνολο της περιουσίας της, όπως εμφανίζεται 
στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12 1998, μεταβιβάσθηκε στην ΑΝΕΚ. 
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Ρεθυμνιακής περιλαμβάνονται τα δύο πλοία 
της ΑΡΚΑΔΙ και ΠΡΕΒΕΛΗ.  
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 

3.6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη 
Ναυτιλιακή Εταιρεία» 

 
Η κυριότερη ανταγωνίστρια εταιρεία της ΑΝΕΚ ΑΕ στην Κρήτη είναι οι 
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ». Η εταιρεία ιδρύθηκε την 25.05.1972 με την επωνυμία 
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο 
MINOAN LINES. 
Η δραστηριοποίησή της στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 
1974 με τη δρομολόγηση του πρώτου της πλοίου MINOS, στη γραμμή Ηράκλειο – 
Πειραιάς. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, σκοποί της εταιρείας είναι:  

1. Η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων κατάλληλων για την 
ασφαλή μεταφορά προσώπων και πραγμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών 
οχημάτων παντός τύπου, προς εξυπηρέτηση των γραμμών Κρήτης 
Πειραιά και των άλλων λιμανιών της επικράτειας και του εξωτερικού. 
2. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με τους ίδιους στόχους και 
μάλιστα σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ίδρυση ή και 
εκμετάλλευση ξενοδοχείων ή άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης 
3. Η αγορά ή μίσθωση συγκοινωνιακών μέσων χερσαίων ή 
θαλάσσιων. 
4. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν στόχο την αξιοποίηση 
και εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Κρήτης. 
5. Οι πρακτορεύσεις πλοίων. 
6. Η ίδρυση και λειτουργία εταιρειών ανταλλακτηρίων 
συναλλάγματος, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης ή η συμμετοχή σε 
προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες εταιρείες που επιδιώκουν τους 
σκοπούς αυτούς. 

 
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ δραστηριοποιούνται σήμερα κυρίως στον κλάδο της 
επιβατηγού ναυτιλίας, τόσο σε γραμμές του εσωτερικού όσο και σε γραμμές του 
εξωτερικού, ενώ μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών MINOAN CHANGE, MINOAN 
CRUISES, FORTHNET, HELLAS FLYING DOLPHINS, ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, 
έχουν επεκταθεί και σε παρεμφερείς κλάδους τουριστικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Σήμερα, η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της 10 πλοία, συνολικής μέσης αξίας € 
645.315.320.- Είναι η μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρεία της Κρήτης που συνδέει το 
Ηράκλειο με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (μέσω Κυκλάδων και Σποράδων) τόσο το 
καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

Μελέτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της συγχώνευσης 
με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΚ ΑΕ ΚΑΙ 

ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ ΑΕ 
 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ που συγκλήθηκε την 
24.10.1999, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τη 
σύμβαση συγχώνευσης δι΄ απορροφήσεως της Ρεθυμνιακής από την ΑΝΕΚ. Η 
συγχώνευση και όλες οι σχετικές νόμιμες ενέργειες για την υλοποίησή της 
εγκρίθηκαν ομόφωνα και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ρεθυμνιακής 
που έγινε την 17.10.1999 και στην οποία εκπροσωπήθηκε το 100% των μετόχων. 
Η συγχώνευση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 68 έως και 
77 του κωδ. Ν. 2190/1920 και 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 στους όρους, διατυπώσεις 
και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλεται. 
Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 26 Μαϊου 1999, 
δημοσιεύθηκε εγκαίρως στον ημερήσιο τύπο και αντίγραφό της περιλήφθηκε στο 
παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε σύμφωνα με όσα ορίζουν οι 
διατάξεις του Π.Δ. 348/1985. 
Η συγχώνευση των εταιρειών ολοκληρώθηκε με την από 09.12.1999 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Αρ. Πρωτοκόλλου Κ2-13305), καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Επίσης, η συγχώνευση εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ΄ αριθ. 115/13.05.1998 απόφασή της. 
Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας είναι αυτός της 
31.12.1998. 

 
4.2. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
Οι όροι της συγχώνευσης, όπως περιγράφονται στη σύμβαση συγχώνευσης, και στο 
ενημερωτικό δελτίο που συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 1999, για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της συγχώνευσης των δύο εταιρειών, περιλαμβάνουν τα 
εξής βασικά σημεία: 
Η συγχώνευση έγινε με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, 
περιλαμβανομένων και των λογαριασμών συναλλαγών της απορροφώμενης 
εταιρείας, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και τα στοιχεία της 
απορροφώμενης εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας 
εταιρείας. Ημερομηνία κλεισίματος των ισολογισμών είναι η 31η Δεκεμβρίου 1998. 
Οι κύριες μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, με βάση τους ισολογισμούς τους της 31ης Δεκεμβρίου 
1998, είναι τρεις: 
Μέθοδος 1η – Πραγματική καθαρή θέση + κεφαλαιοποιημένη μέση ετήσια 
υπερπρόσοδος της τελευταίας πενταετίας. 
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Μέθοδος 2η – Κεφαλαιοποίηση του μέσου όρου των οργανικών ετησίων κερδών της 
τελευταίας πενταετίας. 
Μέθοδος 3η – Μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή πραγματική καθαρή 
θέση + ο μέσος όρος των οργανικών κερδών της τελευταίας πενταετίας Χ 12:2. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η απορροφώμενη εταιρεία 
λύθηκε, δίχως να εκκαθαριστεί και οι μετοχές της ακυρώθηκαν, το δε σύνολο της 
περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάσθηκε στην απορροφώσα 
εταιρεία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της 
απορροφώσας εταιρείας δρχ. 15.459.882.000 (€ 45.370.159,94.-) διαιρούμενο σε 
26.981.513 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 500 (€ 
1,47.-) η κάθε μία, σε 374.596 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, 
έκδοσης 1990, ονομαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε μία, και σε 3.563.655 
προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, έκδοσης 1996, ονομαστικής αξίας 
δρχ. 500 η κάθε μία, αυξήθηκε κατά το εισφερόμενο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 
της απορροφώμενης εκ δρχ. 3.147.000.000 (€ 9.235.509,90.-) ως και κατά δρχ. 
27.637.908 (€ 81.109,05.-), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του εκτάκτου 
αποθεματικού της απορροφώσας. 
Ταυτόχρονα αυξήθηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών της απορροφώσας από 
δρχ. 500, σε δρχ. 547 (€ 1,61.-) 

 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Ονομαστι- 
κή αξία 

Αριθμός μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
πριν από τη 
συγχώνευση 

Δρχ. 
15.459882.000 

Δρχ. 500 
Δρχ. 500 
Δρχ. 500 

- 26.981.513 κοινές ονομαστικές 
- 374.596 προν/χες ον/κές (1990) 
- 3.563.655 προν/χες ον/κές (1996) 

Αύξηση 
κεφαλαίου 
λόγω της 
συγχώνευσης 

Δρχ. 
3.147.000.000 + 
27.637.908 

Δρχ. 547  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
μετά τη 
συγχώνευση 

Δρχ. 
18.634.519.908 

Δρχ. 547 - 30.128.513 κοινές ονομ/κές 
- 347.596 προν/χες ον/κές (1990) 
- 3.563.655 προν/χες ον/κές (1996) 

  
Οι παραπάνω νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 547 η κάθε μία ανταλλάχθηκαν με 
τις μετοχές των μετόχων της απορροφώσας «ΑΝΕΚ» ονομαστικής αξίας δρχ. 500 η 
κάθε μία και με τις μετοχές των μετόχων της απορροφώμενης «ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ», 
ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (€ 2,93.-) η κάθε μία, με σχέση ανταλλαγής 1:1, με τη 
σημείωση ότι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της απορροφώσας έλαβαν 
αντίστοιχες προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 547 η κάθε μία. 
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Άρα, πριν τη συγχώνευση υπήρχαν οι εξής μετοχές:  
• 30.919.764 μετοχές της ΑΝΕΚ, κοινές και προνομιούχες, ανομαστικής αξίας 
δρχ. 500 η κάθε μία, ήτοι συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου δρχ. 15.459.882.000 (€ 
45.370.159,94.-) 
• 3.147.000 μετοχές της Ρεθυμνιακής, ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 η κάθε μία, 
ήτοι συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου δρχ. 3.147.000.000 (€ 9.235.509,90.-). 
 
Η σχέση των μετοχών της κάθε εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά 
τη συγχώνευση (νέα ΑΝΕΚ) προκύπτει από το λόγο των μετοχικών κεφαλαίων των 
εταιρειών προς τη νέα εταιρεία, και είναι: 
 
1. 15.459.882.000 (μετ. Κεφ.. ANEK)              = 83,087% για ΑΝΕΚ 
           18.606.882.000 (μετ. Κεφ. νέας ΑΝΕΚ) 
 
2.   3.147.000.000 (μετ. Κεφ. Ρεθυμνιακής)    = 16,913% για Ρεθυμνιακή 
            18.606.882.000 (μετ. Κεφ. νέας ΑΝΕΚ) 
 
Αυτή η σχέση δεν πρέπει να διαταράσσει την πραγματική αξία  των δύο εταιρειών, 
που είναι σύμφωνα με την πραγματική καθαρή θέση των εταιρειών: 

 
81.605.539.215  για ΑΝΕΚ 
  7.205.410.022  για Ρεθυμνιακή 
88.810.949.237 σύνολο  

 
και ο λόγος, μετά τις πράξεις προκύπτει, όπως και παραπάνω, 91,8868% για την 
ΑΝΕΚ και 8,1132% για Ρεθυμνιακή. 

 
Η σχέση που προκύπτει από τις υπάρχουσες μετοχές, ανεξάρτητα από την 
ονομαστική τους αξία, μόνο ως προς τον αριθμό, είναι: 

30.919.764 μετοχές ΑΝΕΚ 
+ 3.147.000 μετοχές Ρεθυμνιακής 
34.066.764 μετοχές νέας ΑΝΕΚ 
 

Επομένως, εφόσον ο κάθε μέτοχος της Ρεθυμνιακής έλαβε μία μετοχή της ΑΝΕΚ, το 
υπόλοιπο του κεφαλαίου που προέκυψε από τη μέθοδο του Ν. 2166/1993, 
μοιράστηκε σε όλους τους μετόχους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 
της νέας ΑΝΕΚ, που είναι: 

 
18.606.882.000 = 546,189 
   34.066.764  
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και η ΑΝΕΚ αύξησε από τα αποθεματικά της το κεφάλαιο κατά δρχ. 27.637.908 (€ 
81.109,05.-) με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ονομαστική αξία της μετοχής δρχ. 547, 
στρογγυλοποιώντας το ποσό. 
Με την ολοκλήρωση κατά νόμο της συγχώνευσης εκδόθηκαν για το σύνολο του 
διαμορφωθέντος μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, νέοι αποθετήριοι 
ή άυλοι τίτλοι που ανταλλάχθηκαν με τις μετοχές που κατείχαν οι μέτοχοι των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας έλαβε μία μετοχή της απορροφώσας, 
όπως αυτή προέκυψε μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αύξηση της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 500 σε δρχ. 547. Ήτοι, στο εκ της 
συγχώνευσης προερχόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αντιστοιχεί μία νέα 
μετοχή σε κάθε μία υφιστάμενη της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας, 
και συγκεκριμένα επί συνόλου 34.066.764 νέων μετοχών της απορροφώμενης 
εταιρείας μετά τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της απορροφώσας συμμετέχουν με 
30.919.764 κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής 
αξίας δρχ. 547 η κάθε μία και οι μέτοχοι της απορροφώμενης συμμετέχουν με 
3.147.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ομοίως ονομαστικής αξίας δρχ. 
547 η κάθε μία. 
Δηλαδή, κάθε μέτοχος της απορροφώμενης αντάλλαξε μία μετοχή που κατέχει, 
ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 η κάθε μία, με μία νέα μετοχή της απορροφώσας, 
ονομαστικής αξίας δρχ. 547, εκ των μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, λόγω συγχώνευσης. 
Δεν υφίσταντο μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας που κατείχαν ειδικά 
δικαιώματα και προνόμια, ούτε ήταν κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. 
Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν υπήρχε πρόβλεψη από τα καταστατικά τους ή τις 
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε 
παραχωρήθηκαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση. 
Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων των δύο 
εταιρειών, όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 
31.12.1998 και για τις δύο εταιρείες: 
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  ANEK ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΝΕΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αριθμός 
μετοχών 

30.919.764 3.147.000 34.066.764 

Ονομαστική 
αξία μετοχής 

500 1000   

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

15.459.882.000 3.147.000.000 18.606.882.000 

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

16.572.058.229 364.500.000 16.936.558.229 

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 

680.861.200 418.484.924 1.099.346.124 

Λοιπά 
αποθεματικά 

6.085.942.560 1.130.599.813 7.216.542.373 

Μείον 9 : 
απαιτήσεις σε 
εκκρεμότητα 
από ετών 

      

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

38.798.743.989 5.060.584.737 43.832.115.105 

Λογιστική αξία 
μετοχής 

1.255 1.608 1.287 

 
Τόσο οι ισολογισμοί, όσο και οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως  των δύο 
εταιρειών την 31.12.1998 σύμφωνα με τους οποίους έγινε η συγχώνευση, αλλά και 
λογιστικές καταστάσεις 3 ετών πριν τη συγχώνευση παρατίθενται στο παράρτημα 
αυτής της εργασίας. 

 
4.3. ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 1999, στο οποίο ανακοινώνεται στο 
επενδυτικό κοινό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, λόγω της 
συγχώνευσής της με τη Ρεθυμνιακή, 5 είναι οι κύριοι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν στη 
συγχώνευση αυτή: 

• Ικανοποίηση της ανάγκης δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων, 
ικανών να αντεπεξέλθουν στην έξαρση του ανταγωνισμού που θα επέλθει από την 
άρση του cabotage το 2004. 

• Οι αυξανόμενες ανάγκες για νέες μονάδες που θα συμβάλλουν στον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών των θαλασσίων μεταφορών. 

• Ορθολογικότερη χρήση των πλοίων σε γραμμές που είναι πιο κατάλληλα και 
πιο αποδοτικά, προσδίδοντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην 
εκμετάλλευσή τους. 

                                                
9 Στις 24.10.99 έγινε κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού ύψους δρχ. 27.637.908 (€ 
81.109,05.-). 
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• Δημιουργία οικονομιών κλίμακας, από τις μειώσεις στα ανελαστικά έξοδα και 
δαπάνες (καλύτερες συμφωνίες στις προμήθειες α΄ υλών και εμπορευμάτων, 
καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ), οικονομικότερα συμβόλαια επισκευών, 
χαμηλότερο κόστος συντηρήσεων και δεξαμενισμών. 

• Ορθολογικότερη χρήση του δικτύου πωλήσεων και των ενεργειών προώθησης 
διαφήμισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η επιλογή της συγκεκριμένης συγχώνευσης έγινε προκειμένου να πληρούνται 
κάποιες παράμετροι που τέθηκαν: να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια 
πριν και να υπάρχουν δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις δύο χρόνια πριν τη 
συγχώνευση, μια εκ των δύο εταιρειών να είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., η συγχώνευση 
να μην έχει γίνει τμηματικά και να μην έχει πραγματοποιηθεί άλλο παρόμοιο γεγονός 
που να αφορά τις εν λόγω εταιρείες κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, η μελέτη της λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας της συγχώνευσης αυτής, έγινε με τη μέθοδο αξιολόγησης βάσει 
λογιστικών στοιχείων (accounting based operational performance evaluation).  
Το ενημερωτικό δελτίο που ανακοινώθηκε η συγχώνευση, δημοσιεύθηκε το 
Δεκέμβριο του 1999. Ο πρώτος ισολογισμός της νέας ΑΝΕΚ ήταν για τη χρήση 
01.01.1999 – 31.12.1999. Για τα 3 έτη, λοιπόν, πριν τη συγχώνευση, ήτοι 1996 – 
1998 ενοποιήσαμε τους Ισολογισμούς και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
της target και της bidder εταιρείας, δημιουργώντας τις pro forma λογιστικές 
καταστάσεις τους, για να μπορούμε να συγκρίνουμε δείκτες ενδιαφέροντος πριν και 
μετά τη συγχώνευση. Για τα έτη 1999 – 2002 χρησιμοποιούνται οι δείκτες που 
εξάγονται από τις λογιστικές καταστάσεις της νέας ΑΝΕΚ. 
Παράλληλα, και προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξάγουμε πιο ασφαλή 
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης, συγκρίνουμε τους 
δείκτες τόσο πριν, όσο και μετά τη συγχώνευση με αυτούς της άμεσα ανταγωνίστριας 
εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται και αυτή στην Κρήτη, των ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ. Η επιλογή της εταιρείας έγινε, επειδή είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από 
05.05.1998, κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς (στοιχεία 2002 ποσοστό 24,38%), τα 
επενδυτικά σχέδια των δύο εταιρειών, εφόσον δραστηριοποιούνται στο ίδιο 
γεωγραφικό τόπο, πολλές φορές συγκλίνουν, ενώ γνωρίζουμε ότι προηγήθηκε 
πρόταση για συγχώνευση με τη ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ και από τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ. Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, αν 
συνυπολογίσουμε και τις συμμετοχές της σε λοιπές ακτοπλοϊκές (π.χ. HELLAS 
FLYING DOLPHINS) ανεβαίνει σε 43,37%. 
Στη συνέχεια, επιλέξαμε και μελετήσαμε τις λογιστικές καταστάσεις για τις λοιπές 
ακτοπλοϊκές που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., δηλαδή ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΕΣΒΟΥ  (ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.Α. 28.08.1995), ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ 
(ημερομηνία εισαγωγής 17.06.1994) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία από 
24.06.2004 διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. με νέα επωνυμία ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  
Σκόπιμα δεν επιλέγησαν για τις ανάγκες της εργασίας αυτής και οι υπόλοιπες 3010  
εταιρείες του κλάδου, επειδή το μερίδιο αγοράς που κατέχουν είναι πολύ μικρό, σε 
σχέση με αυτό των εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

                                                
10 Στοιχεία ICAP 2002. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP, στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 35 εταιρείες, εκ των 
οποίων οι 5 εισηγμένες κρατούν μερίδιο αγοράς ίσο με το 73,14% περίπου. Το 
μερίδιο αγοράς της ΑΝΕΚ το 2002, αν υπολογίσουμε και συμμετοχές της σε 
εταιρείες όπως ΔΑΝΕ (Δωδεκάνησα), ΛΑΝΕ (Νομός Λασηθίου, Κρήτη), ΑΝΕΝ 
(Χανιά), ανέρχεται σε ποσοστό 26,13%, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες, που αποτελούν 
αντικείμενο μελέτης της εργασίας, συνολικά, κατέχουν μερίδιο 47,01%. 
Ο κύκλος εργασιών των 5 εισηγμένων για το 2002 ανήλθε σε ποσό € 435.993.685.- 
επί συνόλου κλάδου € 736.376.946.-  (στοιχεία ICAP για 2002). Αν στις 5 εισηγμένες 
συμπεριλάβουμε και αρκετές θυγατρικές (Hellas Flying Dolphins για τις Μινωικές 
και Blue Star Ferries για τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ), ή άλλες στις οποίες 
συμμετέχουν (ΔΑΝΕ – Θαλάσσια Γραμμή ΑΕ για την ΑΝΕΚ), τότε το μερίδιο 
αγοράς των εισηγμένων ανεβαίνει σε ποσοστό 90,6%.  Θεωρήθηκε, λοιπόν, σκόπιμη 
η σύγκριση των στοιχείων της ΑΝΕΚ  τόσο με αυτά των ΜΙΝΩΙΚΩΝ, όσο και με 
των λοιπών εισηγμένων, θεωρώντας ότι αυτές εκπροσωπούν, ουσιαστικά, τον κλάδο 
της ακτοπλοΐας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι δείκτες που μελετήθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζει 
η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, για να εξαχθούν 
συμπεράσματα, σχετικά με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης.  
Αναφέρθηκε και παραπάνω ότι θα αναλυθούν α) δείκτες ρευστότητας (liquidity 
ratios), β) διάρθρωσης κεφαλαίων (leverage ratios), γ) δραστηριότητας (activity 
ratios) και δ) αποδοτικότητας (profitability ratios). Εξετάζονται, επίσης, ταμειακές 
ροές, εξέλιξη πωλήσεων και καθαρών αποτελεσμάτων, καθαρής θέσης και καθαρού 
κεφαλαίου κίνησης. Επίσης, γίνεται σύντομη αναφορά στην πορεία της μετοχής της 
ΑΝΕΚ από την είσοδό της στο Χ.Α.Α. μέχρι την 31.12.2003, σε σχέση και με τις 
λοιπές εισηγμένες του κλάδου. 
Όσον αφορά την ανάλυση των λειτουργικών ταμειακών ροών προ φόρων, 
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία των Healy, Palepu και Ruback, οι οποίοι το 1992 
μελέτησαν τη μετά τη συγχώνευση δραστηριότητα των 50 μεγαλύτερων 
αμερικανικών εξαγορών. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο επιμέρους κεφάλαιο. 
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6.1. Δείκτες ρευστότητας 
 6.1.α. Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο μέτρησης 
της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης, διότι δείχνει το βαθμό κάλυψης 
των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να 
ρευστοποιηθούν μέσα σε μια περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου με την περίοδο λήξης 
των απαιτήσεων. Σε γενικές γραμμές, ένας αποδεκτός δείκτης κυκλοφοριακής 
ρευστότητας κυμαίνεται πάνω από τη μονάδα. 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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Από τον πιο πάνω πίνακα, και για την περίοδο πριν τη συγχώνευση, παρατηρούμε ότι 
η υψηλότερη τιμή του δείκτη για την ΑΝΕΚ είναι το 1998 (2,076), γεγονός που 
σημαίνει ότι η εταιρεία, τη δεδομένη αυτή χρονιά, ήταν σε θέση να καλύψει 2 
περίπου φορές τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της, αν ρευστοποιούσε περιουσιακά 
στοιχεία. Η υψηλή τιμή του δείκτη, ένα έτος πριν τη συγχώνευση, οφείλεται στην 
αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού (από € 27,7εκατ., το 1997 σε € 84,5εκατ., 
το 1998), η οποία προήλθε από την αύξηση του ταμείου – καταθέσεων της εταιρείας 
(1997: € 1,8εκατ., 1998: € 56,9εκατ.). Για τα έτη 1999, 2000 και 2002 ο δείκτης 
εξακολουθεί να έχει αποδεκτή, αν και μειωμένη, τιμή. Εξαίρεση αποτελεί το 2001, 
οπότε ο δείκτης πέφτει κάτω από τη μονάδα (0,521), εξαιτίας της μεγάλης αύξησης 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 1,354 0,765 2,076 1,76 1,265 0,521 1,354 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 0,81 0,566 0,740 2,489 1,160 0,272 0,256 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    5,591 2,781 1,123 1,466 
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των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, οι οποίες από € 46,9εκατ., το 2000 
ανήλθαν το 2001 σε € 102,6εκατ., εκ των οποίων € 82,6εκατ. (ποσοστό 80,5%), είναι 
υποχρεώσεις της σε τράπεζες. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι για τα δύο 
πρώτα έτη μετά τη συγχώνευση, οπότε και οποιαδήποτε επίδραση απ΄ αυτήν είναι πιο 
έντονη, η εταιρεία έχει αποδεκτό δείκτη κυκλοφοριακής ρευσότητας, παρόλη τη 
μείωσή του.  
Η άμεση ανταγωνίστρια, ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, με εξαίρεση το 1999, οπότε και η 
κυκλοφοριακή της ρευστότητα ανέρχεται σε 2,489, φανερά αυξημένη από τα 
προηγούμενα έτη, λόγω μεγαλύτερης αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
έναντι της αύξησης των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών της, τα έτη μετά τη 
συγχώνευση εμφανίζει είτε παραπλήσια, είτε χαμηλότερη ρευστότητα από αυτήν της 
ΑΝΕΚ. 
Όσον αφορά το μέσο όρο του δείκτη για τις λοιπές εισηγμένες, και για τα έτη μετά τη 
συγχώνευση, παρουσιάζουν σαφώς καλύτερη, αν και πτωτική πορεία σε σχέση τόσο 
με την ΑΝΕΚ όσο και με τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Η υψηλή τιμή του δείκτη για 
το 1999 οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ και  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχουν σχεδόν μηδενικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 
6.1.β. Δείκτης άμεσης ρευστότητας 
 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας χρησιμοποιείται για να δούμε την ικανότητα της 
επιχείρησης να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, χωρίς να στηρίζεται 
στην πώληση των αποθεμάτων που θεωρούνται λιγότερο ρευστοποιήσιμα και έχουν 
τον κύνδυνο ρευστοποίησης με ζημιά. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 1,138 0,591 1,911 1,540 1,085 0,439 1,148 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 0,444 0,459 0,653 2,422 1,101 0,241 0,229 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    5,534 2,684 0,593 1,398 

 
Λόγω του αντικειμένου εργασιών τους, όλες οι εξεταζόμενες εταιρείες δε διατηρούν 
υψηλά αποθέματα, με αποτέλεσμα ο δείκτης αυτός να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με 
αυτόν της κυκλοφοριακής ρευστότητας, αφού δε διαφοροποιείται ουσιαστικά.  
Όσον αφορά το δείκτη της ΑΝΕΚ, για τα έτη αμέσως μετά τη συγχώνευση (1999 και 
2000), εμφανίζει μικρή επιδείνωση, αφού τα αποθέματά της κατά τα έτη 1996 – 1998, 
κατά μέσο όρο, ανέρχονται σε € 5,8εκατ., ενώ κατά τα έτη 1999 -2002 ανέρχονται, 
κατά μέσο όρο σε € 7εκατ.  
Αυτό που παρατηρούμε όμως, σε σχέση με τις δύο ανταγωνίστριες εταιρείες, είναι ότι 
οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ φαίνεται να διατηρούν χαμηλότερο ποσό αποθεμάτων σε 
σχέση με την ΑΝΕΚ, αφού η απόκλιση του δείκτη άμεσης ρευστότητάς της από 
αυτόν της κυκλοφοριακής είναι μικρότερη. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και 
για τις λοιπές εισηγμένες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
6.2. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 

 
Οι δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων μετρούν τα κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι 
ιδιοκτήτες σε σχέση με τη χρηματοδότηση που χορήγησαν οι πιστωτές. Μέσω αυτών 
των δεικτών, οι πιστωτές βλέπουν τα κεφάλαια που προσέφεραν οι επενδυτές, σαν 
ένα περιθώριο ασφαλείας. Εάν οι ιδιοκτήτες έχουν εισφέρει ένα μικρό μέρος της 
συνολικής χρηματοδότησης, οι πιστωτές είναι αυτοί που θα επωμισθούν, κατά κύριο 
λόγο, τους κινδύνους της επιχείρησης. 

 
6.2.α. Συνολική δανειακή επιβάρυνση 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που προήλθαν από 
τους πιστωτές.  
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 53,4% 56,6% 39,8% 48,2% 63,1% 69,2% 67,3% 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 46,4% 60,7% 56,6% 36,5% 44,7% 64,9% 68,6% 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    27,3% 40,4% 46% 53,6% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης για την ΑΝΕΚ παρουσίαζει διαχρονική αύξηση, με 
μεγαλύτερη για τα έτη μετά τη συγχώνευση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι, μετά τη συγχώνευση, η ΑΝΕΚ αύξησε το μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 
της (1998: € 43,1εκατ., 1999: 102,5εκατ., και το 2002: € 321,5εκατ.), προκειμένου να 
προχωρήσει σε ανακαίνιση του στόλου της, και πιο συγκεκριμένα, τη συντήρηση των 
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2 πλοίων που απέκτησε από τη ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ, αλλά και την αγορά 3 νέων πλοίων 
κατά το διάστημα από 2000 – 2002. Ανάλογη πορεία, και για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, παρουσιάζει και ο δείκτης των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. 
Οι λοιπές εισηγμένες εμφανίζονται να έχουν αυξημένο δανεισμό από τους πιστωτές 
τους,  με υψηλότερο αυτόν του 2002, όπου τα μισά, σχεδόν κεφάλαια προήλθαν από 
τους πιστωτές τους, όμως η αύξηση κυμαίνεται σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με 
την ΑΝΕΚ και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση του δείκτη για τα έτη μετά τη 
συγχώνευση δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σ’  αυτήν, αλλά, κατά κύριο λόγο, 
στα επενδυτικά σχέδια της ΑΝΕΚ, τα οποία ήταν επιβεβλημένα, για να ανταπεξέλθει 
η εταιρεία στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, που επικρατούν, μετά και τη 
δραστηριοποίηση της εταιρείας ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ στα Χανιά. 
 

6.2.β. Δείκτης δανειακών κεφαλαίων προς Ίδια κεφάλαια 
 
Ο δείκτης αυτός παρέχει ένδειξη της ασφάλειας που εξασφαλίζει η επιχείρηση στους 
δανειστές της. Αν είναι μικρότερος της μονάδας, συνεπάγεται ότι οι φορείς της 
επιχείρησης συμμετέχουν σ΄ αυτήν με περισσότερα κεφάλαια απ’ ότι οι πιστωτές. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δανειακή 
επιβάρυνση της επιχείρησης.  
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 1,144 1,303 0,662 0,929 1,712 2,241 2,063 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 0,865 1,549 1,303 0,574 0,809 1,850 2,187 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    0,446 0,932 1,217 1,618 

 



 48 

Και ο δείκτης αυτός εμφανίζει, τουλάχιστον για τα έτη μετά τη συγχώνευση, 
διαχρονική αυξητική τάση, τόσο για την ΑΝΕΚ, όσο και για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ και τις λοιπές εισηγμένες. 
Στην περίπτωση, όμως, της ΑΝΕΚ η αυξητική τάση είναι εντονότερη, αφού από 
0,929 το 1999 ανεβαίνει στο 1,712 το 2000 και συνεχίζει το 2001 στο 2,241. Όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, τα έτη μετά τη συγχώνευση για την ΑΝΕΚ 
χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα, όσον αφορά τα επενδυτικά της σχέδια, 
αφού, εκτός από την αγορά νεότευκτων, σύγχρονων πλοίων, τα οποία δρομολογεί 
κυρίως στη γραμμή της Αδριατικής, προχωρά σε επεκτατικές κινήσεις, με τις 
συμμετοχές της στα μετοχικά κεφάλαια εγχώριων (ΛΑΝΕ, ΑΝΕΝ, ΔΑΝΕ, 
ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ., ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΒΕΕ) αλλά και ξένων εταιρειών (ANEK LINES 
ITALIA s.r.l.).  
Παρά το γεγονός ότι, μετά τη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω της 
συγχώνευσης το 1999, ακολούθησε άλλη μία αύξηση το 2000, δεν ήταν αρκετή για 
να βελτιωθεί ο δείκτης. 
Ο δείκτης των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ παρουσιάζει ομαλότερη αύξηση, παρά την 
αύξηση των παγίων της, γεγονός που σημαίνει ότι προέβη, και αυτή με τη σειρά της, 
σε αγορά νέων πλοίων, η οποία χρηματοδοτήθηκε και με μακροπρόθεσμο δανεισμό. 
Οι λοιπές εισηγμένες δεν πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις και ο δείκτης τους 
βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα απ΄ αυτά των δύο ανταγωνιστριών. Η αύξησή του 
το 2001 και 2002 οφείλεται στη μείωση της καθαρής θέσης της ΝΕΛ, λόγω των 
συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 
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6.2.γ. Δείκτης κάλυψης παγίων με κεφάλαια μακράς διάρκειας 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση στη 
χρηματοδότηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της, δείχνοντας κατά πόσο τα 
κεφάλαια μακράς διάρκειας (ίδια κεφάλαια + ξένα μακροπρόθεσμα) καλύπτουν τα 
καθαρά πάγιά της.  
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Επί τοις % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 105,4 92,3 132,8 109,8 102,6 90 102,6 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 92 89,8 94,6 122,4 101,4 78,1 81,9 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    136,7 118,5 99,2 109,3 

 
Η εξέλιξη του δείκτη για την ΑΝΕΚ παρουσιάζει διακυμάνσεις, χωρίς κάποια 
σταθερή πορεία. Σε σχέση, πάντως, με το τελευταίο έτος πριν τη συγχώνευση, είναι 
χαμηλότερος. Γεγονός είναι ότι στα 5 από τα 7 εξεταζόμενα έτη τα κεφάλαια μακράς 
διάρκειας υπερκαλύπτουν τα πάγιά της.  
Αν εξετάσουμε, όμως, προσεκτικότερα το δείκτη, απομονώνοντας τα ξένα 
μακροπρόθεσμα κεφάλαια (μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό) και υπολογίζοντας 
κατά πόσο τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν το σύνολο των παγιοποιήσεων, ο δείκτης έχει 
διαφορετική εξέλιξη: 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 60,8% 52,9% 99,4% 64,3% 42% 34,1% 36,2% 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 64% 43,2% 48,4% 88,4% 63,9% 37,9% 33,3% 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    106,6% 72,3% 59,5% 58,4% 

 
 Και στις 3 περιπτώσεις ο δείκτης μειώνεται σταδιακά, όπερ σημαίνει ότι οι εταιρείες 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τραπεζικό δανεισμό για να καλύψουν τα πάγιά 
τους. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι ο δείκτης για τις λοιπές εισηγμένες παρουσιάζει 
καλύτερη «συμπεριφορά» αφού δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από το 50% (χαμηλότερη 
τιμή το 2002, που ήταν 58,4%, ήτοι ξένος μακροπρόθεσμος δανεισμός 41,6%) .   
Συγκεκριμένα, για την ΑΝΕΚ, παρά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το 
1999 και το 2000, η διαχρονική αύξηση των μακροπρόθεσμων τραπεζικών της 
υποχρεώσεων ήταν πολύ μεγαλύτερη, άρα ο δείκτης επιδεινώνεται. Φτάνοντας το 
2002, η χρηματοδότηση των παγίων της με ίδια κεφάλαια φτάνει σε ποσοστό 36,2%, 
πράγμα που σημαίνει ότι ποσοστό 63,8% χρηματοδοτείται από ξένα μακροπρόθεσμα 
κεφάλαια. Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται και για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 
Στην περίπτωση και αυτού του δείκτη, το γεγονός ότι επιδεινώνεται σταδιακά για τα 
έτη μετά τη συγχώνευση, δε σχετίζεται με αυτή καθ’  αυτή τη συγχώνευση, όσο με τα 
επενδυτικά σχέδια της εταιρείας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, προχώρησε στην 
αγορά νέων, σύγχρονων πλοίων. Η επένδυση αυτή θα γινόταν ανεξάρτητα από το εάν 
η συγχώνευση είχε επιτευχθεί, τελικά ή όχι, αφού οι συνθήκες στον κλάδο ήταν 
τέτοιες, που απαιτούσαν νέες επενδύσεις. 
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6.2.δ. Δείκτης κάλυψης τόκων 
Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη προ φόρων 
και τόκων, οι τόκοι που πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση μέσα σε μια χρήση. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 2,659 3,727 4,978 3,264 0,978 0,786 1,175 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 8,053 8,130 4,69 4 1,804 0,098 0,356 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    1,487 -3,255 4,728 1,627 

 
Όπως αποδεικνύεται από την παρουσίαση του δείκτη κάλυψης τόκων, και σύμφωνα 
με τα στοιχεία που εξάγονται από τους ενοποιημένους Ισολογισμούς της ΑΝΕΚ και 
της ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ,  η ΑΝΕΚ, πριν τη συγχώνευση ήταν σε θέση να καλύπτει πιο 
άνετα τους τόκους των δανείων της, σε σχέση με τα χρόνια μετά τη συγχώνευση. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1998 μπορούσε να καλύψει 5 φορές τους τόκους της 
από τα κέρδη προ τόκων και φόρων, ενώ μοναδική χρονιά, μετά τη συγχώνευση, που 
ανέβηκε οριακά πάνω από την μονάδα ήταν το 2002. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι 
το 2001 η ΑΝΕΚ παρουσίασε αρνητικά καθαρά αποτελέσματα € 4,9εκατ., περίπου, 
με θετικά ΚΠΤΦ € 16,5εκατ. 
 Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι η συμβολή της κάθε εταιρείας που 
συμμετείχε στη συγχώνευση στη μείωση του δείκτη. Ο δείκτης επιβαρύνθηκε κυρίως 
από το γεγονός ότι τον Αύγουστο 2000 η ΑΝΕΚ σύναψε κοινοπρακτικό δάνειο με 
την JP MORGAN CHASE BANK, αυξάνοντας τις μακροπρόθεσμες τραπεζικές της 
υποχρεώσεις κατά € 152,1εκατ., ενώ αυτές που παρέλαβε από τη ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ, ως 
λογιστικό υπόλοιπο την 31.12.1998 ανέρχονταν σε € 5,5εκατ. Επόμενο είναι να 
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αυξηθούν και οι καταβληθέντες τόκοι από € 5,3εκατ. το 1999, σε € 13,6εκατ. το 2000 
και σε € 21εκατ. το 2001.   
Αντίστοιχη πορεία παρουσιάζει ο δείκτης και για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, με 
μεγάλη πτώση, σχεδόν 50% το 1998, φτάνοντας από 8 φορές κάλυψη των τόκων το 
1996 σε 0,4 φορές το 2002. Η εταιρεία αυξάνει κυρίως το μακροπρόθεσμο δανεισμό 
της διαχρονικά (από € 30,7εκατ., το 1996 σε € 482,1εκατ., το 2002) γεγονός που 
σημαίνει ότι προσπαθεί να υλοποιήσει  σημαντικά επενδυτικά προγράμματα. Ο 
βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της από € 4,2εκατ., το 1996 φτάνει τα € 
128,9εκατ., το 2002. Η αδυναμία της εταιρείας να καλύψει τους τόκους της το 2001 
και το 2002 οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τις δύο αυτές χρήσεις εξάγονται 
ζημιογόνα αποτελέσματα, με πολύ χαμηλά κέρδη προ τόκων και φόρων. 
Οι λοιπές εισηγμένες, πέραν του 2001, οπότε τα ΚΠΤΦ είναι αρνητικά (€ -5,3εκατ.), 
σε καμιά άλλη χρονική στιγμή δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κάλυψης των τόκων 
τους. Ο δανεισμός και των τριών (όλος μακροπρόθεσμος) ανέρχεται σε € 120,2εκατ., 
το 1999, € 399,5εκατ., το 2000, € 332,9εκατ., το 2001 και € 387,6εκατ. το 2002, τη 
στιγμή που το 2002, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός μόνο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ανέρχεται σε € 482,1εκατ.    

 
6.2.ε. Τοκοφόρα στοιχεία παθητικού / ίδια κεφάλαια 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο μία επιχείρηση είναι σε θέση να καλύψει το 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της με τα ίδια κεφάλαιά 
της. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο λιγότερη ικανότητα έχει η επιχείρηση να 
καλύπτει το σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων με τα ίδια κεφάλαιά της. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 0,763 0,848 0,393 0,716 1,438 1,736 1,844 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 0,498 1,183 0,992 0,439 0,638 1,403 1,851 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    0,321 0,774 1 1,249 

 
Όπως παρατηρούμε από τον πιο πάνω πίνακα, στην περίπτωση της ΑΝΕΚ, τα χρόνια 
που ακολούθησαν τη συγχώνευση είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του δείκτη, 
εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του τραπεζικού δανεισμού της, κυρίως του 
μακροπρόθεσμου, αφού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εταιρεία θέλησε να 
υλοποιήσει ένα μεγαλόπνοο επενδυτικό σχέδιο. Έτσι, από το 1999 μέχρι το 2002 οι 
υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες ανήλθαν από € 103,9εκατ., σε € 324,4εκατ., ενώ 
τα ίδια κεφάλαιά της, την ίδια περίοδο, διαμορφώθηκαν σε € 175,9εκατ., το 2002 από 
€ 145,2εκατ., το 1999. 
Αντίστοιχη πορεία έχει και ο δείκτης που αφορά τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 
Σταδιακά, από το 1999 και μετά, εμφανίζει τάση ανόδου. Στην περίπτωση των 
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού τους από € 
177,5εκατ., το 1999 ανέρχεται  σε € 611εκατ., το 2002, υπερκαλύπτοντας τα ίδια 
κεφάλαιά της, που από € 404,6εκατ., το 1999 φτάνουν σε € 330,1εκατ., το 2002.  Η 
μείωση στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η πορεία της οποίας θα αναλυθεί στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο, οφείλεται στην ύπαρξη συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων 
χρήσεων, που το 2001 έφτασαν σε € 13,8εκατ., και το 2002 σε € 40εκατ. Οι 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ προέβησαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 
39εκατ., το 2000. 
 Όσον αφορά τις λοιπές εισηγμένες, ο δείκτης έχει ανάλογη εξέλιξη, πλην, όμως, σε 
χαμηλότερο επίπεδο από την ΑΝΕΚ και τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ. Μεγαλύτερη επίδραση στο 
δείκτη για τις λοιπές εισηγμένες έχει η εταιρεία ΝΕΛ, της οποίας ο μέσος όρος 
τετραετίας 1999 – 2002 ανέρχεται σε 1,538, με υψηλότερη τιμή το 2002, 2,583. Τη 
μικρότερη συνεισφορά έχουν οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με μέσο όρο τετραετίας 
0,145, και μηδενικό δείκτη για τα έτη 1999 και 2000, εξαιτίας του μηδενικού 
δανεισμού τους κατά τά έτη αυτά. 
Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα είναι ότι ενδεχομένως η πορεία του 
δείκτη να εξαρτάται από τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, αφού, τα 
τελευταία χρόνια, και ενόψει άρσης του cabotage, όλες οι εταιρείες του κλάδου 
προβαίνουν σε επενδυτικές κινήσεις τέτοιες, που να τους εξασφαλίσουν υψηλότερο 
μερίδιο αγοράς. Τα επενδυτικά τους, όμως, σχέδια πραγματοποιούνται και με 
τραπεζικό δανεισμό.  
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6.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματική χρήση κάνει μια 
επιχείρηση των πόρων που ελέγχει. Η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης είναι φανερό ότι αποβαίνει προς όφελός 
της.  

 
6.3.α. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 
 

Από το δείκτη αυτό καταλαβαίνουμε πόσες μέρες απαιτούνται για να ανανεωθούν τα 
αποθέματα της επιχείρησης. Στην περίπτωση των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων που 
εξετάζουμε, και λόγω της φύσης του αντικειμένου τους, συνήθως δε διατηρούν 
υψηλά αποθέματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ανταλλακτικά, αναλώσιμα 
προϊόντα (τρόφιμα, ποτά κλπ), είδη ιματισμού, εμπορεύματα καταστημάτων 
αφορολογήτων ειδών, που υπάρχουν, πλέον, σε όλα τα πλοία, κλπ. 
Η εξέλιξη του δείκτη έχει ως εξής και μετριέται σε μέρες:  
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 38 41 40 28 31 27 29 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 18 20 20 18 15 16 16 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    8 6 7 4 

 
Σταδιακά, και ξεκινώντας από το 1996 μέχρι το 2002, η ΑΝΕΚ μειώνει τις μέρες, 
κατά τις οποίες παραμένουν τα αποθέματά της στην εταιρεία, ήτοι τα ανανεώνει 
συχνότερα, παρόλη τη λογιστική αύξησή τους από € 5,2εκατ., το 1999, σε € 8,1εκατ., 
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το 2002. Κατά μέσο όρο, πριν τη συγχώνευση, ο δείκτης ανέρχεται σε 40 μέρες, ενώ 
ο μέσος όρος του για τα έτη μετά ανέρχεται σε 29 μέρες. Ειδικά για αποθέματα που 
αφορούν τρόφιμα, η ανανέωσή τους είναι αναπόφευκτη. Όσον αφορά, δε, τα 
εμπορεύματα, και εφόσον προκύπτει ότι ανανεώνονται συχνότερα, αυτό σημαίνει ότι 
πωλούνται ευκολότερα, ενώ δεν υπάρχει στοκ στις αποθήκες της εταιρείας. 
Το ίδιο συμβαίνει και στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, μόνο που, στην περίπτωση αυτή, 
ο δείκτης παρουσιάζει καλύτερη πορεία, αφού  οι μέρες ανανέωσης των αποθεμάτων 
είναι ακόμη λιγότερες.  
Σε μονοψήφιο αριθμό ημερών, ο οποίος μειώνεται διαχρονικά, ανέρχεται η 
κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων για τις λοιπές εισηγμένες. 

 
6.3.β. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 
 

Ο αριθμοδείκτης είσπραξης των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, 
εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της 
επιχείρησης. Και ο δείκτης αυτός μετριέται σε μέρες. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 132 94 79 124 196 37 36 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 19 23 55 22 34 25 16 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    62 47 37 78 

 
Έτος βάσης στον πιο πάνω δείκτη είναι το 1999, έτος δημοσίευσης του πρώτου 
ισολογισμού, μετά τη συγχώνευση. Κατά το έτος αυτό, και σε σχέση με τα 
προηγούμενα, οι απαιτήσεις της εταιρείας εισπράττονται με καθυστέρηση, η οποία 
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αυξάνεται το 2000, όπου η ΑΝΕΚ περιμένει 6,5 μήνες περίπου για να εισπράξει τις 
απαιτήσεις της από τη στιγμή που γίνεται η πώληση, μέχρι τη στιγμή που η πώληση 
αυτή μετατρέπεται σε μετρητά. Ειδικά για το 2000, ο δείκτης αυξάνεται, λόγω 
απαίτησης της εταιρείας από τη ΔΑΝΕ, στην οποία παρέχεται πίστωση άνω των 90 
ημερών. Η απαίτηση αυτή αποτελεί ποσοστό 41,64% του συνόλου των απαιτήσεων 
της εταιρείας και αφορά κυρίως ναυλώσεις πλοίων της ΑΝΕΚ.  
Τα έτη 2001 και 2002 ο δείκτης βελτιώνεται σημαντικά, συγκρινόμενος και με τα έτη 
πριν τη συγχώνευση. Η βελτίωση, όμως, αυτή του δείκτη οφείλεται στην αύξηση των 
πωλήσεων της εταιρείας, αφού το ποσό που εμφανίζεται στο λογαριασμό 
«ΠΕΛΑΤΕΣ» των Ισολογισμών των ετών 2000, 2001 και 2002 παραμένει σταθερό.   
Αντίθετη πορεία ακολουθεί η ανταγωνίστρια εταιρεία, η οποία από το 2000 μειώνει 
συνεχώς το δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι ακολουθεί πιο σκληρή πολιτική στο 
συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να χάνει σε πωλήσεις, αφού, όπως θα αναλυθεί 
παρακάτω, εμφανίζουν αύξηση. 
Όσον αφορά στις 3 εισηγμένες, η πορεία του δείκτη δεν είναι σταθερή, αντίθετα, 
παρουσιάζει αυξομειώσεις, προσαρμοζόμενη, πιθανότατα, στα «σημάδια των 
καιρών». 

   
6.3.γ. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων 
 

Ο αριθμοδείκτης πληρωμής των υποχρεώσεων μας δείχνει πόσες μέρες πίστωση 
παρέχεται στην εταιρεία από τους πιστωτές της, μέχρι να πληρώσει τις υποχρεώσεις 
της προς αυτούς. Όπως και οι δύο προηγούμενοι δείκτες, μετριέται σε μέρες. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 18 16 16 25 34 25 27 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 9 8 10 7 30 49 49 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    26 32 40 38 

 
Με βάση το συγκεκριμένο δείκτη, και αν εξετάσουμε μεμονωμένα την εταιρεία που 
μας ενδιαφέρει, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένας από τους στόχους της 
συγχώνευσης, για τη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων επιτεύχθη, 
αφού η ΑΝΕΚ αύξησε τις μέρες πληρωμής των πιστωτών της από 18 μέρες το 1996 
σε 27 το 2002, με υψηλότερη τιμή του δείκτη το 2000.  
Αν, όμως, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για την εν λόγω εταιρεία με αυτά των 
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ και των λοιπών εισηγμένων, παρατηρούμε ότι, στις 
περιπτώσεις αυτές, αυξάνονται κατά πολύ περισσότερο οι μέρες πληρωμής των 
υποχρεώσεών τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι προμηθευτές παρέχουν σ’  αυτές 
υψηλότερη πίστωση.  

 
6.3.δ. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης, παρέχει μια 
ένδειξη για το αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. 
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Επί τοις % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 63,5 70,9 78,2 50,4 31,4 32,1 37,3 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 89,4 54,9 44,1 41 29,3 15,8 21,1 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    589,4 31,6 311,2 253,7 

 
Συγκρίνοντας το δείκτη πριν και μετά τη συγχώνευση, παρατηρούμε ότι δε 
βελτιώθηκε, όπως θα περίμενε κανείς, μετά και την ένταξη στα πάγια της ΑΝΕΚ των 
2 πλοίων που εκμεταλλευόταν η ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ. Όμως, ασφαλή συμπεράσματα για 
το εάν και κατά πόσο φταίει η συγχώνευση για την επιδείνωση του δείκτη, δεν 
μπορούν να εξαχθούν, τη στιγμή που η εξαγοράζουσα εταιρεία, μετά τη συγχώνευση, 
ξεκίνησε επιθετικά την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με τη ναυπήγηση δύο 
νέων πλοίων (2000 – OLYMPIC CHAMPION, 2001 - HELLENIC SPIRIT). Ενώ, 
λοιπόν, τα πάγιά της από € 225,5εκατ., το 1999 αυξάνονται σε € 485εκατ., το 2002 
(αύξηση 115%), η αύξηση των πωλήσεων δεν ήταν στα ίδια επίπεδα (1999: 100εκατ., 
2002: 160,8εκατ., αύξηση 60,8%). Επομένως, η μείωση του δείκτη ενδεχομένως να 
οφείλεται σε υπερεπένδυση και όχι στο χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων 
της. 
Μείωση εμφανίζει ο δείκτης και για την ανταγωνίστρια εταιρεία, ο οποίος, μάλιστα, 
κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ΑΝΕΚ, αφού και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ακολουθούν ανάλογο επενδυτικό πρόγραμμα. 
Για τις λοιπές εισηγμένες, ο μέσος όρος του δείκτη για την τετραετία που εξετάζουμε 
(2,96) είναι κατά πολύ υψηλότερος του δείκτη της ΑΝΕΚ και των ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ, αφού η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει πολύ χαμηλά καθαρά 
πάγια (μέσος όρος τετραετίας € 13,5εκατ.) και χαμηλές πωλήσεις (μέσος όρος 
τετραετίας € 10,3εκατ.). Το μεγαλύτερο μέρος του πάγιου ενεργητικού της 
αποτελείται από συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, όπως οι ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΖΗ.  

 
6.3.ε. Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (ROA) 

 
Ανάλογος του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων στοιχείων είναι και αυτός της 
κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού. Αν ο προηγούμενος δείκτης εμφανίζει θετική 
εξέλιξη, με υψηλό βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων για τις εξεταζόμενες εταιρείες, 
ανάλογη, θετική πορεία θα έχει και ο δείκτης ROA.  
Εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης όλων των στοιχείων του ενεργητικού της 
εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις της. 
Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού σημαίνει ότι η 
επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας χαμηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη 
ότι δε γίνεται εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 
οπότε θα πρέπει να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποίησής τους, ή να προβεί σε 
ρευστοποίηση μέρους αυτών. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 6,9% 7,6% 7,9% 4,7% 0,8% -0,09% 1,3% 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 11,05% 9,04% 8,8% 7,5% 9% -13,5% -2,5% 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    2,5% -1,9% 0,5% 0,6% 

 
Στην περίπτωση της ΑΝΕΚ ο δείκτης αυτός μειώνεται μετά το 1998, ενώ παίρνει 
αρνητική τιμή το 2001, λόγω των αρνητικών καθαρών αποτελεσμάτων, για ν’ ανέβει 
οριακά πάνω από τη μονάδα το 2002. Σε σχέση, όμως, με την ανταγωνίστρια 
εταιρεία, που τα δύο τελευταία έτη έχει αρνητικό δείκτη, θεωρούμε ότι η εξέλιξή του 
είναι καλύτερη. Και στις δύο περιπτώσεις (ΑΝΕΚ και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ) η 
μείωση του δείκτη οφείλεται στο χαμηλό δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων, 
και στην υπερεπένδυση που προέβησαν και οι δύο, γεγονός που συνεπάγεται υψηλούς 
τόκους, με περιορισμένη δυνατότητα για την εξαγωγή υψηλών καθαρών κερδών. 
Αν συγκρίνουμε, όμως, το δείκτη της ΑΝΕΚ με αυτόν των λοιπών εισηγμένων, 
βλέπουμε ότι η ΑΝΕΚ, σε όλα τα εξεταζόμενα έτη, εμφανίζει δείκτη πάνω από το 
μέσο όρο του κλάδου, αν θεωρήσουμε ότι οι 3 αυτές εταιρείες εκπροσωπούν ένα 
αξιόλογο κομμάτι του.  
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6.4. Δείκτες αποδοτικότητας 
 

Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας, χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως η 
πορεία του όγκου των πωλήσεων, της παραγωγής, των κερδών κλπ. Τα κριτήρια, 
όμως, αυτά, για να αποκτήσουν ουσιαστική σημασία, πρέπει να συσχετιστούν τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με άλλα μεγέθη που έχουν σχέση με την επιχείρηση. 
Ο συσχετισμός αυτός των μεγεθών, δημιούργησε την ανάγκη χρησιμοποίησης των 
αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι αναφέρονται, αφενός μεν στις σχέσεις 
κερδών και απασχολουμένων κεφαλαίων, αφετέρου δε στις σχέσεις μεταξύ κερδών 
και πωλήσεων. 
 

6.4.α. Μικτό περιθώριο κέρδους 
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, 
καθώς και την πολιτική τιμών που ακολουθεί. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη, από απόψεως κερδών, 
είναι η θέση της επιχείρησης, διότι μπορεί να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία 
αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της, σε σχέση με μία άλλη, με 
χαμηλό δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους. 
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Επί τοις % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 16,6 18,3 22,1 17,3 11,5 11,4 14,6 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 16,1 18,4 26,2 24,4 14,1% 1,8 6,7 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    37,5 -19,7 32,2 35,7 
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Ο μέσος όρος του δείκτη για τα έτη πριν τη συγχώνευση (1996 – 1998) είναι 19%. Ο 
μέσος όρος για τα 4 έτη μετά τη συγχώνευση πέφτει στο 13,7%. Αν δούμε, όμως, ότι 
το κόστος πωληθέντων της εταιρείας έχει μέση τιμή € 88,2εκατ. για την τετραετία 
μετά τη συγχώνευση, έναντι € 53,6εκατ., για τα έτη πριν, αντιλαμβανόμαστε ότι η 
εξέλιξη το δείκτη είναι λογική. Αν αυξάνεται το κόστος πωληθέντων από έτος σε 
έτος, μειώνονται και τα μικτά κέρδη της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 
δείκτης. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή η προσδοκία για τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας και την παράλληλη μείωση του κόστους μετά τη συγχώνευση, δεν 
επετεύχθη. Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί το γεγονός ότι, με εξαίρεση το 2000, ο 
δείκτης για την ΑΝΕΚ βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του κλάδου, ο οποίος 
εκπροσωπείται από τις λοιπές εισηγμένες.  
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ κινούνται κάτω από το μέσο όρο της τετραετίας της 
ΑΝΕΚ, με μέσο μικτό περιθώριο κέρδους τετραετίας 11,75%, έναντι 13,7% της 
ΑΝΕΚ, με πολύ πιο απότομη πτωτική πορεία.  
Στο ετήσιο δελτίο χρήσης 2000 της ΑΝΕΚ αναφέρεται ότι η αύξηση του κόστους 
πωληθέντων οφείλεται στη μεγάλη και συνεχή αύξηση της τιμής των καυσίμων, η 
συμμετοχή των οποίων στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους είναι σημαντική και 
δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και στα τελικά αποτελέσματα χρήσεως. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι το ποσοστό του κόστους των καυσίμων επι του 
συνολικού κόστους πωληθέντων για το 2000 ανέρχεται σε 37,4%.   

 
6.4.β. Καθαρό περιθώριο κέρδους 
 

Είναι ανάλογος δείκτης με αυτόν του μικτού περιθωρίου κέρδους. Όσο μεγαλύτερος 
είναι, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 
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Επί τοις % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 14,2 13 16,6 13 3,4 -3,4 4,3 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 15,1 19,3 23,2 35,3 50 -9,2 -14,5 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    34,6 -26,2 23,8 16,3 

 
Για το δείκτη αυτό, ισχύουν όσα περίπου αναφέρθηκαν και στο δείκτη μικτού 
περιθωρίου κέρδους, με τη μόνη διαφορά ότι συνυπολογίζουμε και τους 
καταλογισθέντες τόκους που κατέβαλε η εταιρεία σε κάθε χρήση. 
Εφόσον, λοιπόν, η ΑΝΕΚ αύξησε το δανεισμό της και δη το μακροπρόθεσμο, 
επόμενο είναι ότι για τα έτη μετά τη συγχώνευση το καθαρό περιθώριο κέρδους θα 
εμφανίζει μείωση. Ο δείκτης δείχνει να είναι καλύτερος για την τριετία πριν τη 
συγχώνευση, επιδεινώνεται, όμως, για τα έτη μετά, αφού οι μακροπρόθεσμες 
τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 213% (1999 - € 102,5εκατ., 2002 - € 
321,5εκατ.).  
Το 2001 παίρνει αρνητική τιμή, λόγω των ζημιών χρήσης. Και στην περίπτωση αυτή, 
δεν εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για το εάν και κατά πόσο η πορεία του δείκτη 
οφείλεται εξ ολοκλήρου στη συγχώνευση και όχι και στα επενδυτικά σχέδια της 
εταιρείας. 
Ο δείκτης για την ΑΝΕΚ, τα δύο τελευταία χρόνια, κινείται πάνω από το δείκτη των 
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, που είναι αρνητικός, λόγω των ζημιών χρήσεως, κάτω 
όμως από το μέσο όρο των λοιπών ακτοπλοϊκών. Με εξαίρεση το 2000, οι 3 εταιρείες 
εμφανίζουν  πιο ικανοποιητικούς δείκτες.  
Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυξημένα λογιστικά υπόλοιπα των 
μακροπροθέσμων δανείων των εταιρειών που εμφανίζονται στον ισολογισμό τους, 
ήτοι την 31.12 εκάστου έτους δε σημαίνει, κατ΄ ανάγκη, σύναψη νέων δανείων. Οι 
ακτοπλοϊκές εταιρείες δανείζονται σε ξένο νόμισμα (π.χ. JPY Ιαπωνίας), άρα 
προκύπτουν και συναλλαγματικές διαφορές. 
 

6.4.γ. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων των μετόχων. Ένας 
υψηλός δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση 
ευημερεί και αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκηση, στην εύστοχη 
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, στις ευνοϊκές συνθήκες αγοράς κλπ.  
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 14,9% 17,5% 13,1% 9% 2,2% -2,8% 3,9% 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 20,6% 23% 20,3% 11,9% 1,7% -3,9% -7,9% 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    3,7% -3,7% -1,3% 1,1% 

 
Όπως έχει παρατηρηθεί και σε πολλούς άλλους από τους πιο πάνω δείκτες, έτσι και 
για το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρατηρούμε ότι ήταν πιο 
ικανοποιητικός για τα έτη πριν τη συγχώνευση, έστω κι αν έχει γίνει τυπική 
ενοποίηση των στοιχείων των δύο εταιρειών. Αντίθετα, τα δύο πρώτα έτη μετά τη 
συγχώνευση κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτόν των ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ και λίγο καλύτερα από τον κλάδο. 
Σε απόλυτες τιμές, άλλωστε, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας πριν τη 
συγχώνευση ήταν υψηλότερα, επηρεαζόμενα από το χαμηλότερο κόστος πωληθέντων 
και τα μικρότερα χρηματοοικονομικά έξοδα.  
Η ΑΝΕΚ πραγματοποίησε από το 1998 μέχρι το 2001 4 αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου, δύο με την έκδοση νέων μετοχών (1998 και 1999) και δύο με την 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (2000 και 2001), οι οποίες, όπως φαίνεται, δεν 
κατάφεραν να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη του δείκτη. Αύξηση του μετοχικού 
τους κεφαλαίου κατά € 39εκατ. πραγματοποίησαν το 2000 και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ, χωρίς, όμως, να βελτιωθεί ο δείκτης και γι’ αυτές.  
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6.4.δ. Αποδοτικότητα επενδεδυμένων κεφαλαίων 
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από 
τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 8,1% 10,6% 10,5% 6,2% 2,8% 3% 4,4% 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 11,7% 8,6% 9,9% 5,2% 2,6% 0,7% 3,6% 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    2,5% -1,9% 0,5% 1,8% 

 
Ο δείκτης αυτός έχει υψηλότερη και σταθερότερη τιμή για τα έτη πριν τη 
συγχώνευση, κατά τα οποία, για τις ανάγκες της παρούσης, έχει γίνει ενοποίηση των 
ισολογισμών των δύο εταιρειών. Μετά τη συγχώνευση μειώνεται αισθητά, λόγω της 
μείωσης των κερδών προ τόκων και φόρων (ο αριθμητής του δείκτη), επηρεαζόμενα 
από το υψηλό κόστος πωληθέντων.  
Αν θεωρήσουμε ότι στα ΚΠΤΦ συμπεριλαμβάνονται οι χρεωστικοί τόκοι που δεν 
αποτελούν κομμάτι της περιουσίας της εταιρείας και οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται 
μετά τη συγχώνευση, τότε ο δείκτης θα μειωνόταν ακόμη περισσότερο, και μάλιστα, 
κάποιες χρονιές, θα είχε και αρνητικό πρόσημο. 
Συγκρίνοντας την απόδοση του δείκτη της ΑΝΕΚ με αυτόν των ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δύο εταιρείες κινούνται περίπου 
στα ίδια επίπεδα, με την ΑΝΕΚ να έχει οριακά καλύτερη επίδοση. Ο δείκτης το 2001 
για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ σχεδόν μηδενίζεται, αφού τα ΚΠΤΦ ανέρχονται σε € 
2,6εκατ., σε σύνολο περιουσιακών στοιχείων € 557,7εκατ. 
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Θεωρώντας ότι οι λοιπές εισηγμένες αντιπροσωπεύουν, κατά κάποιο τρόπο,  τον 
κλάδο των ακτοπλοϊκών εταιρειών, παρατηρούμε ότι και ο εν λόγω δείκτης γι’ αυτές 
δεν έχει καλύτερη πορεία. Το 2000 έχει αρνητική τιμή, λόγω των αρνητικών ΚΠΤΦ 
των εταιρειών ΝΕΛ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
6.5. Εξέλιξη πωλήσεων 
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Σε εκατ. € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 70,3 89,7 101,2 100 115,2 144,7 160,8 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 95,1 101,8 127,3 136,2 136,8 148,2 179,9 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    95,1 101,8 103,1 107,9 

 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πωλήσεις της εταιρείας μετά τη συγχώνευση έχουν 
αυξητική τάση, εξαιτίας του γεγονότος ότι, πλέον, η ΑΝΕΚ είναι η μοναδική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στο Νομό Ρεθύμνου, αυξάνοντας, έτσι, το μερίδιο αγοράς που 
κατέχει στην Κρήτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη συμμετοχή της στο μετοχικό 
κεφάλαιο της ΛΑΝΕ (Λασηθιώτικη Ναυτιλιακή Εταιρεία) κατέχει σημαντικό μερίδιο 
αγοράς και στο νομό Λασηθίου. Πέρα από τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, 
προέβη στην αγορά δύο νέων πλοίων, τα οποία εκτελούν δρομολόγια στην 
Αδριατική. Το πλοίο OLYMPIC CHAMPION παραλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2000, 
άρα ήταν σε εκμετάλλευση από την αρχή του 2001, ενώ προστέθηκε και το 
HELLENIC SPIRIT από το Μάιο του 2001. 
Οι πωλήσεις της, όμως, σε απόλυτα νούμερα, παρά τη συγχώνευση, και την αγορά 
δύο νέων πλοίων στο στόλο της, κινούνται κάτω από αυτές που πραγματοποιεί η 
ανταγωνίστρια εταιρεία. Αν, όμως, εξετάσουμε την ποσοστιαία αύξηση των 
πωλήσεων της εταιρείας, παρατηρούμε ότι η ΑΝΕΚ επιτυγχάνει τον υψηλότερο 
ρυθμό ανόδου στον κλάδο (μέσος όρος 1999 – 2002: 17,3%, έναντι 9,9% των 
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ). 
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Η εταιρεία, έχοντας ν’ αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνθήκες που έπληξαν τον κλάδο 
(υψηλή τιμή καυσίμων, κάμψη του εμπορίου, παρεμβατική τιμολογιακή πολιτική από 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τους ναύλους εσωτερικού) έριξε το βάρος της 
στην αύξηση των εσόδων, υιοθετώντας σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους 
προσέλκυσης επιβατών, όπως επιθετικότερο marketing, πλήρης λειτουργία 
συστήματος on – line κράτησης θέσεων στο εσωτερικό και, κυρίως, βελτίωση του 
επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Οι λοιπές εισηγμένες πραγματοποιούν πολύ χαμηλότερους τζίρους, οι οποίοι 
επηρεάζονται και από το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στα νησιά των κυκλάδων 
και του Β. Αιγαίου, όπου η κίνηση είναι μεγαλύτερη κατά τους θερινούς μήνες. 
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6.6. Εξέλιξη κερδών προ τόκων και φόρων 
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Σε εκατ. € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 11,7 16,4 22,4 17,3 13,3 16,5 23,5 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 15,3 18,7 33,3 33,2 19,3 2,6 12 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    18,5 -5,3 15,8 18,2 

 
Τα ΚΠΤΦ της ΑΝΕΚ δεν παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις τόσο πριν, όσο και 
μετά τη συγχώνευση. Ειδικά για τα έτη μετά, έχουν ελαφρά αυξητική τάση – παρόλη 
την αύξηση του κόστους πωληθέντων - γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των 
πωλήσεων και τα σταθερά διοικητικά έξοδα, τα οποία, κατά μέσο όρο, κατέχουν 
ποσοστό 14% επί των πωλήσεων. Κατά την τελευταία τριετία, πάντως, καταφέρνουν 
να βρίσκονται πάνω από τα ΚΠΤΦ των λοιπών εισηγμένων. Η θέση της εταιρείας, 
έναντι της άμεσης ανταγωνίστριας για τα έτη 2001 και 2002 είναι σαφώς καλύτερη. 
Τα ΚΠΤΦ των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ δεν έχουν σταθερή πορεία για τα έτη μετά 
τη συγχώνευση, εξαιτίας των ετήσιων αυξομειώσεων του κόστους πωληθέντων και 
των διοικητικών εξόδων, ως ποσοστού επί των πωλήσεων.  
Η αύξηση του κόστους πωληθέντων και για τις δύο εταιρείες πιθανότατα να 
οφείλεται στις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, αφού, όπως έχει αναφερθεί 
προηγουμένως, τα καύσιμα καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό του. 
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6.7. Εξέλιξη κερδών προ φόρων 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 7,3 12 17,9 12 -0,3 -4,6 3,5 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 13,4 16,4 26,2 24,9 8,6 -24 -21,8 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    13,5 -13,4 8,2 7,1 

 
Αν συγκρίνουμε την πορεία των κερδών προ φόρων με τα ΚΠΤΦ, που αναλύθηκαν 
στην προηγούμενη παράγραφο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, κατά τα έτη που 
ακολούθησαν τη συγχώνευση, χορηγήθηκαν κυρίως μακροπρόθεσμα δάνεια και στην 
ΑΝΕΚ και στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να 
μειώνονται σημαντικά, και, ειδικά για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, να είναι αρνητικά 
κατά το 2001 και 2002. 
Η αύξηση των τόκων και η ανάγκη για τη σύναψη νέων δανείων δεν είναι 
αποτέλεσμα της συγχώνευσης, αλλά εντάσσεται στα γενικότερα επενδυτικά σχέδια 
της ΑΝΕΚ, για ανανέωση και επέκταση του στόλου της, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία τα δεδομένα που θα προκύψουν από την άρση του 
cabotage το 2004. Τα πάγια της ΑΝΕΚ παρουσιάζουν αύξηση σε ποσοστό 117% 
περίπου από το 1999 μέχρι το 2002, με παράλληλη αύξηση του μακροπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού της σε ποσοστό 213,7% περίπου.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός που εμφανίζεται 
στον ισολογισμό χρήσης 2002, ύψους € 321,5εκατ., δεν είναι στο σύνολό του, 
επενδυτικά δάνεια, αλλά περιλαμβάνει ποσό € 14,2εκατ., που αφορά βραχυπρόθεσμο 
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τραπεζικό δανεισμό ο οποίος μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, πενταετούς διάρκειας, 
πληρωτέος μετά την 31.12.2002.  
Για τους ίδιους λόγους, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ προβαίνουν στην αγορά νέων 
πλοίων, χρηματοδοτώντας τη σε μεγάλο ποσοστό με τραπεζικό δανεισμό. 
Χαρακτηριστικό είναι το ότι τα πάγιά της, που αφορούν κυρίως πλοία, από € 
332,4εκατ., το 1999 αυξάνονται σε € 851,2εκατ., το 2002, με παράλληλη αύξηση του 
μακροπρόθεσμου δανεισμού της από € 155,8εκατ., το 1999 σε € 482,1εκατ., το 2002.   
Και οι λοιπές εισηγμένες ακολουθούν την πορεία των δύο άμεσα ανταγωνιστριών, με 
κυριότερο αντίπαλό τους την εταιρεία ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ, η οποία, πρόσφατα, 
«έσπασε» το μονοπώλιο της ΑΝΕΚ στα Χανιά, δρομολογώντας πλοία high speed 
νέας τεχνολογίας, πραγματοποιώντας το δρομολόγιο σε 5 ώρες και 50 λεπτά. 
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6.8. Εξέλιξη καθαρών αποτελεσμάτων 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 10 11,7 16,8 13 3,9 -4,9 6,9 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 14,4 19,6 29,5 48,1 6,9 -13,7 -26 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    18,2 -11,3 7,1 6 

 
Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας, με εξαίρεση το 2001, είναι πάντα θετικά, 
μειώνονται, όμως, μετά το πρώτο έτος της συγχώνευσης. Επηρεάζονται από τα υψηλά 
χρηματοοικονομικά έξοδα (αύξηση 277% μέσα σε 4 χρόνια), αφού κόστος 
πωληθέντων, διοικητικά έξοδα, αποσβέσεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, με μικρές 
διακυμάνσεις, κάθε χρόνο. Η αύξηση των τόκων το 2001 οφείλεται στη 
χρηματοδότηση του HELLENIC SPIRIT, που παραλήφθηκε το έτος αυτό, από τις 
συμμετέχουσες στο κοινοπρακτικό δάνειο, τράπεζες. Όπως σημειώνεται στο ετήσιο 
δελτίο χρήσεως της εταιρείας, «για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία της ΑΝΕΚ 
και συγκεκριμένα στην 34η χρήση, η εταιρεία εμφάνισε ζημιές...» 
Την ίδια παρατήρηση θα μπορούσαμε να κάνουμε και για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ (αύξηση των τόκων 306% σε 4 χρόνια), αν και τα καθαρά αποτελέσματά 
της έχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις, σε σχέση με αυτά της ΑΝΕΚ, καταλήγοντας σε 
ζημίες τα δύο τελευταία έτη. 
Σε γενικές γραμμές, ο μέσος όρος των καθαρών αποτελεσμάτων της ΑΝΕΚ μετά τη 
συγχώνευση (€ 4,7εκατ.) κυμαίνονται κοντά στο μέσο όρο των λοιπών εισηγμένων (€ 
5εκατ.) και υψηλότερα σε  σχέση με αυτά των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (€ 4εκατ.)  
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6.9. Εξέλιξη καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

 
Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Είναι, στην ουσία, το ποσό 
εκείνο από τα κεφάλαια μακράς διάρκειας (ίδια και ξένα μακροπρόθεσμα) που είναι 
επενδεδυμένο σε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως ταμειακά 
διαθέσιμα, διαπραγματεύσιμα χρεώγραφα, εισπρακτέοι λογαριασμοί και αποθέματα. 
Στην περίπτωση που το καθαρό κεφάλαιο κίνησης έχει αρνητική τιμή, αυτό σημαίνει 
ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, ή ότι η επιχείρηση έχει χρηματοδοτήσει πάγια με βραχυπρόθεσμα 
κεφάλαια. Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 
στην επιχείρηση, δεδομένου ότι τα πάγια δεν προορίζονται για άμεση ρευστοποίηση, 
αλλά για μακροχρόνια χρήση. 
Το απαιτούμενο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης μόνιμο ή καθαρό 
κεφάλαιο κίνησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τους όρους και τον 
τρόπο προμήθειας των πρώτων υλών, τους όρους και τον τρόπο πώλησης των 
προϊόντων, την πολιτική αποθεμάτων, την εποχικότητα των πωλήσεων κλπ. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 8,8 -8,5 43,8 23,6 12,4 -49,1 14 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ -5 -15,7 -12,3 107,2 13,6 -200,5 -174,5 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    192,9 213,5 -7,3 -103,4 
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Ο δείκτης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της ΑΝΕΚ, πριν από τη συγχώνευση, δεν 
είναι σταθερός. Το 1997 πέφτει κάτω από το μηδέν, επειδή το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι μέρος των παγίων, τα οποία αυξήθηκαν από € 
110,8εκατ., το 1996 σε € 126,6εκατ., το 1997, χωρίς παράλληλη αύξηση των 
μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, χρηματοδοτήθηκαν από 
βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. 
Για το 1998 εμφανίζει σημαντική βελτίωση, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού (ταμείο – καταθέσεις) έναντι αυτής των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  
Σε σχέση με τις λοιπές εταιρείες του κλάδου, τα τρία πρώτα χρόνια μετά τη 
συγχώνευση, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της ΑΝΕΚ βρίσκεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα απ’  αυτό των ΝΕΛ, ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ και ΕΠΑΤΤ, ενώ παίρνει τη χαμηλότερη 
τιμή του το 2001, € -49,1εκατ. Αυτό οφείλεται στο ότι οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της εταιρείας, για τη χρονιά αυτή, αυξάνονται σε ποσοστό 118,7%, 
εξαιτίας των δόσεων μακροπροθέσμων δανείων αλλά και του βραχυπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού που, από μηδενικός, ανέρχεται σε € 17,1εκατ. Η εταιρεία το 
2001 αύξησε τις μακροπρόθεσμες τραπεζικές της υποχρεώσεις κατά € 27,1εκατ., 
αυξανοντας, παράλληλα, και τις πληρωτέες δόσεις. 
Το 2002 βελτιώνεται και είναι θετικό, χαμηλού, όμως, ύψους, λόγω της απόφασης 
της εταιρείας να μετατρέψει το βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της σε 
μακροπρόθεσμο, πενταετούς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αν δε γινόταν αυτό, τότε θα ήταν και πάλι 
αρνητικό, αφού το κυκλοφορούν ενεργητικό παρέμεινε σταθερό για τη χρήση 2002. 
Αντίθετα, η ανταγωνίστρια εταιρεία, με εξαίρεση το 1999, εμφανίζει καθαρό 
κεφάλαιο κίνησης σε χαμηλότερα επίπεδα απ’  αυτό της ΑΝΕΚ, κατά τα τελευταία, 
δε, χρόνια είναι συνεχώς αρνητικό. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της μειώνεται, ενώ 
αυξάνονται οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της, γεγονός που σημαίνει 
ότι ένα σημαντικό τμήμα του λοιπού ενεργητικού (πάγια) χρηματοδοτείται και με 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 
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6.10. Εξέλιξη καθαρής θέσης 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΑΝΕΚ 67,6 67 128,7 145,2 177 172,1 175,9 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 70,1 84,9 145,3 404,6 405 355,3 330,1 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ    563,5 631,2 539,3 487,6 

 
Το 1998 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από € 38εκατ., σε € 
54,6εκατ., με την εκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αυξάνοντας την καθαρή θέση από € 
67εκατ., σε € 128,7εκατ. Το 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΚ αυξήθηκε κατά 
το εισφερόμενο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ € 9,2εκατ., ως 
και κατά € 81χιλ., με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του εκτάκτου αποθεματικού 
της ΑΝΕΚ, και η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε € 145,2εκατ.  
Το 2000 πραγματοποιείται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών και καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του ίδιου 
έτους, ύψους € 41,2εκατ. Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
έγινε το 2001, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 281χιλ. 
Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική καθαρή θέση της 
εταιρείας παραμένει χαμηλή σε σχέση με την ανταγωνίστρια εταιρεία και τις λοιπές 
εισηγμένες.  
Η καθαρή θέση των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ είναι, ναι μεν, υψηλότερη απ’  αυτήν 
της ΑΝΕΚ, όμως εμφανίζει αυξομειώσεις κατά την τετραετία 1999 – 2002, εξαιτίας 
των συσσωρευμένων ζημιών της, που το 2002 ανέρχονται σε € 40εκατ.  
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6.11. Εξέλιξη λειτουργικών ταμειακών ροών 
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 σε εκατ. € 1998 1999 2000 2001 
ΑΝΕΚ 33,1 27,1 23,5 28,8 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 47,2 46,2 26,6 31,4 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ  45 44,1 41,3 

 
Η μελέτη των λειτουργικών ταμειακών ροών, τα ποσά, δηλαδή, που προέρχονται από 
τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας, επιτρέπουν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων για το εάν και κατά πόσο η συγχώνευση πρόσθεσε ρευστότητα στην 
απορροφώσα εταιρεία ή έθεσε τη βάση για αύξηση της ρευστότητας στο μέλλον. 
Είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις ταμειακές ροές της 
ΑΝΕΚ πριν και μετά τη συγχώνευση, γιατί ο υπολογισμός τους στηρίζεται 
αποκλειστικά και μόνο σε ταμειακά δεδομένα και όχι σε λογιστικά.  
Με βάση τις λειτουργικές ταμειακές ροές, μπορούμε να εξετάσουμε την ποιότητα των 
κερδών που πέτυχε η εταιρεία και σε σχέση με την άμεση ανταγωνίστρια και σε 
σχέση με τον κλάδο, έτσι όπως εκπροσωπείται από τις λοιπές εισηγμένες.   
Χρησιμοποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των ταμειακών ροών που αναφέρεται στο 
άρθρο των Healy, Palepu, Ruback (1992). 
Το 1999 οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώθηκαν σε ποσοστό 22%, ακριβώς επειδή 
πρόκειται για το πρώτο έτος της συγχώνευσης και τα κόστη είναι υψηλά. Ενδεικτικό 
είναι το γεγονός ότι το κόστος πωληθέντων το 1998 αποτελούσε ποσοστό 59,4% επί 
των πωλήσεων, ενώ το 1999 ανήλθε σε 66%.  
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Το 2000 παρουσιάζουν περαιτέρω μείωση σε ποσοστό 15,3%, το 2001, όμως, 
αυξάνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (22,6% 
έναντι 18%). 
Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από την ανάλυση των λειτουργικών 
ταμειακών ροών της ΑΝΕΚ είναι ότι, ναι μεν μειώνονται (με εξαίρεση το 2001), 
ακολουθούν καλύτερη πορεία απ΄ αυτήν των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, 
λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 
της, που σημαίνει σημαντική εκροή χρημάτων για την κάλυψη των 
χρηματοοικονομικών εξόδων της.  
Σε όλα τα εξεταζόμενα έτη οι ταμειακές ροές της ανταγωνίστριας είναι κατά πολύ 
υψηλότερες, με σταδιακή, όμως, μείωση της «ψαλίδας» για τα έτη 1999 – 2001, 
οπότε και κυμαίνονται στα ίδια, περίπου, επίπεδα με την ΑΝΕΚ. Η μεγάλη μείωσή 
τους (-73,7%) το 2000, οφείλεται στο γεγονός ότι οι πωλήσεις της εταιρείας έμειναν 
σταθερές, αλλά το κόστος πωληθέντων και τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν. 
Ανάλογη, αν και πιο ομαλή πορεία ακολουθούν οι ταμειακές ροές και για τις λοιπές 
εισηγμένες, με μέση πτώση των 3 εξεταζόμενων ετών 4,5% περίπου, αν και, σε 
αντίθεση με τις ΑΝΕΚ και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, η πορεία δεν αντιστρέφεται το 
2001.  
Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι σημαντικό ποσοστό του κόστους πωληθέντων για 
κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η 
εκάστοτε τιμή του πετρελαίου, και, επομένως, οι λειτουργικές ταμειακές ροές θα 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αυξομείωση του κόστους πωληθέντων ανά 
έτος.  
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6.12. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ (Pre – tax operating margin) 
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 1998 1999 2000 2001 
ΑΝΕΚ 0,327 0,271 0,204 0,199 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 0,371 0,339 0,194 0,212 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ  0,473 0,433 0,401 

 
Διαιρώντας το σύνολο των ταμειακών ροών προ φόρων κατ’  έτος για κάθε εταιρεία 
με το σύνολο των πωλήσεών της, προκύπτει ο δείκτης περιθωρίου λειτουργικών 
ταμειακών ροών προ φόρων. Ο δείκτης αυτός μετράει τις λειτουργικές ταμειακές 
ροές που εξάγονται για κάθε μονάδα πωλήσεων. 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι για τα 1998 και 1999 (πρώτος ισολογισμός της νέας 
ΑΝΕΚ) ο δείκτης είναι σταθερός και κινείται κάτω από αυτόν του κλάδου, όπως 
αυτός εκπροσωπείται από τις λοιπές εισηγμένες. Αντίθετα, το 2000 και 2001 
μειώνεται, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε μονάδα πωλήσεων μετά τη συγχώνευση 
δημιουργεί λιγότερη ρευστότητα σε σχέση με το έτος πριν. Η εταιρεία, με την 
πραγματοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου αύξησε τις πωλήσεις της, πλην όμως 
απόκτησε περισσότερες υποχρεώσεις κυρίως προς τις τράπεζες, άρα και υψηλά 
χρηματοοικονομικά έξοδα, με αποτέλεσμα οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις να μη 
δημιουργούν επιπλέον ρευστότητα. Το γεγονός όμως αυτό δεν μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι οφείλεται στη συγχώνευση.  
Ανάλογα συμπεράσματα εξάγονται τόσο για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ, όσο και για τις λοιπές 
εισηγμένες, με τη μόνη διαφορά ότι ο δείκτης για τις λοιπές εισηγμένες ναι μεν 
μειώνεται, αλλά βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα.  
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6.13. Εξέλιξη τιμής μετοχής 

 
Αναλυτικά, η πορεία της μετοχής της ΑΝΕΚ και των λοιπών εισηγμένων 
ακτοπλοϊκών εταιρειών, από την ημερομηνία εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α.Α. 
(21.01.1999) μέχρι την 31.12.2003, καθώς και η πορεία του Γενικού Δείκτη για το 
ίδιο διάστημα, παρουσιάζονται σε επισυναπτόμενο αρχείο, το οποίο δημιουργήθηκε 
βάσει στοιχείων από τη βάση δεδομένων BLOOMBERG.  
Η τιμή της μετοχής της ΑΝΕΚ, κατά την ημερομηνία εισαγωγής της στο Χ.Α.Α., 
ορίστηκε σε δρχ. 3.0000.- (€ 2,93.-), ενώ την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσής της 
έκλεισε σε € 7,5.- περίπου.  
Υπάρχουν 3 διαφορετικές σειρές – είδη μετοχών της εταιρείας, οι οποίες 
διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α., με διαφορετική, φυσικά, τιμή για την κάθε μία: 

 
Κοινές ονομαστικές μετά ψήφου 55.802.190 
Προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου, εκδόσεως 199011 374.596 
Προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου, εκδόσεως 199612 3.563.655 
Σύνολο μετοχών 59.740.441 

 
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της τιμής όλων των εισηγμένων ακτοπλοϊκών 
εταιρειών καθώς και του γενικού δείκτη, παρατίθενται στον πίνακα Νο 1, του 
παραρτήματος. 
Το ενημερωτικό δελτίο για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης μεταξύ ΑΝΕΚ και 
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ δημοσιεύεται το Δεκέμβριο του 1999. Πλην όμως, το επενδυτικό 
κοινό δε φάνηκε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το γεγονός, μια και η μέση τιμή της 
κοινής μετοχής το μήνα αυτό ήταν € 10,8.- έναντι € 14.- το Νοέμβριο του ίδιου έτους. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι την 01.12.1999 η κοινή μετοχή της ΑΝΕΚ έχει τιμή € 
13,2.- για να κλείσει την 30.12.1999 σε € 10,7.- 
Όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, για το εξεταζόμενο διάστημα ακολουθούν τη δυσμενή 
εξέλιξη του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, ο οποίος έπεσε περίπου 131%. Από 
τις πέντε εισηγμένες η μετοχή με τη τη χειρότερη πορεία είναι αυτή των ΜΙΝΩΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ, η οποία πέφτει σε 5 χρόνια κατά 846,7%, χάνοντας € 12,7.- της τιμής 
της. Η μέση πτώση για τα 3 είδη μετοχών της ΑΝΕΚ που διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο ανέρχεται σε ποσοστό 585,2%. 

                                                
11 Οι προνομιούχες ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 1990 έχουν τα προνόμια που προβλέπει 
το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/20, ήτοι: α) προνομιακή απόληψη προ των κοινών μετοχών του 
πρώτου μερίσματος, β) προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων 
προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. 
12 Οι προν/χες ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 1996 μέχρι την 31.12.2000 είχαν ειδικό 
προνόμιο την απόληψη σταθερού μερίσματος € 0,56.- ανά μετοχή, χωρίς να δικαιούνται και 
το μέρισμα των κοινών μετοχών. Μετά την ημερομηνία αυτή, έχουν τα ίδια προνόμια με αυτά 
των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως 1990.  
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Καμιά μετοχή δε διαφοροποιείται για τα έτη αυτά και η πορεία τους είναι συνεχώς 
πτωτική, με μεγαλύτερη αυτή του 2001, όπου συνολικά ο κλάδος της ακτοπλοϊας, που 
εκπροσωπείται από 5 εταιρείες εμφανίζει πτώση της τάξεως του  57,17% περίπου σε 
σχέση με το 2000. Ειδικά για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ πρέπει να σημειώσουμε ότι 
σημαντικό ρόλο, πέραν των συνθηκών που επικρατούσαν στην ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά, στην αρνητική πορεία της τιμής έπαιξε και το πολύνεκρο 
ναυάγιο (81 ΝΕΚΡΟΊ) του πλοίου ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ το Σεπτέμβριο του 2000, 
ανοικτά της Πάρου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η λειτουργική 
αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης μεταξύ ΑΝΕΚ ΑΕ και ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ ΑΕ, 
δύο ακτοπλοϊκών εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν και οι δύο στην Κρήτη. 
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της λογιστικής αποτίμησης της συγχώνευσης, η 
ανάλυση, δηλαδή, των βασικότερων χρηματοοικονομικών δεικτών και επιμέρους 
μεγεθών των δύο εταιρειών πριν και μετά τη συγχώνευση.  
Οι λόγοι πραγματοποίησης της συγχώνευσης αναφέρθηκαν αναλυτικά στο 4ο 
κεφάλαιο. Τελικά, πόσοι απ’ αυτούς τους λόγους ικανοποιήθηκαν, έτσι ώστε η 
απορροφώσα εταιρεία (ΑΝΕΚ) να είναι σε καλύτερη θέση – αν είναι – κατά τα 
χρόνια που ακολούθησαν τη συγχώνευση? 
Από τη μελέτη των δεικτών ρευστότητας, κυκλοφοριακής και άμεσης, 
συμπεραίνουμε ότι η ΑΝΕΚ δεν επωφελήθηκε από τη συγχώνευση, αφού οι 2 δείκτες 
κυμαίνονται σε αποδεκτά, αλλά χαμηλά, για την περίοδο μετά τη συγχώνευση, 
επίπεδα. Η εταιρεία αυξάνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, που αφορούν, 
κατά κύριο λόγο, τρέχουσες δόσεις των νέων μακροπροθέσμων δανείων, που σύναψε 
το 2000. 
Εφόσον αυξάνονται τα δάνεια της εταιρείας, επόμενο είναι να αυξηθεί και ο δείκτης 
δανειακής επιβάρυνσης. Η αύξηση του δείκτη αυτού δεν οφείλεται αποκλειστικά και 
μόνο στη συγχώνευση, αφού το σύνολο των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ΑΝΕΚ και 
αφορούσαν τη ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ την 31.12.1998 ανέρχονταν σε € 12,6εκατ. Η ΑΝΕΚ, 
στην προσπάθειά της για αναβάθμιση του στόλου της, σύμφωνα και με τις επιταγές 
των καιρών, θα προχωρούσε, έτσι κι αλλιώς, στη σύναψη του κοινοπρακτικού 
δανείου για την αγορά των 2 νέων πλοίων. Στη βελτίωση του δείκτη δε βοήθησαν οι 
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν το 2000 και 2001. 
Ένας από τους λόγους της συγχώνευσης υπήρξε και η δημιουργία ισχυρών 
επιχειρηματικών σχημάτων, τα οποία θα είχαν καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα 
όσον αφορά τους όρους συνεργασίας που θα επιτυγχάνονταν με τους προμηθευτές.  Η 
ΑΝΕΚ κατάφερε, μετά τη συγχώνευση, να πετύχει έδαφος τέτοιο, ώστε να αυξήσει 
τις μέρες καθυστέρησης πληρωμών των προμηθευτών της, σε σχέση με το διάστημα 
πριν τη συγχώνευση, παρόλο που οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ φαίνεται να 
πετυχαίνουν συμφερότερους όρους.  
Εξαιτίας των νέων επενδύσεων σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού της, η ΑΝΕΚ 
εμφανίζει χαμηλό δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων σε σχέση με το διάστημα 
πριν τη συγχώνευση, είναι όμως υψηλότερος από την άμεση ανταγωνίστριά της, με 
δεδομένο πως και οι δύο εταιρείες εφαρμόζουν παραπλήσια επενδυτικά 
προγράμματα. 
Με βάση τους δείκτες αποδοτικότητας, η συγχώνευση δε φαίνεται να απέδωσε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού οι δείκτες μικτού και καθαρού περιθωρίου 
κέρδους είναι χαμηλότεροι έναντι της προ συγχώνευσης περιόδου, και κάτω από 
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αυτούς του κλάδου. Άρα, λοιπόν, η προσδοκία για έλεγχο του κόστους 
εκμετάλλευσης με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας δεν επιτυγχάνεται, αν και 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος πωληθέντων στις ακτοπλοϊκές εταιρείες 
περιλαμβάνει και ανελαστικά κόστη, στη διαμόρφωση των οποίων οι ίδιες οι 
εταιρείες δεν μπορούν να παρέμβουν. 
Όσον αφορά την αποδοτικότητα των ιδίων και επενδεδυμένων κεφαλαίων της 
εταιρείας εμφανίζουν πιο ικανοποιητικές τιμές την περίοδο πριν τη συγχώνευση, 
αφού κατά τα 2 πρώτα έτη μετά αυξάνεται το κόστος πωληθέντων. Το γεγονός ότι η 
ΑΝΕΚ κινείται οριακά πάνω από τις τιμές του ανταγωνιστή της στο συγκεκριμένο 
δείκτη δεν αποτελεί παρήγορο γεγονός και δε συνάδει με τις δημιουργούμενες, από 
τη συγχώνευση, προσδοκίες.  
Αστάθμιτοι παράγοντες, όπως το δυσμενές Χρηματιστηριακό περιβάλλον και η 
οικονομική ύφεση, το ναυάγιο του ΣΑΜΙΝΑ, που επηρέασε όλο τον κλάδο, είχαν 
αντίκτυπο και στην ΑΝΕΚ, η οποία το 2002 είδε το μονοπώλιό της στα Χανιά να 
«σπάει» από τα νέα τεχνολογίας πλοία των ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΡΙΝΤΖΗ.  
Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι δύο συγχωνευθείσες εταιρείες δεν μπορούν να 
συγκριθούν μεμονωμένα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις της 
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗΣ το 1998, τελευταίο έτος ύπαρξής της, ανήλθαν σε € 11,4εκατ., με 
καθαρά κέρδη προ φόρων € 2,1εκατ., ενώ της ΑΝΕΚ, τον ίδιο χρόνο, σε € 89εκατ., 
με καθαρά κέρδη προ φόρων € 14,8εκατ. Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης η 
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ είχε στην κατοχή της 2 πλοία, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της 
ΑΝΕΚ, ενώ η ΑΝΕΚ είχε 7, τα οποία, σταδιακά, αύξησε σε 11. Με τα δεδομένα 
αυτά, που είναι εντελώς ενδεικτικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η συγχώνευση δεν 
μπορούσε να συμβάλλει δραματικά στην εξέλιξη της απορροφώσας εταιρείας. 
 Πέραν των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια την εταιρεία, 
ακολουθήθηκε και επεκτατική πολιτική, όσον αφορά στην προσπάθεια αύξησης του 
μεριδίου της αγοράς της. Τον ίδιο χρόνο με τη συγχώνευση, η ΑΝΕΚ συμμετέχει στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΛ με ποσοστό 16,5% με την καταβολή μετρητών ύψους € 
11,7εκατ. Επίσης, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΝΕ, που 
δραστηριοποιείται στο Νομό Λασηθίου με ποσοστό 50%, παραχωρώντας το πλοίο 
ΤΑΛΩΣ. Από το Μάρτιο του 1999 η ΑΝΕΚ είναι στρατηγικός επενδυτής στη ΔΑΝΕ 
(Δωδεκάνησα) και συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 51%, 
καταβάλλοντας ποσό € 21,4εκατ. Όλα τα παραπάνω, βοηθούν, ώστε να καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα ότι η πορεία της ΑΝΕΚ θα’ ταν ενδεχομένως παρόμοια, ακόμη κι 
αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.  
Η ΑΝΕΚ, ούτως ή άλλως, με ή χωρίς τη ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ, λόγω του έντονου 
ανταγωνισμού, θα ήταν υποχρεωμένη να βρει κεφάλαια για την εφαρμογή του 
επενδυτικού πλάνου, που ξεκίνησε με την αγορά 2 νέων πλοίων το 2000 και 
συνεχίστηκε με την αναβάθμιση της μηχανοργάνωσής της (on line σύνδεση με 
πρακτορεία της Γερμανίας και της Αυστρίας – 2000, on line κρατήσεις εισιτηρίων - 
2000, site στο διαδίκτυο – 2001). 
Κάτω από τις παρούσες συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι οποίες δημιουργήθηκαν 
τόσο από την απελευθέρωση του καθεστώτος, την πετρελαϊκή κρίση και τις νέες 
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συνθήκες που δημιουργεί ο «πόλεμος» των εκπτώσεων στα ναύλα, και, κυρίως, αυτά 
των φορτηγών, στελέχη των 2 μεγαλύτερων κρητικών ακτοπλοϊκών εταιρειών μιλούν 
ανοικτά, πλέον, για την ανάγκη συνεργασίας τους. Στη γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ, 
που πραγματοποιήθηκε το Μαϊο στα Χανιά, όπου για πρώτη φορά παρέστη 
εκπρόσωπος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ο πρόεδρος της Ηρακλειώτικης εταιρείας 
μίλησε για τα θετικά που θα προκύψουν από πιθανή συνεργασία των δύο εταιρειών, 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το 
πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τιμολογιακή πολιτική, αφού και οι 
δύο εταιρείες έχουν ανάγκη ρευστότητας, οι μεν ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για να 
ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, η δε  ΑΝΕΚ για να προχωρήσει 
στην ανανέωση του στόλου της. 
Με τα  νέα, λοιπόν, αυτά δεδομένα ίσως θα αποτελούσε ενδιαφέρον θέμα  προς 
ανάλυση η πιθανότητα συγχώνευσης των δύο εταιρειών αυτών, για να εξετασθεί εάν 
και κατά πόσο οι βασικοί λόγοι πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως 
αναφέρθηκαν στο εν λόγω κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, θα ικανοποιούνταν 
πληρέστερα, μέσα από μια τέτοια συγχώνευση. Ας μην ξεχνάμε ότι η συγχώνευση 
αυτή θα δημιουργούσε έναν μεγάλο επιχειρηματικό Όμιλο, με μερίδιο αγοράς 75,9%, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP για το 2002. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ13 
 
 
1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Α) Δείκτης κυκλ. Ρευστότητας :      κυκλοφορούν ενεργητικό 
                                                       Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Β) Δείκτης άμεσης ρευστότητας: κυκλοφορούν ενεργητικό – αποθέματα 
                                                            Βραχ/σμες υποχρεώσεις  
 
 
 
2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
Α) δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης: σύνολο υποχρεώσεων 
                                                                              σύνολο ενεργητικού 
 
Ο δείκτης αυτός μπορεί να εκφραστεί και αντίστροφα, δηλ: 
 
    Δείκτης ιδίων κεφαλαίων     :   Ίδια κεφάλαια 
     προς συνολικά κεφάλαια        Συνολικά κεφάλαια 
 
β) Δείκτης δανειακών κεφαλαίων   : Σύνολο υποχρεώσεων 
     προς ίδια κεφάλαια                          Ίδια κεφάλαια 
 
γ) Δείκτης κάλυψης παγίων             : Ίδια κεφάλαια + ξένα μακ/σμα 
     με κεφάλαια μακράς διάρκειας                        πάγια 
 
δ) Δείκτης κάλυψης τόκων : κέρδη προ φόρων & τόκων 
                                                        Τόκοι 
 
ε) τοκοφόρα στοιχεία παθητικού * 
             ίδια κεφάλαια 
 
* τοκοφόρα στοιχεία παθητικού = βραχ/σμα + μακ/σμα τραπεζικά δάνεια 
 
 
3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
α) Δείκτης κυκλοφοριακής     :        Αποθέματα                 * 365 
     ταχύτητας αποθεμάτων         Κόστος πωληθέντων 
 
β) Δείκτης κυκλοφοριακής    :      Πελάτες         * 365 
    ταχύτητας απαιτήσεων            πωλήσεις  
  
                                                
13 Brigham Eugene, Ehrhardt Michael, Financial Management, Theory and practice, South 
– Western, 2002. 
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γ) Δείκτης κυκλοφοριακής     :     Προμηθευτές      * 365 
     ταχύτητας υποχρεώσεων           πωλήσεις  
 
δ) Δείκτης κυκλοφοριακής   :         Πωλήσεις  
     ταχύτητας παγίων                   Καθαρά πάγια 
 
ε) Δείκτης κυκλοφοριακής (ROA)   :       Καθαρά κέρδη  
    ταχύτητας ενεργητικού                     Σύνολο ενεργητικού 
 
 
4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
α) Μικτό περιθώριο κέρδους:     Μικτά κέρδη 
                                                       πωλήσεις 
 
β) καθαρό περιθώριο κέρδους: Καθαρά κέρδη 
                                                     Πωλήσεις 
 
γ) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) : Καθαρά κέρδη 
                                                                        Καθαρή θέση 
 
                                                        
δ) Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων :        ΚΠΤΦ 
                                                             σύνολο περ. στοιχείων  
 
 
 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Αξία ενεργητικού – υποχρεώσεις 
 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: Κυκλοφ. ενεργητικό – βραχ/σμες υποχρεώσεις 
 
 
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές14 = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων – Γενικά Έξοδα  
προ φόρων                                 Διοίκησης & Διαχείρισης + Αποσβέσεις 
 
 
Περιθώριο Λειτουργικών 15     =  Λειτουργικές Ταμειακές Ροές προ φόρων  
Ταμειακών Ροών προ φόρων                           Πωλήσεις 

 
 
 
 
 

                                                
14 Σύμφωνα με το άρθρο των Healy, Palepu, Ruback 
15 ό.π. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΕΚ  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ICAP



 

 1999 2000 
ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2001 
ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2002 
ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2003 
ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 4404,9 4282,7 -2,77% 2822,6 -34,09% 2157,7 -23,56% 1907,98 -11,57% 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 11,17 11,60 3,84% 6,56 -43,47% 3,55 -45,91% 2,54 -28,34% 
ΝΕΛ 5,24 4,20 -19,86% 1,70 -59,49% 1,07 -37,29% 0,67 -37,24% 
ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ 3,86 3,78 -2,02% 1,80 -52,38% 1,25 -30,78% 1,06 -15,25% 
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 14,17 11,70 -17,43% 3,77 -67,79% 1,80 -52,32% 1,46 -18,65% 
ΑΝΕΚ ΚΟΙΝΕΣ 9,43 6,05 -35,82% 2,34 -61,41% 1,58 -32,53% 1,13 -28,11% 
ΑΝΕΚ ΠΡΟΝ. ΕΚΔ. 
1990 17,50 11,34 -35,19% 4,56 -59,84% 3,07 -32,71% 2,73 -10,90% 
ΑΝΕΚ ΠΡΟΝ. ΕΚΔ. 
1996 9,39 6,14 -34,67% 2,71 -55,81% 1,88 -30,57% 1,66 -11,68% 
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