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Δηζαγσγή: 

Ζ Nαπηηιία απνηειεί απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκε ρξφλνπο ηε βάζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ 

θνηλσληψλ ζε θάζε ζρεκαηηζκφ ηνπο θαη αθνχ έθαλε δπλαηή ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηελ 

αλαθαηαλνκή ησλ δχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ησλ πξντφλησλ θαη 

ηεο εξγαζίαο, δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνχκε φηη επέδξαζε πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιν παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θφζκνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκίαο. 

Ζ θχζε ηεο είλαη απφ κφλε ηεο πνιχπινθε θαη έηζη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαινχληαη 

λα νξγαλσζνχλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα δπλακηθφ θαη ζπλερψο ελαιιαζζφκελν 

ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Φπζηθφ επαθφινπζν γηα ηελ δσηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο δηάξζξσζήο ηνπ κέζα ζε αθξηβψο απηφ ην 

απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Έηζη, ελψ ζην παξειζφλ ην πξφηππν κηαο 

επηηπρεκέλεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είρε ζηε βάζε ηνπ ηελ παξάδνζε θαη ηελ εκπεηξία, ε 

ζχγρξνλε λαπηηιία απαηηεί δηαξθείο κεηαβνιέο θαη πξνζαξκνγέο ζηα λέα πξφηππα κε 

απνηέιεζκα ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα αιιάδεη ζπλερψο, ζηεξηδφκελν ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Πεξίιεςε:  

 

 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε ην πσο κηα Ναπηηιηαθή Δηαηξεία 

ιακβάλεη απνθάζεηο γηα κηα επέλδπζε κεγέζπλζεο ζηφινπ ή αλαλέσζεο ηνπ ήδε ππάξρσλ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά. 

ην πξψην θεθάιαην εηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

ζην ζχλνιφ ηεο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο δνκήο κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ. Δπηζεο έρεη γίλεη κηα αλαθνξά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο πινίνπ θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ησλ 

πεηξειαηνθφξσλ δεμακελνπινίσλ. Δπηπιένλ πεξηγξάθνληαη νη ηχπνη θαπζίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζην πέκπην ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξηίσλ πεηξειαίνπ.  

Δπηπξνζζέησο αλαθέξνληαη νη ηχπνη λαπηηιηαθψλ ζπκβάζεσλ (λαπινζχκθσλα) θαζψο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα δηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ελφο πινίνπ αιιά θαη 

εθηελήο πεξηγξαθή ηεο θάζε θαηεγνξίαο δαπαλψλ.  

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ε κειέηε πνπ έγηλε ζηα εηήζηα κεγέζε ιεηηνπξγίαο 

δεμακελνπινίνπ ηχπνπ αληιψληαο πξαγκαηηθά δεδνκέλα απφ λαπηηιηαθή εηαηξεία.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή αμηνιφγεζε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεπξάο, βάζε ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Καηαζηάζεσλ Κεξδψλ – Εεκηψλ θαη ησλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ EBITDA θάζε πινίνπ, ηεο κεζφδνπ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνχ πληειεζηή Απφδνζεο θαζψο θαη θάζε πινίνπ, πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεξε επέλδπζε γηα ηελ ελ ιφγσ αλεμάξηεηε πινηνθηήηξηα εηαηξία, δεδνκέλσλ ησλ 

πφξσλ – θεθαιαίσλ ηεο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.   
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1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

 

1.1 ΓΟΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 Σκήκα λαπιώζεσλ (Chartering department) 

Σν ηκήκα λαπιψζεσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαδήηεζε λαχισλ απφ ηε δηεζλή λαπιαγνξά. 

Δίλαη απαξαίηεην λα παξακέλεη δηαξθψο ελεκεξσκέλν γηα ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο 

θνξηίνπ θαηά ηφπν θαη ρξφλν. ηειερψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή ζπλεξγάδεηαη 

κε λαπινκεζηηηθά γξαθεία. Μεηά ηελ νξηζηηθή λαχισζε ηνπ πινίνπ ην ηκήκα επηθνξηίδεηαη 

κε ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ λαπινζχκθσλνπ (charter party). 

 Σκήκα επηρεηξήζεσλ (Operation department) 

Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

έλλνκε, έγθπξε θαη ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ δξάζεψλ ηεο. Μειεηά 

πξνζεθηηθά ην λαπινζχκθσλν, ψζηε χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ λα ζπλάδεη κε φινπο 

ηνπο ζπκθσλεκέλνπο φξνπο, ελψ θξνληίδεη γηα ηελ πξαθηφξεπζε ηνπ πινίνπ δηνξίδνληαο 

ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο (agents) ζε φζα ιηκάληα πξφθεηηαη λα πξνζεγγίζεη θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ πινίαξρν γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πινίνπ απέλαληη ζηνπο λαπισηέο. 

Κπξηφηαηε κέξηκλα ηνπ ηκήκαηνο επηρεηξήζεσλ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ζεκείσλ 

αλεθνδηαζκνχ ηνπ πινίνπ ζε θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη ηξφθηκα, αθνχ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

νη θαιχηεξεο ηηκέο αλά ιηκάλη. Σέινο, νη θηλήζεηο ηνπ πινίνπ θαη ε ηήξεζε ηεο ππεξεζηαθήο 

ηνπ ηαρχηεηαο (service speed) παξαθνινπζνχληαη απφ ην ηκήκα απηφ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηαμηδηνχ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηε κειέηε ησλ αηηηψλ θαη ηελ 

παξνρή εληνιψλ γηα αχμεζε ή κείσζή ηεο. ην ηέινο ηνπ θάζε ηαμηδηνχ ππνινγίδεη ηνλ 

νιηθφ λαχιν. 

 Σερληθό ηκήκα (Technical department) 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαιή ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ θαη άιισλ 

ηκεκάησλ ηνπ πινίνπ, θάηη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπρλέο κεηαβάζεηο θαη επηζεσξήζεηο 

ηνπ πινίνπ.  

Γηα νπνηαδήπνηε θζνξά παξαηεξεζεί, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγγειία εμαξηεκάησλ πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ, ελψ επνπηεχνπλ θαη αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

απαξαίηεησλ επηζθεπψλ, πεξηνδηθψλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ. Δπηπιένλ, ην ηκήκα είλαη 



 

 
 

ππεχζπλν γηα ηελ θαλνληθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηνλ έιεγρν φηη ελδερφκελε αχμεζή 

ηεο δελ νθείιεηαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. Σέινο, είλαη εθείλν πνπ ζα αλαιάβεη 

θαίξην ξφιν ζε πεξίπησζε παξαγγειίαο λένπ ζθάθνπο, ή κεηαηξνπή ηνπ παιηνχ αθνχ 

εμεηδηθεπκέλνο κεραληθφο επηηεξεί ηηο εξγαζίεο φηαλ απηφ κεηαβεί ζην λαππεγείν. 

 

 Σκήκα αζθάιεηαο, πνηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Safety, 

Quality and Environment department – SQE) 

Απφιπηε επζχλε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πινίνπ κε ηνπο θαλφλεο 

αζθαινχο δηαρείξηζεο πινίσλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο θψδηθα αζθαινχο δηαρείξηζεο (ISM 

code), πνηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 Σκήκα πξνκεζεηώλ (Purchasing department) 

Δπζχλε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ν εθνδηαζκφο ηνπ πινίνπ κε ηξφθηκα, πνηά θαη άιια 

απαξαίηεηα είδε. Σαπηφρξνλα, θξνληίδεη γηα ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ θαη σο 

πξνο ηελ αγνξά απαξαίηεησλ γηα ην πινίν εμαξηήκαηα. 

 Σκήκα πιεξσκάησλ (Crew department) 

Αλαιακβάλεη ηε ζεκαληηθή επζχλε ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ αμησκαηηθψλ θαη 

πιεξψκαηνο γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ πινίνπ. 

 Σκήκα αζθαιίζεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ (Insurance and 

Claims department) 

Σν ηκήκα απηφ εθηφο απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πινίνπ, αλαιακβάλεη θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ρξεσζηηθψλ ζεκεησκάησλ αιιά θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε είζπξαμεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ απφ ηνπο αζθαιηζηέο ζε πεξίπησζε 

δεκίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο πξνβιέπεη ην ππνγεγξακκέλν -ζπλήζσο εηήζην- 

ζπκβφιαην. 

 Σκήκα ινγηζηεξίνπ (Accounting department) 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δνζνιεςηψλ κε ηηο ηξάπεδεο 

θαη ε ζπλερήο ελεκεξφηεηα σο πξνο ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ. Οθείιεη λα 

πξνγξακκαηίδεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα είλαη δηαξθψο 

ελεκεξσκέλν σο πξνο ηα έζνδα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο επηρείξεζεο αθνινπζψληαο έλαλ 

πιήξσο θαηαξηηζκέλν θαη βηψζηκν ζρεδηαζκφ. 

 



 

 
 

 Σκήκα πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγίαο (Information and Technology 

department) 

Δπζχλε ηνπ ηκήκαηνο απνηειεί ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ δηθηχνπ ηφζν 

ηνπ γξαθείνπ φζν θαη ηνπ πινίνπ. 

 

1.2 ΣΤΠΟΗ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΧΝ 

Σα δεμακελφπινηα  πινία ρχδελ κεηαθνξάο (Bulk transportation) πεηξειαίνπ 

,ρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο κε βάζε ην θνξηίν πνπ κεηαθέξνπλ. 

 

i. ηα πινία κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ (Crude oil tankers) ηα νπνία κεηαθέξνπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηα ζεκεία εμφξπμεο ζε θάπνην 

δηπιηζηήξην. 

ii. ηα πινία κεηαθνξάο παξαγψγσλ πεηξειαίνπ (Product tankers) ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο πξντφλησλ δηχιηζεο (Refined products) απφ ηα 

δηπιηζηήξηα ζε πεξηνρέο θνληά ζε θαηαλαισηηθά θέληξα.  

 

Οη δχν απηέο κεγάιεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη πεξεηαίξσ ζε άιιεο ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ην 

κέγεζνο ησλ πινίσλ.    

 Ζ θαηεγνξία Handysize ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ 

δηχιηζεο ελψ ηα πινία ηχπνπ Panamax γηα ηε κεηαθνξά ηφζν αξγνχ πεηξειαίνπ φζν θαη 

πξντφλησλ δηχιηζεο.  

 Seawaymax είλαη ηα κεγαιχηεξα πινία ηα νπνία κπνξνχλ λα δηέιζνπλ απφ ηηο δεμακελέο 

ηνπ St. Lawrence. 

Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά αξγνχ 

πεηξειαίνπ.  

 Οη θαηεγνξίεο Panamax θαη Suezmax έρνπλ πξνθχςεη ιφγσ ηνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πινία πιήξσο θνξησκέλα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηε δηψξπγα ηνπ Panama θαη ηνπ Suez 

αληίζηνηρα.  



 

 
 

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ πινίσλ κε βάζε απηή ηελ θιίκαθα δηαβάζκηζεο έρεη ιφγσ ησλ 

παξηίδσλ πνπ δηαηίζεληαη αλά ηχπνπ θνξηίνπ αιιά θαη ησλ δηαδξνκψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΔΓΔΘΧΝ 

HANDYSIZE 10.000 - 60.000 

PANAMAX   60.000 - 80.000 

AFRAMAX    80.000 - 120.000 

SUEZMAX    120.000 - 200.000 

VLCC             200.000 - 320.000 

ULCC             320.000 - 550.000 

 

 

 

LPG/LNG 

ηα δεμακελφπινηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλν αέξην 

πεηξειαίνπ (Liquefied Petroleum Gases) θαη πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (Liquefied Natural 

Gases)  



 

 
 

1.3 ΣΤΠΟΗ ΚΑΤΗΜΧΝ  

Σα είδε θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία ρσξίδνληαη ζε:  

 

IFO: 

Intermediate fuel oil ην νπνίν είλαη βαξχ θαχζηκν ηχπνπ καδνχη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θχξηαο κεραλήο πξφσζεο ηνπ πινίνπ (Main engine). Υσξίδεηαη ζε HSFO 

(High sulfur fuel oil) ην νπνίν έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν <3,5%, θαη LSFO (Low sulfur 

fuel oil) ην νπνίν έρεη πεξηεθηηθφηεηα <1% θαη είλαη πην αθξηβφ απφ ην HSFO.  

  

MDO & MGO :  

Marine diesel oil & Marine gas oil ην νπνίν είλαη πην ειαθξχ θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ 

θαχζηκν, άξα θαη πην αθξηβφ ζ ζρέζε κε ην IFO , ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 

βνεζεηηθψλ κεραλψλ (Auxiliaries) ,νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ πινίν 

γηα ξεχκα ,ιεηηνπξγία αληιηψλ θ.α. Παξφια απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί 

ηχπνη βνεζεηηθψλ κεραλψλ ,νη νπνίεο κπνξνχλ λα θάςνπλ IFO ην νπνίν πιένλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

  

 LSMGO :  

Απνηειεί ππνθαηάζηαην ηνπ MGO θαη έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν <0,1%. Απνηειεί ηνλ πην 

αθξηβφ ηχπν λαπηηιηαθνχ θαπζίκνπ. .  

 

LNG:  

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα έλα λέν θαχζηµν έρεη θάλεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο 

λαπηηιίαο. Απηφ είλαη ην θπζηθφ αέξην. Δπεηδή ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) σο 

θαχζηµν έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κεηψλεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πεξίπνπ 

25-30%, ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) ζρεδφλ ζην κεδέλ θαη ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ 

ηνπ αδψηνπ (NOx) πεξηζζφηεξν απφ 80%, είλαη θαλεξφ φηη εµθαλίδεη πεξηβαιινληηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε µε νπνηνδήπνηε νξπθηφ θαχζηµν. πλεπψο είλαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζνχλ νη απαηηήζεηο ρξήζεο ηνπ LNG σο λαπηηιηαθφ θαχζηµν πξφσζεο 

θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πινίν. 

 



 

 
 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηεζλείο θαλνληζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ εθπνκπψλ αεξίσλ απφ πινία. Ζ δηεζλήο ζχκβαζε 

ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Maritime Pollution-MARPOL) έρεη θαζηεξψζεη 

ηηο πεξηνρέο ECA (Emission control areas) ή SECA (Sulfur emission control areas) ,ζηηο 

νπνίεο ην πινίν ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν LSFO εθηφο ιηκεληθψλ νξίσλ θαη 

LSMGO εληφο ησλ ιηκαληψλ. Δπίζεο ην ίδην ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ιηκέλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ,ησλ αγθπξνβνιίσλ αιιά θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ.  

ε πεξίπησζε φπνπ ηα πινία δελ ζπκκνξθψλνληαο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο 

αληηκεησπίδνπλ βαξχηαηεο θπξψζεηο. 

 

1.4 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ  ΠΛΟΗΟΤ 

 

 Οιηθή ρσξεηηθόηεηα (Gross tonnage)  

Δίλαη ν ζπλνιηθφο εζσηεξηθφο φγθνο φισλ ησλ κφληκα ζθεπαζηψλ θαη θιεηζηψλ ρψξσλ ηνπ 

πινίνπ πνπ βξίζθνληαη είηε θάησ απφ ην αλψηαην θαηάζηξσκα είηε πάλσ απφ απηφ, 

κεηξνχκελνο ζε θφξνπο. ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα πεξηιακβάλνληαη φινη νη κνλίκσο 

θιεηζηνί ρψξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα θνξηίν, εθφδηα πινίνπ θαη ελδηαίηεζε πιεξψκαηνο - 

επηβαηψλ. Έηζη πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή ζε φγθν δηάζηαζε ηνπ πινίνπ ε νπνία είλαη θαη ε 

επίζεκα θαηαρσξεκέλε ζηα Νενιφγηα γηα θάζε πινίν εμ νπ θαη ε νλνκαζία "ρσξεηηθφηεηα 

λενινγίνπ" (Registered tonnage). Ζ κέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε ηφλνπο gross, 

ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο "θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο", ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ εμφδσλ δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ.  

 Καζαξά ρσξεηηθόηεηα (Net tonnage)  

Δίλαη ν ζπλνιηθφο φγθνο ζε θφξνπο πνπ κέλεη αλ απφ ηε παξαπάλσ νιηθή ρσξεηηθφηεηα 

αθαηξεζεί ν φγθνο νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ (ζχκθσλα κε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) πνπ δελ 

πξνζθέξνληαη πξνο εθκεηάιιεπζε (είηε κεηαθνξάο επηβαηψλ, είηε θνξηίνπ) π.ρ. νη ρψξνη 

κεραλνζηαζίνπ, δεμακελψλ θαη απνζεθψλ εθνδίσλ, ρψξνη ελδηαίηεζεο πιεξψκαηνο, 

Γέθπξα θιπ. Έηζη κε ηε θαζαξά ρσξεηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ε πιήξεο κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ ζε φγθν δειαδή ζε θφξνπο. Ζ "Καζαξή Υσξεηηθφηεηα" ππνινγίδεηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηέιεπζεο (δηάπινπ) δηαχισλ, δησξχγσλ θαη ηζζκψλ.  

 

 

  



 

 
 

 Υσξεηηθόηεηα εθηνπίζκαηνο (Dead weight tonnage-DWT)   

Τπνινγίδεηαη ζε ηφλνπο "λεθξνχ βάξνπο". Ζ ρσξεηηθφηεηα απηή είλαη δηάθνξε ησλ 

παξαπάλσ αθνχ ππνινγίδεηαη ζε βάξνο, δειαδή ζε κεηξηθνχο ηφλνπο (Metric tones-mts).  

Ζ ρσξεηηθφηεηα εθηνπίζκαηνο πξνζδηνξίδεη ην κέγηζην ζπλνιηθφ βάξνο πνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεη αζθαιψο ην πινίν ζε θνξηίν, εθφδηα θ.ά. εθφζνλ δηαηεξεί ην βχζηζκα (γξακκή 

θφξησζεο) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 

1.5 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ ΝΑΤΛΧΖ ΠΛΟΗΧΝ 

 

 ΝΑΤΛΧΖ ΣΑΞΗΓΗΟΤ (CHARTER VOYAGE)  

ηα λαπινζχκθσλα ηαμηδίνπ ηα νπνία ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πξνζψπσλ, ηνπ 

πινηνθηήηε-λαπισηή, πεξηέρεηαη κηα πιεζψξα ζηνηρείσλ θαη πνιχ ζεκαληηθψλ νξψλ. 

Κάπνηα απφ απηά είλαη ε εκεξνκελία θαη ηφπνο ππνγξαθήο ηνπ λαπινζπκθψλνπ, ε πιήξεο 

επσλπκία θαη έδξα ησλ πινηνθηεηψλ θαη λαπισηψλ, ε πεξηγξαθή ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ πινίνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ λαπινζπκθψλνπ.  

Δπίζεο ζηα λαπινζχκθσλα, θαηά πιεηνλφηεηα , ελππάξρνπλ ζηνηρεία φπσο ε θαηά 

πξνζέγγηζε εκεξνκελία άθημεο ηνπ πινίνπ ζην (πξψην) ιηκάλη θφξησζεο, ε πνζφηεηα ηνπ 

θνξηίνπ πνπ ν λαπισηήο ππνρξενχηαη λα θνξηψζεη επί ηνπ πινίνπ, ην είδνο θαη πεξηγξαθή 

ηνπ πξνο κεηαθνξά θνξηίνπ φπσο θαη ν ιηκέλαο ή ιηκέλεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο.  

Δπηπξφζζεηα, κεξηθνί απφ ηνπο φξνπο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά θφξνλ είλαη ν φξνο 

αλαθεξφκελνο ζην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ λαχινπ θαη ζηνπο πξάθηνξεο θαζψο 

θαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θνξησηηθέο.  

Σέινο, ζηα πεξηζζφηεξα λαπινζχκθσλα ηαμηδηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο ξήηξεο, 

δειαδή, ε ξήηξα "Cesser clause" καδί κε ηελ ξήηξα επίζρεζεο (lien clause), ε ξήηξα 

παξέθθιηζεο (deviation clause) θαη νη απαιιαθηηθέο ξήηξεο (exception clauses). 

 

 ΝΑΤΛΧΖ ΜΟΝΟΤ ΣΑΞΗΓΗΟΤ (VOYAGE CHARTER) 

ε απηφ ην είδνο λαχισζεο, ν πινηνθηήηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηνπ 

λαπισηή λα κεηαθέξεη νξηζκέλε πνζφηεηα θνξηίνπ απφ ζπκθσλεκέλν ιηκάλη θφξησζεο 

πξνο ζπκθσλεκέλν ιηκάλη εθθφξησζεο κε αληίηηκν θαζνξηζκέλν πνζφ λαχινπ, ην χςνο ηνπ 

νπνίνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα ησλ ζπλζεθψλ ηεο λαπιαγνξάο (freight market).  



 

 
 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κίαο λαχισζεο είλαη ειεχζεξα λα επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε ηχπν 

λαπινζπκθψλνπ επηζπκνχλ θαη λα επηθέξνπλ νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο.  

 

Ζ λαχισζε κνλνχ ηαμηδίνπ κπνξεί λα είλαη:  

 Άκεζε: Δθηειείηαη κέζα ζε κεξηθέο εβδνκάδεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

 Μειινληηθή (Forward charter): Δθηειείηαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ.  

 Δπαλαιεπηηθή ή δηαδνρηθή (Consecutive):  Αθνξά έλαλ αξηζκφ απφ φκνηα δηαδνρηθά 

ηαμίδηα.  

 

 ΥΡΟΝΟΝΑΤΛΧΖ (TIME CHARTER)  

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξνλνλαχισζεο ν πινηνθηήηεο εθκηζζψλεη ην πινίν ηνπ ζην λαπισηή 

γηα έλα ζπκθσλεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη ρξεκαηηθήο ακνηβήο, γλσζηήο σο κίζζσκα. 

Οη ρξνλνλαπιψζεηο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ην ζθνπφ απαζρφιεζεο ηνπ πινίνπ, θαζψο 

επίζεο ηνλ ηφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηξεηο θχξηεο κνξθέο:  

ηε ρξνλνλαχισζε ηαμηδίνπ (trip t/c), ηε ρξνλνλαχισζε θπθιηθνχ ηαμηδίνπ (round voyage 

t/c) θαη ηελ πεξηνδηθή ρξνλνλαχισζε (period t/c). 

Ζ ρξνλνλαχισζε κνηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηε λαχισζε ηαμηδίνπ, αθνχ ην πινίν ζα 

πξέπεη λα εθηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη.  

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη φηη ν πινηνθηήηεο εηζπξάηηεη κίζζσκα αλά εκέξα γηα ην ρξφλν 

απαζρφιεζεο ηνπ πινίνπ, αληί λα εηζπξάηηεη λαχιν αλά κνλάδα θνξηίνπ φπσο ζπκβαίλεη 

ζηε λαχισζε ηαμηδίνπ.  

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ,απηή ηεο ρξνλνλαχισζεο θπθιηθνχ ηαμηδηνχ, ν λαπισηήο 

λαπιψλεη ην πινίν γηα ηελ εθηέιεζε ελφο θπθιηθνχ ηαμηδίνπ θαη επνκέλσο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ην πινίν ζην ίδην ιηκάλη ή ζηελ ίδηα πεξηνρή φπνπ ην παξέιαβε.  

Γεληθφηεξα ζηε ρξνλνλαχισζε, ν λαπισηήο αλαιακβάλεη ηελ εκπνξηθή απαζρφιεζε ηνπ 

πινίνπ θαη άξα είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη ην κεηαβιεηφ θφζηνο ηνπ πινίνπ (voyage cost) 

πνπ πεξηιακβάλεη έμνδα θαπζίκσλ, ιηκεληθψλ ηειψλ, θνξηνεθθφξησζεο θαζψο βέβαηα θαη 

ην κίζζσκα ηνπ πινίνπ.  

Ωζηφζν, ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ (operation and management) θαη επνκέλσο ηε πιεξσκή 

ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο (running ή operating cost) θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ (capital cost) 

ηα έρεη ππ’ επζχλε ηνπ ν πινηνθηήηεο. Πνιιέο θνξέο, ζπλεζίδεηαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

λα ζπκθσλνχλ ζε επηινγέο (options) αλαλέσζεο ηεο λαχισζεο. 



 

 
 

 ΝΑΤΛΧΖ ΓΤΜΝΟΤ ΠΛΟΗΟΤ (BAREBOAT CHARTER) 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο λαχισζεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια.  

Ζ λαχισζε γπκλνχ πινίνπ πεξηιακβάλεη ηε κίζζσζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ πινηνθηήηε ζην 

λαπισηή ρσξίο πιήξσκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν λαπισηήο αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα ηνπ 

πινίνπ θαζψο επίζεο θαη ηα έμνδα γηα ζπληήξεζε, ηα πιεξψκαηα, ηελ αζθάιεηα θ.ά. ,εθηφο 

φκσο απφ ηα έμνδα θεθαιαίνπ. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

λαχισζεο απνηειεί θαη ηελ πην αζπλήζηζηε. Δπεηδή φκσο ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

λαπηηιίαο νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη νη επελδπηηθέο ηάζεηο αιιάδνπλ ζπλέρεηα ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο λαχισζεο γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπλεζηζκέλνο. Πνιινί επελδπηέο 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ επθαηξία θαη ζην ηέινο ηεο λαχισζεο λα αγνξάζνπλ ην πινίν, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε θνξνιφγεζε.  

Ο ρξφλνο λαχισζεο νξίδεηαη ζην λαπινζχκθσλν κε ηελ ζπκθσλία θαη ησλ δχν 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο λαχισζεο, 

απιά ζπρλά φηαλ είλαη κεγάιε, είλαη ζπλδεδεκέλε ε κία ζπκθσλία δηαρείξηζεο (management 

agreement).  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κεηά ηελ ιήμε απηήο ηεο πεξηφδνπ ή αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λαχισζεο ππάξρεη ε επηινγή αγνξάο ηνπ πινίνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

λαχισζε γπκλνχ πινίνπ κεηαηξέπεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο παξά ζε 

ζπκθσλία λαχισζεο, ζηελ νπνία ν πινηνθηήηεο έρεη πιενλάδνλ θεθάιαην λα επελδχζεη θαη 

ν λαπισηήο απνθηά πινίν κε έρνληαο απηφ ην θεθάιαην.  

Άξα εχθνια θαλείο ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφο ν ηχπνο 

λαχισζεο απνηειεί κηα κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία 

βαζηθά πξφζσπα : ηνλ πσιεηή, ην ρξεκαηνδφηε θαη ην λαπισηή, κε ηνλ ηειεπηαίν λα γίλεηαη 

ηδηνθηήηεο κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

Έηζη θαηαιήγνπκε ζην φηη ην φθεινο ηεο λαχισζεο γπκλνχ πινίνπ είλαη ακνηβαίν.  

 ηαλ λαπιψλεηαη έλα πεηξειαηνθφξν ην Chartering department ζε ζπλεξγαζία κe ην 

Operations department θξνληίδεη ζε επηινγή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο κάδαο θνξηίνπ γηα 

ηε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ λαχινπ. 

Παξφια απηά ηα θνξηία ίδηνπ ηχπνπ (π.ρ. αξγφ πεηξέιαην) έρνπλ δηαθνξεηηθή ζχζηαζε 

κεηαμχ ηνπο. Μηα παξηίδα γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξε ζρεηηθή ππθλφηεηα 

,δειαδή λα είλαη πην βαξηά θαη παρχξεπζηε ζε ζρέζε κε κηα άιιε. Άξα απφ κηα παρχξεπζηε 

παξηίδα ζα πξνθχςεη κεγαιχηεξε κάδα θνξηίνπ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν φγθν δεμακελψλ ζε 

ζρέζε κε κηα πην ειαθξηά.    



 

 
 

 Έρεη θαζηεξσζεί ζε θάζε θνξηίν λα δίλεηαη κηα ζηαζεξά ε νπνία νλνκάδεηαη API 

gravity (American petroleum institute).  

 

Ζ ζηαζεξά απηή ζηελ νπζία δείρλεη πφζν βαξχ ή ειαθξχ είλαη έλα θνξηίν θαη ζπλδέεηαη κε 

ηε ζρεηηθή ππθλφηεηα SG (Specific gravity) ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν SG = 𝟏𝟒𝟏,𝟓 𝑨𝑷𝑰+𝟏𝟑𝟏,𝟓 

Ζ ζρεηηθή ππθλφηεηα πνπ ζα βξεζεί πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ φγθν ησλ δεμακελψλ ηνπ 

πινίνπ θαη έηζη πξνθχπηεη ε κάδα ηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη. 

 

  



 

 
 

2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΟΣΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΧΝ  

 

 Ζ δηάξζξσζε ησλ εμφδσλ  ελφο πνληνπφξνπ πινίνπ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο κηαο λαπηηιηαθήο επέλδπζεο.  

 

Σα έμνδα απηά δηαθξίλνληαη ζε 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο θφζηνπο :  

 Κφζηνο ηαμηδηνχ (Voyage cost)  

 Λεηηνπξγηθφ θφζηνο (Operating cost)  

 Κφζηνο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη ζεκαληηθψλ επηζθεπψλ (Μaintenance cost)  

 Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο (Capital cost)  

 Κφζηνο θνξηνεθθφξησζεο (Cargo handling cost)  

 

Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ πινίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δαπαλψλ γηα θαχζηκα πινίσλ, δηφδηα θαλαιηψλ, ιηκεληθά ηέιε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πινήγεζεο, ξπκνχιθεζεο, ρξεψζεσλ, πξαθηνξείσλ, θαη δηάθνξσλ άιισλ ρξεψζεσλ.  

Σα έμνδα ηαμηδηνχ είλαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ εζφδσλ απφ ην 

λαχιν ή απφ άιια ηαμίδηα. Γηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιηκαληψλ φπνπ ζα  δέζνπλ ηα πινία. 

 

2.1 Κόζηνο ηαμηδηνύ (Voyage cost)  

 

Σν θφζηνο ηαμηδηνχ απνηειεί ηελ πην δαπαλεξή θαηεγνξία εμφδσλ δηαρείξηζεο  ελφο 

πινίνπ, θαη αθνξά έμνδα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ. Τπνινγίδεηαη αλά ηαμίδη 

θαη ζηηο λαπιψζεηο κνλνχ ηαμηδηνχ(voyage charter) αθαηξείηαη απφ ηα έζνδα ηνπ πινίνπ έηζη 

ψζηε λα πξνθχςεη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ γηα θάζε ηαμίδη.  

 

Σα επηκέξνπο έμνδα δηαξζξψλνληαη φπσο παξαθάησ: 

 

i. Έμνδα θαπζίκσλ (Fuel expenses)  

Αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 60% ησλ εμφδσλ ηαμηδηνχ θαη πάλσ απφ ην 50% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Δίλαη ε πην ζεκαληηθή θαηεγνξία εμφδσλ εηδηθά κεηά ηε ξαγδαία 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Υσξίδνληαη ζε έμνδα θαπζίκσλ 

ηχπνπ IFO θαη έμνδα θαπζίκσλ ηχπνπ MDO ή LSMGO.  



 

 
 

πσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία νη ηηκέο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ 

Ναχισλ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ θαη ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.  

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ δηαγξάκκαηα ηνπ δείθηε BDTI γηα ην δηάζηεκα 2014-2016. 

  



 

 
 

 

 

 

 

ii. Έμνδα ιηκαληώλ-θαλαιηώλ (Port-Canal expenses)  

 

Άιιε κία θαηεγνξία εμφδσλ ή νπνία πεξηιακβάλεη έμνδα πνπ αθνξνχλ ην πινίν ή/θαη ην 

θνξηίν σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ελφο ιηκαληνχ ή 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ή ηε δηέιεπζε κηαο δηψξπγαο.  

 

iii. Έμνδα πξαθηόξσλ (Agent Expenses)  

 

Yπάξρνπλ αξκφδηα γξαθεία ή εηαηξίεο αλά ιηκάλη παγθνζκίσο ηα φπνηα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο χζηεξα απφ επηινγή ηεο ησλ αξκφδησλ ηκεκάησλ ηεο Ναπηηιηαθήο ή 

ηνπ Ναπισηή θαη αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ ηε δηεπζέηεζε ειιηκεληζκψλ ή άιισλ 

ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα πινίν ζε έλα ιηκάλη έλαληη ακνηβήο. 



 

 
 

 

2.2  Λεηηνπξγηθό θόζηνο (Operating cost)  

  

To ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (OPEX) αθνξά ηα ηξέρνληα έμνδα ιεηηνπξγίαο ελφο πινίνπ, 

ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε θαζψο είηε είλαη λαπισκέλν 

είηε φρη, ρσξίο λα απνθέξεη έζνδα ζηνλ πινηνθηήηε ζα ηα επηβαξπλζεί.  

 

Απνηειεί  θαη απηφ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ρσξίδεηαη ζε:  

 

i. Έμνδα πιεξώκαηνο (Crew expenses)  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηέρεη φια ηα έμνδα  πνπ αθνξνχλ ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ ,θαη 

απνηειεί ηελ πην δαπαλεξή ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αθνξά ηα παξαθάησ.  

 

 Μηζζνχο πιεξψκαηνο (Crew wages) 

 Πξνκήζεηεο (Provisions)  

 Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (Medical expenses)  

 Έμνδα ηαμηδηψλ πιεξψκαηνο (Crew travelling expenses)  

 Έμνδα πξφζιεςεο πιεξψκαηνο (Crew recruiting expenses)  

 Έμνδα εθπαίδεπζεο πιεξψκαηνο (Crew training expenses)  

 

 Ζ κηζζνδνζία ηνπ πιεξψκαηνο απνηειεί ηελ πην δαπαλεξή θαηεγνξία εμφδσλ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πάλσ απφ 35%, θαη απνηειείηαη απφ ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

,ππεξσξίεο θαη θάπνηα bonus φηαλ π.ρ. ην πινίν δηέξρεηαη απφ πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη 

επηθίλδπλεο γηα πεηξαηεία (Anti-piracy areas).  

 

 Δδψ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε  κηζζνδνζία ηνπ πιεξψκαηνο δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα ησλ λαπηηθψλ ,ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη  ηα επίπεδα 

ηεο αγνξάο.  



 

 
 

 

ii. Έμνδα πξνκεζεηώλ εθνδίσλ θαη δηαθόξσλ αλαισζίκσλ (Stores 

and consumables)  

  

a) Δθφδηα κεραλνζηαζίνπ (Engine stores)  

b) Δθφδηα θαηαζηξψκαηνο (Deck stores)  

c) Δθφδηα θαη εμνπιηζκφο θακπίλαο (Cabin stores)  

d) Υεκηθά (Chemicals)  

e) Ληπαληηθά (Lubricants)  

 

Απηέο είλαη νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο εμφδσλ γηα πξνκήζεηεο εθνδίσλ θαη δηαθφξσλ 

αλαισζίκσλ. 

  

iii. Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ (Repair and Μaintenance)  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εμφδσλ πεξηιακβάλεη δαπάλεο ξνπηίλαο έηζη ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ην πινίν ζε θαηάζηαζε πιεπζηφηεηαο θαη λα πεξλάεη επηηπρψο ηηο επηζεσξήζεηο 

πνπ γίλνληαη ,ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ λενγλψκνλα ,ηνπο λαπισηέο ,ηνπο 

αζθαιηζηέο ,θαη ηε ζεκαία.  

iv. Έμνδα επηζθεπώλ (Repair expenses)  

Αθνξνχλ επηζθεπέο ζηελ θχξηα κεραλή ,ζηηο βνεζεηηθέο ,ζηε γάζηξα ηνπ πινίνπ ,βαςίκαηα 

θαη άιιεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.  

v. Έμνδα αληαιιαθηηθώλ (Spare expenses)  

Aθνξνχλ έμνδα αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ θχξηαο κεραλήο, βνεζεηηθψλ κεραλψλ θαη 

άιισλ κεραλεκάησλ εληφο ηνπ πινίνπ.  

vi. Έμνδα αζθάιηζεο (Insurance)  

Σα αζθάιηζηξα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ 

ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο.  

Σα αζθάιηζηξα θαζνξίδνληαη απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πινίνπ, φπσο ην κέγεζνο, ε ειηθία, ε 

θαηάζηαζε, ε αμία ,ε δπλαηφηεηα απφδνζεο θέξδνπο .Απφ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

κέζα ζηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο, φπσο ν αληαγσληζκφο θαη νη πιεξσκέο ζε άιινπο ηνκείο, νη 

ππάξρνπζεο δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο ζθαθψλ , ηα αμηνινγηθά ζηνηρεία  θαη ε 

θήκε ηνπ πινηνθηήηε ή ηεο ιεηηνπξγνχζαο επηρείξεζεο .  



 

 
 

vii. Γεληθά έμνδα (General expenses)   

Αθνξνχλ δηάθνξα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ πέξα ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ 

,απνηεινχλ πεξίπνπ ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ρσξίδνληαη ζε:  

 Έμνδα δηνίθεζεο   

 Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ   

 Έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηειεθαξηψλ  

 Έμνδα e-mail θαη ππνινγηζηψλ πινίνπ  

 Φφξνη ή ηέιε ζεκαίαο 

 Γηαθνξά ζπλαιιάγκαηνο  

 

2.3 Κόζηνο  ζπληήξεζεο θαη  επηζθεπώλ  (Μaintenance cost): 

πκθψλα κε ηελ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε 

Θάιαζζα  (SOLAS) ην πινίν θάζε 5 ρξφληα, νδεγείηαη ζε θάπνηα λαππεγνεπηζθεπαζηηθή 

κνλάδα γηα ζεκαληηθέο επηζθεπέο θαη επηζεσξήζεηο ,έηζη ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε αζθαιήο 

ηνπ πιεπζηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο αζθαιηζηέο ,ηνπο 

λαπισηέο ,ην λενγλψκνλα θαη ηε ζεκαία θαη λα δηαηεξεζεί ε επηρεηξεζηαθή ηνπ 

απνδνηηθφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα επηζεσξνχληαη κε αθξίβεηα φιεο νη κεραλέο ηνπ πινίνπ ,έηζη ψζηε λα 

γίλνπλ νη θαηάιιειεο επηζθεπέο φπνπ ρξεηάδεηαη ,θαη γίλνληαη κεηξήζεηο ζε ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο ηνπ θχηνπο ηνπ πινίνπ φπνπ ζπγθξίλνληαη κε απνδεθηά πξφηππα έηζη ψζηε λα 

απνθαζηζζεί αλ πξέπεη λα γίλεη θάπνηα αληηθαηάζηαζε.     

 Σν θφζηνο δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο θξίζηκνπο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ ρψξα φπνπ ζα 

επηιεγεί λα γίλεη ν δεμακεληζκφο.Παξφια απηά εθ’ φζνλ ν πινηνθηήηεο θξνληίδεη λα 

γίλνληαη έγθαηξα θαη κε ην ζσζηφ νη πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο ζίγνπξα ζα απνθχγεη 

κειινληηθέο ζεκαληηθέο δαπάλεο απφ ηπρφλ ακέιεηα.  

 

2.4 Κόζηνο θνξηνεθθόξησζεο (Cargo handling cost)  

Σν θφζηνο θνξηνεθθφξησζεο  αθνξά δαπάλεο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπνο 

θφξησζεο ή εθθφξησζεο ηνπ θνξηίνπ.  

Δμαξηάηαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

ιηκαληψλ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 



 

 
 

2.5 Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (Capital cost)  

Σν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί αθφκα κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία δαπαλψλ ζηα 

πιαίζηα κηαο λαπηηιηαθήο επέλδπζεο, αλάινγα κε ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη 

επηιεγεί. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο έρεη επίζεο λα θάλεη κε ηε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη επηιεγεί.  

ε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε γίλεη κε ηδησηηθά θεθάιαηα ηφηε πεξηιακβάλεη πιεξσκέο 

ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο ελψ αλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αγνξψλ θεθαιαίνπ (Capital 

markets) ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά πιεξσκέο ζηνπο θαηφρνπο ησλ 

ρξενγξάθσλ .  



 

 
 

 

3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

 

 

3.1 Σηκή αγνξάο   

  

H αγνξά λεφηεπθησλ αιιά θαη κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηε 

ιφγσ ηεο άκεζεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ.           

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ελφο πινίνπ είλαη:  

 

Παγθόζκην αθαζάξηζην πξντόλ (GDP): 

 

ε πεξηφδνπο φπνπ ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζεκεηψλεη ζεκαληηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ε αλάγθε γηα κεηαθνξέο γίλεηαη κεγαιχηεξε επνκέλσο ε δήηεζε ησλ 

πινίσλ αλεβαίλεη θαηαθφξπθα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα ηα λεφηεπθηα 

θαζψο θαη γηα κεηαρεηξηζκέλα πινία.  

 

Υώξα λαππήγεζεο: 

 

Σν εξγαηηθφ θφζηνο αιιά θαη ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο πνπ ζα λαππεγεζεί ην 

πινίν παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ.  

Γηα παξάδεηγκα κηα αλεπηπγκέλε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο κε αθξηβφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη ζθιεξφ λφκηζκα ,φπσο ε Γεξκαλία, ζα πξνζθέξεη πινία ζε πνιχ 

πςειφηεξεο ηηκέο απφ κηα ρψξα ηεο Άπσ αλαηνιήο κε πνιχ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

θζελφ λφκηζκα.  

  

Ζ παιαηόηεηα ηνπ πινίνπ: 

 

ζν κεγαιχηεξν είλαη ζηελ ειηθία έλα πινίν ηφζν ράλεη ηελ αμία ηνπ ιφγσ ησλ 

απμαλφκελσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ M.Stopford, 

έλα πινίν ράλεη θάζε ρξφλν  πεξίπνπ 5-6% ηεο αξρηθήο ηνπ εκπνξηθήο αμίαο.  

 

Ο λαπηηιηαθόο θύθινο : 

 

Έλα απφ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο, θαζψο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, βαζίδνληαη ζηελ 

εμέιημε ηνπ. Ο λαπηηιηαθφο θχθινο γεληθφηεξα απνηειεί ην «βαξφκεηξν» ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαζψο ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ππφθεηηαη ζε επξχηαηεο θαη 

απφηνκεο δηαθπκάλζεηο.    

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνπο θχθινπο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

είλαη άκεζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ν θχθινο, απνηειεί θπξίαξρν θαη 

πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θίλδπλνπ.  



 

 
 

Αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ λαχισλ θαη ηεο αμίαο ησλ πινίσλ, ζπλδένληαη έλα ζχλνιν 

απνθάζεσλ νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ λαπηηιία ν θίλδπλνο απνθηάεη επξχηεξεο δηαζηάζεηο, θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη σο κία βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο νη επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ απνθηνχλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

Ο λαπηηιηαθφο θχθινο αλαιχεη ηηο θπθιηθέο κεηαβνιέο ησλ λαπιαγνξψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη άιινπο παξακέηξνπο ηεο λαπηηιηαθήο νηθνλνκηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο λαππεγηθήο 

βηνκεραλίαο. 

Ο λαπηηιηαθφο θχθινο νξίδεηαη σο ν κεραληζκφο πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ησλ 

αληζνξξνπηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα πινία.  

Αλάινγα κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα εκθάληζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ, ν νηθνλνκηθφο θχθινο 

δηαθξίλεηαη σο εμήο:  

 

Μαθξνρξόληνο θύθινο ή θύθινο ηνπ Kondratiev:   

 

Δμειίζζεηαη ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα 50 ρξφλσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 20 ρξφληα 

νηθνλνκηθήο αλφδνπ, ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ρξνληθή πεξίνδνο 10 εηψλ νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζε πςειφ ζεκείν, ελψ ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ πεξηιακβάλεη20 ρξφληα 

νηθνλνκηθήο χθεζεο.  

  

Μεζνπξόζεζκνο θύθινο ή θύθινο ηνπ Juglar:   

  

Απνηειείηαη απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν 10 εηψλ θαη ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο επελδπηηθφο 

θχθινο.  

  

Βξαρπρξόληνο θύθινο ή θύθινο ηνπ Kitchin:   

  

Αλαθέξεηαη σο εκπνξηθφο θχθινο θαη ε εμέιημε ηνπ δηαξθεί 3-4 ρξφληα. 

 

 Σα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ λαπηηιηαθνύ θύθινπ 

  

Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θχθινπ, ζεσξείηαη ε κέζε ηηκή ησλ λαχισλ. Λακβάλνληαο ππφςε ην θξηηήξην 

απηφ, δηαθξίλνπκε ηα εμήο ηέζζεξα ζηάδηα (θάζεηο) ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ:   

  

 

Γπζπξαγία (Trough)  

 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο θάζεο απηή, δηαθξίλνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά.  

Αξρηθά παξαηεξνχκε έλα πιεφλαζκα ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ δηφηη επηθξαηεί έλαο 

ζπλσζηηζκφο πινίσλ ζηα ιηκάληα, ελψ κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα ησλ πινίσλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ..  

  



 

 
 

Αλάθακςε (Recovery)          

 

ην ζηάδην απηφ αξρηθά παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ λαχισλ, ε νπνία 

θαιχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ, ελψ έρνπκε κηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξνπιηζκέλσλ πινίσλ. Καζψο ε ξεπζηφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ αξρίδεη λα 

βειηηψλεηαη, νη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ παξνπζηάδνπλ κηθξή αχμεζε. 

 

ηάδην ηεο Δπδαηκνλίαο (Peak)      

    

ηαλ φιε ε πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα έρεη απνξξνθεζεί, ε αγνξά εηζέξρεηαη ζηελ θάζε 

φπνπ ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε βξίζθνληαη ζε πιήξε ηζνξξνπία.  

Σν επίπεδν ησλ λαχισλ είλαη πςειφ ζε ζεκείν λα ππεξβαίλεη δχν θαη ηξεηο θνξέο ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ. Ο ζηφινο θηλείηαη κε ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα, ελψ κφλν ηα 

πινία ηα νπνία θξίλνληαη κε απνδνηηθά, βξίζθνληαη ζε παξνπιηζκφ.  

Ζ επθνιία ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηξάπεδεο θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα απνηεινχλ κία έλδεημε 

ηνπ θιίκαηνο επθνξίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά.  

Οη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, μεπεξλνχλ ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία (Book value), ελψ 

ηα πην ζχγρξνλα θαη κηθξήο ειηθίαο απφ απηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο μεπεξλνχλ ζε αμία 

ηηο ηηκέο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ.  

Οη παξαγγειίεο γηα λέεο λαππεγήζεηο αθνινπζνχλ κηα εληεηλφκελε αχμεζε.  

  

ηάδην ηεο ύθεζεο (Collapse)  

 

Σα αίηηα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν, ζηηο παξαδφζεηο λεφηεπθησλ 

πινίσλ, ελψ ε αξλεηηθή ςπρνινγία κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο. Οη 

λαχινη δηέξρνληαη κία πηψζε, ηα πινία κεηψλνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ηαρχηεηα, ελψ ηα 

ιηγφηεξν νηθνλνκηθά αλακέλνπλ ηελ εχξεζε θνξηίνπ.  

Αλ θαη ε ξεπζηφηεηα παξακέλεη ζε πςειφ επίπεδν, ην ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ 

αγνξά, δειψλεη πιήξε ζχγρπζε εθ κέξνπο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ.    



 

 
 

 

3.2 Υξεκαηνδόηεζε  

  

Ζ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, ζε έλαλ θιάδν 

πνπ παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο. Λφγσ ησλ δηαξθψλ κεηαβνιψλ θαη 

δηαθπκάλζεσλ ζηνπο λαχινπο, αμία πινίσλ αιιά θαη ησλ παγθφζκησλ αλαθαηαηάμεσλ 

(πνιηηηθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, αιιαγέο ζην ζπλάιιαγκα θιπ).  

 

Οη βαζηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη:  

  

Γαλεηαθέο ζπκθσλίεο (Loans) :  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη δάλεηα απφ εκπνξηθέο ή 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο , ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή αθφκα θαη θπβεξλήζεηο ή άιινπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  

  

Αγνξέο θεθαιαίνπ (Capital markets):  

 

Μέζσ ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία κπνξεί λα αληιήζεη θεθάιαηα 

απφ δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα (ρξεφγξαθα) φπσο, έθδνζε θαη δεκφζηα 

πξνζθνξά κεηνρψλ (Shares trading), έθδνζε θαη δεκφζηα πξνζθνξά νκνιφγσλ (Bonds) ,ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ φπσο ηα παξάγσγα (Derivatives).  

  

Σνπνζεηήζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ (Equity investments):  

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

κηαο εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ απφ ηνπο επελδπηέο , κέζσ δηάζεζεο απνζεκαηηθψλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, απφ ηνπνζεηήζεηο ηδησηψλ επελδπηψλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (Insurance companies),επελδπηηθέο 

εηαηξείεο(Investment companies), αζθαιηζηηθά ηακεία(Pension funds) θαη επελδπηηθά 

ηακεία(Trust funds).  

  

 

  



 

 
 

3.3 Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο  

  

ηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα πςειήο αξρηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο (Market 

value) είλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο, ν πινηνθηήηεο λα ιακβάλεη δάλεην απφ κία ηξάπεδα είηε 

ζχκθσλα κε ηνπο ηξέρνληεο εκπνξηθνχο φξνπο, είηε ζχκθσλα κε εηδηθά πξνζπκθσλεκέλνπο 

φξνπο.  

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε κηαο εηαηξίαο είλαη:  

  

1. Πνζφ ηνπ δαλείνπ  

 

2. Δπηηφθην δαλεηζκνχ  

 

3. Νφκηζκα  

 

4. Υξφλνο έλαξμεο απνπιεξσκήο  

 

 

 

3.4 Σηκή Γηάιπζεο   

  

Ο θχθινο δσήο ελφο πινίνπ είλαη πεξίπνπ 20-30 ρξφληα. Μεηά ην πέξαζκα ησλ 20 εηψλ 

κεηψλεηαη αξθεηά ε αμία ηνπ ιφγσ θζνξάο ησλ θπηψλ (Hull) θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ.  

Πέξαλ φκσο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θζείξνληαη κε ηνλ ρξφλν, ην ζηάδην πνπ 

βξίζθεηαη ν λαπηηιηαθφο θχθινο επηδξά ζεκαληηθά.  

ηε δηάιπζε ησλ πινίσλ ην θνζηνιφγην θπκαίλεηαη ζε δνιάξηα αλά ηφλν κεηαιιηθήο 

θαηαζθεπήο (Light ship or light weight) ηνπ πινίνπ ($/lwt).  

 

ην δηάγξακκα παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηηκψλ δηάιπζεο (Demolition prices)  

 

 

  



 

 
 

3.5 Ζ θξίζε ζηελ λαπηηιία 

 

Δθηηκάηαη φηη ε θξίζε πνπ πιήηηεη ηε λαπηηιία, ήδε άξρηζε λα επηδξά αξλεηηθά θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ησλ θξαηψλ κε παξάδνζε ζηε λαπηηιία, θαζψο ε λαπηηιία απνηειεί κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεγέο εζφδσλ. Ζ αξλεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα γίλεη κε ηε κείσζε ηνπ 

λαπηηιηαθνχ εηζνδήκαηνο πνπ εηζξέεη ζηηο ρψξεο θαη ηε κείσζε πνπ ζα παξαηεξεζεί ζηηο 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ ρσξψλ. Ζ παγθφζκηα λαπηηιία βξίζθεηαη ζηε 

ρεηξφηεξε θάζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Φαίλεηαη λα είλαη ζέκα ρξφλνπ ε ελεξγνπνίεζε 

ληφκηλν επηπηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ησλ ρσξψλ. πλεπψο, νη επηπηψζεηο ζα 

είλαη πνιιέο αιιά θαη πνιχ ζνβαξέο. Πηζαλή κείσζε ηνπ λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο ζα 

δηεπξχλεη ην έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζα κεηψζεη ηηο επελδχζεηο 

απφ θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπζζσξεπκέλα θέξδε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε 

θιάδνπο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηε λαπηηιία. Δπηπξφζζεηα, νη αθπξψζεηο πινίσλ ζα 

ζπλερηζηνχλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ απφ ηελ θαηξαθχια ησλ 

λαχισλ, αιιά θαη ηεο κείσζεο ζηηο αμίεο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ. αλ επηζηέγαζκα 

έξρεηαη θαη ε αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φπνπ 

θάλεη ηα πξάγκαηα πην ηξαγηθά. Δάλ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε κε ηηο ηξάπεδεο, ηφηε πνιχ 

ζχληνκα πνιιέο εηαηξείεο ζα βάινπλ ινπθέην. Άιιε δπζκελή εμέιημε, πνπ ζα είλαη «πξντφλ» 

ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο, ζα είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

 

3.6 Αληηκεηώπηζε θαη πξνζαξκνγή ηεο λαπηηιίαο 

Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε θξίζε, ε νπνία ήηαλ αλαπφθεπθην λα 

επεξεάζεη θαη ηελ παγθφζκηα λαπιαγνξά, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ησλ ειιήλσλ 

πινηνθηεηψλ θαη ε ειιεληθή λαπηνζχλε θαηφξζσζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά, φπσο επηζεκαίλεη ε ERNST&YOUNG.  

ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ε ζνβαξφηεξε πξφθιεζε γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία θαη φρη κφλν 

απνηειεί ε πξφζβαζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ε εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ.  

Ζ δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ Διιάδα φπνπ εμαηηίαο ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, ε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε 

αιιά έρεη παγθφζκηα δηάζηαζε. Ζ ειιεληθή λαπηηιία θαίλεηαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ππνρξεψλεη ηνπο έιιελεο πινηνθηήηεο λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ηα επελδπηηθά 

θεθάιαηα απνηεινχλ κηα ξεαιηζηηθή απάληεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο. 

 

 

 



 

 
 

Ζ νηθνλνκηθή αζθπμία γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζπλερίδεηαη, αθνχ ην 2017 ην 

λαπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε θαηά 40 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2016 θζάλνληαο ηα 355,25 δηζ. δνιάξηα. Ο αξηζκφο ησλ επξσπατθψλ 

ηξαπεδψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία κεηψλεηαη, νη θηλεδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ απμάλνπλ ελψ απμήζεθε θαη ε παξνπζία ησλ ακεξηθαληθψλ θαηά 12%. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Petrofin, ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ ηξαπεδψλ κε 

λαπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην αλέβεθαλ δχν θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ. ε ζχγθξηζε κε ην 2010, 

ην κεξίδην ηεο Δπξψπεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε απφ 83% ζε 

59,6%, ελψ ην κεξίδην ηεο Άπσ Αλαηνιήο απμήζεθε απφ 14,8% ζε 35% πέξζη. 

Ζ Bank of China κε ραξηνθπιάθην 17,5 δηζ. δνιαξίσλ θαη ε China Exim κε 17 δηζ. δνιάξηα, 

απνθαζήισζαλ ηελ DnB, ε νπνία έπεζε ζηε ηέηαξηε ζέζε κε 16,2 δηζ. δνι. 

Σν 2016 είρε ζεκεησζεί ε κεγαιχηεξε κείσζε ηπ λαπηηιηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ 

θαηά 42,5 δηζ. δνιάξηα ζε ΄ζπγθξηζε κε ην 2015. Ζ κείσζε είλαη ζπλερήο. 

Αληηζέησο ην leasing, θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ηφζν ζε επίπεδν ηξαπεδψλ φζν θαη απφ ηηο 

Leasing Companies. Μέζσ leasing δφζεθαλ 47 δηζ. δνιάξηα κέζα ζην 2017. 

 

 

  



 

 
 

4.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 

4.1 ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΡΓΧΝ -ΕΖΜΗΧΝ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (ΚΑΥ) είλαη κηα έθζεζε πνπ πεξηέρεη ζπλνπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα έζνδα, θέξδε, έμνδα θαη δεκηέο πνπ έγηλαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή 

ρξήζε. 

4.2 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ ΠΛΟΗΧΝ 

Σα Δηήζηα Λεηηνπξγηθά Έζνδα (Operating Revenues) ησλ πινίσλ εμαξηψληαη 

απφ ηνλ εκεξήζην λαχιν ηνπο, φπσο απηφο έρεη ζπκθσλεζεί θπζηθά κεηαμχ πινηνθηήηε θαη 

λαπισηή – πάληνηε φκσο ζηα επίπεδα πνπ ππαγνξεχνπλ νη δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ησλ πινίσλ tankers θάζε θιάδνπ & κεγέζνπο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαζψο 

θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ην πινίν βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ λαπισηή ηνπ. 

 

Δλ πξνθεηκέλσ, νη εκεξήζηνη λαχινη βάζε ησλ νπνίσλ ζα πξνυπνινγηζηνχλ 

ηα εηήζηα έζνδα θαη ησλ ηεζζάξσλ πινίσλ γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα ηεο κειέηεο 
καο έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ πξφβιεςε ηεο IGU. 

4.2.1 Έζνδα Μεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ Panamax – 77,800 dwt 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ  

Panamax – 77,800 dwt, φπνπ πιένλ θπξηαξρνχλ νη ζχληνκεο ρξνλνλαπιψζεηο, ππνζέηνπκε 

φηη γηα ην πινίν ησλ 77,800 dwt πνπ κειεηνχκε, ζηε δηάξθεηα ησλ 10 εηψλ ηεο επέλδπζήο 

καο, ζα ππάξμνπλ 3 ζπκθσλίεο λαχισζεο σο  αθνινχζσο, 

 Ζ 1ε ζπκθσλία λαχισζεο, δηάξθεηαο 4 εηψλ, ζα αξρίζεη ηδαληθά απφ 01/01/2016 κε 

εκεξήζην λαχιν $ 9.600 γηα ην 1ν έηνο (2016), $ 11.900 γηα ην 2ν έηνο (2017) θαη  

$ 13.200 γηα ην 3ν θαη 4ν έηνο (2018 – 2019). 

 Ζ 2ε ζπκθσλία λαχισζεο, δηάξθεηαο 4 εηψλ, ζα αξρίζεη εληφο ηεο 1
εο

 εβδνκάδαο 

ηνπ 2020 κε εκεξήζην λαχιν $ 12.800 γηα ην 1ν θαη 2ν έηνο (2020 – 2021) θαη  

$ 11.900 γηα ην 3ν θαη 4ν έηνο (2022 – 2023). 

 Ζ 3ε ζπκθσλία λαχισζεο, δηάξθεηαο 2 εηψλ, ζα αξρίζεη θαη πάιη ηδαληθά εληφο ηεο 

1εο εβδνκάδαο ηνπ 2024 κε εκεξήζην λαχιν $ 10.650 ην πξψην έηνο θαη $ 10.600 ην 

δεχηεξν 2024 θαη 2025 αληίζηνηρα. 

 ζνλ αθνξά ζηηο «Ζκέξεο Δζφδσλ», ηηο εκέξεο δειαδή πνπ ην πινίν βξίζθεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ λαπισηή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ εηζπξάηηεη ηνλ εκεξήζην λαχιν ηνπ, απηέο 

έρνπλ ππνινγηζηεί βάζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεζηκφηεηαο 97,5% ησλ πινίσλ ηεο εηαηξίαο 

κνληέινπ ην 2016 (365 εκέξεο x 97,5% ≈356 εκέξεο) γηα φια ηα έηε ηεο επέλδπζήο καο 

εθηφο απφ: 

 Tν έηνο 2020, ζην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη 4 επηπιένλ ησλ 356 εκεξψλ ψζηε νη 

ππνινγηζκνί καο λα παξακείλνπλ αζθαιείο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 2ε λαχισζε δελ 

μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 1εο λαχισζεο. 
  



 

 
 

 Tν έηνο 2023, ζην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη 16 εκέξεο ελ φςεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

Κιάζεο ηνπ (13-εκέξεο επηζθεπέο ζε λαππεγείν θαη 3 εκέξεο ηαμίδη πξνο θαη απφ ην 

λαππεγείν). 

 Σν έηνο 2024, ιφγσ ηνπ εθηελνχο δεμακεληζκνχ ζηα κέζα ηνπ 2023 δελ αλακέλνληαη 

βιάβεο θαη επηπινθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξήζνπλ ην λαχιν ηνπ πινίνπ γηα ηηο 9 

εκέξεο, ηηο νπνίεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο έρνπκε ππνινγίζεη ζηα ππφινηπα έηε (βάζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο 97,5%), ηηο κέξεο απηέο ηηο έρνπκε αθαηξέζεη θπξίσο σο ηνλ ρξφλν πνπ 

ελδερνκέλσο ραζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 3εο λαχισζεο ηνπ πινίνπ. 

Βέβαηα, δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαπάλσ ζελαξίνπ είλαη νη εμήο: 

a) H έγθξηζε απφ ηελ Κιάζε θαη ηε εκαία ηεο έληαμεο ηνπ πινίνπ ζην παξαηεηακέλν 

πξφγξακκα δεμακεληζκνχ (extended dry-dock program) ζηα 7,5 έηε, έλαληη ησλ 5 εηψλ 

πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί, βάζε ηνπ νπνίνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

ππνινγηζηεί νη εκέξεο εζφδσλ ηνπ πινίνπ. Ζ έγθξηζε απηή ζα κπνξεί λα δνζεί κφλν 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνχ δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ακέζσο κεηά ηελ αγνξά ηνπ ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2015 θαη αθνχ επηβεβαησζεί – έπεηηα 

απφ απζηεξφ έιεγρν – φηη θπζηθά πιεξνί φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 

 

b) H παξάδνζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ πινηνθηήηε ζηνλ επφκελν λαπισηή ηνπ ζα γίλεηαη 

ζην ιηκάλη – πεξηνρή φπνπ έγηλε ε επαλαπαξάδνζε ηνπ πινίνπ ζηνλ πινηνθηήηε απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν λαπισηή ηνπ. Ζ ππφζεζε απηή, εθηφο ηνπ φηη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

απνηειεί ην πιένλ επηζπκεηφ ζελάξην, γίλεηαη πξνο απνθπγή πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ζρεηηθνχ ηαμηδίνπ θαη ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ ηνπ θαη ζπλεπψο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

ππνινγηζκψλ καο. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη αληί ησλ 4 εκεξψλ πνπ έρνπκε πξνυπνινγίζεη, 

ζα ραζνχλ κφλνλ 2 ή 3 εκέξεο, ελψ ν λαχινο ησλ ππνινίπσλ 2 ή 1 εκέξαο αληίζηνηρα ζα 

αλαινγνχλ ζην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ ελφο κηθξνχ ηαμηδίνπ απφ ην ιηκάλη επαλαπαξάδνζεο 

(ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο λαχισζεο) ζην ιηκάλη παξάδνζεο (έλαξμε ηεο επφκελεο 

λαχισζεο), αθφκε θη αλ ε λαχισζε ηνπ πινίνπ μεθηλήζεη πην λσξίο θαη εηζπξαρζεί λαχινο 

κηαο ή δχν επηπιένλ ησλ ήδε πξνυπνινγηζκέλσλ εκεξψλ. 

  



 

 
 

PANAMAX (77,800 DWT)- ΔΣΖΗΑ ΔΟΓΑ 2016 ΔΧ 2025 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ: 

ΖΜΔΡΔ 

ΛΔΣΟΤΡΓΗΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΔΟΓΧΝ 

ΝΑΤΛΟ/ 

ΖΜΔΡΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΔΟΓΑ 

2016 365 356 9.600 3.417.600 

2017 365 356 11.900 4.236.400 

2018 365 356 13.200 4.699.200 

2019 365 356 13.200 4.699.200 

2020 365 352 12.800 4.505.600 

2021 365 356 12.800 4.556.800 

2022 365 356 11.900 4.236.400 

2023 365 340 11.900 4.046.000 

2024 365 356 10.650 3.791.400 

2025 365 356 10.600 3.773.600 

 

Πίλαθαο 4.1.: Δηήζηα Έζνδα Μεηαρεηξηζκέλνπ Πινίνπ PANAMAX 

 

4.2.2 Έζνδα Μεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ SUEZMAX (128,000 DWT)  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ αληίζηνηρα θαη ζηνλ θιάδν ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ SUEZMAX (128,000 DWT) , ππνζέηνπκε φηη γηα ην πινίν ησλ 

82,000 dwt πνπ κειεηνχκε, ζηε δηάξθεηα ησλ 10 εηψλ ηεο επέλδπζήο καο, ζα ππάξμνπλ 2 

ζπκθσλίεο λαχισζεο σο αθνινχζσο: 

 Ζ 1ε ζπκθσλία λαχισζεο, δηάξθεηαο 5 εηψλ, ζα αξρίζεη απφ 01/01/2016 κε 

εκεξήζην λαχιν $ 30.150 γηα ην 1ν έηνο (2016), $ 36.700 γηα ην 2ν έηνο ( 

 Ζ 2ε ζπκθσλία λαχισζεο, δηάξθεηαο 5 εηψλ, ζα αξρίζεη εληφο 2017), $ 40.100 γηα ην 

3ν θαη 4ν έηνο (2018 – 2019) θαη $ 35.900 γηα ην 5ν έηνο (2020).ηεο 1
εο

 εβδνκάδαο ηνπ 2021 

κε εκεξήζην λαχιν $ 36.700 γηα ην 1ν έηνο (2021), $ 32.400 γηα ην 2ν θαη 3ν έηνο (2022 – 

2023), θαη $ 29.600 γηα ην 4
ν
 θαη 5

ν
 έηνο (2024 – 2025). 

ζνλ αθνξά ζηηο «Ζκέξεο Δζφδσλ», ηηο εκέξεο δειαδή πνπ ην πινίν βξίζθεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ λαπισηή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ εηζπξάηηεη ηνλ εκεξήζην λαχιν ηνπ, απηέο 

έρνπλ ππνινγηζηεί βάζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεζηκφηεηαο 97,5% ησλ πινίσλ ηεο εηαηξίαο 

κνληέινπ γηα φια ηα έηε ηεο επέλδπζήο καο εθηφο απφ: 

 

 ην έηνο 2021, ζην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη 4 επηπιένλ ησλ 356 εκεξψλ (ρξεζηκφηεηα 

97,5%) ψζηε νη ππνινγηζκνί καο λα παξακείλνπλ αζθαιείο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 2ε 

λαχισζε δελ μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 1εο λαχισζεο. 

 

 ην έηνο 2023, ζην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη 16 εκέξεο ελ φςεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ζηα 7,5 έηε δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο Κιάζεο ηνπ (14 εκέξεο επηζθεπέο ζε λαππεγείν θαη 2 εκέξεο ηαμίδη πξνο θαη απφ ην 

λαππεγείν).  



 

 
 

Φπζηθά, βαζηθέο πξνυπνζέζεηο παξακέλνπλ: 

 

a) Ζ έγθξηζε απφ ηελ Κιάζε θαη ηε εκαία ηεο έληαμεο ηνπ πινίνπ ζην παξαηεηακέλν 

πξφγξακκα δεμακεληζκνχ (extended dry-dock program) ζηα 7,5 έηε, έλαληη ησλ 5 εηψλ 

πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί, βάζε ηνπ νπνίνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ  

ππνινγηζηεί νη εκέξεο εζφδσλ ηνπ πινίνπ. 

 

b) ε παξάδνζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ πινηνθηήηε ζηνλ επφκελν λαπισηή ηνπ ζα 

γίλεηαη ζην ιηκάλη – πεξηνρή φπνπ έγηλε ε επαλαπαξάδνζε ηνπ πινίνπ ζηνλ πινηνθηήηε 

απφ ηνλ πξνεγνχκελν λαπισηή ηνπ.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.2.: Δηήζηα Έζνδα Μεηαρεηξηζκέλνπ Πινίνπ SUEZMAX 

  

SUEZMAX (128,000 DWT) - ΔΣΖΗΑ ΔΟΓΑ 2016 ΔΧ 2025 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ: 

ΖΜΔΡΔ 

ΛΔΣΟΤΡΓΗΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΔΟΓΧΝ 

ΝΑΤΛΟ/ 

ΖΜΔΡΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΔΟΓΑ 

2016 365 356 30.150 10.733.400 

2017 365 356 36.700 13.065.200 

2018 365 356 40.100 14.275.600 

2019 365 356 40.100 14.275.600 

2020 365 356 35.900 12.780.400 

2021 365 352 36.700 12.918.400 

2022 365 356 32.400 11.534.400 

2023 365 340 32.400 11.016.000 

2024 365 356 29.600 10.537.600 

2025 365 356 29.600 10.537.600 



 

 
 

4.2.3 Έζνδα λεόηεπθηνπ πινίνπ Panamax (77,800 dwt) 

 

Παξφιν πνπ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά δελ επλννχλ ηελ αγνξά 

λεφθηηζησλ πινίσλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ιφγν ηνπ φηη δελ επλνείηαη ε πνιπεηήο 

λαχισζε θαζψο θαη ηελ ρακειή ηηκή Ναχισλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο, πνπ δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηηο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο κεηαθνξάο θνξηίσλ. 

 

Οη φπνηεο εηαηξίεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνλ δεμακελφπινησλ (tankers) 

επελδχνπλ ζηηο καθξνρξφληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Ναπισηέο ηεο πνπ ζπγρξφλσο 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ ζε θάζε λέα επέλδπζή ηεο γηα θηήζε πινίνπ είζηζηαη λα 

αλαιακβάλεη ηε λαππήγεζε ελφο λένπ πινίνπ κφλνλ κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιπεηνχο 

λαχισζήο ηνπ.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα 

επέλδπζεο, ππνζέηνπκε φηη γηα ην λεφηεπθην πινίν καο Panamax (77,800 dwt) πνπ 

κειεηνχκε, ζα εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ κία ζπκθσλία λαχισζεο 10-εηνχο δηάξθεηαο.  

Ζ λαχισζε απηή ζα αξρίζεη ηδαληθά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016, κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

πινίνπ απφ ην λαππεγείν ζηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ην ηειεπηαίν 10-ήκεξν ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, κε εκεξήζην λαχιν $ 14.200 γηα ηα 5 πξψηα έηε (2016 – 2020) θαη     

$ 12.600 γηα ηα 2 επφκελα έηε (2021 – 2022) θαη $ 13.800 γηα ηα επφκελα 3 έηε (2023-

2025). 

Οη «Ζκέξεο Δζφδσλ» ηνπ λεφηεπθηνπ απηνχ πινίνπ είλαη πεξηζζφηεξεο απηψλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεηαρεηξηζκέλνπ θαζψο, φπσο είλαη θπζηθφ, ζπγθξηηηθά αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζεη πνιχ ιηγφηεξεο – αλ φρη θαζφινπ – πεξηπηψζεηο (πξνβιήκαηα, επηπινθέο, 

θ.ι.π.) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ ζηεξήζνπλ ην λαχιν ηνπ.  

Έηζη, νη «Ζκέξεο Δζφδσλ» πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί γηα ην πινίν απηφ γηα φια ηα έηε ηεο 

επέλδπζήο καο είλαη 360 εκέξεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ρξεζηκφηεηαο 98,6% 

πεξίπνπ, εθηφο απφ: 

 

 Σν έηνο 2023, ζην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη 16 εκέξεο ελ φςεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ζηα 7,5 έηε δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο Κιάζεο ηνπ (13 εκέξεο επηζθεπέο ζε λαππεγείν θαη 3 εκέξεο ηαμίδη πξνο θαη απφ ην 

λαππεγείν) 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε θαη απηνχ ηνπ ζελαξίνπ παξακέλεη ε έγθξηζε απφ ηελ Κιάζε θαη ηε 

εκαία ηεο έληαμεο ηνπ πινίνπ ζην παξαηεηακέλν πξφγξακκα δεμακεληζκνχ (extended dry-

dock program) ζηα 7,5 έηε, έλαληη ησλ 5 εηψλ, βάζε ηνπ νπνίνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

ππνινγηζηεί νη εκέξεο εζφδσλ ηνπ πινίνπ. Καζψο ην πινίν ζα λαππεγεζεί ψζηε λα πιεξνί 

ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζην πξφγξακκα ησλ 7,5 εηψλ, ε ζρεηηθή 

έγθξηζε ζα δνζεί ελψ ην πινίν βξίζθεηαη αθφκε ζην λαππεγείν.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.3.: Δηήζηα Έζνδα λεφηεπθηνπ πινίνπ Panamax 

 

 

4.2.4 Έζνδα λεόηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX  (128,000 DWT) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ίδηεο παξακέηξνπο αγνξάο θαη λαχισζεο φπσο ζηελ θηήζε 

λενπ πινίνπ Panamax δηακνξθψλνληαη ηα δεδνκέλα σο εμήο: 

Τπνζέηνπκε φηη θαη ην γηα ην λεφηεπθην πινίν SUEZMAX  (128,000 DWT)  πνπ κειεηνχκε, 

ζα εμαζθαιηζηεί κηα 10-εηήο λαχισζε.  

Ζ λαχισζε απηή ζα αξρίζεη ηδαληθά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016, κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

πινίνπ απφ ην λαππεγείν ζηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ην ηειεπηαίν 10-ήκεξν ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, κε εκεξήζην λαχιν $ 36.1800 γηα ηα 5 πξψηα έηε (2016 – 2020) θαη 

$32.500 γηα ηα 2 επφκελα έηε (2021 – 2022) θαη $34.250 γηα ηα επφκελα 3 έηε (2023-2025). 

Οη «Ζκέξεο Δζφδσλ» θαη απηνχ ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ είλαη πεξηζζφηεξεο απηψλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεηαρεηξηζκέλνπ θαζψο, φπσο είλαη θπζηθφ, ζπγθξηηηθά αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζεη πνιχ ιηγφηεξα αλ φρη θαζφινπ  πξνβιήκαηα θαη επηπινθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ηνπ ζηεξήζνπλ ην λαχιν ηνπ.  

Έηζη, νη «Ζκέξεο Δζφδσλ» πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί θαη γηα ην πινίν απηφ γηα φια 

ηα έηε ηεο επέλδπζήο καο είλαη 360 εκέξεο  πνζνζηφ ρξεζηκφηεηαο 98,6% πεξίπνπ εθηφο 

απφ: 

 Σν έηνο 2023, ζην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη 10 εκέξεο ελ φςεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ζηα 7,5 έηε δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο Κιάζεο ηνπ (8 εκέξεο επηζθεπέο ζε λαππεγείν θαη 2 εκέξεο ηαμίδη πξνο θαη απφ ην 

λαππεγείν)  

Φπζηθά θαη εδψ ηζρχεη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Κιάζε θαη ηε εκαία 

ηεο έληαμεο ηνπ πινίνπ ζην παξαηεηακέλν πξφγξακκα δεμακεληζκνχ (extended dry-dock 

program) ζηα 7,5 έηε, έλαληη ησλ 5 εηψλ, βάζε ηνπ νπνίνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ππνινγηζηεί 

νη εκέξεο εζφδσλ ηνπ πινίνπ. 

PANAMAX (77,800 DWT) - ΔΣΖΗΑ ΔΟΓΑ 2016 ΔΧ 2025 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ: 

ΖΜΔΡΔ 

ΛΔΣΟΤΡΓΗΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΔΟΓΧΝ 

ΝΑΤΛΟ/ 

ΖΜΔΡΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΔΟΓΑ 

2016 365 360 14.200 5.112.000 

2017 365 360 14.200 5.112.000 

2018 365 360 14.200 5.112.000 

2019 365 360 14.200 5.112.000 

2020 365 360 14.200 5.112.000 

2021 365 360 12.600 4.536.000 

2022 365 360 12.600 4.536.000 

2023 365 344 13.800 4.747.200 

2024 365 360 13.800 4.968.000 

2025 365 360 13.800 4.968.000 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.4.: Δηήζηα Έζνδα λεφηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX 

 

 

4.3 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 

 
ια ηα λαπινζχκθσλα νξίδνπλ ην πνζφ ησλ πξνκεζεηψλ ην νπνίν δηθαηνχληαη λα 

εηζπξάμνπλ νη κεζίηεο πνπ κεζνιάβεζαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο λαχισζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ πξνκήζεηα απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ απνδεκίσζε 

ηνπ λαπινκεζίηε απφ ηνλ πινηνθηήηε γηα ηε λαχισζε θαη ππνινγίδεηαη απφ ην ζηαζεξφ 

πνζνζηφ πξνκήζεηαο 1,25% επί ηνπ εκεξήζηνπ λαχινπ ηνπ πινίνπ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ 

ρξφλν είλαη λαπισκέλν, θαζψο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο λαπιψζεσλ πνπ κεζνιαβνχλ 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο λαπινκεζίηεο. 

 

ηηο λαπιψζεηο ησλ ππφ κειέηε πινίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φπσο θαη ζε 

φιεο ηηο κέρξη ηψξα λαπιψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο, ζεσξνχκε 

πσο κεζνιαβεί έλαο λαπινκεζίηεο. πλεπψο, ην εηήζην θφζηνο πξνκήζεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα Έμνδα Σαμηδίνπ ηεο θαηάζηαζεο P&L θάζε πινίνπ, πξνθχπηεη 

απφ ην 1,25% ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δζφδσλ θάζε έηνπο. 

 

4.3.1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΠΛΟΗΟΤ 

 
Σα Δηήζηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα (Operating Expenses) ηεο θαηάζηαζεο P&L έρνπλ 

ππνινγηζηεί βάζε ησλ Ζκεξήζησλ Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ θάζε πινίνπ φπσο απηά 

πξνυπνινγίζηεθαλ γηα θάζε έηνο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο θαη φρη επί ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εκεξψλ γηα ηηο νπνίεο ην πινίν εηζπξάηηεη λαχιν.  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αθφκε θαη ηηο εκέξεο πνπ  γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

νξίδνληαη απφ ην λαπινζχκθσλν δελ εηζπξάηηεηαη λαχινο, ην πινίν παξακέλεη 

επαλδξσκέλν θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εθηφο βεβαίσο εμαηξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη φηαλ έλα πινίν απνθαζηζηεί απφ ηνλ πινηνθηήηε 

φηη δελ ζπκθέξεη πιένλ θαη πξέπεη λα βγεη lay-up, απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε δπζκελείο 

πεξηπηψζεηο ή ιίγεο ήκεξεο πξηλ ηελ δηάιπζε ηνπ πινίνπ. κσο δελ πξνβιέπεηαη γηα ηα ππφ 

κειέηε κεγέζε πινίσλ ηα φπνηα εμεηάδνπκε. 

 

SUEZMAX (128,000 DWT)  - ΔΣΖΗΑ ΔΟΓΑ 2016 ΔΧ 2025 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ: 

ΖΜΔΡΔ 

ΛΔΣΟΤΡΓΗΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΔΟΓΧΝ 

ΝΑΤΛΟ/ 

ΖΜΔΡΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΔΟΓΑ 

2016 365 360 36.180 13.024.800 

2017 365 360 36.180 13.024.800 

2018 365 360 36.180 13.024.800 

2019 365 360 36.180 13.024.800 

2020 365 360 36.180 13.024.800 

2021 365 360 32.500 11.700.000 

2022 365 360 32.500 11.700.000 

2023 365 350 34.250 11.987.500 

2024 365 360 34.250 12.330.000 

2025 365 360 34.250 12.330.000 



 

 
 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί ν πξνυπνινγηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αλά θαηεγνξά 

πινίνπ Σν γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ 4 απηψλ πινίσλ είλαη ηα 12-15 έηε 

πεξίπνπ, έλαληη ηεο ειηθίαο ησλ 10 εηψλ ησλ ππφ κειέηε πινίσλ, θαζηζηά αζθαιέζηεξνπο 

ηνπο ππνινγηζκνχο καο θαζψο ην πξαγκαηηθφ εκεξήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπο, ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο ειηθίαο ηνπο, ελδέρεηαη λα είλαη θαη ρακειφηεξν απφ ην πξνυπνινγηδφκελν. 

 

i. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθφξα ηα εκεξεζία ιεηηνπξγηθά θφζηε γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα 

πινία ηνπ ηχπνπ PANAMAX θαη ηα ηνπ ηχπνπ SUEZMAX ηα φπνηα αλαιχνπκε 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή.  

(πίλαθαο 4.5 θαη πηλάθαο 4.6 Ζκεξήζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο Μεηαρεηξηζκέλνπ Πινίνπ 

ηχπνπ PANAMAX θαη ηα ηνπ ηχπνπ SUEZMAX 2016-2025) 

 

ii. Δλ ζπλερεία, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα εκεξεζία ιεηηνπξγηθά θφζηε γηα ηα λεφηεπθηα 

πινία ηνπ ηχπνπ PANAMAX θαη ηα ηνπ ηχπνπ SUEZMAX ηα φπνηα αλαιχνπκε 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 

 

(πίλαθαο 4.7 θαη πηλάθαο 4.8 Ζκεξήζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο Νεφηεπθηνπ Πινίνπ ηχπνπ 

PANAMAX θαη ηα ηνπ ηχπνπ SUEZMAX 2016-2025) 

 

i. ΖΜΔΡΖΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΟΣΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 

 

PANAMAX (77,800 DWT) ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ –  

ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2016 ΔΧ 2020 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2016 2017 2018 2019 2020 
ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 3.399,50 3.493,02 3.589,08 3.687,78 3.789,50 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 739,00 760,00 780,00 802,00 823,70 
ΑΦΑΛΗΖ 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 211,00 217,00 222,00 230,00 235,50 
ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.662,85 1.708,58 1.755,62 1.803,22 1.853,40 
ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 870,00 870,00 900,00 900,00 925,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
7.242,35 7.418,60 7.626,70 7.813,00 8.027,10 

 

PANAMAX (77,800 DWT) ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ – 

 ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2021 ΔΧ 2025 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2021 2022 2023 2024 2025 

ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 3.893,40 4.000,50 4.110,50 4.223,50 4.340,00 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 846,40 870,00 890,00 919,00 943,50 

ΑΦΑΛΗΖ 412,00 422,40 434,03 445,90 459,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 242,00 248,50 255,30 262,30 269,50 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.904,40 1.960,00 2.010,60 2.066,00 2.122,60 

ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 925,00 950,00 950,00 975,00 975,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
8.223,20 8.451,40 8.650,43 8.891,70 9.109,60 

 

Πίλαθαο 4.5.: Ζκεξήζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο Μεηαρεηξηζκέλνπ Πινίνπ PANAMAX 
  



 

 
 

SUEZMAX (128,000 DWT)  ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ – 

 ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2016 ΔΧ 2020 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2016 2017 2018 2019 2020 
ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 4.100,50 4.210,50 4.323,50 4.440,00 4.589,50 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 1.030,00 1.050,00 1.070,00 1.090,50 1.117,70 
ΑΦΑΛΗΖ 950,40 975,30 1.003,90 1.030,70 1.060,10 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 411,50 416,30 422,30 429,50 450,50 
ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.960,00 2.010,60 2.066,00 2.122,60 2.155,40 
ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 870,00 870,00 900,00 900,00 925,00 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 

9.322,40 9.532,70 9.785,70 
 

10.013,30 10.298,20 

 

 

SUEZMAX (128,000 DWT)  ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ – 

 ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2021 ΔΧ 2025 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2021 2022 2023 2024 2025 

ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 4.693,40 5.000,50 5.110,50 5.223,50 5.340,00 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 1.150,40 1.190,00 1.210,00 1.250,00 1.310,50 

ΑΦΑΛΗΖ 1.090,00 1.150,40 1.180,03 1.220,90 1.260,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 458,00 460,50 468,30 470,30 489,50 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 2.200,40 2.220,00 2.300,60 2.350,00 2.400,60 

ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 925,00 950,00 950,00 975,00 975,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
10.517,20 10.971,40 11.489,70 11.489,70 11.775,60 

 

Πίλαθαο 4.6.: Ζκεξήζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο Μεηαρεηξηζκέλνπ Πινίνπ SUEZMAX 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ 

SUEZMAX φπσο είλαη απφιπηα ινγηθφ είλαη θπζηθά πςειφηεξν απηνχ ελφο 

κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ αληίζηνηρεο ειηθίαο ηχπνπ PANAMAX ιφγσ ηνπ φηη  νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ηνπ. 
  



 

 
 

i. ΖΜΔΡΖΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΟΣΖ ΝΔΟΣΔΤΚΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 

 

 

PANAMAX (77,800 DWT)  ΝΔΟΣΔΤΚΣO –  

ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2016 ΔΧ 2020 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2016 2017 2018 2019 2020 

ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 3.493,70 3.589,80 3.687,70 3.789,20 3.893,40 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 620,00 635,00 639,00 642,00 644,00 

ΑΦΑΛΗΖ 600,00 615,00 631,00 641,00 646,60 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 217,00 223,00 230,00 236,00 242,00 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.113,00 1.142,50 1.173,90 1.206,20 1.240,60 

ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 875,00 900,00 900,00 925,00 925,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
6.918,70 7.105,30 7.261,60 7.439,40 7.591,60 

 

 

PANAMAX (77,800 DWT) ΝΔΟΣΔΤΚΣO – 

 ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2021 ΔΧ 2025 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2021 2022 2023 2024 2025 

ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 4.000,50 4.110,50 4.223,50 4.339,66 4.459,00 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 647,50 649,50 655,80 673,80 692,40 

ΑΦΑΛΗΖ 664,20 682,50 701,30 720,60 740,50 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 248,50 255,40 262,30 270,50 276,90 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.273,40 1.308,50 1.344,40 1.381,40 1.419,40 

ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 950,00 950,00 975,00 975,00 1.000,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
7.784,10 7.956,40 8.162,30 8.360,96 8.588,20 

 

Πίλαθαο 4.7.:Ζκεξήζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο Νεφηεπθησλ Πινίσλ PANAMAX 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUEZMAX (128,000 DWT)  ΝΔΟΣΔΤΚΣO – 

 ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2021 ΔΧ 2025 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2021 2022 2023 2024 2025 

ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 4.200,10 4.280,00 4.400,80 4.507,50 4.701,30 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 900,80 925,50 950,90 977,20 1.004,00 

ΑΦΑΛΗΖ 1.202,50 1.235,60 1.276,60 1.304,50 1.340,37 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 248,50 255,30 262,30 269,50 276,98 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.459,80 1.500,00 1.542,00 1.583,60 1.627,12 

ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 950,00 950,00 975,00 975,00 1.000,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
8.961,70 9.146,40 9.407,60 9.617,30 9.949,77 

 

Πίλαθαο 4.8.:Ζκεξήζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο Νεφηεπθησλ Πινίσλ SUEZMAX 
 

πκθψλα κε ηνπο παξαπάλσ πηλάθεο παξαηεξνχκε φηη ηα πινία πνπ αλαιχνπκε ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή, παξφιν πνπ είλαη ηδίσλ κεγεζψλ θαη πξνδηαγξαθψλ, ηα Νεφηεπθηα 

πινία έρνπλ πνιχ κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα κεηαρεηξηζκέλε πινία. 

Γηα λα έρνπκε φκσο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επέλδπζεο πνπ ζα επηιέμνπκε, ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ επίινγσλ πνπ καο δίλνληαη ε φπνηα ζα αλαδείμεη 

πνηα επηινγή απφ ηηο παξαπάλσ είλαη ε πην ζπκθέξνπζα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγηά ηεο 

εηαηξίαο καο.  

 

  

SUEZMAX (128,000 DWT)  ΝΔΟΣΔΤΚΣO – 

 ΖΜΔΡΖΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 2016 ΔΧ 2020 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 2016 2017 2018 2019 2020 

ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 3.800,90 3.900,80 4.000,00 4.100,70 4.180,00 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 786,50 808,10 830,30 853,15 876,60 

ΑΦΑΛΗΖ 1.050,00 1.080,80 1.108,50 1.139,30 1.170,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 216,90 223,00 230,00 235,40 242,80 

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 1.274,60 1.310,60 1.345,70 1.382,75 1.421,00 

ΚΟΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ 875,00 900,00 900,00 925,00 925,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
7.985,90 8.223,30 8.414,50 8.636,30 8.815,40 



 

 
 

4.3.2 ΑΠΟΒΔΖ ΑΞΗΑ ΠΛΟΗΧΝ 

 

Ζ εηήζηα απνγείσζε ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ πινίνπ ιφγν θπζηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θζνξάο 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ρξήζε δηακνξθψλεηαη φπσο παξαθάησ: 

 γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα πινία, πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηεο δηαθνξάο ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο απφ ηελ ζπλνιηθή αμία αγνξάο ηνπ πινίνπ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ 

ηεο ππφινηπεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 γηα ηα λεφηεπθηα πινία, πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηεο δηαθνξάο ηεο ππνιεηκκαηηθήο 

αμίαο απφ ηελ ζπλνιηθή αμία θηήζεο ηνπ πινίνπ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ηεο ζπλνιηθήο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη: 

- ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ πινίνπ νξίδεηαη ε αμία ηνπ πινίνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ, ε αμία δειαδή πψιεζεο ηνπ πξνο δηάιπζε, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

λεθξνχ βάξνπο ηνπ πινίνπ  επί ηελ αλακελφκελε ηηκή αλά ηφλν κεηάιινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πινίνπ. 

- σο σθέιηκε δσή ελφο λεφηεπθηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή πξαθηηθή ηεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο, νξίδνληαη ηα 30 έηε. 

- σο ππφινηπε σθέιηκε δσή ησλ ππφ κειέηε κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, 10εηίαο, νξίδνληαη ηα 

20 έηε. 

 

πλεπψο, ε εηήζηα απφζβεζε θάζε κνληέινπ πνπ αλαιχνπκε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα 

δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ 

ΠΛΟΗΑ 

PANAMAX (77,800 DWT) SUEZMAX (128,000 DWT)  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 

ΑΓΟΡΑ 
12.290.000 28.700.000 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 

(ΝΔΚΡΟ 

ΒΑΡΟ*(ΣΗΜΖ/ΣΟΝΟ 
ΜΔΣΑΛΛΟ)) 

13.346*380= 

5.071.480 

15.000*380= 

5.700.000 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΞΗΑ 

ΠΛΟΗΟΤ 

7.218.520 23.000.000 

ΩΦΔΛΗΜΖ ΕΩΖ 20 20 

ΔΣΖΗΑ ΑΠΟΒΔΖ 7.218.520 /20= 

360.000 

23.000.000/20= 

1.150.000 

 

Πίλαθαο 4.9.: Τπνινγηζκφο Δηήζηαο Απφζβεζεο Μεηαρεηξηζκέλσλ Πινίσλ 

*ΣΗΜΖ / ΣΟΝΟ ΜΔΣΑΛΛΟΤ(mt)=380,00  



 

 
 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΑ 

ΠΛΟΗΑ 

PANAMAX (77,800 DWT) SUEZMAX (128,000 DWT)  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ 

ΑΓΟΡΑ 
38.800.000 44.100.000 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 

(ΝΔΚΡΟ 

ΒΑΡΟ*(ΣΗΜΖ/ΣΟΝ
Ο ΜΔΣΑΛΛΟ)) 

13.3460*380= 

5.071.480 

15.000*380 

5.700.000 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΞΗΑ 

ΠΛΟΗΟΤ 

33.728.520 38.400.000 

ΩΦΔΛΗΜΖ ΕΩΖ 30 30 

ΔΣΖΗΑ 

ΑΠΟΒΔΖ 

33.728.520,00/30,00=1.124.248,00 

 

38.400.000,00/30,00=1.280.000,00 

 

 

Πίλαθαο 4.10.: Τπνινγηζκφο Δηήζηαο Απφζβεζεο Νεφηεπθησλ Πινίσλ 

*ΣΗΜΖ / ΣΟΝΟ ΜΔΣΑΛΛΟΤ(mt)= 380,00 

 

*Σηκή αλά ηφλν κεηάιινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ελδεηθηηθή ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζηελ αγνξά ησλ δηαιχζεσλ πινίσλ.  



 

 
 

4.3.3 ΑΠΟΒΔΖ ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΟΤ 

πσο έρνπκε αλαθέξεη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ φηη ηα πινία 

ζα εληαρζνχλ ζην παξαηεηακέλν πξφγξακκα δεμακεληζκνχ ησλ 7,5 εηψλ, έπεηηα απφ ηε 

ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Κιάζεο θαη ηεο εκαίαο ησλ πινίσλ, ε απφζβεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηνπ δεμακεληζκνχ ζα γίλεη ζε 7,5 έηε, κέρξη ηνλ επφκελν πξνγξακκαηηζκέλν 

δεμακεληζκφ ηνπο θαη ζα δηακνξθσζεί φπσο παξαθάησ μερσξηζηά γηα θάζε έλα κνληέιν, 

αθνχ πξψηα παξνπζηαζηνχλ ηα θφζηε δεμακεληζκνχ: 

 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ 

ΠΛΟΗΑ 

PANAMAX (77,800 DWT) SUEZMAX (128,000 DWT)  

 

ΚΟΣΟ ΚΑΤΗΜΧΝ 
 

15.000 

 

20.000 

ΚΟΣΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΟΤ 700.000 1.000.000 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

 

101.000 

 

135.000 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΟΤ 

 

816.000 

 

1.155.000 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΑ ΠΛΟΗΑ PANAMAX (77,800 DWT) SUEZMAX (128,000 DWT)  

 

ΑΞΗΑ ΑΓΟΡΑ 

 

38.800.000 

 

44.100.000 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ 

ΚΟΣΖ-ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 

980.000 

 

1.057.500 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΟΤ 

 

39.780.000 

 

45.157.500 

 

Πίλαθαο 4.11.: Τπνινγηζκφο Γαπάλεο Γεμακεληζκνχ 

 

 πκθψλα κε ηα παξαπάλσ νη απνζβέζεηο ησλ πινίσλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 

2016-2022 2023 2024-2025 

(816.000,00/7,5)=108.800,00 (108.800,00+95.333,30)/2=102.066,65 (715.000,00/7,5)=95.333,30 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT)  

2016-2022 2023 2024-2025 

(1.155.000,00/7,5)=154.000,00 (154.000,00+136.000,00)/2=145.000,00 (1.020.000,00/7,5)=136.000,00 

 

Πίλαθαο 4.12.:Τπνινγηζκφο Δηήζηαο Απφζβεζεο Κφζηνπο Γεμακεληζκψλ Μεηαρεηξηζκέλσλ 

Πινίσλ  



 

 
 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 

2016-2022 2023 2024-2025 

=0,00 (0,00+95.333,30)/2=47.666,65 (715.000,00/7,5)=95.333,30 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT)  

2016-2022 2023 2024-2025 

=0,00 (0,00+136.000,00)/2=68.000,00 (1.020.000,00/7,5)=136.000,00 

 

Πίλαθαο 4.13.:Τπνινγηζκφο Δηήζηαο Απφζβεζεο Κφζηνπο Γεμακεληζκψλ Νεφηεπθησλ 

Πινίσλ 

 

4.3.4 ΚΟΣΟ ΞΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

Σν χςνο θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πινίνπ, ζηελ πεξίπησζή 

καο, ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αγνξά ελφο εθ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ή ηε 

λαππήγεζε ελφο εθ ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ ζα αληιεζεί απφ Ίδηα Κεθάιαηα ηεο 

πινηνθηήηξηαο θαη απφ Ξέλα Κεθάιαηα κέζσ Γαλεηζκνχ. 

 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ζα δηαζέζνπκε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο πινηνθηήηξηαο απφ ηελ 

ηειεπηαία πψιεζε ε φπνηα αλήιζε ζηα 9.000.000, ην ππφινηπν θφζηνο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη 

λα θαιπθζεί απφ μέλα Κεθάιαηα. 

 

πκθψλα κε ηα παξαπάλσ δηακνξθψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο γηα ην απαηηνχκελν χςνο 

ησλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ : 

 
 ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ ΠΛΟΗΑ ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ 

 PANAMAX SUEZMAX PANAMAX SUEZMAX 
ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΑ 12.290.000 28.700.000 38.800.000 44.100.000 
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗ 

Α 
9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

ΞΔΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
3.290.000 19.700.000 

 

29.800.000 

 

35.100.000 

 
ΠΟΟΣΟ 

ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΔΠΗ 

ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ 

 

26,77% 

 

68,64% 

 

76,80% 

 

79,60% 

 

Πίλαθαο 4.14.: Όςνο Απαηηνχκελσλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ 

 

Σν επηηφθην Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην 4% ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ 

θαη πξνέθπςε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζεκεξηλή ηάζε ηνπ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ 

«Libor» θαζψο θαη ην κέζν φξν ησλ επηηνθίσλ «Margin» ησλ δαλεηαθψλ ζπκθσληψλ πνπ ε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία έρεη ήδε ζπλάςεη γηα ηελ αγνξά θαη άιισλ πινίσλ ηεο κε δηάθνξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ, («Libor»1% + «Margin»3%).  

 

Οπφηε, ιακβάλνληαο ππφςε καο ηηο παξαθάησ ξήηξεο ηα παξαθάησ  , ν πίλαθαο μέλσλ 

Κεθαιαίσλ ζα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 

 ε απνπιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ ζα μεθηλήζεη απφ ηνλ 1ν ρξφλν λαχισζήο ηνπο, 

ην 2016, θαη ζα νινθιεξσζεί εληφο ηεο 10-εηίαο ηεο επέλδπζεο καο. 

 ηα εηήζηα ρξενιχζηα ζα είλαη ηζφπνζα. 



 

 
 

*Ξέλα Κεθάιαηα: 3.290.000 

*Δπηηφθην: 4% 

 

Πίλαθαο 4.15.:Κφζηνο μέλσλ Κεθαιαίσλ Μεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ PANAMAX 

 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT)  
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΡΔΟΛΤΗΟ ΣΟΚΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΗΟ 

2016 17.730.000,00   1.970.000,00 788.000,00   2.758.000,00   

2017 15.760.000,00   1.970.000,00 709.200,00   2.679.200,00   

2018 13.790.000,00   1.970.000,00 630.400,00   2.600.400,00   

2019 11.820.000,00   1.970.000,00 551.600,00   2.521.600,00   

2020 9.850.000,00   1.970.000,00 472.800,00   2.442.800,00   

2021 7.880.000,00   1.970.000,00 394.000,00   2.364.000,00   

2022 5.910.000,00   1.970.000,00 315.200,00   2.285.200,00   

2023 3.940.000,00   1.970.000,00 236.400,00   2.206.400,00   

2024 1.970.000,00   1.970.000,00 157.600,00   2.127.600,00   

2025 0,00   1.970.000,00 78.800,00   2.048.800,00   
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΞΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 4.334.000,00    

*Ξέλα Κεθάιαηα: 19.700.000,00 

*Δπηηφθην: 4% 

 

Πίλαθαο 4.16.:Κφζηνο μέλσλ Κεθαιαίσλ Μεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ SUEZMAX  

 

  

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΡΔΟΛΤΗΟ ΣΟΚΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΗΟ 

2016 2.961.000,00   329.000,00 131.600,00   460.600,00   

2017 2.632.000,00   329.000,00 118.440,00   447.440,00   

2018 2.303.000,00   329.000,00 105.280,00   434.280,00   

2019 1.974.000,00   329.000,00 92.120,00   421.120,00   

2020 1.645.000,00   329.000,00 78.960,00   407.960,00   

2021 1.316.000,00   329.000,00 65.800,00   394.800,00   

2022 987.000,00   329.000,00 52.640,00   381.640,00   

2023 658.000,00   329.000,00 39.480,00   368.480,00   

2024 329.000,00   329.000,00 26.320,00   355.320,00   

2025 0,00   329.000,00 13.160,00   342.160,00   
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΞΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 723.800,00    



 

 
 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΡΔΟΛΤΗΟ ΣΟΚΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΗΟ 

2015 29.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

2016 26.820.000,00   2.980.000,00   1.192.000,00   4.172.000,00   

2017 23.840.000,00   2.980.000,00   1.072.800,00   4.052.800,00   

2018 20.860.000,00   2.980.000,00   953.600,00   3.933.600,00   

2019 17.880.000,00   2.980.000,00   834.400,00   3.814.400,00   

2020 14.900.000,00   2.980.000,00   715.200,00   3.695.200,00   

2021 11.920.000,00   2.980.000,00   596.000,00   3.576.000,00   

2022 8.940.000,00   2.980.000,00   476.800,00   3.456.800,00   

2023 5.960.000,00   2.980.000,00   357.600,00   3.337.600,00   

2024 2.980.000,00   2.980.000,00   238.400,00   3.218.400,00   

2025 0,00   2.980.000,00   119.200,00   3.099.200,00   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΞΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6.556.000,00    

*Ξέλα Κεθάιαηα: 29.800.000,00 

*Δπηηφθην: 4% 

 

Πίλαθαο 4.17.:Κφζηνο μέλσλ Κεθαιαίσλ Νεφηεπθηνπ πινίνπ PANAMAX  

 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT)  
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΡΔΟΛΤΗΟ ΣΟΚΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΗΟ 

2015 35.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

2016 31.590.000,00   3.510.000,00   1.404.000,00   4.914.000,00   

2017 28.080.000,00   3.510.000,00   1.263.600,00   4.773.600,00   

2018 24.570.000,00   3.510.000,00   1.123.200,00   4.633.200,00   

2019 21.060.000,00   3.510.000,00   982.800,00   4.492.800,00   

2020 17.550.000,00   3.510.000,00   842.400,00   4.352.400,00   

2021 14.040.000,00   3.510.000,00   702.000,00   4.212.000,00   

2022 10.530.000,00   3.510.000,00   561.600,00   4.071.600,00   

2023 7.020.000,00   3.510.000,00   421.200,00   3.931.200,00   

2024 3.510.000,00   3.510.000,00   280.800,00   3.790.800,00   

2025 0,00   3.510.000,00   140.400,00   3.650.400,00   
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΞΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 7.722.000,00    

*Ξέλα Κεθάιαηα: 35.100.000,00 

*Δπηηφθην: 4% 

 

Πίλαθαο 4.18.:Κφζηνο μέλσλ Κεθαιαίσλ Νεφηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX 

 

  



 

 
 

4.3.5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΡΓΧΝ-ΕΖΜΗΧΝ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο Κεξδψλ Εεκηψλ γλψζηεο σο 

Καηαζηάζεηο P&L ησλ ππφ κειέηε πινίσλ ηεο εηαηξίαο καο. 

 

Οη Καηαζηάζεηο απηέο έρνπλ ζπκπιεξσζεί βάζε ησλ παξαθάησ ζρέζεσλ: 

 

 Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα = Λεηηνπξγηθά Έζνδα – (Λεηηνπξγηθά Έμνδα + 

Έμνδα Σαμηδίνπ + Απφζβεζε Αμίαο Πινίνπ + Απφζβεζε Κφζηνπο Γεμακεληζκψλ) 

 

 Καζαξά Κέξδε / Εεκηέο = Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα – ( Σφθνπο + Φφξνπο) 

 

Δπεηδή, φκσο, ζηελ πεξίπησζή καο ε θνξνινγία είλαη ίζε κε 0%, ηα «Καζαξά Κέξδε 

ή Εεκηέο» πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηελ αθαίξεζε ησλ Σφθσλ απφ ηα Λεηηνπξγηθά 

Απνηειέζκαηα. 

 

 
ΑΝΑΛΤΖ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΟΠΧ 

ΠΑΡΑΚΑΣΧ: 

 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ= ΖΜΔΡΔ ΔΟΓΩΝ * ΖΜΔΡΖΗΟ ΝΑΤΛΟ 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ=ΖΜΔΡΖΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ * 365 ΖΜΔΡΔ 

 ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ= ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ *1,25%(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΝΑΤΛΟΜΔΗΣΩΝ) 



 

 
 

 

 

 

  

 

  ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 
ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 3.417.600,00 4.236.400,00 4.699.200,00 4.699.200,00 4.505.600,00 4.556.800,00 4.236.400,00 4.046.000,00 3.791.400,00 3.773.600,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.643.457,75 2.707.789,00 2.783.745,50 2.851.745,00 2.929.891,50 3.001.468,00 3.084.761,00 3.157.406,95 3.245.470,50 3.325.004,00 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 44.055,00 57.405,00 61.410,00 61.410,00 54.290,00 54.290,00 51.175,00 48.875,00 48.060,00 48.060,00 

ΑΠΟΒΔΖ ΠΛΟΗΟΤ 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 

ΑΠΟΒΔΖ ΚΟΣΟΤ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΧΝ 
108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 102.066,65 95.333,30 95.333,30 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
261.287,25 1.002.406,00 1.385.244,50 1.317.245,00 1.052.618,50 1.032.242,00 631.664,00 377.651,40 42.536,20 (-54.797,30) 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 
131.600,00 118.440,00 105.280,00 92.120,00 78.960,00 65.800,00 52.640,00 39.480,00 26.320,00 13.160,00 

 ΚΔΡΓΖ & ΕΖΜΗΔ 129.687,25 883.966,00 1.279.964,50 1.225.125,00 973.658,50 966.442,00 579.024,00 338.171,40 16.216,20 (-67.957,30) 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT) 

ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 10.733.400,00 13.065.200,00 14.275.600,00 14.275.600,00 12.780.400,00 12.918.400,00 11.534.400,00 11.016.000,00 10.537.600,00 10.537.600,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 3.402.676,00 3.479.435,50 3.571.780,50 3.654.854,50 3.758.843,00 3.838.778,00 4.004.561,00 4.193.740,50 4.193.740,50 4.298.094,00 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 133.277,50 174.440,00 189.125,00 189.125,00 172.504,25 161.480,00 152.390,25 145.541,25 137.060,00 137.060,00 

ΑΠΟΒΔΖ ΠΛΟΗΟΤ 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 

ΑΠΟΒΔΖ ΚΟΣΟΤ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΧΝ 

154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 145.000,00 136.000,00 136.000,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

5.893.446,50 8.107.324,50 9.210.694,50 9.127.620,50 7.545.052,75 7.614.142,00 6.073.448,75 5.381.718,25 4.920.799,50 4.816.446,00 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 

788.000,00 709.200,00 630.400,00 551.600,00 472.800,00 394.000,00 315.200,00 236.400,00 157.600,00 78.800,00 

ΚΔΡΓΖ & ΕΖΜΗΔ 5.105.446,50 7.398.124,50 8.580.294,50 8.576.020,50 7.072.252,75 7.220.142,00 5.758.248,75 5.145.318,25 4.763.199,50 4.737.646,00 



 

 
 

 

  

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800 DWT) 

ΔΣΟ  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 5.112.000,00 5.112.000,00 5.112.000,00 5.112.000,00 5.112.000,00 4.536.000,00 4.536.000,00 4.747.200,00 4.968.000,00 4.968.000,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.525.325,50 2.593.434,50 2.650.484,00 2.715.381,00 2.770.934,00 2.841.196,50 2.904.086,00 2.979.239,50 3.051.750,40 3.134.693,00 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 31.566,57   32.417,93   33.131,05   33.942,26   34.636,68   35.514,96   36.301,08   37.240,49   38.146,88   39.183,66   

ΑΠΟΒΔΖ ΠΛΟΗΟΤ 1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1.124.248,00   1124248 

ΑΠΟΒΔΖ ΚΟΣΟΤ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΧΝ 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   47.666,65   95.333,30   95.333,30   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

1.430.859,93   1.361.899,57   1.304.136,95   1.238.428,74   1.182.181,33   535.040,54   471.364,93   558.805,36   658.521,42   574.542,04   

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 

1.192.000,00   1.072.800,00   953.600,00   834.400,00   715.200,00   596.000,00   476.800,00   357.600,00   238.400,00   119.200,00   

ΚΔΡΓΖ & ΕΖΜΗΔ 238.859,93   289.099,57   350.536,95   404.028,74   466.981,33   (-60.959,46)   (-5.435,07)   201.205,36   420.121,42   455.342,04   

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT) 

ΔΣΟ  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 13.024.800,00 13.024.800,00 13.024.800,00 13.024.800,00 13.024.800,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.987.500,00 12.330.000,00 12.330.000,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.914.853,50 3.001.504,50 3.071.292,50 3.152.249,50 3.217.621,00 3.271.020,50 3.338.436,00 3.433.774,00 3.510.314,50 3.631.666,05 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 36.435,67   37.518,81   38.391,16   39.403,12   40.220,26   40.887,76   41.730,45   42.922,18   43.878,93   45.395,83   

ΑΠΟΒΔΖ ΠΛΟΗΟΤ 1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   1.280.000,00   

ΑΠΟΒΔΖ ΚΟΣΟΤ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΧΝ 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   68.000,00   136.000,00   136.000,00   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

8.793.510,83   8.705.776,69   8.635.116,34   8.553.147,38   8.486.958,74   7.108.091,74   7.039.833,55   7.162.803,83   7.359.806,57   7.236.938,12   

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 

1.404.000,00 1.263.600,00 1.123.200,00 982.800,00 842.400,00 702.000,00 561.600,00 421.200,00 280.800,00 140.400,00 

ΚΔΡΓΖ & ΕΖΜΗΔ 7.389.510,83   7.442.176,69   7.511.916,34   7.570.347,38   7.644.558,74   6.406.091,74   6.478.233,55   6.741.603,83   7.079.006,57   7.096.538,12   



 

 
 

 

4.4 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΡΓΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ- ΔΒΗΣDA 

Σν αξθηηθφιεμν EBITDA είλαη ηα αξρηθά ηνπ Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, 

and Amortization δειαδή ηα θέξδε κίαο επηρείξεζεο πξηλ αθαηξεζνχλ ηφθνη, θφξνη, θαη 

απφζβεζε. Σν θέξδνο θαη θφζηνο κηαο επηρείξεζεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 ΈΟΓΑ – ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ = ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 

 ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ – ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ = EBITDA 

 EBITDA – ΦΟΡΟΤ – ΣΟΚΟΤ – ΑΠΟΒΔΖ = ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΡΓΟ 

 

Σν EBITDA ρξεζηκνπνηείηαη απφ νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη επελδπηέο ρξεκαηηζηεξίνπ γηα 

λα θαηαιάβνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ην πξαγκαηηθφ θέξδνο επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ εηζερζεί ζε ρξεκαηηζηήξηα είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηνπνηνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

ζηνηρεία, φπσο ην EBITDA, θαη επνκέλσο ζην δηαδίθηπν εχθνια βξίζθνπκε ην EBITDA 

πνιιψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δίλαη δειαδή έλαο δείθηεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ηα θέξδε κηαο νληφηεηαο, πξηλ 

απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ηφθσλ, ησλ θφξσλ (εηζνδήκαηνο), θαη ησλ απνζβέζεσλ (ελζψκαησλ 

θαη άπισλ παγίσλ). πσο είλαη γλσζηφ ην κηθηφ θέξδνο κηαο επηρείξεζεο πξνθχπηεη σο ε 

δηαθνξά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, κείνλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ απνζεκάησλ ή ησλ 

παξνρψλ ππεξεζηψλ, αλαιφγσο. ηε ζπλέρεηα, αλ απφ ην κηθηφ θέξδνο αθαηξεζνχλ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, δειαδή ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη απνζβέζεηο, ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο πνπ πξνθχπηεη, είλαη ην EBITDA, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

δελ έρνπλ ππνινγηζηεί αθφκε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο. 

Αθνινχζσο, αλ ππνινγηζηεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη πξνζηεζνχλ ζε απηφλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη) θαη νη απνζβέζεηο, ην δε άζξνηζκά ηνπο (θφξνο + ηφθνη + 

απνζβέζεηο) αθαηξεζεί απφ ην EBITDA, πξνθχπηεη ην ινγηζηηθφ θαζαξφ θέξδνο, ην νπνίν 

ζα απμήζεη ηελ θαζαξή ζέζε. 

 

Παξαθάησ φπσο παξνπζηάζνπκε ηα EBITDA ηνλ κνληέισλ πινίσλ πνπ έρνπκε επηιέμεη 

θαζψο ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα θέξδε ε δεκία φπσο 

δηακνξθψλνληαη. 

 

 



 

 
 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 

ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ                   5.071.480,00   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 3.417.600,00 4.236.400,00 4.699.200,00 4.699.200,00 4.505.600,00 4.556.800,00 4.236.400,00 4.046.000,00 3.791.400,00 3.773.600,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.643.457,75 2.707.789,00 2.783.745,50 2.851.745,00 2.929.891,50 3.001.468,00 3.084.761,00 3.157.406,95 3.245.470,50 3.325.004,00 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 44.055,00 57.405,00 61.410,00 61.410,00 54.290,00 54.290,00 51.175,00 48.875,00 48.060,00 48.060,00 

EBITDA 730.087,25 1.471.206,00 1.854.044,50 1.786.045,00 1.521.418,50 1.501.042,00 1.100.464,00 839.718,05 497.869,50 5.472.016,00 

ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 
131.600,00 118.440,00 105.280,00 92.120,00 78.960,00 65.800,00 52.640,00 39.480,00 26.320,00 13.160,00 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
598.487,25 1.352.766,00 1.748.764,50 1.693.925,00 1.442.458,50 1.435.242,00 1.047.824,00 800.238,05 471.549,50 5.458.856,00 

ΥΡΔΧΛΤΗΟ 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΟΖ 
269.487,25 1.023.766,00 1.419.764,50 1.364.925,00 1.113.458,50 1.106.242,00 718.824,00 471.238,05 142.549,50 5.129.856,00 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT) 

ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ                   5.700.000,00   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 10.733.400,00 13.065.200,00 14.275.600,00 14.275.600,00 12.780.400,00 12.918.400,00 11.534.400,00 11.016.000,00 10.537.600,00 10.537.600,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 3.402.676,00 3.479.435,50 3.571.780,50 3.654.854,50 3.758.843,00 3.838.778,00 4.004.561,00 4.193.740,50 4.193.740,50 4.298.094,00 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 133.277,50 174.440,00 189.125,00 189.125,00 172.504,25 161.480,00 152.390,25 145.541,25 137.060,00 137.060,00 

EBITDA 7.197.446,50 9.411.324,50 10.514.694,50 10.431.620,50 8.849.052,75 8.918.142,00 7.377.448,75 6.676.718,25 6.206.799,50 11.802.446,00 

ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 
788.000,00 709.200,00 630.400,00 551.600,00 472.800,00 394.000,00 315.200,00 236.400,00 157.600,00 78.800,00 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
6.409.446,50 8.702.124,50 9.884.294,50 9.880.020,50 8.376.252,75 8.524.142,00 7.062.248,75 6.440.318,25 6.049.199,50 11.723.646,00 

ΥΡΔΧΛΤΗΟ 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΟΖ 
4.439.446,50 6.732.124,50 7.914.294,50 7.910.020,50 6.406.252,75 6.554.142,00 5.092.248,75 4.470.318,25 4.079.199,50 9.753.646,00 



 

 
 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800 DWT) 

ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ                   15.000.000,00   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 5.112.000,00 5.112.000,00 5.112.000,00 5.112.000,00 5.112.000,00 4.536.000,00 4.536.000,00 4.747.200,00 4.968.000,00 4.968.000,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.525.325,50 2.593.434,50 2.650.484,00 2.715.381,00 2.770.934,00 2.841.196,50 2.904.086,00 2.979.239,50 3.051.750,40 3.134.693,00 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 31.566,57 32.417,93 33.131,05 33.942,26 34.636,68 35.514,96 36.301,08 37.240,49 38.146,88 39.183,66 

EBITDA 2.555.107,93 2.486.147,57 2.428.384,95 2.362.676,74 2.306.429,33 1.659.288,54 1.595.612,93 1.730.720,01 1.878.102,72 16.794.123,34 

ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 
1.192.000,00 1.072.800,00 953.600,00 834.400,00 715.200,00 596.000,00 476.800,00 357.600,00 238.400,00 119.200,00 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
1.363.107,93 1.413.347,57 1.474.784,95 1.528.276,74 1.591.229,33 1.063.288,54 1.118.812,93 1.373.120,01 1.639.702,72 16.674.923,34 

ΥΡΔΧΛΤΗΟ 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΟΖ 
-1.616.892,07 -1.566.652,43 -1.505.215,05 -1.451.723,26 -1.388.770,68 -1.916.711,46 -1.861.187,08 -1.606.879,99 -1.340.297,28 13.694.923,34 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT) 

ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ                   32.600.000,00   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 13.024.800,00 13.024.800,00 13.024.800,00 13.024.800,00 13.024.800,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.987.500,00 12.330.000,00 12.330.000,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 2.914.853,50 3.001.504,50 3.071.292,50 3.152.249,50 3.217.621,00 3.271.020,50 3.338.436,00 3.433.774,00 3.510.314,50 3.631.666,05 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 36.435,67 37.518,81 38.391,16 39.403,12 40.220,26 40.887,76 41.730,45 42.922,18 43.878,93 45.395,83 

EBITDA 10.073.510,83 9.985.776,69 9.915.116,34 9.833.147,38 9.766.958,74 8.388.091,74 8.319.833,55 8.510.803,83 8.775.806,57 41.252.938,12 

ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΞΟΓΑ 
1.404.000,00 1.263.600,00 1.123.200,00 982.800,00 842.400,00 702.000,00 561.600,00 421.200,00 280.800,00 140.400,00 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
8.669.510,83 8.722.176,69 8.791.916,34 8.850.347,38 8.924.558,74 7.686.091,74 7.758.233,55 8.089.603,83 8.495.006,57 41.112.538,12 

ΥΡΔΧΛΤΗΟ 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ 

ΡΟΖ 
5.159.510,83 5.212.176,69 5.281.916,34 5.340.347,38 5.414.558,74 4.176.091,74 4.248.233,55 4.579.603,83 4.985.006,57 37.602.538,12 

 



 

 
 

 

πλνςίδνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο δηακνξθσζήθαλ παξαπάλσ 

παξαηεξνχκε πσο: 

 To ΔBITDA ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ PANAMAX (77,800DWT) γηα ηελ απνπιεξσκή 

ησλ αληίζηνηρσλ ηνθνρξενιπζίσλ θάζε έηνπο θαη νη Καζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο ηνπ κεηά ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ δηαηεξνχληαη ζεηηθέο θαη ηα 10 έηε. 

 

 To ΔBITDA ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ SUEZMAX (128,000 DWT) γηα ηελ απνπιεξσκή 

ησλ αληίζηνηρσλ ηνθνρξενιπζίσλ θάζε έηνπο θαη νη Καζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο ηνπ κεηά ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ δηαηεξνχληαη ζεηηθέο θαη ηα 10 έηε. 

 

 Σν EBITDA ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ PANAMAX (77,800DWT), δελ επαξθεί γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηνθνρξενιπζίσλ θάζε έηνπο, κε ηηο Καζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο 

ηνπ κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ πάξα κφλν ην 10 έηνο ηεο επέλδπζεο πνπ 

θπκαίλεηαη αξθεηά πςειή ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα έηε.  

 

 Σν EBITDA ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX (128,000 DWT), επαξθεί γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηνθνρξενιπζίσλ θάζε έηνπο, κε ηηο Καζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο 

ηνπ κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ λα παξακέλνπλ ζεηηθέο θαη ηα 10 έηε ηεο 

επέλδπζήο. 

 

 



 

 
 

 

4.5 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

  «Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) είλαη ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ 

εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Μεηξάεη ην πιεφλαζκα, ή ηελ έιιεηςε, ηακεηαθψλ ξνψλ, ζε φξνπο παξνχζαο αμίαο, ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο θεθαιαίσλ (cost of funds) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κηα επέλδπζε. Ζ 

Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε (economics), ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά (finance) θαη ζηε ινγηζηηθή 

(accounting), γηα λα θαζνξηζηεί αλ κηα επέλδπζε ή έλα έξγν, θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζεί, ή φρη., φπσο, δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

Οη θαλνληζκνί ηνπ απνηειέζκαηνο  πνπ ζα παξνπζηάζεη είλαη νη εμήο: 

 Mεδεληθή θαζαξή παξνχζα αμία (ΚΠΑ = 0) ζεκαίλεη φηη ηα έζνδα απφ ην έξγν 

απνπιεξψλνπλ ηελ αξρηθή επέλδπζε, ρσξίο φθεινο ή δεκηά γηα ηνλ επελδπηή 

 Θεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία (ΚΠΑ>0) ζεκαίλεη φηη ε επέλδπζε είλαη θεξδνθφξα 

 Αξλεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία (ΚΠΑ<0)  ζεκαίλεη φηη ε επέλδπζε θαηαιήγεη ζε 

δεκία. 

 

Ζ Κ.Π.Α. γηα θάζε κία απφ ηηο επελδχζεηο καο, βάζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ EBITDA, ππνινγίδεηαη 

σο εμήο: 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ 

PANAMAX (77,800DWT) 

 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ 

SUEZMAX (128,000 DWT)  

ΤΦΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 
12.290.000,00   

 

ΤΦΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 
28.700.000,00   

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

EBITDA 

16.773.910,80   

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

EBITDA 

87.385.693,25   

Κ.ΠΑ 4.483.910,80   

 

Κ.ΠΑ 58.685.693,25   

  
   

     
ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ 

PANAMAX (77,800DWT) 

 

ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ 

SUEZMAX (128,000 DWT)  

ΤΦΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 
38.800.000,00   

 

ΤΦΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 
44.100.000,00   

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

EBITDA 

35.796.594,05   

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

EBITDA 

124.821.983,80   

Κ.ΠΑ -3.003.405,95   

 

Κ.ΠΑ 80.721.983,80   



 

 
 

 

 

πκθψλα κε ηα θξηηήξηα φπσο είπακε παξαπάλσ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο νη επελδχζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο είλαη κφλν ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο, φπνηε απνξξίπηνπκε ηελ 

επέλδπζε  ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ PANAMAX (77,800DWT). 

 Παξαηεξνχκε πσο θαη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ PANAMAX 

(77,800DWT) είλαη ζεηηθή, παξφια απηά είλαη πνιχ ρακειή εηο θαη αδηάθνξε επέλδπζε ζε 

ζρέζε κε ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ PANAMAX 

(77,800DWT) θαη λεφηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX (128,000 DWT), αληηζηνίρσο, 

 

 Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ε κφλε επέλδπζε ε φπνηα είλαη αξθεηά πςειή ζε ζρέζε κε φιεο 

ηηο ππφινηπεο επελδχζεηο είλαη ε αγνξά ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX (128,000 DWT) 

Με απνηέιεζκα ε κφλε επέλδπζε ε φπνηα είλαη απνδεθηή είλαη ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ SUEZMAX 

(128,000 DWT).  



 

 
 

4.6 ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 

Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (Internal Rate of Return (IRR)) είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο κεηξά 

ηελ απφδνζε κηαο καθξνρξφληαο επέλδπζεο, εμηζψλνληαο ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πιένλ ηεο ηειηθήο αγνξαίαο αμίαο, κε ηελ ηξέρνπζα αγνξαία αμία ηεο επέλδπζεο. 

Ο Δ..Α ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

 

 
 

 

πνπ:  NPV  = Κφζηνο Δπέλδπζεο   

C1,2,...,λ = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ηεο 1εο, 2εο,..., n  

r  = πληειεζηήο Δζσηεξηθήο Απφδνζεο    

n = Αξηζκφο πεξηφδσλ  

  

 Αλ ην r είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην Κ, δειαδή ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ 

(Weighted Average Cost of Capital – WACC), ε πξφηαζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη απνδεθηή. 

 

 

Παξαθάησ δηακνξθψλνληαη νη πηλάθεο ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπκε επηιέμεη κε ηα πνζνζηά ηνπ 

εζσηεξηθνχ βαζκνχ απφδνζεο:



 

 
 

 

  

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 

ΔΣΟ   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΚΟΣΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ  -12.290.000,00                     

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  269.487,25 1.023.766,00 1.419.764,50 1.364.925,00 1.113.458,50 1.106.242,00 718.824,00 471.238,05 142.549,50 5.129.856,00 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 0,56% 

          

            ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT) 

ΔΣΟ   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΚΟΣΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ                       

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ -28.700.000,00 4.439.446,50 6.732.124,50 7.914.294,50 7.910.020,50 6.406.252,75 6.554.142,00 5.092.248,75 4.470.318,25 4.079.199,50 9.753.646,00 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 17,61% 

          



 

 
 

            ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ PANAMAX (77,800DWT) 

ΔΣΟ   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΚΟΣΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ                       

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ -38.800.000,00 -1.616.892,07 -1.566.652,43 -1.505.215,05 -1.451.723,26 -1.388.770,68 -1.916.711,46 -1.861.187,08 -1.606.879,99 -1.340.297,28 13.694.923,34 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ -15,71% 

          

            ΝΔΟΣΔΤΚΣΟ ΠΛΟΗΟ SUEZMAX (128,000 DWT) 

ΔΣΟ   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΚΟΣΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ                       

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

-

44.100.000,00 5.159.510,83 5.212.176,69 5.281.916,34 5.340.347,38 5.414.558,74 4.176.091,74 4.248.233,55 4.579.603,83 4.985.006,57 37.602.538,12 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 9,66% 

          



 

 
 

 

Παξφια απηά γηα ηελ νξζή απφθαζε, βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ην πνηα επέλδπζε 

ζπκθέξεη ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ ψζηε λα είκαζηε ζε 

ζέζε λα ην ζπγθξίλνπκε κε ηνλ Δζσηεξηθφ πληειεζηή Απφδνζεο ψζηε λα κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε ζηελ πην επηθεξδή απφθαζε.  

 

Σν Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ γηα ηηο επελδχζεηο πνπ εμεηάδνπκε, βάζε ηνπ πνζνζηνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο θάζε κηαο – φπσο απηφ πξνθχπηεη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

 Σν θφζηνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ην έρεη ππνινγίζεη ε πινηνθηήηξηα φηη αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ 

ησλ 13,60%. 

 

 

  
ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ 

ΠΛΟΗΑ 
ΝΔΟΣΔΤΚΣΑ ΠΛΟΗΑ 

  PANAMAX SUEZMAX PANAMAX SUEZMAX 

ΠΟΟΣΟ ΞΔΝΩΝ 

ΚΔΛΑΗΩΝ 
26,77% 68,64% 76,80% 79,60% 

ΚΟΣΟ ΞΔΝΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

ΠΟΟΣΟ ΗΓΗΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ/ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 
73,23% 31,36% 23,19% 20,40% 

ΚΟΣΟ ΗΓΗΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 
13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 

ΜΔΟ ΣΑΘΜΗΚΟ  

ΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 11,03% 7,01% 6,23% 5,96% 

 

 

ε ζχγθξηζε ινηπφλ ησλ δεηθηψλ  ηνπ κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δείθηε απφδνζεο 

παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

 

 Μεηαρεηξηζκέλν πινίν Panamax → Ο Δζσηεξηθφο Γείθηεο Απφδνζεο (0,56%) είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο (11,03%). 

 Νεφηεπθην πινίν Panamax → Ο Δζσηεξηθφο Γείθηεο Απφδνζεο (-15,17%) φρη κφλν είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο (6,23%.), αιιά είλαη θαη αξλεηηθφο. 
 Μεηαρεηξηζκέλν πινίν Suezmax → Ο Δζσηεξηθφο Γείθηεο Απφδνζεο (17,61%) είλαη 

κεγαιχηεξνο  απφ ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο (7,01%.). 

 Νεφηεπθην πινίν Suezmax → Ο Δζσηεξηθφο Γείθηεο Απφδνζεο (9,66%) είλαη κεγαιχηεξνο  

απφ ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο (5,23%.). 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

δπν δείθηεο κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θαη εζσηεξηθνχ δείθηε απφδνζεο παξνπζηάδεη ην 

κεηαρεηξηζκέλν πινίν Suezmax. 

 

  



 

 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

πκθψλα κε ηα παξαπάλσ παξνπζηάζακε ηέζζεξα πηζαλά ζελάξηα επελδχζεσλ γηα ηελ εηαηξίαο 

καο, πνπ είρε σο ζηφρν λα επηιεγεί ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή επέλδπζεο γηα ηελ εηαηξία καο ζε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν. Σα κνληέια επελδχζεσο αλαθέξνληαη φπσο παξαθάησ. 

     

 Μεηαρεηξηζκέλν πινίν Panamax (77,800DWT) 

 Μεηαρεηξηζκέλν πινίν Suezmax (128,000 DWT) 

 Νεφηεπθην πινίν Panamax (77,800DWT) 

 Νεφηεπθην πινίν Suezmax (128,000 DWT) 

 

Γηα λα επηηεπρηεί ε αλάδεημε ηεο βησζηκφηεξεο θαη ηαπηφρξνλα ηεο πιένλ αζθαινχο επέλδπζεο γηα 

ηελ αχμεζε ή αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξίαο έπξεπε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε  ηηο 

Καηαζηάζεηο Κεξδψλ - Εεκηψλ, ην EBITDA,θαζψο ηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία θαη ην Μέζν 

ηαζκηθφ Κφζηνο. 

 

Απφ ηελ πξψηε θηφιαο παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηελ Καηάζηαζε Κεξδψλ θαη Εεκηψλ παξαηεξνχκε 

φηη ε επέλδπζε ζε tanker ηχπνπ Suezmax είηε κεηαρεηξηζκέλνπ είηε λεφηεπθηνπ είλαη πην επηθεξδήο 

απφ ηελ επέλδπζε ζε tanker Panamax. 

 

Δλ ζπλερεία, o δείθηεο EBITDA πνπ παξνπζηάδεη ηηο εηήζηεο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο κεηά ηελ 

απνπιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ δείρλεη πσο ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κφλν απφ ηα έζνδα ηνπ 

πινίνπ δελ είλαη εθηθηή αθνχ είλαη αξλεηηθέο φια ηα έηε πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ φπνπ πξνζηίζεηαη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ πινίνπ . Γηα ηα ππφινηπα πινία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνπιεξσκή ηνπ 

δαλείνπ απφ ηα έζνδά ηνπο θαη κφλν είλαη εθηθηή, αθήλνληαο φια ηα έηε ζεηηθέο Καζαξέο 

Σακεηαθέο Ρνέο. 

 

πκθψλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεηά παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε επέλδπζε ζε Suezmax ηπππ 

tankers είλαη απνδνηηθφηεξε απφ ηελ επέλδπζε ζε ηχπνπ tanker Panamax. 

 

ζνλ αθνξά, ηψξα, ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ ή ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 

 

 H κεγαιχηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δπν δείθηεο κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θαη εζσηεξηθνχ 

δείθηε απφδνζεο παξνπζηάδεη ην κεηαρεηξηζκέλν πινίν Suezmax. 

 

 χκθσλα κε ηα φια παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαηαιήγνπκε ζην φηη ε απνδνηηθφηεξε θαη 

αζθαιή επέλδπζε γηα ηελ εηαηξία καο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη  ην 

κεηαρεηξηζκέλν πινίν Suezmax. 
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