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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Θετικό πρόσημο κατέγραψαν οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας καθώς οι 

προσδοκίες των επενδυτών για νέα αναπτυξιακά μέτρα από το Πεκίνο επαληθεύτηκαν.
Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,46% στις 24.969 μονάδες. Ο 
κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο 0,54% στις 2041 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX 
υψηλότερα κατά 0,78% στις 5861 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite 
ενισχύεται κατά 0,37% στις 3800 μονάδες και ο CSI 300 κατά 0,43% στις 4105 μονάδες.
Η Κίνα ανακοίνωσε μέτρα για την ώθηση της οικονομίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 
μείωση της φορολογίας ακινήτων και χαλάρωση των κανόνων για τα στεγαστικά δάνεια. «Οι 
φορολογικές ελαφρύνσεις και η μείωση των προκαταβολών για την αγορά δεύτερης κατοικίας 
σε συνδυασμό με τις περαιτέρω μειώσεις που αναμένονται στο λόγο υποχρεωτικών τραπεζικών 
αποθεμάτων είναι μεσοπρόθεσμα θετικός παράγοντας για την παγκόσμια ανάπτυξη» εξηγεί o 
Evan Lucask της IG Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα χρηματιστήρια σε Μαλαισία και 
Ινδονησία. Εξαίρεση ήταν το χρηματιστήριο του Τόκιο όπου ο δείκτης Nikkei έκλεισε με 
απώλειες 1,05% στις 19.206 μονάδες. Το ευρώ υποχωρεί κατά 0,4% στα 1,0788 δολ. ενώ χθες 
κατέγραψε πτώση 0,5%, κυρίως λόγω της νευρικότητας για το ελληνικό ζήτημα

ΜΕΤΡΑ 

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

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 υπουργειου είναι το εύρος ελάχιστης 
και μέγιστης απόδοσης). Ειδικότερα, με βάση πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η λίστα 
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περιλαμβάνει μια σειρά τομείς που έχουν συζητηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστωτές 
της.
Τα δημοσιονομικά
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 
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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.

ΑΝΕΜΟΣ 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).

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ο Όμιλος εταιρειών Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ +7,34% 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 
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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 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. 

ΚΟΥΕΣ Σημαντικές επενδυτικές τοποθετήσεις έχουμε μέσα στο 2015 από την Quest Holdings.
Όχι μόνο διέθεσε 15 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της εταιρείας Cardlink που κατείχαν οι 
τράπεζες Alpha και Eurobank, αλλά επιπλέον η θυγατρική της ACS κατέβαλε 7,25 εκατ. ευρώ 
για την αγορά οικοπέδου από την ΟΤΕ Ακίνητα. Πρόκειται για ακίνητο 26,6 στρεμμάτων επί 
της Πέτρου Ράλλη, στο οποίο σχεδιάζεται μελλοντικά να εγκατασταθεί η ACS και να 
κατασκευαστούν νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων και κέντρου διαλογής.
Όταν ένας όμιλος διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο, μπορεί να επενδύει -έναντι χαμηλότερων 
τιμημάτων- και μέσα στην κρίση. 

ΜΙΓ Αύξηση 3,6% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του oμίλου της MIG το 2014 φτάνοντας 
το €1,21 δισ, παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες στους περισσότερους κλάδους της 
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Ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα ο όμιλος πέτυχε αύξηση 197% ετησίως στα ενοποιημένα 
λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών 
(€91,5 εκατ. έναντι €30,8εκατ το 2013). Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα 
ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-
επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η 
σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται 
κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θυγατρικές VIVARTIA, ATTICA και ΥΓΕΙΑ.
Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το 
δημοσιευμένο μεικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά 
περίπου 360 μονάδες βάσης ετησίως στο 21,1%), ενώ παράλληλα βελτίωσε περαιτέρω την 
αποδοτικότητα και συνέχισε την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους. Τούτο 
συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση (κατά περίπου 490 μονάδες βάσης ετησίως) του 
περιθωρίου EBITDA στο 7,6%. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα 
EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών και των 
αναπροσαρμογών λόγω της επανεκτίμησης της εύλογης αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
ακινήτων, ενισχύθηκαν σημαντικά στα €68,6εκ έναντι κερδών €5,4εκ το 2013, 
αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών. 
Το περιθώριο EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 520 μονάδες βάσης ετησίως στο 5,7%.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του 2014 
ανήλθαν σε ζημία €172,6εκ έναντι ζημίας €203,3εκ το 2013. Τα εν λόγω αποτελέσματα 
περιλαμβάνουν ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες (€4,7εκ το 2014 έναντι €21,6εκ το 
2013) και ζημίες απομείωσης των στοιχείων του ενεργητικού (€62,7εκ το 2014 έναντι €40,7εκ 
το 2013). Τα αποτελέσματα του 2013 περιελάμβαναν επιβάρυνση λόγω αναπροσαρμογής της 
αναβαλλόμενης φορολογίας (αύξηση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων 
στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως).
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2014 ανήλθε στα €923εκ (έναντι €1,11 δισ την 
31.12.2013), ποσό που αντιστοιχεί σε €0,98 ανά μετοχή (έναντι €1,44 την 31.12.2013).
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο 
μητρικής για το 2014 ανέρχονται σε €50,8εκ και σε ενοποιημένη βάση σε €140,6εκ. Οι 
ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2014 μειώθηκαν κατά €105εκ 
έναντι της 31.12.2013, στα €1,75 δισ (ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €1,61 δισ 
έναντι €1,65δισ την 31.12.2013).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ανάπτυξη της αγοράς κατασκευών θα προέλθει από έργα συντήρησης υφιστάμενων 
υποδομών, από τη στροφή των τεχνικών εταιρειών στο εξωτερικό και από την υλοποίηση 
μικρών και μεσαίων έργων, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας σε εκδήλωση του Συνδέσμου ΣΕΠΑΚ όπου παρουσιάστηκε μελέτη 
του ΙΟΒΕ για τις κατασκευές, ο κ. Σταθάκης είπε πως η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητες την 
δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά έργα, μεγάλες τομές στο θεσμικό πλαίσιο των 
δημοσίων έργων, νέο πλαίσιο για τις μελέτες, την κοστολόγηση και την επίλυση διαφορών στα 
δημόσια έργα καθώς πρωτοβουλίες πιστοποίησης όσων συμμετέχουν στον κλάδο.
Ο κ. Σταθάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη εξωστρέφειας και υποστήριξε πως η πολιτεία 
σκοπεύει να στηρίξει την προσπάθεια των εταιρειών με πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, 
εγγυήσεων και οικονομικής διπλωματίας. Επανέλαβε πως «τελείωσε η εποχή των μεγάλων 
έργων» και πως τα επόμενα χρόνια θα προωθηθούν «μικρά και μεσαία έργα που είναι 
περισσότερο συμβατά με το μοντέλο ανάπτυξης που έχει ανάγκη η οικονομία ώστε να βγει από 
την κρίση».

ΕΥΡΩΒ Στο 15,17% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η Fairfax, μέσω 
ελεγχόμενων θυγατρικών της, επί των κοινών μετοχών της Eurobank. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε στις 30 Μαρτίου 
2015 από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής «Fairfax»), στις 24 
Μαρτίου 2015 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που 
κατείχε έμμεσα η Fairfax, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, υπερέβη του ορίου του 15% επί 
του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των 
δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς το ποσοστό 
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δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 15,17%, που αντιστοιχεί σε 1.441.322.580 
δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.

ΛΕΒΚ Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2014, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία 
Λεβεντέρης. Παράλληλα, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2015, η ανακοίνωση της 
Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης της χρήσεως 2014 καθώς και η ανακοίνωση  των Στοιχείων και 
Πληροφοριών χρήσης 2014, θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, με την 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
πρίν την έναρξη της συνεδρίασης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015
Καταβολή τόκων στους προνομιούχους μετόχους
Ημερομηνία αποκοπής 29 Ιουλίου 2015
Δικαιούχοι τόκου (RECORD DATE) 30 Ιουλίου 2015
Ημερομηνία καταβολή τόκων στου Προνομιούχους Μετόχους 5 Αυγούστου 2015.
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Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Η διαφαινόμενη μετάθεση του κρίσιμου Eurogroup για μετά το Πάσχα των Καθολικών πάγωσε το 
βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση του όγκου συναλλαγών. 
Μετά την κατάθεση του πακέτου μεταρρυθμίσεων από πλευράς Ελλάδας ξεκίνησε η επεξεργασία τους από 
τους θεσμούς η οποία, όμως, αποδεικνύεται πιο χρονοβόρα από ότι αναμενόταν με τους λόγους της 
καθυστέρησης να είναι ασαφείς. Οι εταίροι μας από την μια πλευρά μιλούν για έκθεση ιδεών που απαιτεί 
εξειδίκευση το Μαξίμου από την άλλη, για εποικοδομητικές ζυμώσεις και πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το 
γεγονός όμως ότι ο πρωθυπουργός φέρνει το θέμα της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή 
καταδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης και ενδεχομένως προοιωνίζει εξελίξεις, ίσως, και σε πολιτικό 
επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση χάνεται, εκ νέου, πολύτιμος χρόνος σε βάρος της ελληνικής οικονομίας με την 
έλλειψη ρευστότητας στο κράτος και την ασφυξία στην πραγματική οικονομία να είναι τόσο έντονες που 
πλέον ο κίνδυνος ατυχήματος έχει αυξηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης το 2010. Τα 
περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά και η επόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη και ουσιαστικά, καθώς κρίνεται 
το μέλλον της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Αν δεν ληφθούν αποφάσεις που θα συνεπάγονται την άμεση 
αποδέσμευση ρευστότητας προς την Ελλάδα τότε θα βρεθούμε προ των πυλών μιας χρεοκοπίας που, 
ανεξαρτήτως αν θα είναι εσωτερική -δηλαδή εντός ευρώ-ή όχι, αναμένεται ιδιαιτέρως οδυνηρή. Σε 
διαφορετική περίπτωση, βέβαια, μια έγκριση του πακέτου των μεταρρυθμίσεων από το Eurogroup θα 
απογειώσει τις τιμές των μετοχών και θα θέσει τις βάσεις για μια σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς αλλά και 
του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ
sarrissecurities@yahoo.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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