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ΜΕΛΕΤΗ ΈΚΔΟΣΗΣ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Τα τελευταία δύο χρόνια (2017-2018) η ελληνική οικονομία ακολουθεί ελαφρά αναπτυξιακή τροχιά, καθώς η 

ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ έλαβε θετικό πρόσημο, μετά από μία περίοδο παρατεταμένης ύφεσης. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το τρέχον έτος, καθώς τα τρία πρώτα 

τρίμηνα του 2019 το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (3ο 

τρίμηνο 2019: 2,3%).   

Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος γενικότερα και η σταδιακή, αν και χαμηλή, ανάκαμψη της 

εγχώριας οικονομίας έχει επιδράσει θετικά στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα και αυτό αποτυπώνεται στα 

οικονομικά του αποτελέσματα. Πολλές από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις έχοντας πλέον 

προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς, ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και το τελευταίο έτος.  

 

Η ICAP αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank αναδεικνύει στα πλαίσια της έκδοσης αυτής τις 500 

πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, 

βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2018. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η 

κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, 

Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες 

πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί 

των παγίων στοιχείων.  

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών 

επιχειρήσεων το 2018 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στα 

οικονομικά αποτελέσματά τους το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες: 

➢ κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 60% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί και για το τελευταίο έτος, στη βάση 

δεδομένων της ICAP
 1,  

 

 

                                                 
1 Επί συνόλου 13.274 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλειών), των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2018 όσο  

και το 2017 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank  μέχρι  την 28/11/2019. 
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➢ εμφάνισαν το 2018 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού €12,0 δισ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 

85% επί των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους 

ισολογισμούς  

➢ κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €8,2 δισ. το 2018, υπερκαλύπτοντας τα 

αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να 

συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2018 διαμορφώθηκε σε €4,15 εκατ., 

μέγεθος αρκετά πιο υψηλό (κατά 20% περίπου) από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€3,44 εκατ.). 

 

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί 

ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2018 διαμορφώθηκε σε €2,41 εκατ., μέγεθος 

υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€2,27 εκατ.). 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιρειών ICAP  

 

Τα τελευταία δύο χρόνια η ελληνική οικονομία κινείται με χαμηλούς θετικούς ρυθμούς, ενώ το 2019 το ΑΕΠ 

της χώρας θα αυξηθεί γύρω στο 2%. Βεβαίως, η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται όχι μόνο 

στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αλλά και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος.  

 

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2018, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν 

σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους.  

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών της χώρας αυξήθηκαν 

κατά 12,4% και ανήλθαν στο ποσό των €12,0 δισ.. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν με πολύ 

υψηλό ρυθμό, κατά 48%, και διαμορφώθηκαν σε €8,2 δισ., μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο τελικό 

καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2018. Ο 

κύκλος εργασιών τους διευρύνθηκε κατά 10,6% το 2018 σε σχέση με το 2017,  ενώ τα ίδια κεφάλαια 

συρρικνώθηκαν κατά 5,9% γεγονός που οφείλεται ουσιαστικά στον τομέα των τραπεζών.  

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κριτήριο (κέρδη EBITDA) για να συμπεριληφθεί μια εταιρεία στην 

ομάδα των top 500 διαμορφώθηκε φέτος σε επίπεδα υψηλότερα κατά 20% περίπου, σε σχέση με το περσινό, 

γεγονός που υποδεικνύει τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του ελληνικού εταιρικού τομέα γενικότερα. 

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι 94 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως 

"Business Leaders in Greece" την τελευταία δεκαετία (2009-2018), συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν ως οι 

πρωταθλητές των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας. 

 

Σίγουρα, οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων, καθώς με την συνεχή προσπάθεια και 

αποφασιστικότητά τους εξακολουθούν να πετυχαίνουν εντυπωσιακές επιδόσεις.  

Σαφώς, η επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος και η βελτίωση του επιχειρηματικού 

κλίματος γενικότερα, θα επιτρέψει στις πλέον δυναμικές εταιρείες της χώρας να θέσουν και να πετύχουν 

ακόμη υψηλότερους στόχους, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες, συμβάλλοντας και αυτές στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό.  

   

Ακολουθεί η πλήρης Μελέτη. 
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1. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 500 ΠΛΕΟΝ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 

Αναφορικά με τη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών 

EBITDA του έτους 2018), σημειώνεται ότι 130 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη 

νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση το 

δείγμα της παρούσας έρευνας, 94 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως 

"Business Leaders in Greece", από το 2009 έως και το 2018, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον 

κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 

2018 μόνο 56 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Πίνακας 1. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών  

(ποσά σε χιλ. €) 

Μεγέθη Εταιρειών 2018 2017 Μεταβολή  

Σύνολο κύκλου εργασιών 93.532.510 84.600.349 10,6% 

Σύνολο κερδών EBITDA 12.013.894 10.693.043 12,4% 

Σύνολο κερδών προ φόρων 8.171.545 5.509.292 48,3% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 69.526.294 73.901.848 -5,9% 

 

 

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2018 σε σχέση με τα 

αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2017, προκύπτει εικόνα σημαντικής βελτίωσης, με κύρια 

χαρακτηριστικά τα εξής: 

 

➢ Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά EBITDA των 500 εταιρειών αυξήθηκαν κατά 

12,4% ανερχόμενα σε €12,0 δισ. το 2018 ( μεταβολή 2018/2017 : + €1,32 δισ.).  

➢ Εντυπωσιακή αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη 

ανήλθαν σε €8,2 δισ. το 2018, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση 48,3% έναντι του 2017. Όλοι οι 

τομείς παρουσίασαν αύξηση κερδών το τελευταίο έτος, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση 

στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών (49,2%), ενώ και ο τομέας των Τραπεζών-Factoring κατέγραψε 

κέρδη το 2018 από ζημιές το 2017.  

➢ Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου - 2018), από τις 500 εταιρείες της 

κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 91,2% ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της 

αντίστοιχης περσινής).  

➢ Αξιόλογη αύξηση εμφάνισε ο συνολικός κύκλος εργασιών (10,6%), ενώ τα ίδια κεφάλαια των 500 

επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν κατά 5,9% το 2018, γεγονός που οφείλεται ουσιαστικά στον τομέα 

των Τραπεζών.  
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2. ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ 2018 - ΜΕΡΙΔΙΑ  
 

Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «Λοιπών 

Υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2018, καλύπτοντας ο κάθε τομέας 

μερίδιο 32% επί του συνόλου των εταιρειών. 

  

Πίνακας 2.  

Τομεακή Κατανομή Εταιρειών - Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών (2018) 

Τομέας Πλήθος Εταιρειών 
Κέρδη EBITDA 

(σε χιλ. €) 

Κέρδη προ φόρου 

(σε χιλ. €) 

Κύκλος Εργασιών 

 (σε χιλ. €) 

Βιομηχανία 160 3.316.750 2.339.360 34.268.812 

Εμπόριο 96 1.297.900 735.627 27.482.990 

Τουρισμός 53 643.127 311.798 1.697.138 

Τράπεζες- Factoring* 13 1.006.595 767.856 6.226.069 

Ασφάλειες* 19 491.963 457.361 2.800.215 

Λοιπές Υπηρεσίες 159 5.257.559 3.559.543 21.057.286 

Σύνολο 500 12.013.894 8.171.545 93.532.510 
* κέρδη EBTD 

 

Αναφορικά με τις επιδόσεις των τομέων παρατηρούνται τα εξής:  

• Η συμμετοχή του τομέα «Λοιπών Υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, με μερίδιο 

43,8% στα κέρδη EBITDA και 43,6% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ο τομέας κατατάσσεται τρίτος 

βάσει του κύκλου εργασιών (μερίδιο 22,5%).  

•  Ο τομέας της Βιομηχανίας κατατάσσεται δεύτερος βάσει κερδοφορίας καλύπτοντας μερίδιο 27,6% 

στα κέρδη EBITDA και 28,6% στα προ φόρου κέρδη, ενώ αναδεικνύεται κορυφαίος τομέας βάσει 

κύκλου εργασιών (μερίδιο 36,6%). 

• Ο τομέας του Εμπορίου κατέλαβε τη δεύτερη θέση βάσει κύκλου εργασιών με μερίδιο 29,4%, ενώ 

τα μερίδιά του επί των κερδών διαμορφώθηκαν σε 10,8% (EBITDA) και 9,0% (στα προ φόρου 

κέρδη).  

• Ο τομέας των Τραπεζών - Εταιρειών Factoring ήταν κερδοφόρος το 2018 από ζημιογόνος το 

2017.2 Το μερίδιο του τομέα διαμορφώθηκε στο 8,4% όσον αφορά τα κέρδη EBITDA και στο 9,4% 

αναφορικά με τα καθαρά προ φόρου κέρδη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Το τελικό αποτέλεσμα του Τομέα επηρεάζεται από μία τράπεζα, η οποία εμφάνισε υψηλές ζημιές το 2017, ενώ το 2018 οι 

ζημιές της μειώθηκαν δραστικά.  
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Διάγραμμα 1. Τομεακή Κατανομή των Εταιρειών Βάσει Κερδών EBITDA - 2018 

 

* κέρδη EBTD 

 
Διάγραμμα 2. Τομεακή Κατανομή των Εταιρειών Βάσει Κερδών προ Φόρου - 2018 
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3. “TOP 20”  ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι πολύ σημαντική, 

εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2018) μερίδιο 43,2% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 33,4% στο 

συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.  

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:  

• Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον 

σταθερή, με τις 16 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2018 όσο και το 2017. Κορυφαία 

κερδοφόρα εταιρεία, τόσο για το 2018 όσο και το 2017, ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε. (παρά τη μείωση των κερδών EBITDA κατά 29,9% το τελευταίο έτος). 

• Στη δεύτερη θέση κατετάγη ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (από 

τέταρτη το 2017). 

•  Στην τρίτη θέση της κατάταξης παρέμειναν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., παρουσιάζοντας 

μείωση των κερδών κατά 16,3%. 

• Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  

   

 Πίνακας 3. Συμμετοχή Κορυφαίων Εταιρειών στα Συνολικά Μεγέθη των 500 (2018, σε χιλ. €) 

Πλήθος Εταιρειών 
Κέρδη 

EBITDA 
Συμμετοχή Κύκλος Εργασιών Συμμετοχή 

Top 20 5.190.233 43,2% 31.275.344 33,4% 

Top 50 7.093.761 59,0% 42.329.363 45,3% 

Top 100 8.560.975 71,3% 56.679.778 60,6% 

Top 200 10.039.052 83,6% 75.809.456 81,0% 

Top 300 10.906.887 90,8% 83.469.629 89,2% 

Top 400 11.528.734 96,0% 88.390.924 94,5% 

Σύνολο 500 Εταιρειών 12.013.894 100,0% 93.532.510 100,0% 

 

 

Διάγραμμα 3. Τομεακή Κατανομή των Εταιρειών Βάσει Κύκλου Εργασιών - 2018 
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4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 
 

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των βασικών δεικτών για κάθε έναν από τους 

προαναφερθέντες τομείς. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία και των προηγουμένων εκδόσεων, υπολογίσθηκαν 

οι δείκτες βάσει των ενοποιημένων μεγεθών για κάθε τομέα και όχι οι μέσοι αριθμητικοί δείκτες (μέσοι 

όροι των επί μέρους δεικτών των εταιρειών). 

• Όσον αφορά το δείκτη κερδοφορίας EBITDA, τις καλύτερες επιδόσεις το 2018 είχαν ο τομέας του 

Τουρισμού (37,9%) και εν συνεχεία των Λοιπών Υπηρεσιών (25,0%).  

• Με βάση την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (δείκτης ROE), πρώτος αναδείχθηκε ο τομέας της 

Βιομηχανίας με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 16,9% το 2018 (από 17,3% το 2017). Με 

πολύ μικρή διαφορά ακολουθεί ο τομέας των Ασφαλειών με 16,4% το 2018 από 11,1% το 

προηγούμενο έτος.   

• Την υψηλότερη (συγκριτικά) σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζει το 2018 ο τομέας του 

Εμπορίου και τη χαμηλότερη ο τομέας των Λοιπών Υπηρεσιών. 

 
 Πίνακας 4. Μέσοι Δείκτες ανά Τομέα 

Τομέας 

ROE*  

2018 

(%) 

ROE*  

2017 

(%) 

Κερδοφορία 

EBITDA  

2018 (%) 

Κερδοφορία 

EBITDA 

2017 (%) 

Ξένα/Ιδια 

Κεφάλαια  

2018 

Ξένα/Ίδια 

Κεφάλαια  

2017  

Βιομηχανία 16,9 17,3 9,7 11,8 1,36 1,50 

Εμπόριο 15,0 11,8 4,7 4,5 2,02 1,84 

Τουρισμός 13,0 10,9 37,9 37,1 1,39 1,36 

Τράπεζες-

Factoring** 
3,8 -0,7 16,2 0,7 NC NC 

Ασφάλειες** 16,4 11,1 17,6 13,6 NC NC 

Λοιπές Υπηρεσίες 13,9 9,2 25,0 25,2 1,16 1,18 

    *ROE: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

    NC: Not Calculable – Μη υπολογίσιμο 

**Για τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες οι δείκτες υπολογίζονται βάσει του λογαριασμού Κέρδη προ 

Φόρων και Αποσβέσεων (EBTD, Earnings Before Tax and Depreciation) - βλέπε και παραδοχές. 

 

 

 

5. ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΡΔΩΝ EBITDA 
 

➢ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2018 με βάση τα  κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:  

 

 

 

 

 

 

Οι πέντε αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν από κοινού κέρδη EBITDA ύψους €1.453,7 εκατ. 

καλύπτοντας το 43,9% των συνολικών κερδών του τομέα.   

Η κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πλέον κερδοφόρους βιομηχανικούς κλάδους της 

κατάταξης, οι οποίοι για το 2018 ήταν οι εξής:  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                       

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.                                                                                                                                                                                    

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                             
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Πίνακας 5. Κορυφαίοι Βιομηχανικοί Κλάδοι Βάσει Κερδοφορίας - 2018 

Κλάδοι 
Κέρδη EBITDA 

(χιλ. €) 

Κύκλος Εργασιών 

(χιλ. €) 

Προϊόντα Πετρελαίου & Ανθρακα 1.041.639 16.315.241 

Είδη Διατροφής 464.746 4.354.888 

Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές 363.605 2.938.129 

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών 267.316 913.870 

Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά 232.407 2.138.205 

 

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 71,5%΄των συνολικών κερδών EBITDA και το 77,8% του 

συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα της Βιομηχανίας. 

 

➢ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:  

 

 

 

 

 

 

Οι πέντε αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους €431,3 εκατ., αποσπώντας μερίδιο 33,1% επί 

των συνολικών κερδών των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης. 

Η κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πέντε κορυφαίους εμπορικούς κλάδους:  

 

Πίνακας 6. Κορυφαίοι Εμπορικοί Κλάδοι Βάσει Κερδοφορίας - 2018 

Κλάδοι 
Κέρδη EBITDA 

(χιλ. €) 

Κύκλος Εργασιών 

(χιλ. €) 

Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα 306.970 7.989.727 

Διάφορα Είδη 268.729 1.275.773 

Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια 175.349 11.489.580 

Μεταφορικά Μέσα 115.939 1.713.921 

Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη 94.357 857.901 

 

 

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 73,8% των συνολικών κερδών EBITDA και το 84,6% του 

συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα του Εμπορίου. 

 

 

 

 

 

 

➢ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ (εκτός Τραπεζών - Factoring, Ασφαλειών, Τουρισμού) 

JUMBO Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                     

ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε.                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                           
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Στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα  κέρδη 

EBITDA ήταν οι εταιρείες:  

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                                                                                                                                                                        

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                     

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 

Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.                                                                                                                                                            

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΑΔΜΗΕ" Α.Ε. 

 

Οι πέντε αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €1.859,5 εκατ. 

αποσπώντας μερίδιο 35,4% επί των συνολικών κερδών του τομέα παροχής λοιπών υπηρεσιών.  

 

Οι πέντε κορυφαίοι κλάδοι του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών για το 2018, βάσει της κλαδικής κατανομής 

κερδών, ήταν οι εξής: 

 

Πίνακας 7. Κορυφαίοι Κλάδοι Τομέα Λοιπών Υπηρεσιών Βάσει Κερδοφορίας - 2018 

Κλάδοι 
Κέρδη EBITDA 

(χιλ. €) 

Κύκλος Εργασιών 

(χιλ. €) 

Τηλεπικοινωνίες 1.223.322 3.616.863 

Ενέργεια - Νερό 1.125.121 4.256.432 

Υπηρεσίες Μεταφορών 966.063 2.050.631 

Ακίνητη Περιουσία 390.290 462.338 

Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 318.024 4.075.563 

 

Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 76,5% των συνολικών κερδών EBITDA και το 68,7% του 

συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα παροχής λοιπών υπηρεσιών. 

 

➢ Τράπεζες – Εταιρείες Factoring 

 

Στη φετινή κατάταξη των Business Leaders συμμετέχουν εννέα τράπεζες, ωστόσο καθοριστική είναι η 

συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.3, η οποία ανεδείχθη «πρωταθλήτρια» κερδών συνολικά, εφόσον 

κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 500 Business Leaders. Πέραν αυτών, στην κατάταξη περιλαμβάνονται 

και τέσσερεις εταιρείες factoring. Η κορυφαία πεντάδα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιχειρήσεις:  

 

ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                           

EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                       

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                         

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                         

EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι πέντε αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €905,4 εκατ., 

καλύπτοντας μερίδιο 89,9% επί των συνολικών κερδών του εν λόγω τομέα.  

                                                 
3 Η συγκεκριμένη τράπεζα καλύπτει μερίδιο της τάξης του 67%  επί των συνολικών κερδών EBITDA του εν λόγω τομέα, το 2018. 
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➢ Ασφάλειες 

Στον τομέα των Ασφαλειών, στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν 

οι εταιρείες: 

 

EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ.                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΘΝΙΚΗ, Η, Α.Ε.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                                                                                                

EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.                                                                                                                                                                                                                                        

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                

METLIFE Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

 

Οι εταιρείες αυτές με κέρδη €329,2 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 67% των συνολικών κερδών EBITDA 

του τομέα. 

 

 Τέλος, στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι οι εξής: 

 

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.                                                                                                                                                                                                                                  

OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. 

ΣΑΝΗ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                  

Τ.Ε. ΜΕΣ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A.E. 

LEASEPLAN HELLAS A.E.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Οι εταιρείες αυτές με κέρδη €278,1 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 43,2% των συνολικών κερδών EBITDA 

του τομέα. 

 

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 200 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 
Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο 

κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών. Για 

την κατάταξή τους χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ακριβώς κριτήριο, δηλαδή τα κέρδη EBITDA. Σημειώνεται ότι 

43 όμιλοι της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και έχουν αντικατασταθεί από 

άλλους ομίλους. Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 48 Όμιλοι 

διακρίνονται ανελλιπώς ως "Business Leaders in Greece", από το 2009 έως και το 2018. 

 

Από τους ενοποιημένους ισολογισμούς  των ομίλων για την τελευταία χρήση, διαπιστώνεται αύξηση των 

συνολικών κερδών EBITDA κατά 6,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα 

μειώθηκε κατά 8,9%.4 Μειωμένα εμφανίζονται και τα συνολικά ίδια κεφάλαια (-5,3%), ενώ ο συνολικός 

κύκλος εργασιών των 200 ομίλων διευρύνθηκε κατά 10,2%.  

 

Πίνακας 8. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 200 Πλέον Κερδοφόρων Επιχειρηματικών Ομίλων  

                                                 
4 Από τους 200 ομίλους της κατάταξης, 65 όμιλοι παρουσίασαν επιδείνωση στο τελικό καθαρό αποτέλεσμα το 2018 σε σχέση 

με το 2017.  
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(ποσά σε χιλ. €) 

Βασικά Μεγέθη  2018 2017 
Μεταβολή  

  

Σύνολο κύκλου εργασιών 78.396.691 71.115.362 10,2% 

Σύνολο κερδών EBITDA 9.024.122 8.438.126 6,9% 

Σύνολο κερδών προ φόρων 4.512.205 4.954.448 -8,9% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 46.336.553 48.916.648 -5,3% 

 

Ομοίως και σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, διαπιστώνεται η καθοριστική συμμετοχή μιας μικρής 

ομάδας στο σύνολο, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) το 62,8% των κερδών 

EBITDA, το 55,6% του κύκλου εργασιών καθώς και το 62,3% των προ φόρου κερδών που 

πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2018.   

 

Κορυφαίοι  όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2018 ανεδείχθησαν οι εξής: 

 

• όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.  

• όμιλος εταιρειών  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

• όμιλος εταιρειών  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

• όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

• όμιλος εταιρειών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

Εν κατακλείδι, από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε 

συνθήκες χαμηλών αλλά θετικών ρυθμών μεταβολής τα τελευταία δύο χρόνια, έχει επιδράσει θετικά στον 

ελληνικό εταιρικό τομέα, ο οποίος έχει επιτύχει αξιόλογες επιδόσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα των 

κορυφαίων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση κατέγραψαν σημαντική βελτίωση και 

το 2018. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας αλλά και η διεύρυνση του 

κύκλου εργασιών τους, καταγράφοντας υψηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 

του συνόλου των ελληνικών εταιρειών.  

 

Η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η διατήρηση της ελληνικής οικονομίας σε 

αναπτυξιακό ρυθμό, δημιουργούν μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Οι πλέον δυναμικές ελληνικές 

επιχειρήσεις αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης τους στην 

αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, στοχεύοντας συνεχώς σε υψηλότερες επιδόσεις. Η 

συμβολή αυτών των επιχειρήσεων στην ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι σίγουρα 

καθοριστική.   
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O όμιλος εταιρειών ICAP – με 1.100 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Β2Β Υπηρεσιών στην 
Ελλάδα, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της 
Global Finance το 2007, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και 
προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, 
Management Consulting και People & Employment Solutions. 
 
Λογότυπο ομίλου εταιρειών ICAP: http://dir.icap.gr/mailimages/PublishingServer/ICAPGroup.jpg  
 
Φωτογραφία του Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου εταιρειών 
ICAP: http://dir.icap.gr/mailimages/PublishingServer/Nikitas_Konstantellos.JPG 
 
 
 
Περισσότερες Πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP 
Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Manager 
T: 210 7200 495, 210 7200 000 | M: 6936 735143  
| fsideri@icap.gr | pr@icap.gr  
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