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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 

 

Από την ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων με 31/12 των ετών 2014 και 

2015, 100 επιχειρήσεων όλων των κλάδων (εκτός τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και 

εταιριών άλλων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων) προκύπτει διπλασιασμός των 

καθαρών κερδών το 2015 έναντι του 2014 (2015: €898 εκ., 2014: €466 εκ.), αν και οι 

πωλήσεις τους παρουσίασαν μείωση 11% την αντίστοιχη περίοδο (2015: €33,0 δισ., 2014: 

€37,1 δισ.). Το αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα με το τμήμα οικονομικών αναλύσεων της 

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (www.stochasis.com), οφείλεται κυρίως στη 

σημαντική μείωση του κόστους πωλήσεων κατά 16,3% το 2015/2014 αυξάνοντας το 

περιθώριο μικτού κέρδους κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο μικτού κέρδους 2015: 

19,3%, 2014: 14,1%), γεγονός στο οποίο συνέβαλαν κυρίως η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σημειώνεται ότι, 63 από τις 100 επιχειρήσεις ανήκαν στις 300 μεγαλύτερες 

βάσει πωλήσεων 2014 και κάλυπταν το 45% των συνολικών πωλήσεων των 300 

επιχειρήσεων. 

 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, κ. Βασίλη Ρεγκούζα, 

η παραπάνω «εικόνα» αλλάζει εάν δεν ληφθούν υπόψη τα οικονομικά μεγέθη των τριών 

μεγάλων επιχειρήσεων,  ΔΕΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.  Ειδικότερα, τα καθαρά 

κέρδη των υπολοίπων 97 επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 17,4% το 2015/2014, αν και οι 

πωλήσεις τους σημείωσαν μικρή αύξηση 2,4% την αντίστοιχη περίοδο και διαμορφώθηκαν 

σε €15,5 δισ. το 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και 

διάθεσης και δευτερευόντως στη μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους. 

 

Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση των 97 επιχειρήσεων προκύπτει ικανοποιητική 

κεφαλαιακή διάρθρωση τη διετία 2014-2015, ενώ το EBITDA (%) διαμορφώνεται σε 

σταθερά επίπεδα. Η οικονομική τους κατάσταση χαρακτηρίζεται από μέτριες συνθήκες 

ρευστότητας, ενώ η τιμή του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών αν και 

παρουσίασε μικρή βελτίωση το 2015 σε σχέση με το 2014, ωστόσο δείχνει ότι οι 

επιχειρήσεις παραμένουν «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού 

περιβάλλοντος.  
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες 97 επιχειρήσεων 2015 2014 

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 1,11 1,14 

Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση 52,64% 53,21% 

Κάλυψη Χρημ/κών Δαπανών 2,43 2,31 

EBITDA (%) 14,50% 15,10% 

Γενική Ρευστότητα 1,07 1,06 

Ειδική Ρευστότητα (Άμεση) 0,91 0,92 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,24 0,27 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 29,94% 30,36% 

EBIT (%) 8,38% 9,20% 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 5,10% 6,32% 

 

 

Όσον αφορά στην ποσοστιαία διάρθρωση του ενοποιημένου ισολογισμού των 100 

επιχειρήσεων, καθώς και του συνόλου των αντίστοιχων κερδοφόρων και ζημιογόνων 

επιχειρήσεων, προκύπτει η ορθολογική κάλυψη των παγίων στοιχείων ενεργητικού από τα 

ίδια κεφάλαια και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

 



 

 
 

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 
Τηλ.: 210 747 5830-38, Fax: 210 747 5839 
info@stochasis.com, www.stochasis.com 

  

  

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι, από τις 53 κερδοφόρες επιχειρήσεις του 2014 στο σύνολο των 100 

επιχειρήσεων 44 παρέμειναν κερδοφόρες, ενώ 9 έγιναν ζημιογόνες το 2015. Αντίθετα, από 

τις 47 ζημιογόνες του 2014 στο σύνολο των 100 επιχειρήσεων 29 παρέμειναν ζημιογόνες, 

ενώ 18 «μετακινήθηκαν» στην κερδοφορία το 2015. 

 

Γενικότερα, από τα παραπάνω προκύπτει ότι και το 2015 συνεχίστηκε η προσπάθεια 

ορθολογικής κεφαλαιακής διάρθρωσης και «υγιούς» χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα, σε ένα ευρύτερο περιβάλλον «χρηματοδοτικής ασφυξίας», καθώς και η 

«συγκράτηση» των εξόδων με σκοπό τη βιωσιμότητά τους. Εκτιμάται ότι, οι επιχειρήσεις 

έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις αναγκαίες και επώδυνες προσαρμογές που ήταν 

απαραίτητες για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της αποδοτικής λειτουργίας τους στις νέες 

απαιτητικές οικονομικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά,   

εξαντλούνται επίσης και τα περιθώρια αντοχής τους στη συνεχιζόμενη διαδικασία 

παρεμπόδισης μιας ουσιαστικότερης βελτίωσης του οικονομικού και του επενδυτικού 

κλίματος με χρονοβόρες διαπραγματεύσεις για τη λήξη της τρέχουσας αξιολόγησης και με 

επιβολή νέων ανεξέλεγκτων φορολογικών επιβαρύνσεων που φαλκιδεύουν την πορεία 
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ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις είναι τώρα σε θέση να 

λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη. Αρκεί οι Θεσμοί, που 

προσδιορίζουν ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα τελευταία έξι 

χρόνια και η Κυβέρνηση να δώσουν επιτέλους μια ευκαιρία στην οικονομία της χώρας να 

ανακάμψει. Οι ενέργειες της πολιτείας, θα πρέπει, έστω και αργά, να εστιαστούν στη 

δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος και μιας θετικής «ψυχολογίας» 

αγοράς, στοιχεία που θα ωθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 

 


