
Αναζητήστε τις εταιρείες της έκδοσης στο:
Search for the issuing companies in:

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2018-2017

THE GREEK CORPORATE SECTOR: 2018-2017



Εισαγωγικό Σηµείωµα

1
 ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί Δεκέµβριος 2019. 
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 Για τους σκοπούς της ανάλυσης ως εταιρικός τοµέας ορίζεται το σύνολο των 
επιχειρήσεων, τα οικονοµικά δεδοµένα των οποίων περιλαµβάνονται στην τρέχουσα 
έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

δεδοµένα των εταιρειών για τις οποίες υπήρχε διαθέσιµος ισολογισµός 
για τα έτη 2018 και 2017 µέχρι την ηµεροµηνία οριστικοποίησης του 
δείγµατος (3η Ιανουαρίου 2020). Εξαιρούνται οι εταιρείες τα 
αποτελέσµατα χρήσης των οποίων δεν περιλαµβάνουν κύκλο εργασιών 
και λειτουργικά έσοδα και για τα δύο έτη. Για τις εταιρείες που ανήκουν σε 
κλάδους που αποδίδουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), έχει ληφθεί 
υπόψη ο Καθαρός Κύκλος Εργασιών όπου αυτός αναγράφεται. Η 
ταξινόµηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα 
ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE - 
αναθεώρηση 2 (εξαιρούνται τα NACE 84, 94). 

Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών µεγεθών 15.168 
επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται αυτές του χρηµατο-
πιστωτικού τοµέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους 
αυξήθηκε κατά 9,8% το 2018 σε σχέση µε το 2017 και διαµορφώθηκε 
σε €154,56 δισ. Επισηµαίνεται ότι, αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε 
επτά από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τοµέα 
(εξαιρουµένου του χρηµατοπιστωτικού). 

Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο 
κλάδος των Ορυχείων – Λατοµείων (25,8%) και ακολούθησε ο κλάδος 
της Μεταποίησης (13,2%). Με µικρή διαφορά έπονται οι κλάδοι του 
Εµπορίου (12,3%) και των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων (12,0%). 

Μικρότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψαν οι υπόλοιποι κλάδοι του 
εταιρικού τοµέα, πλην της Γεωργίας – Αλιείας και των Κατασκευών, οι 
οποίοι υποχώρησαν κατά 3,5% και 1,6% αντίστοιχα, την ίδια περίοδο. 

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα 
(ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), διαπιστώνονται τα εξής: 
Παράλληλα µε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (9,8%) 
διευρύνθηκαν και τα συνολικά µεικτά κέρδη αλλά µε χαµηλότερο ρυθµό 
(5,2%), στοιχείο ενδεικτικό της αύξησης του κόστους πωλήσεων. 
Επιπλέον, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 7,1%, 

Σε ανοδική τροχιά κινείται η ελληνική οικονοµία την τελευταία τριετία, 
καθώς το ΑΕΠ της χώρας καταγράφει χαµηλούς αλλά θετικούς ρυθµούς 
µεταβολής (2018:1,9% 2017:1,5% σε όρους όγκου), µετά από µια 
µακρά περίοδο φθίνουσας πορείας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η 
µεταβολή του ΑΕΠ έλαβε θετικό πρόσηµο και τα πρώτα τρία τρίµηνα του 

12019 (3ο τρίµηνο:+2,3% ). 

Η ανάκαµψη, έστω και ελαφρά, της ελληνικής οικονοµίας έχει επιδράσει 
θετικά στον εταιρικό τοµέα, ο οποίος κατέγραψε αξιόλογες επιδόσεις και 
το 2018. Η έντονη και επίµονη προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων 
επί σειρά ετών, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις εκάστοτε συνθήκες 
της αγοράς, φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς καθώς διαπιστώνεται 
βελτίωση των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων για τέταρτη συνεχόµενη 
χρονιά. Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισµούς και τα 
αποτελέσµατα χρήσης όλων των επιχειρήσεων του δείγµατος είναι 
σαφώς θετική, παρά τις όποιες διαφορές χαρακτηρίζουν κάθε τοµέα 
δραστηριότητας.

Το 2018 ο ελληνικός εταιρικός τοµέας εµφάνισε αξιόλογη αύξηση στον 
κύκλο εργασιών του και σηµαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του. 

2Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα  συνολικά, προέρχονται 
από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης 
15.614 επιχειρήσεων, για τα έτη 2018 και 2017. Τα οικονοµικά αυτά 
στοιχεία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες 
και τα διαγράµµατα που δηµιουργήθηκαν από την επεξεργασία των 
δεδοµένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε 
Αριθµούς». Επισηµαίνεται ότι περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά 

Κύκλος Εργασιών 2018:
Μερίδια επί του συνόλου Εταιρικού Τοµέα

Γεωργία-αλιεία
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0,2%9,4%

Οι Μεταβολές της Κερδοφορίας: 2018-2017
(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

(€ 000)

Κατηγορία ΑποτέλεσµαΕπιχειρήσεις Μεταβολή   
  2018 2017

Κ 2018 – Κ 2017 8.737 8.747.749 8.267.877 479.873

Ζ 2018 – Κ 2017 1.379 -1.515.628 716.436 -2.232.063

Κ 2018 – Ζ 2017 1.703 1.079.967 -856.260 1.936.227

Ζ 2018 – Ζ 2017 3.349 -2.124.599 -3.085.310 960.710

Σύνολο 15.168 6.187.490 5.042.743 1.144.747

Κ 2018/17 = επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2018/17
Ζ 2018/17 = επιχειρήσεις που ήταν ζηµιογόνες το 2018/17
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Εταιρικός τοµέας: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα 2018-2017
(€ εκατ.)

       Ενεργητικό
2018               2017           %Κλάδος

   Κύκλος Εργασιών
2018                2017         %

Κέρδη προ φόρου
2018           2017                %

ενώ οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 4,5% το ίδιο 
έτος. Οι παραπάνω µεταβολές συνέβαλαν στην οριακή βελτίωση των 
συνολικών λειτουργικών αποτελεσµάτων (κατά 1,2%). Από την άλλη 
πλευρά όµως, η ανατροπή του µη λειτουργικού αποτελέσµατος το οποίο 

3 κατέστη θετικό το 2018 από αρνητικό το 2017, οδήγησε στη σηµαντική 
αύξηση των καθαρών (προ φόρου) κερδών κατά 22,7%. 
Επισηµαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (68,8%) 
ήταν κερδοφόρες το 2018, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν 
και το συνολικό αποτέλεσµα.
Όσον αφορά τους επί µέρους κλάδους του µη χρηµατοπιστωτικού 
εταιρικού τοµέα, τρεις ήταν ζηµιογόνοι το 2018, ενώ οι υπόλοιποι ήταν 
κερδοφόροι. Τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι της 
Μεταποίησης, του Εµπορίου και των Μεταφορών – Επικοινωνιών. 
Ζηµιογόνοι το 2018 ήταν οι κλάδοι των Κατασκευών, της Γεωργίας – 
Αλιείας και των Ορυχείων – Λατοµείων. Οι δύο τελευταίοι ήταν 

κερδοφόροι το 2017, ενώ των Κατασκευών ήταν ζηµιογόνος και το 
2017. Ο κλάδος των Μεταφορών – Επικοινωνιών από ζηµιογόνος το 
2017 κατέστη κερδοφόρος το 2018. 

Ο παράγοντας που συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση του συνολικού 
καθαρού αποτελέσµατος ήταν κυρίως οι 1.703 επιχειρήσεις που 
κατάφεραν να αντιστρέψουν το (συνολικό) ζηµιογόνο αποτέλεσµα του 
2017 και να εµφανίσουν κέρδη το 2018. Παράλληλα, 3.349 
επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζηµιογόνες και τα δύο έτη κατάφεραν να 
µειώσουν το αρνητικό τους αποτέλεσµα κατά 31,1% το 2018/2017. 
Επιπλέον, 8.737 επιχειρήσεις (ήτοι το 57,6% του δείγµατος των 15.168 
επιχειρήσεων) ήταν κερδοφόρες τη διετία 2017-2018, αυξάνοντας 
µάλιστα την κερδοφορία τους κατά 5,8%. Από την άλλη πλευρά όµως, 
υπάρχουν και 1.379 επιχειρήσεις των οποίων το συνολικό καθαρό 
αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο το 2018 από κερδοφόρο το προηγούµενο 
έτος. 

Εξετάζοντας ορισµένους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του 
συνόλου των επιχειρήσεων διαπιστώνονται οριακές µεταβολές στα 
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Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Γεωργία-αλιεία 1.907 1.787 6,7 1.504 1.559 -3,5 -46 42 -209,4

Ορυχεία-λατοµεία 1.903 1.727 10,2 382 303 25,8 -37 39 -194,3

Μεταποίηση 50.291 48.857 2,9 48.045 42.457 13,2 2.448 2.397 2,1

Ενέργεια-ύδρευση 30.520 32.566 -6,3 10.298 10.249 0,5 143 946 -84,9

Κατασκευές 15.081 15.293 -1,4 4.787 4.863 -1,6 -213 -149 -42,8

Εµπόριο 37.302 34.902 6,9 59.453 52.929 12,3 1.469 1.311 12,0

Ξεν/χεία-εστ/ρια 11.096 10.484 5,8 3.212 2.868 12,0 237 251 -5,8

Μετ/ρές-επικ/νίες 40.100 39.673 1,1 12.326 11.684 5,5 1.322 -373 454,2

Λοιπές υπηρεσίες 25.760 24.856 3,6 14.549 13.877 4,8 866 578 49,7

Σύνολο 213.960 210.143 1,8 154.558 140.789 9,8 6.187 5.043 22,7

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Τράπεζες 233.292 238.025 -2,0 7.224 8.192 -11,8 -364 -1.088 66,6

Ασφάλειες 17.062 16.391 4,1 3.368 3.182 5,9 445 411 8,2

Λοιπές χρηµ/τικές 14.910 15.252 -2,2 627 611 2,6 -103 408 -125,2

Σύνολο 265.264 269.668 -1,6 11.219 11.985 -6,4 -22 -269 91,8

Γενικό Σύνολο 479.224 479.811 -0,1 165.777 152.774 8,5 6.165 4.774 29,1

3 
Η θετική µεταβολή του µη λειτουργικού αποτελέσµατος οφείλεται κυρίως σε µεγάλη 
εταιρεία του τοµέα των Τηλεπικοινωνιών. 



Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες 2018-2017
(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

ΠΜΚ= Περιθώριο µεικτού κέρδους, ΠΚΚ= Περιθώριο καθαρού κέρδους, ΔΕ= Δανειακή επιβάρυνση, ΓΡ= Γενική ρευστότητα

Γεωργία-αλιεία 22,41 24,77 -3,08 2,71 0,71 0,67 1,47 1,57

Ορυχεία-λατοµεία 21,17 18,80 -9,63 12,85 0,73 0,80 1,01 1,37

Μεταποίηση 17,35 19,51 5,10 5,65 0,58 0,59 1,30 1,26

Ενέργεια-ύδρευση 21,29 22,60 1,39 9,23 0,62 0,59 1,17 1,19

Κατασκευές 8,54 9,69 -4,46 -3,07 0,57 0,59 1,55 1,45

Εµπόριο 18,90 19,24 2,47 2,48 0,65 0,64 1,29 1,30

Ξεν/χεία-εστ/ρια 41,41 40,72 7,37 8,76 0,51 0,49 0,85 0,88

Μετ/ρές-επικ/νίες 43,40 44,03 10,72 -3,19 0,66 0,67 0,50 0,50

Λοιπές υπηρεσίες 28,51 27,17 5,95 4,17 0,53 0,54 1,05 1,02

Σύνολο 21,62 22,57 4,00 3,58 0,61 0,61 1,09 1,08

ΠΜΚ %
2018             2017Κλάδος

ΠΚΚ %
2018             2017

ΔΕ
2018             2017

ΓΡ
2018             2017
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περιθώρια κερδοφορίας τους. Συγκεκριµένα, το περιθώριο µεικτού 
κέρδους περιορίστηκε ελαφρώς κατά 0,95 ποσοστιαίες µονάδες και 
διαµορφώθηκε σε 21,62% τo 2018. Αντίθετα, το περιθώριο καθαρού 
κέρδους διευρύνθηκε οριακά κατά 0,42 ποσοστιαίες µονάδες, σε 4,0%. 

Σε κλαδικό επίπεδο, το υψηλότερο περιθώριο µεικτού κέρδους τόσο το 
2018 όσο και το 2017 είχαν οι κλάδοι των Μεταφορών-Επικοινωνιών 
(43,40% το 2018) και Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (41,41%). Ο δείκτης 
δανειακής επιβάρυνσης ήταν στάσιµος την εξεταζόµενη διετία (0,61) και 
ο δείκτης γενικής ρευστότητας δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή 
(2018:1,09, 2017:1,08).  

Αύξηση κατά 1,2 ποσοστιαίες µονάδες παρουσίασε ο δείκτης 
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο οποίος 
ανήλθε σε 7,8% το 2018 από 6,6% το προηγούµενο έτος. 

Σε κλαδικό επίπεδο, θετικούς δείκτες εµφάνισαν οι έξι από τους εννέα επί 
µέρους κλάδους. Τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
το 2018 εµφάνισε ο κλάδος της Μεταποίησης (12,5%) αν και ήταν οριακά 
µειωµένος σε σχέση µε το 2017. Ακολούθησε, µε µικρή διαφορά, ο 

κλάδος του Εµπορίου (12,1%), ο δείκτης του οποίου ήταν ελαφρά 
βελτιωµένος έναντι του προηγούµενου έτους.

Διαφορετικές ήταν οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανοµή της 
αποδοτικότητας κατά µέγεθος επιχείρησης. Το 2018 ο υψηλότερος 
δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις µικρές 
επιχειρήσεις (µε προσωπικό από 10 έως 49 άτοµα) και ακολούθησαν οι 
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (προσωπικό 50-249 άτοµα).

Τέλος, όσον αφορά σε βασικά οικονοµικά µεγέθη του συνόλου των 
15.168 επιχειρήσεων προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια (του µη 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα) παρουσίασαν µικρή αύξηση το 2018/2017. 
Συγκεκριµένα, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1,82% 
ανερχόµενο σε €214,0 δισ. Μικρή αύξηση παρουσίασαν τόσο τα καθαρά 
πάγια (1,86%) όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό (1,75%). 

Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 
1,52% ανερχόµενα σε €79,7 δισ. το 2018. Παράλληλα, οι συνολικές 
υποχρεώσεις αυξήθηκαν µε παρόµοιο ρυθµό (1,84%) µε αποτέλεσµα η 
σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια να µην παρουσιάσει ιδιαίτερη µεταβολή, 
από 1,62 το 2017 σε 1,63 το 2018.
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ΠΜΚ - 2018
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Αύξηση κατά 3,37% παρουσίασαν οι συνολικές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις το 2018/2017 ενώ οι βραχυπρόθεσµες διευρύνθηκαν µε 
µικρότερο ρυθµό (0,86%). Οι δείκτες ρευστότητας δεν παρουσίασαν 
ιδιαίτερη µεταβολή τη διετία 2018-2017. 

Σε τοµεακό επίπεδο υπήρξαν διαφορές όσον αφορά στα αποτελέσµατα 
των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ανά τοµέα δραστηριότητας παρατη-
ρούνται τα εξής: 

Μείωση κατά 3,5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του κλάδου της 
γεωργίας-αλιείας, ο οποίος διαµορφώθηκε σε €1,5 δισ. το 2018, ενώ 
λόγω αύξησης του κόστους τα µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν µε αρκετά 
πιο υψηλό ρυθµό (-12,7%). Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό και µε την 
αύξηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, οδήγησαν στην εµφάνιση 
αρνητικού λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 και κατ' επέκταση στην 
καταγραφή ζηµιών, ενώ το προηγούµενο έτος το τελικό καθαρό 
αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο. 

Τα συνολικά κεφάλαια των 153 εταιρειών του κλάδου ήταν αυξηµένα κατά 

6,7%, ανερχόµενα σε €1,9 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια µειώθηκαν 
σηµαντικά κατά 9,1% την ίδια περίοδο. 

Στον κλάδο των ορυχείων-λατοµείων ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
κατά 25,8% και διαµορφώθηκε σε €381,8 εκ. Ωστόσο, η συγκράτηση 
του κόστους πωλήσεων οδήγησε στη διεύρυνση των µεικτών κερδών µε 
αρκετά πιο υψηλό ρυθµό (41,7%). Παρ' όλα αυτά, η σηµαντική αύξηση 
των λοιπών λειτουργικών εξόδων καθώς και των χρηµατοοικονοµικών 
δαπανών οδήγησαν στην εµφάνιση αρνητικού λειτουργικού 
αποτελέσµατος το 2018, από θετικό το 2017. Επιπλέον, αρνητικό 
κατέστη και το (συνολικό) µη λειτουργικό αποτέλεσµα του κλάδου µε 
αποτέλεσµα την εµφάνιση ζηµιών το 2018, ενώ το 2017 το τελικό 
αποτέλεσµα ήταν κερδοφόρο.

Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ανήλθαν σε €1,9 δισ. περίπου, 
αυξηµένα κατά 10,2% σε ετήσια βάση.

Ο κλάδος της µεταποίησης, µε δείγµα 2.414 µονάδων, εµφάνισε 
αξιόλογη αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών, κατά 13,2%, 
διαµορφούµενος σε €48,0 δισ. Ωστόσο, λόγω αύξησης του κόστους µε 
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υψηλότερο ρυθµό, τα µεικτά κέρδη παρέµειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα 
τη διετία 2018-2017 (οριακή µεταβολή 0,6%). Η εξέλιξη αυτή σε 
συνδυασµό και µε την αύξηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης 
οδήγησαν στη µείωση του λειτουργικού αποτελέσµατος κατά 10,2% την 
ίδια περίοδο. Από την άλλη πλευρά όµως, η σηµαντική βελτίωση του µη 
λειτουργικού αποτελέσµατος είχε σαν αποτέλεσµα τη (µικρή) αύξηση των 
καθαρών κερδών κατά 2,1%.

Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε €50,3 δισ. το 2018, 
αυξηµένο κατά 2,9% έναντι του προηγούµενου έτους. Υψηλότερη αύξηση 
(5,3%) κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις 
διευρύνθηκαν µόλις κατά 1,2%. Ειδικότερα, σηµαντική ήταν η αύξηση 
των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (11,3%), ενώ οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 3,3% το τελευταίο έτος. Οι 
µεταβολές αυτές οδήγησαν στη βελτίωση της σχέσης ξένων προς ίδια 
κεφάλαια σε 1,46 το 2018 από 1,52 το 2017.

Οι δείκτες κερδοφορίας συρρικνώθηκαν ελαφρώς το 2018 και 
συγκεκριµένα το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε κατά 2,16 

ποσοστιαίες µονάδες, του λειτουργικού κέρδους κατά 1,19 και του 
καθαρού κέρδους κατά 0,55 ποσοστιαίες µονάδες. Ελαφρά επιδείνωση 
παρουσίασε και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 12,51% 
το 2018 από 13,26% το 2017. 

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο της ενέργειας-ύδρευσης κυµάνθηκε στα 
ίδια σχεδόν επίπεδα τη διετία 2018-2017 (οριακή µεταβολή 0,5%), ενώ 
τα συνολικά µεικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 5,3%. Η µεταβολή αυτή σε 
συνδυασµό µε τη σηµαντικότατη αύξηση των λοιπών λειτουργικών 
εξόδων (67,2%) είχαν σαν συνέπεια την κατακόρυφη µείωση του 
συνολικού λειτουργικού αποτελέσµατος (-85,0%). Αποτέλεσµα των 
ανωτέρω ήταν η σηµαντική µείωση των καθαρών κερδών, από €946 εκ. 

4το 2017 σε €142,8 εκ. το 2018 . 

Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, το ενεργητικό συρρικνώθηκε κατά 
6,3% το 2018/2017, φτάνοντας τα €30,5 δισ. Σηµαντική µείωση 
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Τα αποτελέσµατα χρήσης επηρεάζονται σηµαντικά από µια µεγάλη εταιρεία του 
κλάδου της Ενέργειας, η οποία εµφάνισε υψηλές ζηµιές το 2018 από κέρδη το 
προηγούµενο έτος.



κατέγραψαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια (-15,4%), οι δε συνολικές 
υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 1,8% την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, οι 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,8% ενώ οι 
βραχυπρόθεσµες µειώθηκαν κατά 10,6% το ίδιο έτος.

Επιδείνωση παρουσίασαν το 2018 βασικοί αριθµοδείκτες του κλάδου 
(δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). 

Στον τοµέα των κατασκευών, σε δείγµα 881 επιχειρήσεων, καταγράφηκε 
µικρή µείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,6% το 2018 σε σχέση µε το 
2017, αλλά τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν µε αρκετά πιο υψηλό ρυθµό 
(13,2%). Αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής ήταν η περαιτέρω επιδείνωση 
του λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο διαµορφώθηκε σε αρνητικά 
επίπεδα και τα δύο έτη. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο την 
εξεταζόµενη διετία, οι δε ζηµιές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 42,8% 
(2018: €-213,3 εκ. 2017:€-149,4 εκ.).  

Σχετικά µε τη διαµόρφωση ορισµένων µεγεθών του ισολογισµού, το 
ενεργητικό σηµείωσε µικρή µείωση κατά 1,4% και διαµορφώθηκε σε 
€15,1 δισ. το 2018. Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 4% ενώ οι 
συνολικές υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 5,3%. 

Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε ελαφρώς σε 1,34 το 
2018 από 1,47 το προηγούµενο έτος. Το περιθώριο µεικτού κέρδους 
περιορίστηκε κατά 1,15 ποσοστιαίες µονάδες, η δε αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων κυµάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. 

Αναφορικά µε το εµπόριο, φαίνεται ότι ο κλάδος βελτίωσε τα αποτελέ-
σµατά του το 2018, καθώς διαπιστώνεται αύξηση του κύκλου εργασιών 
και διεύρυνση της κερδοφορίας. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών των 
5.883 επιχειρήσεων του δείγµατος αυξήθηκε κατά 12,3% το 2018, 
ανερχόµενος σε €59,5 δισ., ενώ µε ελαφρώς χαµηλότερο ρυθµό 
(10,4%) αυξήθηκαν τα µεικτά κέρδη. Ο κλάδος βελτίωσε τα λειτουργικά 
του αποτελέσµατα κατά 7,6% το 2018/2017 παρά την αύξηση των 
λειτουργικών δαπανών κατά 9,0%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν 
κερδοφόρο και τα δύο έτη, αυξηµένο µάλιστα κατά 12,0% το 2018, λόγω 
και της ευνοϊκής διαµόρφωσης του µη λειτουργικού αποτελέσµατος. 

Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, τα συνολικά κεφάλαια του εµπορίου 
αυξήθηκαν κατά 6,9% ανερχόµενα σε €37,3 δισ. Παράλληλα, τα ίδια 
κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4% περίπου, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις 
διευρύνθηκαν κατά 8,5%. 

Το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε οριακά κατά 0,34 
ποσοστιαίες µονάδες, ενώ ο δείκτης του περιθωρίου καθαρού κέρδους 
δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
ενισχύθηκε οριακά κατά 0,79 ποσοστιαίες µονάδες. 

Ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων παρουσίασε αύξηση στον 
κύκλο εργασιών του, αλλά µείωση της κερδοφορίας του. Συγκεκριµένα, ο 
συνολικός κύκλος εργασιών 1.169 επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε 
κατά 12,0% το 2018 σε σχέση µε το 2017 και διαµορφώθηκε σε €3,2 
δισ. Τα αντίστοιχα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό 
(13,9%), στοιχείο ενδεικτικό περικοπής του κόστους. Η µεταβολή αυτή, 
σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων κατά 14,2%, 
οδήγησαν τελικά στην αύξηση των συνολικών λειτουργικών 
αποτελεσµάτων κατά 38,8%, παρά την άνοδο των λειτουργικών 
δαπανών και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Από την άλλη πλευρά 
όµως, η διαµόρφωση αρνητικού µη λειτουργικού αποτελέσµατος το 
2018 (από θετικό το 2017) οδήγησε στη µείωση της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων του κλάδου κατά 5,8% το 2018/2017. Τα καθαρά (προ 
φόρου) κέρδη διαµορφώθηκαν σε €236,7 εκ. το 2018 από €251,2 εκ. το 
2017. 

Αναφορικά µε βασικούς λογαριασµούς του ισολογισµού, τα συνολικά 
κεφάλαια του κλάδου αυξήθηκαν κατά 5,8% ανερχόµενα σε €11,1 δισ. 
το 2018, ενώ µικρότερη αύξηση (2,8%) σηµείωσαν τα ίδια κεφάλαια, τα 
οποία ανήλθαν σε €5,4 δισ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν 
κατά 8,9% την ίδια περίοδο.

Σχετικά µε βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επισηµαίνεται η 
ελαφρά βελτίωση του περιθωρίου µεικτού κέρδους το οποίο 
διαµορφώθηκε σε 41,41% το 2018 (2017:40,72%) καθώς και του 
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περιθωρίου λειτουργικού κέρδους το οποίο ανήλθε σε 11,25% το ίδιο 
έτος (2017:9,08%).

Οριακή µείωση κατά 0,54 ποσοστιαίες µονάδες παρουσίασε η 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων την ίδια περίοδο. 

Ο κλάδος των µεταφορών-επικοινωνιών εµφάνισε σηµαντικά κέρδη το 
2018, ανατρέποντας το αποτέλεσµα του 2017 το οποίο ήταν ζηµιογόνο. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 643 επιχειρήσεων του 
δείγµατος παρουσίασε αύξηση κατά 5,5% και ανήλθε σε €12,3 δισ. το 
2018. Τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε ελαφρώς µικρότερο ρυθµό 
(4,0%). Παράλληλα, µείωση παρουσίασαν τόσο τα λειτουργικά έξοδα 
(κατά 13,1%) όσο και οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (11,2%). Ο 
συνδυασµός των ανωτέρω οδήγησε στη σηµαντικότατη αύξηση του 
λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 (81,2%). Η µεταβολή αυτή και η 
διαµόρφωση θετικού µη λειτουργικού αποτελέσµατος το 2018 (από 
αρνητικό το 2017) είχαν σαν αποτέλεσµα την καταγραφή κερδών ύψους 

5€1,3 δισ. το 2018 από ζηµιές ποσού €373,2 εκ. το προηγούµενο έτος .

Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε οριακά 
κατά 1,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 4,3% την ίδια 
περίοδο. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 8,0% 
εν αντιθέσει µε τις βραχυπρόθεσµες οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,0%. Η 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατέστη θετική το 2018 (10,9%) από 
αρνητική το 2017 (-3,2%). 

Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετος. Το δείγµα των 
3.448 επιχειρήσεων περιλαµβάνει µονάδες µε διαφορετικές δραστηριό-
τητες, όπως: πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, διαχείριση ακινήτων, κ.α. 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε €14,5 δισ. αυξηµένος 
κατά 4,8% έναντι του 2017, ενώ λόγω συγκράτησης του κόστους 
πωλήσεων τα µεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,0%. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασµό µε την αξιόλογη αύξηση των λειτουργικών εσόδων 
(20,3%), οδήγησε τελικά στη βελτίωση των συνολικών λειτουργικών 
αποτελεσµάτων κατά 21,8%, παρά την παράλληλη άνοδο των δαπανών 
διοίκησης και διάθεσης. Επιπλέον, η βελτίωση του (αρνητικού) µη 
λειτουργικού αποτελέσµατος, είχε σαν συνέπεια τη σηµαντική διεύρυνση 
της κερδοφορίας κατά 49,7% το 2018/2017.

Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγµατος αυξήθηκε κατά 
3,6% ενώ τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 5,3%. Βελτίωση 
παρουσίασαν όλοι οι δείκτες κερδοφορίας και συγκεκριµένα το 
περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,34 ποσοστιαίες µονάδες. 

Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 2,5 
ποσοστιαίες µονάδες την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, παρατηρείται σηµαντική 
µείωση των ζηµιών το 2018, λόγω της έντονης συρρίκνωσης των 
ζηµιών του τραπεζικού κλάδου. Συγκεκριµένα, το 2018 τα συνολικά 
έσοδα των 14 τραπεζών που περιλαµβάνονται στην ανάλυση µειώθηκαν 
κατά 11,8% και διαµορφώθηκαν στο ποσό των €7,2 δισ. Από την άλλη 
πλευρά όµως, αυξήθηκαν κατά 32,3% τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του 
τοµέα και παράλληλα µειώθηκαν κατά 26,9% τα λοιπά λειτουργικά 
έξοδα. Αποτέλεσµα των παραπάνω µεταβολών ήταν η σηµαντική 
βελτίωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσµατος (κατά 60,5%).

Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την οριακή µείωση των προβλέψεων     
(-0,7%) οδήγησαν στη σηµαντική συρρίκνωση των ζηµιών (κατά 
66,6%). Συγκεκριµένα, οι ζηµιές µειώθηκαν σε €363,7 εκ. το 2018 
από €1,1 δισ. το προηγούµενο έτος. 

Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό µειώθηκε κατά 
2,0% το 2018, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν σηµαντική µείωση (-
21,1%). 

Αύξηση των εσόδων και βελτίωση της κερδοφορίας παρουσίασε ο 
κλάδος των ασφαλειών. Συγκεκριµένα, τα συνολικά έσοδα 168 
επιχειρήσεων του τοµέα αυξήθηκαν κατά 5,9% το 2018/2017, τα δε 
µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό (8,2%). 
Αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε τόσο το συνολικό λειτουργικό 
αποτέλεσµα (αύξηση 8,5%) όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσµα 
(αύξηση 8,2%). Ειδικότερα, το 2018 τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν 
στο ποσό των €444,84 εκ. από €410,98 εκ. το 2017.

Περαιτέρω, τα συνολικά κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4,1% ανερχόµενα 
σε €17,1 δισ. το 2018. Αντιθέτως, τα ίδια κεφάλαια του τοµέα 
συρρικνώθηκαν κατά 4% περίπου την ίδια περίοδο. 

Τέλος, ζηµιογόνος κατέστη το 2018 ο σύνθετος κλάδος των λοιπών 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει 264 επιχειρήσεις 
προερχόµενες από κλάδους συµµετοχών, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 2,6% και 
διαµορφώθηκε σε €626,5 εκ. το 2018, ενώ τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν 
εντυπωσιακά κατά 21,5%. Ωστόσο, η σηµαντικότατη αύξηση των 
λειτουργικών δαπανών κατά 41,6%, παράλληλα µε τη δραστική µείωση 
των λειτουργικών εσόδων (-50,6%), είχαν σαν αποτέλεσµα την 
κατακόρυφη µείωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση αρνητικού µη λειτουργικού 
αποτελέσµατος (και τα δύο έτη) οδήγησε στην καταγραφή ζηµιών το 
2018 ύψους €103,1 εκ. από κέρδη ποσού €408,5 εκ. το 2017. 

Από πλευράς ισολογισµού, σηµειώνεται η µείωση των συνολικών 
κεφαλαίων κατά 2,2% ενώ τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν µε 
υψηλότερο ρυθµό (-9,2%). 
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5 
Τα αποτελέσµατα χρήσης επηρεάζονται σηµαντικά από µια µεγάλη εταιρεία του 
κλάδου των Επικοινωνιών η οποία κατέστη κερδοφόρος το 2018 από ζηµιογόνος το 
προηγούµενο έτος, καθώς και από µία µεγάλη εταιρεία του κλάδου των Μεταφορών 
η οποία περιόρισε πολύ τις ζηµιές της το 2018.  



Introduction

The Greek economy has been on an upward trajectory over the last three 
years as the country's GDP registers low but positive rates of change 
(2018: 1.9% 2017: 1.5% in terms of volume), after a long period of 
declining demand. Encouraging is the fact that GDP change has been 

1positive in the first three quarters of 2019 (3rd quarter: + 2.3% ).
The recovery, albeit slight, of the Greek economy has had a positive 
impact on the corporate sector, which has achieved remarkable 
performance in 2018 as well. The vigorous and persistent effort of Greek 
companies to cope with the market conditions seems to be bearing fruit 
as an improvement in their financial results is evident for the fourth 
consecutive year. The overall picture obtained from the available sample 
of balance sheets and income statements is clearly positive, despite the 
differences that characterize each sector of activity. In 2018, the Greek 
corporate sector witnessed a significant increase in its turnover and 
profitability.

The current edition of Greece in Figures provides a summary of the 
2developments in the Greek corporate sector  as reported in the balance 

sheets and income statements for the years 2017 and 2018. The data 

1 
EL.STAT. – Quarterly National Αccounts December 2019. 2
For the purpose of this report the sector comprises the companies which are 
included in the current edition of Greece in Figures.

were compiled and processed by ICAP and include the financial results for 
15,614 companies. The edition includes companies whose financial 
statements for the years 2017 and 2018 were finalized in the 
ICAPDATABANK by January 3rd, 2020. Companies which did not report 
turnover and operating revenue in their income statements, for both 
2017 and 2018, are excluded. Turnover does not include excise duties 
(net). Companies are classified according to the NACE – revision 2 
classification system of economic activity (excluding nace 84, 94).
The corporate sector, exclusive of banking, insurance and finance, 
comprises 15,168 businesses. Their total turnover increased by 9.8% 
to €154.56 billion in 2018. Specifically, seven out of the nine industries 
of the corporate sector (excluding the financial sector) recorded an 
increase in sales. Namely, Mining-Quarrying posted the higher increase 
(25.8%) followed by Manufacturing (13.2%), Commerce (12.3%) and 

Turnover 2018:
Shares in Corporate Sector Totals

Agriculture-fishing

Mining-quarrying

Manufacturing

Energy-water

Construction

Changes in Net Result: 2018-2017
(Exclusive of Banking, Insurance and Finance)

(€ 000)

Group Companies Net result 2018 Net result 2017 Change

P 2018 – P 2017 8,737 8,747,749 8,267,877 479,873

L 2018 – P 2017 1,379 -1,515,628 716,436 -2,232,063

P 2018 – L 2017 1,703 1,079,967 -856,260 1,936,227

L 2018 – L 2017 3,349 -2,124,599 -3,085,310 960,710

Total 15,168 6,187,490 5,042,743 1,144,747

P 2018/17 =  companies reporting profits in 2018/17, L 2018/17 = companies reporting losses in 2018/17

9
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Hotels-restaurants

Transport-communications
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Hotels-Restaurants (12.0%). Also, all sectors but Agriculture-Fishing     
(-3.5%) and Construction (-1.6%), showed lower but positive rates of 
change in the same period.

Regarding the total results and not each sectors separately, the increase 
in sales (9.8% in 2018/2017) resulted in a lower increase of gross 
profits (5.2%) due to the higher cost of goods sold. The administrative 
and selling expenses rose by 7.1% while interest expenses fell by 4.5%. 
These developments led to the marginal improvement of the operating 
result (1.2%). On the other hand, the impressive turn of the non-

3operating result from negative in 2017 to positive in 2018 , led to the 
hefty improvement in profitability. In fact, pre-tax profits of the 15.168 
companies included in the sample, climbed to €6.2 billion posting an 
increase of 22.7%. It should be noted that most of the companies 
(68.8%) were in the black and their profits prevailed and defined the 
aggregate result.

Three out of the nine sectors analyzed in the current edition (excluding 
banking, insurance and finance) were in the red in 2018. Manufacturing, 
Commerce and Transport-Communications recorded the highest profits. 
On the other hand, Construction, Agriculture-Fishing and Mining-
Quarrying recorded losses in 2018. The last two sectors were profitable 
in 2017 while Construction remained in the red. The sector of Transport-
Communications became profitable in 2018.
Furthermore, the 1,703 businesses which returned to the black in 2018, 
accounted for the most part of the improvement in the total net result. At 
the same time, 3,349 loss-makers reported lower losses by 31.1% in 
2018/2017. Moreover, 8,737 profit-makers (i.e. 57.6% of the sample) 
improved their profitability by 5.8% in 2017-2018. On the other hand, 
1,379 businesses plunged into the red in 2018.
Certain profitability ratios showed marginal changes in 2018. The gross 
profit margin fell slightly by 0.95 percentage points to 21.62%, while 
net profit margin reached 4.0% (+0.42 percentage points).
Amongst sectors Transport-Communications (43.40% in 2018) and 
Hotels-Restaurants (41.41%) had the highest gross profit margin in both 

           Assets 
2018               2017           %Sector

          Turnover 
2018               2017           %

   Pre-tax profits
2018               2017             %

Corporate Sector: Key Financial Variables 2018-2017
(€ million)

Non-financial sector

Agriculture-fishing 1,907 1,787 6.7 1,504 1,559 -3.5 -46 42 -209.4

Mining-quarrying 1,903 1,727 10.2 382 303 25.8 -37 39 -194.3

Manufacturing 50,291 48,857 2.9 48,045 42,457 13.2 2,448 2,397 2.1

Energy-water 30,520 32,566 -6.3 10,298 10,249 0.5 143 946 -84.9

Construction 15,081 15,293 -1.4 4,787 4,863 -1.6 -213 -149 -42.8

Commerce 37,302 34,902 6.9 59,453 52,929 12.3 1,469 1,311 12.0

Hotels-restaurants 11,096 10,484 5.8 3,212 2,868 12.0 237 251 -5.8

Transport-communications 40,100 39,673 1.1 12,326 11,684 5.5 1,322 -373 454.2

Other services 25,760 24,856 3.6 14,549 13,877 4.8 866 578 49.7

Total 213,960 210,143 1.8 154,558 140,789 9.8 6,187 5,043 22.7

Financial sector

Banking 233,292 238,025 -2.0 7,224 8,192 -11.8 -364 -1,088 66.6

Insurance 17,062 16,391 4.1 3,368 3,182 5.9 445 411 8.2

Other financial  14,910 15,252 -2.2 627 611 2.6 -103 408 -125.2

Total 265,264 269,668 -1.6 11,219 11,985 -6.4 -22 -269 91.8

Grand total 479,224 479,811 -0.1 165,777 152,774 8.5 6,165 4,774 29.1

3  
The positive change of the non-operating result is mainly due tο a large 
Telecommunications company. 
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2018 and 2017. The debt to assets ratio remained flat at 0.61 while the 
current ratio only changed marginally (2018:1.09, 2017:1.08).
Furthermore, return on equity of the non-financial corporate sector 
increased to 7.8% in 2018 from 6.6% the previous year. Among sectors 
six out of the nine sectors posted positive return ratios. 
Manufacturing ranked first (12.5%) even with a marginal lower index 
compared to 2017 followed closely by Commerce with a slightly 
improved 12.1%.
Return on equity ratios differ across company size classes. In 2018, the 
small sized businesses (10-49 employees) recorded the highest return 
on equity while the medium sized businesses (50-249 employees) 
ranked second.)  
Finally, regarding the key financial aggregates of the 15,168 companies, 
total assets of the non-financial corporate sector increased by a modest 
1.82% to €214.0 billion in 2018/2017. Net fixed assets and current 
assets posted a similar increase by 1.86% and 1.75% respectively.
On the liabilities side, net worth increased slightly by 1.52% to €79.7 
billion in 2018. Similarly, total debt rose 1.84% fueled mainly by long-

term debt (+3.37%) while short-term liabilities posted a marginal 
increase of 0.86%. As a result, the debt to equity ratio remained virtually 
unchanged at 1.63 in 2018 (from 1.62 in 2017). The same holds true for 
liquidity ratios which remained roughly at the same levels in 2018-2017.

There were differences in the corporate financial results across activity 
sectors.

Turnover in agriculture and fishing fell by 3.5% to €1.5 billion, while 
higher costs caused gross profits to fall faster (-12.7%). This 
development along with the increase in operating expenses brought 
about a negative operating result which in turn led to a negative net 
result, overthrowing the sector's profitability the previous year. Total 
assets of the 153 companies comprising the sector increased by 6.7% to 
€1.9 billion, while net worth fell by 9.1% during the same period.

Turnover of the mining-quarrying industry climbed to €381.8 million, 
25.8% up on its year earlier level. However, the containment of the cost 
of goods sold led to the expansion of gross profits by an impressive 
41.7%. Nevertheless, the drastic increase in operating and financial 
expenses resulted in a negative operating result in 2018 from positive in 

Corporate Sector: Key Financial Ratios 2018-2017
(Exclusive of Banking, Insurance and Finance) 

Agriculture-fishing 22.41 24.77 -3.08 2.71 0.71 0.67 1.47 1.57

Mining-quarrying 21.17 18.80 -9.63 12.85 0.73 0.80 1.01 1.37

Manufacturing 17.35 19.51 5.10 5.65 0.58 0.59 1.30 1.26

Energy-water 21.29 22.60 1.39 9.23 0.62 0.59 1.17 1.19

Construction 8.54 9.69 -4.46 -3.07 0.57 0.59 1.55 1.45

Commerce 18.90 19.24 2.47 2.48 0.65 0.64 1.29 1.30

Hotels-restaurants 41.41 40.72 7.37 8.76 0.51 0.49 0.85 0.88

Transport-communications 43.40 44.03 10.72 -3.19 0.66 0.67 0.50 0.50

Other services 28.51 27.17 5.95 4.17 0.53 0.54 1.05 1.02

Total 21.62 22.57 4.00 3.58 0.61 0.61 1.09 1.08

Gross margin %
2018             2017Sector

Net margin %
2018             2017

Debt to assets
2018             2017

Current ratio
2018             2017

Introduction



2017. This development, along with the negative non-operating result, 
turned last year's profits to losses of about €37 million. Total assets rose 
to €1.9 billion, up by 10.2% on an annual basis.

The manufacturing sector with a sample of 2,414 businesses witnessed 
a substantial increase in turnover; namely, total sales rose by 13.2% in 
2018 and reached €48.0 billion. However, due to higher costs, gross 
profits remained at almost the same level for the period 2018-2017 
(0.6% marginal change). This combined with the expansion of 
administrative and selling expenses resulted in the reduction of operating 
income by 10.2%. On the other hand, the substantial improvement in the 
non-operating result brought about the small increase in pre-tax profits 
(+2.1%).

Moreover, total assets reached €50.3 billion in 2018, up 2.9% on their 
year earlier level. Net worth rose by a higher 5.3%, while total liabilities 
posted a small increase of 1.2%. Despite the significant rise in long term 
liabilities by 11.3%, the cut in short term debt (-3.3%) limited the 
extend of this increase. Therefore, the debt to equity ratio improved to 

1.46 in 2018 from 1.52 in 2017. The profitability ratios slightly 
worsened in 2018. In particular, gross margin fell by 2.16 percentage 
points, operating margin by 1.19 and the net profit margin by 0.55 
percentage points. ROE also fell to 12.51% in 2018 (from 13.26% in 
2017).

The sector of energy and water didn't fare very well in 2018. Total sales 
posted a marginal change of 0.5%, while higher production costs caused 
a drop in gross profits (-5.3%). This development along with the 
significant rise in administrative and selling expenses (67.2%) led to the 
sharp drop of the total operating result (-85.0%). As a result, net income 

4fell to €142.8 million in 2018  from €946 million in 2017.

On the balance sheet side, total assets fell by 6.3% to €30.5 billion in 
2018/2017. Net worth fell significantly by 15.4% while total liabilities 
decreased slightly by 1.8%. Specifically, long-term liabilities rose by 
(5.8%) while short-term debt fell by 10.6% in 2018. 

Agriculture
Fishing

Mining
Quarrying

Manufacturing Energy &
water supply

Construction Trade Hotels
Restaurants

Transport
Communications

Other
services

Total

GPM - 2018

(%)

12

Introduction

43.4

28.5
21.622.4

21.2
17.4

21.3

8.5
18.9

41.4

4  
The income statement is affected by a large company of the sector with high losses 
in 2018 from profits the previous year.
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Basic financial ratios of the sector deteriorated in 2018 (profitability and 
return financial ratios).

The 881 businesses of the construction sector recorded a small drop in 
turnover by 1.6% in 2018, but gross profits fell at a much higher rate 
(13.2%). This resulted in the further deterioration of the operating 
result which remained negative in 2018. The final net result was also 
negative in both years with total losses of €213.3 million in 2018 
compared to €149.4 million in 2017 (up by 42.8%). 

Furthermore, total assets recorded a small decrease of 1.4% to €15.1 
billion in 2018. Net worth expanded by 4% while total liabilities fell by 
5.3%. The debt to equity ratio improved slightly to 1.34 in 2018 from 
1.47 the previous year. Gross margin dropped by 1.15 percentage 
points while ROE remained negative in both years. 

The commercial sector improved its turnover and profitability in 2018. 
The sales of the 5,883 enterprises rose by 12.3% to €59.5 billion in 
2018, while gross profits posted a somewhat lower increase (10.4%). 
Despite the higher operating expenses (+9.0%), the sector improved its 
operating profits by 7.6%. The final net result was profitable in both 

years and fueled by the favorable non-operating result, rose by a hefty 
12.0% in 2018.
On the balance sheet side, total assets expanded by 6.9% to €37.3 
billion. Net worth increased by 4%, while total debt increased faster by 
8.5%. Gross profit margin fell marginally by 0.34 percentage points while 
net margin remained at the same levels. ROE improved slightly by 0.79 
percentage points.

The developments in the Greek hospitality industry were positive overall 
despite the fall in profitability. In more detail, total sales of the 1,169 
companies increased by 12.0% to €3.2 billion in 2018. Cost cutting led 
to the faster increase in gross profits by 13.9%. This development along 
with the rise in operating revenue by 14.2%, led to the improvement of 
the operating results by 38.8%, despite the higher operating expenses 
and interest charges. However, the sector's non-operating result plunged 
into the red in 2018 and as a result net income fell by 5.8% to €236.7 
million in 2018 compared to €251.2 million in 2017.
Furthermore, total assets rose by 5.8% to €11.1 billion in 2018, while 
net worth posted a smaller improvement (2.8%) to €5.4 billion. Total 
liabilities expanded by 8.9% in 2018/2017.

Return on Equity of the Corporate Sector: 2018-2017
Distribution by Sector (%)

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Return on Equity of the Corporate Sector: 2018
Distribution by Employment Category (%)

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Agriculture
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Mining
Quarrying

Manufacturing Energy &
water supply

Construction Trade Hotels
Restaurants

Transport
Communications

Other
services

Total
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2018 2017
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Total Assets 2018: Shares in Corporate Sector Totals

In regard to profitability and return ratios, gross margin improved to 
41.41% in 2018 from 40.72% in 2017 and operating margin reached 
11.25% from 9.08% the previous year; ROE dropped marginally by 0.54 
percentage points in the same period.
The transport and communications sector recovered its profitability in 
2018. In particular, total sales of the 643 companies comprising the 
sample recorded an increase of 5.5% and reached €12.3 billion in 2018; 
gross profits rose at a slightly slower pace (4.0%). At the same time, 
operating expenses and interest charges fell by 13.1% and 11.2% 
respectively. Consequently, operating income soared (+81.2%) and the 
sector, also affected by the remarkable reversal in the non-operating 
result (from negative to positive), recorded profits of €1.3 billion in 2018 

5from losses of €373.2 million the previous year .

On the balance sheet side, total assets changed slightly (+1.1%), while 
equity posted a moderate increase (4.3%) in the same period. Long term 
liabilities fell by 8.0% contrary to short term debt which expanded by 
5.0%. ROE became positive in 2018 (10.9%) from negative in 2017      
(-3.2%).

The other services sector comprised 3,448 firms belonging in a variety 
of industries such as information technology, entertainment, health care, 
real estate etc. Total sales increased by 4.8% to €14.5 billion. However, 
the containment of the cost of sales led to the expansion of gross profits 
by 10.0%. Thus, operating income, also fueled by the hefty increase in 
operating revenue (20.3%), improved by 21.8%, despite the rise in 
administrative and selling expenses. Furthermore, the improvement of 
the (negative) non-operating result resulted in the remarkable expansion 
of profitability by 49.7% in 2018/2017. Total assets posted a modest 
increase of 3.6% while equity rose by 5.3%. In addition, profitability and 

return ratios improved, i.e. gross profit margin and ROE increased by 1.34 
and 2.5 percentage points respectively, in the same period. 

In regard to the financial sector, losses receded in 2018 because of the 
significant reduction of losses in the banking sector. Specifically, the 
total revenue of the 14 banks, included in this year's edition, fell by 
11.8% to €7.2 billion in 2018. On the bright side, the sector's other 
operating revenue rose by 32.3% and, moreover, operating expenses 
shrunk by 26.9%. Therefore, the operating result improved by an 
impressive 60.5%. This, along with the marginally lower provisions         
(-0.7%), resulted in the sharp drop of losses to €363.7 million in 2018 
from €1.1 billion in 2017 (-66.6%). Furthermore, total assets declined 
by 2.0% while net worth registered a significant fall of 21.1%.

The insurance industry improved its turnover and profitability. Total 
revenue of the 168 businesses rose by 5.9% in 2018/2017 while lower 
costs resulted in the faster increase of gross profits by 8.2%; operating 
and net income posted similar increases, i.e. 8.5% and 8.2% 
respectively. Specifically, in 2018 pre-tax profits reached €444.84 
million from €410.98 million in 2017. On the balance sheet side, total 
assets increased by 4.1% to €17.1 billion in 2018, contrary to net worth 
which fell by 4%, in the same period.

The other financial services sector, which includes 264 businesses in 
leasing, brokerage, factoring and other industries, plunged into the red. 
Turnover increased by 2.6% to €626.5 million in 2018, while gross 
profits expanded by an impressive 21.5%. However, the significant 
increase in operating expenses (41.6%) aided by the sharp drop of 
operating revenue (-50.6%) brought about the drastic cut in operating 
profits. This development, along with the negative (in both years) non-
operating result, led to losses of €103.1 million in 2018 compared to 
profits of 408.5 million in 2017. On the balance sheet side, total assets 
decreased by 2.2% while equity fell at a higher rate (-9.2%).

14
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5  
The impressive turn in profitability is mostly due to a large telecommunications 
company which returned to the black in 2018 as well as a big transportations 
company which drastically cut its losses in 2018.  
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