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Ε Ρ Ε Υ Ν Α

BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Άμυνα και αντοχή από έναν πυρήνα
εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

Έναν πυρήνα εταιρειών με εξαιρετική αντο-
χή ξεχώρισε στην ανάλυση του το αντίστοι-
χο τμήμα της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, μετά 
και την ανάλυση των οικονομικών αποτελε-
σμάτων του 9μηνου της τρέχουσας οικονο-
μικής χρήσης των εισηγμένων στο ΧΑ εται-
ρειών. Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι πρόκει-
ται για θετικό τρίμηνο, εφόσον εξαιρεθούν 
οι τράπεζες και οι απομειώσεις των εμπο-
ροβιομηχανικών εταιρειών. Επίσης, παρα-
τηρήθηκε μικρή βελτίωση των περιθωρί-
ων λόγω μείωσης λειτουργικού κόστους, 
η μείωση της εγχώριας ζήτησης αντισταθ-
μίστηκε από εξαγωγές. Πρόκειται για άλλο 
ένα τρίμηνο χωρίς τράπεζες και χωρίς ση-
μαντικές εκπλήξεις. 

Όπως τονίζει ο υπεύθυνος του τμήματος ανά-
λυσης της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, σε ένα 
άκρως εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
όπου η ρευστότητα είναι είδος προς εξαφά-
νιση και οι επισφάλειες αγγίζουν και την πιο 
προσεκτική διαχείριση, όσες εταιρείες εστί-
ασαν στη μείωση οργανικών εξόδων και τη 
διατήρηση των λειτουργικών ροών σε θετι-
κό έδαφος δικαιούνται να ελπίζουν.

Όσες εταιρείες το συνειδητοποίησαν νωρίς, 
κατάφεραν και έσωσαν τη χρήση, αφού για τις 
περισσότερες εισηγμένες το μεγαλύτερο μέ-
ρος του αποτελέσματος της τελικής γραμμής 
έχει περαιωθεί. Ειδικά για τις εμπορικές επι-
χειρήσεις, το 4ο τρίμηνο μπορεί να έχει αυ-
ξημένο βάρος σε επίπεδο πωλήσεων, ωστό-
σο, κατά τις τελευταίες τέσσερις χρήσεις, 
ήταν αρνητικό στην τελική γραμμή τόσο για 
το σύνολο των χρηματοοικονομικών, όσο και 
για το σύνολο των εμποροβιομηχανικών επι-
χειρήσεων.

Παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα στην τελική 
γραμμή του τριμήνου (-460€ εκατ.) η εικόνα 
δεν είναι και τόσο αρνητική, αφού έχει επηρε-
αστεί από ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Σαφώς τα €2,7 δις ζημιές, που εμφανίζουν οι 
εισηγμένες εταιρείες, είναι μια σοβαρή αρνη-
τική διαφορά σε σχέση με πέρυσι.

  Όσες εταιρείες εστίασαν στη μείωση
      οργανικών εξόδων και τη διατήρηση
των λειτουργικών ροών σε θετικό έδαφος 
          δικαιούνται να ελπίζουν
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Τι επηρέασε τα μεγέθη του 3ου τριμήνου
• Το κόστος δανεισμού παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα ακυρώνοντας το πλεονέκτημα τις 
χαμηλότερης φορολογικής βάσης.

• Η ύφεση βρίσκεται στην αιχμή της, επιτα-
χύνοντας στο 3ο τρίμηνο με ρυθμό 7,2%. 
Αυτό μεταφράζεται με βάση τις ελαστικό-
τητες της οικονομίας σε -11% για τα καύσι-
μα κίνησης, -25% για ηλεκτρικές συσκευ-
ές, -32% για έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό, 
-40% για αυτοκίνητα, κ.ο.κ.

• Η ζήτηση ρεύματος κατά τους θερινούς μή-
νες παρουσίασε αξιοσημείωτη μικρή αύξη-
ση μεταξύ 1% - 2,5%. Από το Σεπτέμβριο, 
ωστόσο, παρατηρείται σημαντική μείωση, 
η οποία φθάνει το 10,2%.

• Ο περιορισμός μέρους του λειτουργικού κό-
στους λόγω των μισθολογικών μειώσεων, 
η αλλαγή του μίγματος πώλησης σε προϊό-
ντα υψηλότερου περιθωρίου και η μείωση 
των δαπανών για νέες επενδύσεις συγκρά-
τησαν, κατά περίπτωση, τη μείωση των λει-
τουργικών κερδών.

• Οι διακυμάνσεις των νομισμάτων και των 
εμπορευμάτων είχαν, κυρίως, θετικές απο-
κλίσεις στην τελική γραμμή.

Η συνέχεια 
Ένα σημείο των καιρών ήταν η σχετικά πενι-
χρή παρουσία θετικών εκπλήξεων στους ισο-
λογισμούς, παρ’ ό,τι οι εκτιμήσεις της αγο-
ράς ήταν από την αρχή αρκετά συντηρητι-
κές. Το γεγονός αυτό έχει μια θετική - μελ-
λοντική - επίπτωση, αφού η αγορά έχει κα-
τεβάσει σχετικά χαμηλά τον πήχη των προσ-
δοκιών, ενώ την ίδια στιγμή η συστηματική 
παρακολούθηση των τριμηνιαίων δημοσι-
εύσεων έχει εδραιώσει έναν πυρήνα εται-
ρειών “παντός καιρού”. Οι εταιρείες αυτές 
συμμετέχουν πλέον τακτικά - έως και ανελ-
λιπώς - στον πίνακα με τις κορυφαίες επιδό-
σεις κάθε τριμήνου.

Η συνταγή είναι γνωστή: Άμυνα στις επενδύ-
σεις, σφιχτή διαχείριση των επισφαλών πε-
λατών και συμπίεση του κόστους όσο διαρ-
κεί η ύφεση στην εγχώρια αγορά. Δεδομέ-
νου, ότι και το 2013 θα είναι μια χρονιά ύφε-
σης “η επίθεση μπορεί να περιμένει” και αυτή 
η διαπίστωση ήταν σχεδόν κοινή στις τηλεδι-
ασκέψεις που ακολούθησαν τη δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η δυναμική που 
αναπτύσσεται είναι τέτοια που σε ενδεχόμε-
νη σταθεροποίηση της οικονομίας, το πλεονέ-
κτημα που θα έχουν οι εταιρείες αυτές θα έχει 
πολλαπλασιαστική ισχύ στην τελική γραμμή.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι το πότε θα στα-
θεροποιηθεί η αγορά.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η στιγμή αυτή θα 
πρέπει να αναζητηθεί προς το 2o εξάμηνο 
του 2013. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν 
ανακεφαλαιοποιηθεί και το κόστος δανει-
σμού, ενδεχομένως, να έχει μειωθεί, το δη-
μόσιο θα έχει εξοφλήσει μέρος των υπο-
χρεώσεων του και πιθανόν να έχουν γίνει οι 
πρώτες αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες θα 
έχουν δημιουργήσει καλύτερο κλίμα και θε-
τικότερη ψυχολογία. Ο χρόνος δεν είναι λίγος 
από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις κουβαλά-
νε πάνω τους, ήδη, τέσσερα χρόνια ύφεσης. 

Όμως, σε αυτήν την περίοδο, υπάρχει έξοδος 
από την αγορά αρκετών επιχειρήσεων, πολ-
λές εξ αυτών λειτουργούσαν στρεβλωτικά 
έως και αθέμιτα απέναντι στο υγιές κομμά-
τι του ανταγωνισμού. Το σύνθημα αυτής της 
σημαντικής μεταστροφής θα είναι η κατα-
γραφή πρωτογενούς πλεονάσματος, που θα 
επιφέρει αλλαγή στάσης των ξένων επενδυ-
τών, των εγχώριων καταθετών αλλά και των 
καταναλωτών. Όσες εταιρείες φθάσουν σε 
αυτή τη στιγμή δικαιούνται να υπεραποδώ-
σουν και να καρπωθούν το μεγαλύτερο μέ-
ρος των επενδυτικών εισροών που θα επα-
νακάμψουν στην ελληνική αγορά. 
Τηρουμένων των συνθηκών που επικράτη-

σαν το 3ο τρίμηνο στην οικονομία, η αύξη-
ση της κερδοφορίας στην τελική γραμμή ισο-
δυναμεί περίπου με σύσταση αγοράς, αφού 
μετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς πίεσης 
σε κάθε επίπεδο (ρευστότητα, φορολογία, 
επισφάλειες, ύφεση) μπορεί να θεωρηθεί ότι 
οι διοικήσεις των εισηγμένων έδωσαν πολύ 
δύσκολες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενο-
ποιημένων ισολογισμών για όλους τους 
κλάδους των εισηγμένων εταιρειών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ένα σύνο-
λο 220 ισολογισμών, ο Κύκλος Εργασιών 
για το 9μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα 

€57,622 δις από €57,584 δις - σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με 
αύξηση 0,1%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν 
στα €5,2 δις από €5,4 δις - σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με μείω-
ση 3,5%. Οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δι-
καιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 
€2,7 δις παρουσιάζοντας μείωση 115,7% 
έναντι Ζημιών €1,2 δις το 9μηνο του 2011. 

Στο 9μηνο του 2012 εμφανίστηκαν 73 κερδο-
φόρες και 147 ζημιογόνες εταιρείες. Τα απο-
τελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών 
των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ - όλων των 
κλάδων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

              Η συνταγή είναι γνωστή:
    Άμυνα στις επενδύσεις, σφιχτή διαχείριση 
των επισφαλών πελατών και συμπίεση του κόστους           
        όσο διαρκεί η ύφεση στην εγχώρια αγορά
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Αξίζει να σημειωθεί πως οι οικονομικοί 
αναλυτές επισημαίνουν πως τα οικονομικά 
αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσε-
ων αποτυπώνουν τις συνέπειες της ύφεσης 
της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αποτυπώνε-
ται στους περισσότερους οικονομικούς δεί-
κτες των ελληνικών επιχειρήσεων. Η πραγ-
ματική ρευστότητα των επιχειρήσεων (δη-
λαδή τα ταμειακά διαθέσιμα), υποχωρεί δι-

αχρονικά, το διάστημα είσπραξης απαιτήσε-
ων και εξόφλησης προμηθευτών, σταθερο-
ποιούνται το 2011 στις 150 και 178 ημέ-
ρες αντίστοιχα. 

Οι μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντι-
κό μειονέκτημα, όσον αφορά τη χρηματοδό-
τηση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς τα κυ-
κλοφορούντα στοιχεία είναι κατά 1,74 φορές 

τουλάχιστον μεγαλύτερα των βραχυπρόθε-
σμων υποχρεώσεων, φανερώνοντας τη στή-
ριξη τους σε ίδια κεφάλαια.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι πωλήσεις 
των επιχειρήσεων κινούνται πτωτικά, όπως 
και τα καθαρά κέρδη. Υπολογίζεται πως μέσα 
σε 4 χρόνια χάθηκε το ¼ του τζίρου των επι-
χειρήσεων και το ½ των καθαρών κερδών. 

Αποτελέσματα 9μήνου 2012 Κύκλος Εργασιών (Καθαρά Εσοδα από Τόκους) EBITDA (Κέρδη προ φόρων) Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)  2011 2012 Δ(%) 2011 2012 Δ(%) 2011 2012 Δ(%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1.038.759 1.178.476 13,5% 129.935 118.306 -8,9% 596 -24.190 -4158,7%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.265.679 4.029.091 -5,5% 1.323.487 1.356.556 2,5% 107.768 463.186 329,8%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 256.724 228.343 -11,1% 9.887 7.751 -21,6% 3.708 3.169 -14,5%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 43.458 37.958 -12, 7% 5.137 4.182 -18,6% 1.432 745 -48,0%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.446.386 1.277.880 -11,7% -737.874 -448.622 39,2% -1.084.086 -1.864.806 -72,0%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.990 7.168 139,7%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -20.545 2.040 109,9%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 117.159 112.405 -4,1% 30.164 -34.206 -213,4% -921 -91.660 -9852,2%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6.632.866 6.257.798 -5,7% 385.934 346.160 -10,3% -296.265 -1.102.572 -272,2%

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 13.260.537 15.143.265 14,2% 629.979 511.613 -18,8% 305.203 195.506 -35,9%

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1.548.162 1.589.259 2,7% 17.096 15.475 -9,5% 172 -2.548 -1581,4%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.250.226 4.652.180 9,5% 814.227 854.312 4,9% 99.535 128.267 28,9%

ΥΔΡΕΥΣΗ 326.845 322.554 -1,3% 88.886 110.938 24,8% 42.308 58.486 38,2%

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.169.069 1.054.046 -9,8% -5.712 4.068 171,2% -89.726 -83.626 6,8%

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - EKTΥΠΩΣΕΙΣ 318.515 260.478 -18,2% -34.885 -20.772 40,5% -72.102 -67.920 5,8%

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 103.302 83.769 -18,9% 35.796 22.963 -35,9% -23.631 -29.827 -26,2%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3.618.542 3.310.475 -8,5% 552.164 503.381 -8,8% 409.396 374.267 -8,6%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 566.483 625.993 10,5% 15.938 85.567 436,9% -137.555 -13.783 90,0%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.577.571 3.489.334 -2,5% 173.703 159.208 -8,3% -67.138 -88.777 -32,2%

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 755.723 441.615 -41,6% 113.121 65.972 -41,7% 76.210 41.748 -45,2%

MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 505.381 499.844 -1,1% 70.605 59.441 -15,8% 20.546 5.051 -75,4%

ΚΑΛΩΔΙΑ 357.749 421.356 17,8% 15.116 9.475 -37,3% 900 -10.468 -1263,1%

MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.472.230 1.440.237 -2,2% 227.514 188.836 -17,0% 59.163 -45.907 -177,6%

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 808.182 274.202 -66,1% -640.111 -573.164 10,5% -749.417 -669.049 10,7%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 859.948 879.151 2,2% 38.400 26.733 -30,4% -31.481 -32.774 -4,1%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.026.236 1.064.410 3,7% 182.452 173.065 -5,1% 80.506 66.072 -17,9%

ΤΡΟΦΙΜΑ 488.948 473.547 -3,1% 41.866 43.916 4,9% -15.841 -15.375 2,9%

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 29.640 32.154 8,5% 4.169 3.508 -15,9% 782 588 -24,8%

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 5.330.084 5.472.161 2,7% 725.425 671.038 -7,5% 280.253 236.967 -15,4%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 458.166 473.407 3,3% 32.951 45.896 39,3% 25.094 38.096 51,8%

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 140.503 129.012 -8,2% 27.230 20.895 -23,3% 4.132 -1.017 -124,6%

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 33.815 26.251 -22,4% 395 -905 -329,1% -2.579 -5.171 -100,5%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 118.061 121.665 3,1% 33.771 37.525 11,1% 13.914 21.482 54,4%

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 78.419 67.313 -14,2% -11.635 -17.103 -47,0% -26.041 -29.654 -13,9%

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 61.181 52.289 -14,5% 1.664 645 -61,2% -2.804 -3.343 -19,2%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.433.709 1.935.186 -20,5% 191.718 267.503 39,5% -146.850 -93.053 36,6%

ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 523.232 551.946 5,5% 58.753 66.255 12,8% 16.968 21.542 27,0%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 29.486 28.921 -1,9% 2.975 2.286 -23,2% -291 -883 -203,4%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 101.107 85.998 -14,9% -10.617 -11.805 -11,2% -27.160 -29.814 -9,8%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 30.135 17.609 -41,6% -5.085 -5.606 -10,2% -14.362 -13.452 6,3%

ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 268.731 194.129 -27,8% 11.156 -406 -103,6% -23.153 -35.277 -52,4%

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 147.360 132.768 -9,9% 65.161 54.535 -16,3% 15.880 8.700 -45,2%

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 412.051 409.361 -0,7% 56.988 38.717 -32,1% 18.066 -10.631 -158,8%

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 20.141 22.448 11,5% 960 2.328 142,5% -2.638 -1.335 49,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ* 57.584.115 57.622.404 0,1% 5.406.678 5.215.082 -3,5% -1.249.064 -2.693.832 -115,7%

*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2012, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 12/2012
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Αποτελέσματα 9μήνου 2012 Κύκλος Εργασιών (Καθαρά Εσοδα από Τόκους) EBITDA (Κέρδη προ φόρων) Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)  2011 2012 Δ(%) 2011 2012 Δ(%) 2011 2012 Δ(%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ALTEC 14.957 17.886 19,6% 15 -15.931 -106306,7% -5.774 -21.320 -269,2%

BΥΤΕ COMPUTER 16.062 15.168 -5,6% 839 247 -70,6% -1.220 -1.655 -35,7%

COMPUCON 2.184 2.337 7,0% 227 359 58,1% -522 -456 12,6%

INFORM ΛΥΚΟΣ 78.907 71.831 -9,0% 7.879 6.742 -14,4% 255 1.276 400,4%

IΝΤRALOT 856.500 1.000.967 16,9% 112.132 117.000 4,3% 10.852 1.163 -89,3%

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6.025 5.021 -16,7% 3.928 3.213 -18,2% 1.655 1.101 -33,5%

PC SYSTEMS 5.782 3.944 -31,8% -1.053 -363 65,5% -2.658 -2.202 17,2%

PROFILE 6.530 6.027 -7,7% 1.294 1.351 4,4% 100 121 21,0%

QUALITY & RELIABILITY 2.129 2.532 18,9% -825 -223 73,0% -768 -498 35,2%

SPACE HELLAS 29.486 36.014 22,1% 2.756 3.629 31,7% 215 299 39,1%

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 14.038 11.930 -15,0% 186 -205 -210,2% -1.553 -2.013 -29,6%

ΙΛΥΔΑ 4.652 3.148 -32,3% 1.495 1.401 -6,3% 9 -14 -255,6%

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.507 1.671 10,9% 1.062 1.086 2,3% 5 8 60,0%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Σύνολο 1.038.759 1.178.476 13,5% 129.935 118.306 -8,9% 596 -24.190 -4158,7%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

FORTHNET 307.469 302.903 -1,5% 20.622 42.769 107,4% -76.440 -46.095 39,7%

HOL 166.010 178.088 7,3% 48.365 49.487 2,3% -12.592 -10.819 14,1%

ΟΤΕ 3.792.200 3.548.100 -6,4% 1.254.500 1.264.300 0,8% 196.800 520.100 164,3%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Σύνολο 4.265.679 4.029.091 -5,5% 1.323.487 1.356.556 2,5% 107.768 463.186 329,8%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

CPI  (3Μ 2012) 4.334 3.075 -29,0% 38 -18 -147,4% -175 -272 -55,4%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ 23.141 22.162 -4,2% 470 -1.324 -381,7% -260 -1.513 -481,9%

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 229.249 203.106 -11,4% 9.379 9.093 -3,0% 4.143 4.954 19,6%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύνολο 256.724 228.343 -11,1% 9.887 7.751 -21,6% 3.708 3.169 -14,5%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

NEWSPHONE 43.458 37.958 -12,7% 5.137 4.182 -18,6% 1.432 745 -48,0%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Σύνολο 43.458 37.958 -12,7% 5.137 4.182 -18,6% 1.432 745 -48,0%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3.311 5.032 52,0% -1.443 477 133,1% -2.126 -792 62,7%

ΙΝΤΕΑΛ 30.347 25.629 -15,5% 885 927 4,7% 406 530 30,5%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 386.060 394.934 2,3% 43.157 57.902 34,2% -39.202 -21.009 46,4%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 225.766 202.764 -10,2% 9.854 7.188 -27,1% 2.004 -1.917 -195,7%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜ)XΩΝ & ΠΑΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Σύνολο 645.484 628.359 -2,7% 52.453 66.494 26,8% -38.918 -23.188 40,4%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

MICROLAND COMPUTERS 0 0 - -9 -2.068 -22877,8% -20 -2.069 -10245,0%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 0 0 - -9 -2.068 -22877,8% -20 -2.069 -10245,0%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

CENTRIC MULTIMEDIA 422.375 364.375 -13,7% 2.912 3.780 29,8% 272 2.592 852,9%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, Σύνολο 422.375 364.375 -13,7% 2.912 3.780 29,8% 272 2.592 852,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 6.672.479 6.466.602 -3,1% 1.523.802 1.555.001 2,0% 74.838 420.245 461,5%

     Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2012,
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 12/2012

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
Συνολικά, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών το 9μηνο του 2012 ση-
μείωσε μείωση Κύκλου Εργασιών κατά 3,1%, 
ο οποίος διαμορφώθηκε στα €6,5 δις από 
€6,7 δις το εξάμηνο του 2011. Αντίθετα τα 
EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,6 δις πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 2% από €1,5 δις το 
αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα Κέρδη μετά 
από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας 
επίσης παρουσίασαν αύξηση 461,5% φτά-
νοντας τα €420,2 εκατ. έναντι €74,8 εκατ. 
το 9μηνο του 2011. Τα αναλυτικά αποτελέ-
σματα των ενοποιημένων ισολογισμών των 
εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο 
ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Στην Πληροφορική, ο Κύκλος Εργασιών το 
9μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €1,2 
δις από €1 δις - σε σύγκριση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2011 - με αύξηση 13,5%. 

Τα EBITDA έφτασαν στα €118,3 εκατ. από 
€129,9 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
διάστημα το 2011 - με μείωση 8,9%. Σε Ζη-
μίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μει-
οψηφίας πέρασαν οι εισηγμένες εταιρείες 
της κατηγορίας πληροφορικής, που έφτασαν 
τα €24,2 εκατ. έναντι κερδών €596 χιλ. το 
9μηνο του 2011.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο Κύκλος Εργασιών 
το 9μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €4 
δις από €4,3 δις - σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 5,5% 
. Τα EBITDA αυξήθηκαν 2,5% και έφτασαν 
στα €1,4 δις από €1,3 δις - σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Τα Κέρ-
δη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειο-
ψηφίας παρουσίασαν αύξηση 329,8% και 
διαμορφώθηκαν στα €463,2 εκατ. έναντι 
€107,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Στην κατηγορία Είδη - Λύσεις Πληροφορι-
κής, ο Κύκλος Εργασιών το 9μηνο του 2012 

διαμορφώθηκε στα €228,4 εκατ. έναντι 
€256,7 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2011 - με μείωση 11,1%. 
Τα EBITDA έφτασαν στα €7,6 εκατ. έναντι 
€9,9 εκατ. με μείωση 21,6%. Τα Κέρδη μετά 
από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν στα €3,2 εκατ. σημειώ-
νοντας μείωση 14,5% έναντι €3,7 εκατ. το 
9μηνο του 2011.

Οι Τηλεπικοινωνίες εισήλθαν στη λίστα των 
κλάδων με τη μεγαλύτερη αύξηση λειτουρ-
γικής κερδοφορίας κατά το 2ο τρίμηνο του 
2012, εμφανίζοντας συνολικά άνοδο στη 
συγκεκριμένη κατηγορία κατά 9%. Η Πλη-
ροφορική εισήλθε στη λίστα των κλάδων με 
τη μεγαλύτερη αύξηση δραστηριότητας, εμ-
φανίζοντας στο σύνολο αύξηση κατά 14%. 
Ωστόσο, ο υποκλάδος  Είδη - Λύσεις Πλη-
ροφορικής σημείωσε αρνητική επίδοση με 
αποτέλεσμα να μπει στη λίστα με τη μεγα-
λύτερη μείωση λειτουργικής κερδοφορίας, 
εμφανίζοντας συνολική μείωση κατά 28%. 


