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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,53% (772,71 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Παρασκευής. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 44 κινήθηκαν ανοδικά, 66 
κατέγραψαν απώλειες, ενώ 145 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης 
(FTSE Large Cap) έκλεισε στις 228,29 μονάδες (+0,53%), με τις μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+8,16%), 
ΟΛΠ (+7,54%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+7,34%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον 
αντίποδα οι μετοχές των ΟΤΕ (-4,37%), ΑΛΦΑ (-6,33%) και ΜΙΓ (-11,35%) σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Έσοδα 750 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση των καταθέσεων στο εξωτερικό προβλέπει η 
λίστα που κατήρτισε η κυβέρνηση με την οποία προσδοκά συνολικά έσοδα 3,27 δισ. 
ευρώ (3,2 δισ. έως 4 δισ. ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις στελέχους του υπουργείου είναι το 
εύρος ελάχιστης και μέγιστης απόδοσης). Ειδικότερα, με βάση πηγές του υπουργείου 
Οικονομικών, η λίστα περιλαμβάνει μια σειρά τομείς που έχουν συζητηθεί ανάμεσα στην 
Ελλάδα και τους πιστωτές της. 
Όσον αφορά το δημοσιονομικό μέτωπο, το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει το 1,2% το 2015 και ενδέχεται να φτάσει το 1,5% 
εφόσον εφαρμοστούν μια σειρά μέτρα με δημοσιονομικό αντίκτυπο 3,270 δισ. ευρώ. Η 
επιβεβαίωση των προβλέψεων αυτών θα εξαρτηθεί και από τη γρήγορη ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προβλέπεται να καλυφθεί από 
ελέγχους σε καταθέσεις στο εξωτερικό (725 εκατ. ευρώ), από την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ (350 εκατ. ευρώ), την αδειοδότηση των καναλιών (350 εκατ. ευρώ) 
και από τη ρύθμιση των καθυστερούμενων οφειλών στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία 
(600 εκατ. ευρώ). Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται και η απλοποίηση του κώδικα 
φορολογίας εισοδήματος (300 εκατ. ευρώ), το σχέδιο για κληρώσεις με λαχνούς στις 
αποδείξεις λιανικής (270 εκατ. ευρώ), η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα τσιγάρα και 
στα καύσιμα (250 εκατ. ευρώ) και νέοι διαγωνισμοί για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια (200 
εκατ. ευρώ αντί για 500 που ήταν η αρχική εκτίμηση). Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 1,4% 
από 2,9% για το 2015, ενώ την επόμενη χρονιά θα φτάσει το 2,9%. Η ανεργία αναμένεται να 
διαμορφωθεί φέτος στο 23,4% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 22,6%, ενώ το 2014 θα 
υποχωρήσει στο 21,1%. Ο πληθωρισμός θα παραμένει σε αρνητικά επίπεδα και το 2015, 
στο -0,5% και θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος το 2016, στο 0,6%. Σημειώνεται πως οι 
προβλέψεις του υπουργείου βασίζονται στην υπόθεση πως η κυβέρνηση θα αναβάλει τη 
ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για επικουρικές συντάξεις και θα επαναφέρει το δώρο για τις 
συντάξεις κάτω από το όριο φτώχειας. Η αναβολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος 
κοστίζει 326 εκατ. ευρώ. Συνολικά 600 εκατ. ευρώ κοστίζει η επαναφορά της 13ης σύνταξης 
για συνταξιούχους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ η κυβέρνηση κάνει γνωστό 
ότι θα διατηρήσει το ίδιο καθεστώς για το ΕΚΑΣ, μέτρο με κόστος 82 εκατ. ευρώ. 
Συμπεριλαμβανομένων αυτών των παρεμβάσεων, το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
υπολογίζεται στα 3,7 δισ. ευρώ. 
 

Ιδιωτικοποιήσεις 
Η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει το στόχο για έσοδα στο 1,5 δισ. ευρώ για το 2015, δηλαδή 
700 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τα 2,2 δισ. που υπολόγιζε η προηγούμενη. Ρόλο κλειδί έχει 
το λιμάνι του Πειραιά, η άδεια ιπποδρομιακού στοιχήματος (ΟΔΙΕ) και τα περιφερειακά 
αεροδρόμια. 
 

Δομικές μεταρρυθμίσεις 
• Ενίσχυση της αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 
• Κατάργηση στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που υπονομεύουν τη σταθερότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος 
• Εκσυγχρονισμός του κώδικα είσπραξης εσόδων και εξάλειψη των εξαιρέσεων. 
• Προώθηση συστήματος που θα ακυρώσει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από το κράτος 
στους φορολογούμενους και αντίστροφα (συμψηφισμοί). 
• Εφαρμογή ενός «οργανικού» νόμου για τον προϋπολογισμό που βελτιώνει τη διαχείριση 
των δημόσιων οικονομικών. 
• Προώθηση εξωδικαστικών συμβιβασμών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
• Προώθηση νέου κώδικα ποινικής δικονομίας που θα προωθεί καλύτερη εξειδίκευση των 
δικαστηρίων και προώθηση συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής για να επιταχυνθεί η 
απονομή δικαιοσύνης. 
• Βελτίωση της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Η κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα την υιοθέτηση μέτρων που έμειναν στα συρτάρια και 
σχετίζονται με προηγούμενες αξιολογήσεις. Αφορούν μεταξύ άλλων τη δημόσια διοίκηση, το 
πτωχευτικό δίκαιο, τα επαγγέλματα και τις αγορές υπηρεσιών. Στις προτάσεις βρίσκεται και ο 
εξορθολογισμός των αμοιβών που εισπράττουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά απορρίπτει 
περικοπές μισθών για περίπου 70.000 εξ αυτών (σ.σ. αφορά κυρίως τους υπαλλήλους του 
υπουργείου Οικονομικών όπου είχε χορηγηθεί προσωπική διαφορά μετά την κατάργηση 
σειράς ειδικών επιδομάτων). Τέλος η κυβέρνηση επιθυμεί να εξεταστεί το θέμα του χρέους, 
να συνδεθεί η αποπληρωμή του με την ανάπτυξη και να αξιοποιηθεί μια σειρά εργαλείων 
(swaps) για τη μείωσή του. Παράλληλα εισηγείται τη δημιουργία επενδυτικού προγράμματος 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) αλλά και τη διαχείριση των 
κόκκινων δανείων μέσα από τη δημιουργία ενός φορέα (bad bank) που θα χρηματοδοτηθεί 
από τα 10,9 δισ. του μαξιλαριού του ΤΧΣ που επέστρεψε στον EFSF. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 772,71 +0,53% -6,5% 
FTSE-Large Cap 228,29 +0,53% -13,8% 
FTSE-Mid Cap 797,52 -1,58% +3,2% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 44.968 -0,10% -15,0% 
Όγκος (€ εκατ.) 59,03 - 115,96 

 

 

 
ΜΠΕΛΑ 8,16% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΟΛΠ 7,54% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 7,34% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΠΑΠ 4,88% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 4,11% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΟΗ -3,05% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΤΕΝΕΡΓ -3,43% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΟΤΕ -4,37% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΑΛΦΑ -6,33% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΜΙΓ -11,35% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor 0,02% +0,0 -6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,86% +9,5 +22 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,11% +10,1 +136 

Spread 10ετούς Ομ. 1.090 +10,6 +170 

USD / Euro 1,09 -0,34% -10,3% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 58,17 4,89% 1,5% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

31/03/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
31/03/2015:ΓΕΚΤΕΡΝΑ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
 

01/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
02/04/2015: ΠΛΑΙΣ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
03/04/2015: ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το 2ο Διεθνή Γύρο Παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στις 20 θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Νότια της Κρήτης από τις 14 Μαΐου στις 14 Ιουλίου 2015. Η δίμηνη χρονική 
παράταση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες και οι ενημερωτικές πρωτοβουλίες του υπουργείου και της ΕΔΕΥ, με στόχο 
να καταστεί ακόμα πιο έντονο και πιο ευρύ το ενδιαφέρον χωρών και εταιρειών για την ενεργειακή αξιοποίηση των συγκεκριμένων θαλάσσιων 
περιοχών. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Με μηχανές το «Πάμε Στοίχημα» και τα λαχεία ο ΟΠΑΠ σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών μέσα στο 2014. Τα ενοποιημένα έσοδα 
σημείωσαν αύξηση κατά 15% φτάνοντας τα 4,26 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 56% φτάνοντας τα 347 εκατ. ευρώ. Τα 
καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 38%. Η διοίκηση της εταιρείας υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τα αποτελέσματα 
και έκανε λόγο για καταβολή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 0,25 ευρώ ανά μετοχή αν ληφθεί υπ’ όψιν η καταβολή του προμερίσματος 
0,20 ευρώ ανά μετοχή που έχει ήδη συντελεστεί. Συνολικά ο ΟΠΑΠ διανέμει 144 εκατ. ευρώ στους μετόχους του και η ημερομηνία αποκοπής του 
(τελικού) μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 22 Απριλίου 2015, ενώ η έναρξη πληρωμής την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015. «Το 2014, πρώτο έτος 
λειτουργίας της ΟΠΑΠ μετά την πλήρη ιδιωτικοποίησή της, τα οικονομικά της μεγέθη σημείωσαν ισχυρή άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας 
για τη δημιουργία αξίας και σημαντικές αποδόσεις», σχολίασε χθες με αφορμή τα αποτελέσματα του ομίλου ο επικεφαλής του ομίλου ΟΠΑΠ Καμίλ 
Ζίγκλερ. «Η εισαγωγή νέων παιχνιδιών σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση των υφισταμένων, η βελτιστοποίηση του κόστους κάθε επιχειρησιακού 
τομέα και η σημαντική προσπάθεια που κατέβαλλαν οι άνθρωποί μας, συνέβαλαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων», πρόσθεσε ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ. Ο ίδιος μάλιστα εμφανίσθηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά. «Το 2015» είπε,«αναμένεται να είναι 
μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, γεμάτη προκλήσεις. Εμείς στην ΟΠΑΠ πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί έτος ευκαιριών και είμαστε προσηλωμένοι στην 
επίτευξη των στόχων μας». Ευνοημένο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ είναι και το ελληνικό Δημόσιο. Για πρώτη φορά φέτος τα 
έσοδα από τη φορολογία των παιγνίων (GGR Tax) ξεπέρασαν τα 390 εκατ. ευρώ και όλα δείχνουν ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί. Σημειώνεται ότι 
η αύξηση εσόδων και κερδών δεν προέρχεται μόνον από την προσθήκη των λαχείων στο χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ. Η μητρική εταιρεία κατάφερε να 
αυξήσει αναλογικά τα έσοδα και τα κέρδη, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης των στοιχηματικών παιγνίων (+18%), αλλά και των αριθμολαχείων που 
παρουσίασε οριακή άνοδο (+0,5%). Από την άλλη πλευρά, τα συνολικά έσοδα από την πώληση λαχείων ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ μέσα σε τρία 
τρίμηνα, έχοντας ως βασικό μοχλό ανάπτυξης το λαχείο «Σκρατς». Στο τέλος του 2014 η ΟΠΑΠ ίδρυσε την εταιρεία Ιπποδρομίες Α.Ε., η οποία είναι 
100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Investment. Η νέα εταιρεία αναμένεται να καταστεί η εταιρεία διαχείρισης του Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που 
αναμένεται εντός των επομένων εβδομάδων. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ΟΠΑΠ έκλεισε φορολογική διαφορά με το ελληνικό Δημόσιο, 
καταβάλλοντας περίπου 30 εκατ. ευρώ για φορολογικές διαφορές και προσαυξήσεις που αφορούν στη χρήση του 2010. Από αυτά τα 8 εκατ. ευρώ 
βάρυναν τη χρήση του 2010 και τα υπόλοιπα 22 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα του 2014.  
 

 Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας της Τέρνα Ενεργειακή, διαμορφώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2013, 
αυξημένα κατά 34%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 158 εκατ. ευρώ το 2014, έναντι 139,5 εκατ. ευρώ το 
2013, αυξημένες κατά 13,3%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 122,6 εκατ. ευρώ έναντι 105,7 
εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 15,9%. Μέσα στο 2014 ξεκίνησαν σταδιακά να λειτουργούν επιπλέον 132 MW, ανεβάζοντας σήμερα την 
εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε 640 MW. Ωστόσο, παρά το ότι η εγκατεστημένη ισχύς το 2014 ήταν μεγαλύτερη από αυτήν το 2013, τα 
ανεμολογικά δεδομένα υπήρξαν ιδιαίτερα χαμηλά. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 35,5 
εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. ευρώ το 2013. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBITDA) ανήλθε σε 74 εκατ. ευρώ, έναντι 69,9 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένη κατά 5,8%, συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και παρότι 
τα ανεμολογικά δεδομένα του 2014 υπήρξαν χαμηλά. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 41,8 εκατ. ευρώ 
έναντι 35,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, 
αυξημένα κατά 23,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2013, 
αυξημένα κατά 34%. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς 
διαμορφώθηκαν σε 59,2 εκατ. ευρώ έναντι 44,1 εκατ. ευρώ το 2013. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά 
διαθέσιμα) στο τέλος του 2014 διαμορφώθηκε στα 254,5 εκατ. ευρώ έναντι 269,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι 
επενδύσεις του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 56,4 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται. Η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 640 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 386 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 86 MW στην 
Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 245 MW, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 885 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία 
σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. 
 

 Ο Όμιλος εταιρειών Ελλάκτωρ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2014. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη 
χρήση 2014 ανήλθε σε 1.544,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.241,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 24,4%. Τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2014 σε 56,9 εκατ. ευρώ. 
Περιλαμβάνουν όμως (α) απομείωση ποσού 54,2 εκατ. ευρώ συμμετοχών του Ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα και 
(β) έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 11,5 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Χωρίς το συνυπολογισμό της προαναφερόμενης απομείωσης 
αξίας συμμετοχής αλλά και των εκτάκτων εσόδων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2014 θα ανέρχονταν σε 99,5 εκατ. ευρώ. Τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 162,6 εκατ. ευρώ, 
έναντι των 181,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, μειωμένα κατά 10,6%. Λόγω της προαναφερόμενης απομείωσης συμμετοχής σε εταιρείες 
μεταλλείων τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 10,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,6 εκατ. ευρώ. Χωρίς το 
συνυπολογισμό της προαναφερόμενης απομείωσης αξίας συμμετοχής αλλά και των έκτακτων εσόδων τα κέρδη θα ήταν 31,8 εκατ. ευρώ. Τα μετά 
από φόρους αποτελέσματα για τον Όμιλο ήταν ζημίες 33,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 49 εκατ. ευρώ το 2013 (οι οποίες τότε είχαν προκύψει λόγω 
επιβάρυνσης των κερδών μετά από φόρους κατά 24,9 εκατ. ευρώ από την υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας που είχε 
σχηματιστεί έως τις 31.12.2012 με συντελεστή 20% σε νέο συντελεστή 26%). Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ήταν ζημίες 51,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 48 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή 
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,299 ευρώ έναντι ζημιών 0,278 ευρώ για τη χρήση 2013. Ειδικότερα: 
O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για τη χρήση 2014 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.170,9 εκατ. ευρώ έναντι 892,1 
εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, σημειώνοντας αύξηση 31%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 31,2 εκατ. 
ευρώ, λόγω απομείωσης της αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων κατά 54,2 εκατ. ευρώ, αναπροσαρμοσμένα όμως για την προαναφερόμενη 
απομείωση αξίας συμμετοχής θα ανέρχονταν σε κέρδη 23 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 45,8 εκατ. 
ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,8 δις ευρώ, με το 53% να 
προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 555 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη 
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χρήση 2014 ενοποιημένα έσοδα 206,6 εκατ. ευρώ έναντι 221,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, μειωμένα κατά 6,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
ανήλθαν σε 66,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,4% έναντι των 65,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, περιλαμβάνουν όμως έκτακτα έσοδα 
11,5 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013 
(που είχαν προκύψει τότε από την προσαρμογή του φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία από 20% σε 26%). Στον κλάδο του 
Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2014 σε 128,1 εκατ. ευρώ έναντι 84,2 εκατ. ευρώ για το 2013, αυξημένος κατά 52%. Τα αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 54% και τα κέρδη μετά από φόρους σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 
εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 75%. Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2014 ενοποιημένα έσοδα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,1 εκατ. ευρώ το 
2013, μειωμένα κατά 15% λόγω συγκυριακά μειωμένων ανεμολογικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ 
έναντι 12,7 εκατ. ευρώ πέρυσι αυξημένα κατά 3%, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται για τη χρήση 2014 σε 41,2% έναντι 34,1% πέρυσι. 
Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 3,6 εκατ. ευρώ ίδια περίπου με πέρυσι. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2014 
ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση, αυξημένα κατά 12,5%, μηδενικό αποτέλεσμα 
εκμετάλλευσης και ζημίες μετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,8 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 
31.12.2014 διαμορφώθηκε σε 414,3 εκατ. ευρώ έναντι 355,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας υπήρξαν έσοδα 0,2 εκατ. 
ευρώ για τη χρήση 2014, όπως και στην προηγούμενη χρήση 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,1 εκατ. ευρώ, επίσης τα προ φόρων σε ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 
ζημιών 32,2 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32,8 την προηγούμενη χρήση 2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014. 
 

 Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2014 έως 31.12.2014. Ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 36,9 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 2013, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 
14,3%, κυρίως λόγω συγκυριακής μείωσης του αιολικού δυναμικού και της προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής βάσει των προβλέψεων του ν. 
4254/2014 («New Deal»). Κατ' αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ για το 2013, σημειώνοντας μείωση 5,6%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2013, 
καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 7,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2013, εκ 
των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. για το οικονομικό έτος του 2013, καταγράφοντας αύξηση 
71%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0616 ευρώ έναντι 0,0380 ευρώ για το 2013. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο 
δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 104,3 εκατ. ευρώ έναντι 112,6 εκατ. 
για το οικονομικό έτος 2013. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 33,9 εκατ. ευρώ κατά το 12μηνο 
του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, 
έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το 2013, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ 
έναντι 11,5 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2013. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,0 εκατ. ευρώ το 2013 και τα 
κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0592 ευρώ έναντι 0,0329 ευρώ αντίστοιχα για το 2013. Σημειώνεται ότι η συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 171 MW, τα οποία αφορούν δώδεκα (12) αιολικά πάρκα 164 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό 
έργο 5 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2 MW. Σήμερα, δύο (2) αιολικά πάρκα (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,8 MW) βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, ενώ άλλα δύο (2) αιολικά πάρκα (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 57,2 MW) αναμένεται να ολοκληρωθούν περί 
τα μέσα του 2016. Επιπλέον, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 860 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των 
οποίων 325 MW σε προχωρημένο στάδιο). 
 

 Η εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινωσε ότι από το μετατρέψιμο / ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 68,3 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί και 
διατεθεί στην εταιρία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. την 9η/12/2013, σε εκτέλεση της από 6/12/2013 απόφασης της Α΄ 
επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ο ομολογιούχος με σχετικό αίτημά του ζήτησε τη μετατροπή 140 ομολογιών, 
συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ, σε 5.765.117 νέες μετοχές της εισηγμένης οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού 
μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 5,752% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 
ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 2,43 ευρώ και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 3.286.116,69 ευρώ και ποσό 
10.723.117,62 ευρώ θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον» σύμφωνα με την από 
27/3/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3α του ΚΝ2190/20. Όπως 
σημειώνεται η διαδικασία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει άμεσα και η εταιρία θα προβεί σε νεότερες 
ανακοινώσεις, όπως προβλέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” “www.sigmalive.com”, 
“www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr ”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες  συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


