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Ε Ρ Ε Υ Ν Α

BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2014 των εισηγμένων 
εταιρειών στο ΧΑ

Σε πιο απάνεμα νερά δείχνουν να κινούνται 
συνολικά οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, με την πορεία των οικονο-
μικών μεγεθών, κατά το 2ο τρίμηνο της τρέ-
χουσας χρήσης, να συνηγορεί υπέρ της στα-
διακής εισόδου σε μια περίοδο μεγαλύτερης 
σταθερότητας. Οι μεγάλες διακυμάνσεις των 
παρελθόντων περιόδων υποχωρούν, με τη 
μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων - χαρα-
κτηριστικό όλου του προηγούμενου διαστή-
ματος - να δίνει τη θέση της σε μια πιο ομα-
λή πορεία, η οποία -εφόσον δεν υπάρξουν 
εκπλήξεις- αναμένεται να εμπεδωθεί στο 3ο 
τρίμηνο της χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αίσθηση ότι η οικονο-
μία πλέον έχει προσεγγίσει ή βρίσκεται σε 
έναν πυθμένα αποτυπώνεται και στα μεγέθη 
των επιχειρήσεων. Οι διαφοροποιήσεις μπο-
ρεί να παραμένουν μεταξύ των κλάδων ή ακό-

μα και ανάμεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου κλά-
δου, η μεταβλητότητα, ωστόσο, των αποτε-
λεσμάτων έχει μειωθεί. Άλλωστε, το σημείο 
αντιστροφής οφείλει να έχει αυτά τα χαρα-
κτηριστικά, καθώς ένα τρίμηνο με απότομες 
θετικές μεταβολές θα δημιουργούσε προβλη-
ματισμό ως προς την διατηρησιμότητα του.

Σε γενικές γραμμές, ενδεικτικό είναι το γε-
γονός ότι παρουσιάζεται εμφανίζεται ένα 
κλίμα ισορροπίας στην αγορά, με το εύ-
ρος μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων 
εταιρειών, σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορί-
ας, να έχει μειωθεί. Και αυτό γιατί αφενός 
όσες επιχειρήσεις έχουν απομείνει έχουν 
κάνει σοβαρές προσπάθειες αναδιάρθρω-
σης, που πλέον αποτυπώνονται στα περι-
θώρια κέρδους και αφετέρου έχουν απο-
χωρήσει από την αγορά δυνάμεις, που λει-
τουργούσαν με αθέμιτο τρόπο.

Οι κερδοφόρες εταιρείες ανήλθαν σε 85 και 
οι ζημιογόνες σε 124. Από αυτές, 32 είχαν 
μείωση κερδών, οι 32 αύξηση, οι 21 επέ-
στρεψαν σε κέρδη, οι 32 αύξησαν τις ζημιές 
τους, οι 78 τις μείωσαν και οι 14 επέστρεψαν 
σε ζημιές. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι κα-
θοριστικός, καθώς αποτυπώνει το συστημικό 
κίνδυνο των συναλλαγών μεταξύ των επιχει-
ρήσεων, αλλά και των δυνητικών νέων προ-
βλέψεων, που πιθανόν θα κληθούν να εγγρά-
ψουν οι τραπεζικοί ισολογισμοί.
 
Η αύξηση της ζήτησης τονώνει τον κύκλο 
εργασιών
Συνολικά οι 209 εισηγμένες στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών, που έχουν δημοσιεύσει ισολο-
γισμούς, κατέγραψαν, σε επίπεδο εξαμήνου, 
οριακή αύξηση 0,6% του κύκλου εργασιών, 
ο οποίος ανήλθε στα €33,2 δις έναντι €32,9 
δις ένα χρόνο νωρίτερα. 

Η σταθεροποίηση των πωλήσεων αποτελεί 
ενδεχομένως και μια ένδειξη ανελαστικότη-
τας του συνόλου των εισηγμένων, καθώς, 
αφενός οι εταιρίες δεν μπορούν να δημιουρ-
γήσουν καινούριο τζίρο χωρίς την πιστωτική 
συνδρομή των τραπεζών, αφετέρου έχουν 
τις εσωτερικές δυνάμεις (ρευστότητα, μερί-
δια αγορών) για να μην χάσουν άλλα έσοδα. 

Η εξεταζόμενη περίοδος, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά στη γραμμή των λειτουργικών κερ-
δών, είναι σαφώς πιο ενθαρρυντική, με αι-
σθητές βελτιώσεις σε σχέση με πέρυσι, αλλά 
και με το 1ο τρίμηνο της χρονιάς. Συγκεκριμέ-
να, τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 
8,7% στα €3,2 δις από €2,9 δις το 1ο εξά-
μηνο του 2013, αντανακλώντας τη μείωση 
του κόστους, αλλά και την ενσωμάτωση της 
εποχικής επίδρασης της ζήτησης της πασχα-
λινής περιόδου.

Στον αντίποδα, το μελανό σημείο της εξεταζό-
μενης περιόδου αποτελεί η πορεία των κερ-
δών μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας, τα οποία υποχώρησαν κατά 83,3% 
το 1ο εξάμηνο 2014, διαμορφούμενα σε 

   Εμφανίζεται ένα κλίμα ισορροπίας στην αγορά,
με το εύρος μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων
     εταιρειών, σε απόλυτα μεγέθη κερδοφορίας,
   να έχει μειωθεί



11

€902,7 εκατ. έναντι €5,4 δις την αντίστοι-
χη περίοδο του περασμένου έτους.
 
Με το βλέμμα στο 3ο τρίμηνο 
Οι αναλυτές διατηρούν πλέον βάσιμες προσ-
δοκίες ότι, μετά από πέντε χρόνια ύφεσης, 
η ελληνική οικονομία θα δει το “συν” στους 
ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Ήδη, οι ρυθμοί, 
που καταγράφονται στα δύο πρώτα τρίμηνα 
της χρονιάς, είναι καλύτεροι από τους αναμε-
νόμενους, γεγονός που ενισχύει την προσ-
δοκία ανάκαμψης της οικονομίας. Πάντως, η 
εξέλιξη αυτή δεν θα έχει καθολική επίδραση 
στην οικονομία, καθώς η αύξηση της ζήτη-
σης δεν γίνεται γραμμικά. Επιπλέον, ενώ σε 
επίπεδο άλλων μεγεθών, που είναι βασικά 

για τη διάχυση της ανάπτυξης σε περισσότε-
ρους κλάδους της οικονομίας, παρατηρείται 
κόπωση (εξαγωγές) ή στασιμότητα (πιστωτι-
κή επέκταση). 

Οι θετικές επιδόσεις του Τουρισμού αναμένε-
ται να έχουν ευεργετική επίδραση σε μια σει-
ρά από κλάδους, αρχής γενομένης από τους 
άμεσα εμπλεκόμενους κλάδους, όπως τα Ξε-
νοδοχεία, η Ακτοπλοΐα, οι Μεταφορές και η 
Εστίαση. Οι τράπεζες φαίνεται να κινούνται 
πιο συντηρητικά, αναμένοντας ενδεχομένως 
τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής της ΕΚΤ 
τον Οκτώβριο, έχοντας διαμορφώσει υπερ-
διπλάσιους δείκτες επάρκειας από τις απαιτή-
σεις του βασικού σεναρίου.Σε κάθε περίπτω-

ση, εφόσον υπάρξει ορατός ορίζοντας μείω-
σης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, 
εκτός από την αύξηση των καθαρών περιθω-
ρίων, η διάθεση νέων επενδύσεων ενδεχο-
μένως να αυξηθεί. Επιπλέον, η αποκλιμάκω-
ση των επιτοκίων και η μείωση του κόστους 
δανεισμού των επιχειρήσεων, ενδεχομένως, 
να δώσει μεγαλύτερη άνεση στο καθαρό πε-
ριθώριο κέρδους και δυνατότητες υλοποίη-
σης επενδύσεων με λιγότερο απαιτητικούς 
συντελεστές εσωτερικού βαθμού απόδοσης.

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολο-
γισμών όλων των κλάδων για τις εισηγμέ-
νες εταιρείες στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1.

*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων . 
Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2014, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2014.

Αποτελέσματα 6μήνου 2014 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά από Φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)  2013 2014 Δ(%) 2013 2014 Δ(%) 2013 2014 Δ(%)

Κλάδοι Καθαρά  Έσοδα από Τόκους Κέρδη προ Φόρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 835.890 1.027.513 22,9% 107.765 100.385 -6,8% -4.517 -30.399 -573,0%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.430.879 2.213.590 -8,9% 811.123 734.011 -9,5% 220.281 101.025 -54,1%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 148.760 156.759 5,4% 7.331 8.975 22,4% 3.726 4.093 9,8%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18.221 14.137 -22,4% 3.585 2.185 -39,1% 987 918 -7,0%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ (δεν συμμετέχει η Τράπεζα Κύπρου) 4.105.117 4.275.146 4,1% 4.968.763 -1.000.645 -120,1% 5.507.963 908.318 -83,5%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0 0 0,0% 0 0,0% 3.112 3.905 25,5%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0 0 0,0% 0 0 0,0% -129 1.010 882,9%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 58.952 60.640 2,9% -11.382 65.865 678,7% -21.499 17.735 182,5%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2.182.820 2.036.071 -6,7% 198.736 200.060 0,7% -148.081 -68.840 53,5%

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 9.228.896 8.991.369 -2,6% 23.443 137.842 488,0% -204.646 -104.663 48,9%

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 854.475 1.031.475 20,7% 7.134 9.078 27,2% -3.861 -2.013 47,9%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3.035.623 2.921.840 -3,7% 634.488 592.303 -6,6% 135.979 101.868 -25,1%

ΥΔΡΕΥΣΗ 197.153 189.605 -3,8% 52.443 46.931 -10,5% 42.804 25.127 -41,3%

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 554.318 623.312 12,4% 15.014 29.697 97,8% -44.208 -45.640 -3,2%

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - EKTΥΠΩΣΕΙΣ 109.337 98.641 -9,8% -1.085 2.936 -370,6% -25.710 -14.739 42,7%

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 55.153 58.569 6,2% 15.410 18.199 18,1% -20.314 -11.611 42,8%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2.047.554 2.424.003 18,4% 106.167 147.690 39,1% 69.314 66.713 -3,8%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 367.295 376.336 2,5% 59.996 45.765 -23,7% -13.961 -8.046 42,4%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1.930.436 1.859.686 -3,7% 45.481 55.559 22,2% -125.998 -80.193 36,4%

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 307.665 375.535 22,1% 43.806 57.277 30,8% 41.488 51.919 25,1%

MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 350.552 310.425 -11,4% 50.353 39.267 -22,0% 10.273 -39.160 -481,2%

ΚΑΛΩΔΙΑ 233.443 209.456 -10,3% 2.366 -848 -135,8% -9.538 -11.549 -21,1%

MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 708.688 745.160 5,1% -15.416 103.720 -772,8% -125.424 -4.308 96,6%

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 153.691 161.747 5,2% 11.133 5.366 -51,8% -5.910 -12.969 -119,4%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 469.060 431.091 -8,1% 27.115 24.807 -8,5% -12.671 -7.317 42,3%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 488.417 486.390 -0,4% 97.218 116.777 20,1% 242.006 65.537 -72,9%

ΤΡΟΦΙΜΑ 247.284 251.038 1,5% 7.470 26.678 257,1% -25.115 974 103,9%

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 23.143 21.228 -8,3% 2.144 1.689 -21,2% 451 78 -82,7%

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 3.383.604 3.185.887 -5,8% 366.704 350.780 -4,3% 64.903 94.695 45,9%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 346.616 341.250 -1,5% 30.787 30.386 -1,3% 20.579 22.805 10,8%

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 79.381 91.444 15,2% 11.325 17.722 56,5% -1.195 -874 26,9%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 76.685 77.262 0,8% 21.572 24.203 12,2% 12.676 13.769 8,6%

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 42.434 31.908 -24,8% 6.039 -4.177 -169,2% -434 -10.430 -2303,2%

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 37.163 37.004 -0,4% 1.199 823 -31,4% -1.434 -1.895 -32,1%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 1.130.990 1.454.990 28,6% 159.376 142.415 -10,6% -87.160 -86.435 -0,8%

ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 294.265 313.959 6,7% 29.197 33.676 15,3% 4.893 10.292 110,3%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 19.641 18.530 -5,7% 2.443 2.258 -7,6% 351 479 36,5%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 27.342 24.283 -11,2% -1.479 -2.237 51,3% -7.295 -6.299 13,7%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 8.635 6.521 -24,5% -1.119 -691 -38,2% -6.233 -3.347 46,3%

ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 125.147 156.527 25,1% 1.395 8.660 520,8% -20.489 -9.474 53,8%

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 77.194 75.604 -2,1% 30.085 31.884 6,0% -3.573 1.303 136,5%

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 200.900 200.609 -0,1% -23.147 -16.470 28,8% -58.844 -32.568 44,7%

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 11.412 11.287 -1,1% 2.751 2.740 -0,4% 270 1.520 463,0%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 56.729 67.051 18,2% 6.632 8.270 24,7% 429 1.385 222,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ* 32.955.843 33.169.732 0,6% 2.945.598 3.202.456 8,7% 5.404.246 902.699 -83,3%
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ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2014 των εισηγμένων εταιρειών 
στο ΧΑ

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
“Ανοιχτή πληγή” για τις εισηγμένες εταιρεί-
ες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών συνεχίζουν να αποτελούν 
-και σε επίπεδο εξαμήνου- οι δείκτες κερδο-
φορίας. Οι εταιρείες του κλάδου, αν και κα-
τάφεραν να βελτιώσουν τον κύκλο εργασι-
ών τους και να περιορίσουν σε χαμηλά μο-
νοψήφιο ποσοστό τις απώλειες σε επίπεδο 
EBITDA, εξακολουθούν να έχουν ανοιχτό το 
“μέτωπο” των καθαρών κερδών μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. 

Συνολικά, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσίασε το 
1ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης αυξημέ-
να έσοδα κατά 5,5%, στα €4,385 δις έναντι 
€4,156 δις την αντίστοιχη περίοδο το 2013. 
Επιπλέον, οι εισηγμένες του κλάδου εμφά-
νισαν μείωση σε επίπεδο κερδοφορίας προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), 
η οποία μειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση με 
ένα χρόνο νωρίτερα, στα €896,8 εκατ. από 
€977,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι πε-
ριορισμένες απώλειες σε επίπεδο λειτουρ-

γικής κερδοφορίας των εταιρειών του κλά-
δου σαφώς και αντανακλούν τον συνεχιζό-
μενο “μαραθώνιο”, στον οποίο επιδίδονται 
για περιορισμό σε όλα τα επιμέρους κόστη.

Ακολουθώντας τη …μοίρα της μεγάλης πλει-
οψηφίας των ελληνικών εισηγμένων, οι εται-
ρείες του κλάδου ΤΠΕ δεν κατάφεραν να επι-
δείξουν αντίστοιχες επιδόσεις στον τομέα της 
κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώ-
ματα μειοψηφίας. Ο εν λόγω δείκτης δέχθη-
κε και σε επίπεδο εξαμήνου, όπως άλλωστε 
είχε συμβεί και τους τρεις πρώτους μήνες του 

έτους, μείωση 63,8%, με τα κέρδη να περι-
ορίζονται στα €78,6 εκατ. από €216,9 εκατ. 
ένα χρόνο νωρίτερα. 

Στον κλάδο ΤΠΕ, η BETA Χρηματιστηριακή 
περιλαμβάνει εταιρείες που ανήκουν στους 
τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, 
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, Εξοπλισμός 
Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Συμμετοχών και 
Παροχής Συμβουλών, Λιανικό Εμπόριο, Τυ-
χερά Παιχνίδια, καθώς και της Εναλλακτικής 
Αγοράς. 

Πληροφορική
Ο κλάδος της Πληροφορικής επέδειξε ση-
μαντική δυναμική σε επίπεδο κύκλου εργα-
σιών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 22,9% στο 
€1,027 δις από €835,9 εκατ. ένα χρόνο νω-
ρίτερα. Η θετική πορεία του κύκλου εργασι-
ών σαφέστατα και αντανακλά τη σταδιακή 
αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά 
και τη συνεπαγόμενη τόνωση της ζήτησης. 

Οι εισηγμένες του κλάδου Πληροφορικής 
επέδειξαν αντοχές και σε επίπεδο EBITDA, 
καθώς η μείωση περιορίστηκε στο 6,8% σε 
σχέση με πέρσι, με κέρδη €100,4 εκατ. το 
1ο εξάμηνο του 2014 έναντι €107,8 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το αποτέ-
λεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας το 1ο εξάμηνο του 2014 ήταν ζημι-
ογόνο, με τις ζημιές της περιόδου να διευρύ-
νονται σημαντικά στα €30,4 εκατ. από ζημίες 
€4,5 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013.

Τηλεπικοινωνίες 
Αρνητικές επιδόσεις στους οικονομικούς δεί-
κτες εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο της τρέχου-
σας χρήσης οι εισηγμένες στο ελληνικό Χρη-
ματιστήριο εταιρείες του κλάδου των Τηλε-
πικοινωνιών. Κύκλος εργασιών, EBITDA και 
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μει-
οψηφίας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα το 2013. 

Ο κύκλος εργασιών περιορίστηκε κατά 8,9% 
στα €2,2 δις από €2,4 δις το 1ο εξάμηνο του 
2014. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA), ήταν μειωμένα κατά 9,5% 
στα €734 εκατ. από €811 εκατ. πέρυσι. Τα δε 
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας μειώθηκαν κατά 54,1% φτάνοντας τα  
κατερχόμενα σε €101,025 εκατ. 

Είδη - Λύσεις Πληροφορικής 
Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε, το 1ο εξάμηνο 
του 2014, ο κλάδος Είδη - Λύσεις Πληροφο-
ρικής, που βελτίωσε  και τους τρεις οικονο-
μικούς δείκτες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. 
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ενισχύ-
θηκε κατά 5,4% στα €156,8 εκατ., τα EBITDA 

  Oι ρυθμοί που καταγράφονται στα δύο πρώτα
     τρίμηνα της χρονιάς, είναι καλύτεροι
από τους αναμενόμενους, γεγονός που ενισχύει 
    την προσδοκία ανάκαμψης της οικονομίας
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Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2014,
Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2014.

Αποτελέσματα 6μήνου 2014 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά από Φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)  
2013 2014 Δ(%) 2013 2014 Δ(%) 2013 2014 Δ(%)

Καθαρά Έσοδα από Τόκους Κέρδη προ Φόρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ALTEC 9.138 9.584 4,9% 409 377 -7,8% -1.979 -3.150 -59,2%

BΥΤΕ COMPUTER 12.219 13.267 8,6% 988 1.451 46,9% -140 587 519,3%

COMPUCON 1.013 703 -30,6% 206 46 -77,7% -190 -376 -97,9%

INFORM ΛΥΚΟΣ 53.676 58.153 8,3% 3.370 3.459 2,6% -654 -125 80,9%

IΝΤRALOT 717.227 905.500 26,3% 97.638 89.466 -8,4% 2.569 -24.052 -1036,2%

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3.754 5.081 35,3% 2.318 2.507 8,2% 805 1.060 31,7%

PC SYSTEMS 782 1.396 78,5% -1.435 -1.265 11,8% -3.692 -2.485 32,7%

PROFILE 4.144 4.486 8,3% 1.103 1.340 21,5% 163 277 69,9%

QUALITY & RELIABILITY 1.479 2.152 45,5% 112 360 221,4% -32 73 328,1%

SPACE HELLAS 21.299 18.869 -11,4% 1.952 1.920 -1,6% 50 16 -68,0%

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 8.009 5.845 -27,0% 187 -393 -310,2% -712 -1.902 -167,1%

ΙΛΥΔΑ 2.053 1.456 -29,1% 348 614 76,4% -798 -343 57,0%

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.097 1.021 -6,9% 569 503 -11,6% 93 21 -77,4%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΥΝΟΛΟ 835.890 1.027.513 22,9% 107.765 100.385 -6,8% -4.517 -30.399 -573,0%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

FORTHNET 188.521 192.440 2,1% 27.418 32.290 17,8% -28.121 -23.405 16,8%

HOL 110.558 106.850 -3,4% 34.705 28.021 -19,3% 1.802 -670 -137,2%

ΟΤΕ 2.131.800 1.914.300 -10,2% 749.000 673.700 -10,1% 246.600 125.100 -49,3%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ 2.430.879 2.213.590 -8,9% 811.123 734.011 -9,5% 220.281 101.025 -54,1%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

CPI (12Μ 2013)

ΙΝΤΕΡΤΕΚ 17.219 13.468 -21,8% -1.085 -942 13,2% -1.931 -1.707 11,6%

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 131.541 143.291 8,9% 8.416 9.917 17,8% 5.657 5.800 2,5%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΟ 148.760 156.759 5,4% 7.331 8.975 22,4% 3.726 4.093 9,8%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

NEWSPHONE 18.221 14.137 -22,4% 3.585 2.185 -39,1% 987 918 -7,0%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΟ 18.221 14.137 -22,4% 3.585 2.185 -39,1% 987 918 -7,0%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 140.942 148.981 5,7% 5.824 9.421 61,8% 213 4.240 1890,6%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3.469 3.492 0,7% 1.063 439 -58,7% 701 286 -59,2%

ΙΝΤΕΑΛ 15.528 17.638 13,6% 624 783 25,5% 334 423 26,6%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 246.189 274.296 11,4% 35.865 34.828 -2,9% -6.969 -4.153 40,4%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΟ

406.128 444.407 9,4% 43.376 45.471 4,8% -5.721 796 340,4%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

MICROLAND COMPUTERS 0 0 - -21 -77 -266,7% -21 -77 -266,7%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΟΛΟ 0 0 - -21 -77 -266,7% -21 -77 -266,7%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

CENTRIC MULTIMEDIA 303.280 511.212 68,6% 2.871 2.800 -2,5% 2.001 1.298 -35,1%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ 303.280 511.212 68,6% 2.871 2.800 -2,5% 2.001 1.298 -35,1%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ε-ΝΕΤ 3.704 4.449 20,1% 756 1.081 43,0% 31 122 293,5%

ENTERSOFT 3.886 5.101 31,3% 883 1.384 56,7% 370 772 108,6%

OPTRONICS 756 1.081 43,0% -195 89 145,6% -183 28 115,3%

PERFORMANCE 4.435 6.565 48,0% 159 356 123,9% -302 -89 70,5%

VIDAVO 535 316 -40,9% 293 174 -40,6% 275 95 -65,5%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΟΛΟ 13.316 17.512 31,5% 1.896 3.084 62,7% 191 928 385,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 1.970.395 2.181.802 10,7% 465.394 445.934 -4,2% 156.516 30.574 -80,5%

     

αυξήθηκαν κατά 22,4% στα €8,9 εκατ., με τα 
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειο-
ψηφίας να ενισχύονται κατά 9,8% στα €4 εκατ.

Εταιρείες Συμμετοχών & Παροχής
Συμβουλών
Θετικά πρόσημα και στους τρεις δείκτες εμφά-
νισαν το 1ο εξάμηνο και οι εισηγμένες εταιρεί-
ες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, του 
κλάδου, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύε-
ται κατά 9,4% στα €444,4 εκατ., τα EBITDA 
να βελτιώνονται κατά 4,8% στα €45,5 εκατ. 

Θετική ήταν και η επίδοση στα κέρδη μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς ο 
συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κέρδη, 
έστω και οριακά, έναντι ζημιών την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο.

Εναλλακτική Αγορά
Θετικά πρόσημα και στους τρεις δείκτες 
εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο και οι εισηγμέ-
νες εταιρείες του κλάδου στην Εναλλακτική 
Αγορά, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται 
κατά 9,4% στα €444,4 εκατ., τα EBITDA να 

βελτιώνονται κατά 4,8% στα €45,5 εκατ. Θε-
τική ήταν και η επίδοση στα κέρδη μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς 
ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κέρ-
δη, έστω και οριακά, έναντι ζημιών την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιη-
μένων ισολογισμών των εισηγμένων εται-
ρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 2.




