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Στο 4,4% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018
Στο 4,4% του ΑΕΠ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη
δημοσιότητα σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για σημαντική διεύρυνση σε σχέση με το 2017, όταν
διαμορφώθηκε στο 3,9%.
Σημειώνεται ότι ο επίσημος στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% του
ΑΕΠ το 2018, παρά τα ποσά που κατεβλήθησαν για το κοινωνικό μέρισμα και τα αναδρομικά των ειδικών
μισθολογίων στα τέλη του περασμένου έτους.
α στοιχεία αυτά στηρίζονται στον νέο Κανονισμό ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών
και βάσει αυτών το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2018, εκτιμάται στα 2 δισ. ευρώ ή 1,1% του
ΑΕΠ.
Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος σε ονομαστικές τιμές ήταν 334,6 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 181,1% του
ΑΕΠ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημαντικές ζημιές 542 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 2018
Σημαντικές ζημιές για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένων των μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης) ανακοίνωσε
προ ολίγου η ΔΕΗ για τη χρήση του 2018. Πρόκειται για αποτελέσματα που επηρεάζονται από τις υψηλές δαπάνες που προξενούν στην
εταιρεία οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων αλλά και των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ.
Τα μεγέθη που ανακοινώθηκαν για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες είναι:
* Κύκλος εργασιών 4,7416 δισ. ευρώ μειωμένος κατά 4,1%
* Λειτουργική κερδοφορία EBITDA 260,1 εκατ. ευρώ -44,5% (χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις)
* Λειτουργική κερδοφορία EBITDA 216,5 εκατ. ευρώ -73,9%
* Ζημιές προ φόρων 509,1 εκατ. ευρώ (αντί κερδών 145,3 εκατ. ευρώ)
* Ζημιές μετά από φόρους 542 εκατ. ευρώ (αντί κερδών 127,6 εκατ. ευρώ)
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ αρνητικοί παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα είναι η μείωση των πωλήσεων, λόγω μείωσης μεριδίου
αγοράς, η υψηλότερη δαπάνη για αγορές δικαιωμάτων CO2, η επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, ο σχηματισμός πρόβλεψης για
τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης.

Συνέχεια…..

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/
Στον αντίποδα
οι ζημιές που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν, αντιστροφή προβλέψεων 198,6 εκατ. ευρώ,
μείωση της χρέωσης προμηθευτών ΕΛΠΑΕ, μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών, αλλά και εφάπαξ
θετικές επιπτώσεις όπως η οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παλαιότερα έτη αλλά και η αναγνώριση
εσόδου για παλαιά ΥΚΩ.
Η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλίσει τις ανωτέρω επιπτώσεις στους καταναλωτές,
ανέφερε στη δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μ. Παναγιωτάκης, σημειώνοντας
ότι η διοίκηση θα δρομολογήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την αντιστροφή της μειωμένης
κερδοφορίας.
Τα μεγέθη της εταιρείας επιδεινώνονται και οι ζημιές είναι ακόμη μεγαλύτερες εάν συμπεριληφθούν και οι
διακοπτόμενες δραστηριότητες (Μελίτη και Μεγαλόπολη) Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ με τις
διακοπτόμενες δραστηριότητες έχουν ως εξής:
* Κύκλος εργασιών 4,7416 δισ. ευρώ μειωμένος κατά 4,5%
* Λειτουργική κερδοφορία EBITDA (χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις) 207,6 εκατ. ευρώ -60,6%
* Λειτουργική κερδοφορία EBITDA -94,2 εκατ. ευρώ
* Ζημιές προ φόρων 848,8 εκατ. ευρώ (αντί κερδών 270,4 εκατ. ευρώ)
* Ζημιές μετά από φόρους 903,8 εκατ. ευρώ (αντί κερδών 237,7 εκατ. ευρώ)
Aναλυτικά η ανακοίνωση:
Η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά € 198,6 εκατ. λόγω
αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων
€ 169,7 εκατ. το 2018 έναντι προβλέψεων € 28,9 εκατ. το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 21,4
εκατ. Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά € 157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών
για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019. Από το πλεόνασμα που
δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη
ΔΕΗ να ανέλθει στο ποσό των € 100 εκατ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά €
16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού. Στον
αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας
μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν
εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά € 137,9
εκατ.) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες "ΝΟΜΕ" (κατά € 151,6
εκατ.), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018. Στα
αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους € 109,5 εκατ. για
τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο
ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν € 32,7 εκατ. Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά
44,5% ή € 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία
ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017. Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα του 2018 έχουν
επηρεαστεί από τις παρακάτω εφάπαξ επιπτώσεις : - πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 148,8 εκατ.
η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και η θυγατρική
της ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της
αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων
με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (αρνητική επίπτωση) - οριστική
εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ. (θετική επίπτωση). Αντίστοιχα,
τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επηρεαστεί από την εφάπαξ θετική επίπτωση από την αναγνώριση εσόδου €
359,8 εκατ. που αφορούσε ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016. Λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω εφάπαξ
επιπτώσεις, το EBITDA του 2018 διαμορφώθηκε σε € 216,5 εκατ. έναντι € 828,8 εκατ. το 2017.
Στα
αποτελέσματα προ φόρων, εξαιρουμένων των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, καταγράφονται ζημίες ύψους €
465,5 εκατ. έναντι ζημιών € 214,5 εκατ. πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες
προ φόρων ανήλθαν σε € 509,1 εκατ. έναντι κερδών € 145,3 εκατ. και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε
€ 542 εκατ. έναντι κερδών € 127,6 εκατ. αντίστοιχα.
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II

22 Ag.
Ag. Theodoron
Theodoron Sq,
Sq, 105,61
105,61
Athens,
Athens, Greece
Greece
Tel.
Tel. +30
+30 210
210 3212947
3212947
Fax:
Fax: +30
+30 210
210 3314355
3314355

Ημερήσια Νέα

--

Πώληση της Links of London εξετάζει η Folli Follie
Η Folli Follie εξετάζει το σενάριο πώλησης της θυγατρικής Links of London στην προσπάθειά της να αποφύγει
τη χρεοκοπία, αναφέρει η βρετανική Telegraph σε σημερινό της δημοσίευμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η
Links of London την εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου ώστε να μειώσει τα κόστη της.
Στελέχη της βρετανικής θυγατρικής της Follie αναφέρουν ότι η εταιρία συνεργάζεται με την Deloitte σε ένα
πλάνο αναδιάρθρωσης, μετά την αύξηση των ιδίων πωλήσεων κατά 3% στο έτος μέχρι στιγμής, στην πρώτη
αύξηση που εμφανίζει την πρώτη τριετία.
Όπως αναφέρει η Telegraph, η εταιρία έχει προχωρήσει σε πλάνο αναδιάρθρωσης υπό τη νέα CEO Annia
Spiliopoulos, το οποίο περιλαμβάνει κλείσιμο 15 καταστημάτων στις ΗΠΑ, με αποχώρηση 85 εργαζομένων και
μεταφορά της έδρας ξανά στο Λονδίνο.
Αυτά τα μέτρα έχουν μειώσει τα κόστη της κατά 5 εκατ. λίρες ενώ η Links of London έχει εμφανίσει και
έκτακτη εξοικονόμηση 2 εκατ. λιρών από τη συγχώνευση των τμημάτων μάρκετινγκ και την
επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων.
Η Links of London στηρίζεται ακόμη οικονομικά από τη Folli Follie, η οποία έχει εμπλακεί σε λογιστικό
σκάνδαλο, λόγω της τεχνητής αύξησης των πωλήσεων της Ασίας κατά 890%, με την εταιρία να εμφανίζει
τελικώς ζημιές 45 εκατ. δολαρίων το 2017 αντί των ανακοινωμένων κερδών ύψους 316 εκατ. ευρώ. Η ελληνική
εταιρία εξετάζει στην παρούσα φάση πλάνο αναχρηματοδότησης με τους ομολογιούχους.
Πηγές της βρετανικής εφημερίδας αναφέρουν ότι η ελληνική εταιρία ενδέχεται να αποφασίσει τη διακοπή της
στήριξης, ξεκινώντας διαδικασία πώλησης της θυγατρικής ενώ η Links of London εξετάζει τις επιλογές της, σε
συνεργασία με την Deloitte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

FAZ: Αυξάνονται οι αντιδράσεις στο δ.σ. της Deutsche Bank για το ενδεχόμενο συγχώνευσης
με την Commerzbank
Η αντίσταση από το δ.σ. της Deutsche Bank στη συγχώνευση με την Commerzbank, έχει αυξηθεί τις
τελευταίες ημέρες, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, χωρίς να κατονομάζει
τις πηγές της.
Οι μεγάλοι μέτοχοι, όπως το Εμιράτο του Κατάρ, η Blackrock και ο κινεζικός όμιλος ΗΝΑ, θεωρούν ότι η
συγχώνευση είναι πολύ σύνθετη για να είναι επιτυχημένη, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι η Deutsche Bank αναμένεται να δώσει μια ενημέρωση για τις
συνομιλίες την Παρασκευή, όταν ανακοινώνει τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στη λιβανέζικη τράπεζα Audi το δίκτυο της ΕΤΕ στην Αίγυπτο
Τις τελευταίες κινήσεις για την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης που έχει δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών επιδιώκει η διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας πριν από την παρουσίαση από τον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά του πλάνου μετασχηματισμού του ομίλου στις 16 Μαΐου στο
Investors Day στο Λονδίνο.
Στο πλαίσιο αυτό, στην τελική ευθεία μπαίνει η πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία, Banca Romaneasca, στην EximBank, ενώ σήμερα το διοικητικό
συμβούλιο της ΕΤΕ πρόκειται να εγκρίνει τη μεταβίβαση του δικτύου των 17 καταστημάτων που διατηρεί η Εθνική Τράπεζα στην Αίγυπτο.
Η δραστηριότητα στην Αίγυπτο πωλείται στη λιβανέζικη τράπεζα Audi και η συναλλαγή αναμένεται ότι θα είναι σχετικά ουδέτερη ως προς τα κεφάλαια
της τράπεζας, ενισχύοντας οριακά τον δείκτη. Η διαδικασία πώλησης της δραστηριότητας στην Αίγυπτο είχε ξεκινήσει το 2018 και ενδιαφερόμενη
υπήρξε η λιβανέζικη τράπεζα, η οποία μπήκε στην αιγυπτιακή λιανική τραπεζική με την αγορά το 2006 των τριών υποκαταστημάτων της Cairo Far East
Bank SAE, έχοντας επεκτείνει μέχρι σήμερα το δίκτυό της στα 46 καταστήματα.
Κεφαλαιακά ουδέτερη θα είναι και η πώληση της Banca Romaneasca, που αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, στον βαθμό που ο όμιλος
της ΕΤΕ έχει πάρει τις αναγκαίες προβλέψεις από τη χρήση του 2018. Εως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να κλείσει και η πώληση της
θυγατρικής στην Κύπρο και πλέον βασική εκκρεμότητα παραμένει η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής που θα δρομολογηθεί το δεύτερο εξάμηνο του
έτους.
Στο πλαίσιο του πλάνου μετασχηματισμού που υλοποιεί η διοίκηση του ομίλου της ΕΤΕ δρομολογείται επίσης η τοποθέτηση του κ. Χρίστου
Χριστοδούλου ως νέου γενικού διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών (CFO) της τράπεζας, τοποθέτηση που θα πρέπει να λάβει προηγουμένως την έγκριση
του ΤΧΣ. Ο νέος CFO προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα Κύπρου, όπου διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος τον Νοέμβριο του 2017. Κατέχει επίσης
θέση γενικού διευθυντή στην NBG Greek Fund και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου και της Εθνικής
Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.
Η νέα διοικητική ομάδα στην Εθνική Τράπεζα αναμένεται να οριστικοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον κ. Ερνέστο
\
Παναγιώτου, στέλεχος
προερχόμενο από τη McKinsey, που αναλαμβάνει επικεφαλής στον στρατηγικό σχεδιασμό, και τον κ. Κώστα Αδαμόπουλο, που
αναλαμβάνει τον τομέα των πωλήσεων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής μείωσης των
κόκκινων δανείων. Επικεφαλής του τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναλαμβάνει η κ. Φωτεινή Ιωάννου.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των NPEs, από τα 15,4 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018 στα 4,3 δισ. ευρώ στα τέλη
του 2021. Το 2018 η τράπεζα μείωσε το απόθεμα των NPEs κατά 1,9 δισ. ευρώ και η προσπάθεια την προσεχή τριετία θα βασιστεί στον υψηλό δείκτη
κάλυψης που διαθέτει η τράπεζα και ο οποίος ξεπερνά το 59%. Σημαντικό μέρος της μείωσης τα επόμενα χρόνια, που υπολογίζεται στα 3,3 δισ. ευρώ, θα
προέλθει μέσα από τιτλοποιήσεις, ενώ οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων θα φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Εκτός από το χαρτοφυλάκιο Symbol, που περιλαμβάνει δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ και η ολοκλήρωση της
συναλλαγής αναμένεται μετά το Πάσχα, η Εθνική Τράπεζα δρομολογεί την πώληση του χαρτοφυλακίου Mirror, που περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια
χωρίς εξασφαλίσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει το δεύτερο εξάμηνο ένα ακόμη πακέτο δανείων με εξασφαλίσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ.
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Ο παγκόσμιος χάρτης του χρέους ….. Δεύτερη στον κόσμο η
Ελλάδα….
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