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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ 2017 

 

 

υνοπτική ενοποιημζνη κατάςταςη λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων 

 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 3.721.311 3.119.198 

Μικτό κζρδοσ 349.597 287.555 

Μικτό κζρδοσ (%) 9,4% 9,2% 

a-Μικτό κζρδοσ 325.140 295.077 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 8,7% 9,5% 

EBITDA 302.546 231.680 

EBITDA (%) 8,1% 7,4% 

a-EBITDA 284.207 249.538 

a-EBITDA (%) 7,6% 8,0% 

EBIT 167.452 110.052 

EBIT (%) 4,5% 3,5% 

a-EBIT 149.114 127.910 

a-EBIT (%) 4,0% 4,1% 

Καθαρά χρηματοοικονομικά ζξοδα -110.432 -102.056 

Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ 56.839 6.756 

Κακαρό περικϊριο  προ φόρου ειςοδιματοσ (%) 1,5% 0,2% 

Κζρδη/Ηημιζσ (-) 83.794 -6.930 

Κζρδη/Ηημιζσ (-) που κατανζμονται ςτουσ μετόχουσ τησ μητρικήσ 73.680 -6.383 

 
- Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 

- Τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεςμάτων και ςυνολικών αποςβζςεων (EBITDA), τα κζρδθ προ 

φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμάτων (EBIT), το a-EBITDA, τo α-ΕΒΙΤ και ο κακαρόσ δανειςμόσ 

κεωροφνται εναλλακτικοί δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ (ΕΜΑ). Για τουσ οριςμοφσ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, 

ανατρζξτε ςτθν ενότθτα για τα ΕΜΑ. 
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υνοπτική ενοποιημζνη κατάςταςη οικονομικήσ θζςησ  

 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ     

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.743.632 1.783.156 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 165.247 155.553 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 76.830 71.213 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό 1.985.709 2.009.922 

Αποκζματα 1.005.867 857.419 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 509.740 576.187 

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 168.239 171.784 

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 14.534 10.898 

Κυκλοφοροφν ενεργητικό 1.698.380 1.616.288 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 3.684.089 3.626.210 

ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ  1.229.218 1.148.239 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ     

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 718.716 804.723 

Αναβαλλόμενθ φορολογία 98.312 147.763 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 96.801 94.043 

φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων 913.829 1.046.529 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 977.071 894.491 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 544.414 506.804 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 19.557 30.148 

φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων 1.541.041 1.431.442 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 2.454.871 2.477.971 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 3.684.089 3.626.210 
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Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου αλουμινίου ζχει ωσ εξισ: 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 1.206.018 1.078.173 

Μικτό κζρδοσ 116.887 101.351 

Μικτό κζρδοσ (%) 9,7% 9,4% 

a-Μικτό κζρδοσ 93.296 98.874 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 7,7% 9,2% 

EBITDA 125.389 108.086 

EBITDA (%) 10,4% 10,0% 

a-EBITDA 102.423 104.265 

a-EBITDA (%) 8,5% 9,7% 

EBIT 69.260 57.600 

EBIT (%) 5,7% 5,3% 

a-EBIT 46.293 53.779 

a-EBIT (%) 3,8% 5,0% 

Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ 52.022 36.114 

 

-  Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου χαλκοφ ζχει ωσ εξισ: 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 930.804 751.340 

Μικτό κζρδοσ 76.128 55.252 

Μικτό κζρδοσ (%) 8,2% 7,4% 

a-Μικτό κζρδοσ 64.655 50.324 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 6,9% 6,7% 

EBITDA 58.084 36.298 

EBITDA (%) 6,2% 4,8% 

a-EBITDA 46.553 31.900 

a-EBITDA (%) 5,0% 4,2% 

EBIT 44.232 25.274 

EBIT (%) 4,8% 3,4% 

a-EBIT 32.700 20.876 

a-EBIT (%) 3,5% 2,8% 

Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ 19.539 248 

 
-  Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 
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Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου χάλυβα ζχει ωσ εξισ: 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 765.243 546.769 

Μικτό κζρδοσ 70.656 45.584 

Μικτό κζρδοσ (%) 9,2% 8,3% 

a-Μικτό κζρδοσ 76.997 54.394 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 10,1% 9,9% 

EBITDA 71.191 40.885 

EBITDA (%) 9,3% 7,5% 

a-EBITDA 75.156 48.727 

a-EBITDA (%) 9,8% 8,9% 

EBIT 35.956 8.604 

EBIT (%) 4,7% 1,6% 

a-EBIT 39.922 16.446 

a-EBIT (%) 5,2% 3,0% 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 3.315 -22.468 

 

- Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 

 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου ςωλήνων χάλυβα1 ζχει ωσ 

εξισ: 

  

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 294.991 293.368 

Μικτό κζρδοσ 23.511 33.174 

Μικτό κζρδοσ (%) 8,0% 11,3% 

a-Μικτό κζρδοσ 23.726 33.472 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 8,0% 11,4% 

EBITDA 11.489 27.592 

EBITDA (%) 3,9% 9,4% 

a-EBITDA 20.645 27.496 

a-EBITDA (%) 7,0% 9,4% 

EBIT 2.332 18.972 

EBIT (%) 0,8% 6,5% 

a-EBIT 11.489 18.876 

a-EBIT (%) 3,9% 6,4% 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ -8.149 7.725 

 
-  Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 

- 
 (1)

: Τα ποςά που παρουςιάηονται για τουσ κλάδουσ καλωδίων και ςωλινων χάλυβα τθσ Viohalco δεν είναι ίδια με τα ποςά 

των αντίςτοιχων κλάδων ςτο δελτίο τφπου τθσ Cenergy Holdings, κυγατρικισ τθσ Viohalco, κυρίωσ για τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

• Λογιςτικζσ εγγραφζσ ενοποίθςθσ ι διεταιρικζσ απαλοιφζσ. 
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• Οι κλάδοι καλωδίων και ςωλινων χάλυβα τθσ Viohalco περιλαμβάνουν επίςθσ αποτελζςματα που προζρχονται 

από εμπορικζσ κυγατρικζσ, ςτισ οποίεσ δεν ςυμμετζχει θ Cenergy Holdings. 

• Η Cenergy Holdings ζχει προχωριςει ςε πρόωρθ εφαρμογι του ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβάςεισ με Πελάτεσ». 

 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου καλωδίων1 ζχει ωσ εξισ: 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 407.971 381.492 

Μικτό κζρδοσ 33.984 30.477 

Μικτό κζρδοσ (%) 8,3% 8,0% 

a-Μικτό κζρδοσ 38.152 36.295 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 9,4% 9,5% 

EBITDA 30.297 26.629 

EBITDA (%) 7,4% 7,0% 

a-EBITDA 33.246 32.252 

a-EBITDA (%) 8,1% 8,5% 

EBIT 17.452 15.049 

EBIT (%) 4,3% 3,9% 

a-EBIT 20.402 20.671 

a-EBIT (%) 5,0% 5,4% 

Ηημιζσ  προ φόρου ειςοδήματοσ -4.459 -5.882 

 
- Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ωσ  προσ τον κφκλο εργαςιών 

- 
 (1)

: Τα ποςά που παρουςιάηονται για τουσ κλάδουσ καλωδίων και ςωλινων χάλυβα τθσ Viohalco δεν είναι ίδια με τα ποςά 

των αντίςτοιχων κλάδων ςτο δελτίο τφπου τθσ Cenergy Holdings, κυγατρικισ τθσ Viohalco, κυρίωσ για τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

• Λογιςτικζσ εγγραφζσ ενοποίθςθσ ι διεταιρικζσ απαλοιφζσ. 

• Οι κλάδοι καλωδίων και ςωλινων χάλυβα τθσ Viohalco περιλαμβάνουν επίςθσ αποτελζςματα που προζρχονται 

από εμπορικζσ κυγατρικζσ, ςτισ οποίεσ δεν ςυμμετζχει θ Cenergy Holdings. 

• Η Cenergy Holdings ζχει προχωριςει ςε πρόωρθ εφαρμογι του ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβάςεισ με Πελάτεσ». 

 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ ςυνοψίηει τα πιο ςθμαντικά ακίνθτα του κλάδου ανάπτυξθσ ακινιτων: 

 
 

ΑΚΙΝΘΣΟ 

 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

 

,000 m² 
(1) 

 

Εμπορικό Κζντρο River West-IKEA Λεωφόροσ Κθφιςοφ 96, Αιγάλεω, Ελλάδα 124,2 

Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens Πλατεία Καραϊςκάκθ, Ακινα, Ελλάδα 23,5 

Βιομηχανικά κτίρια και γραφεία (πρώην εργοςτάςιο BIC) Οινόφυτα, Ελλάδα 10,4 

Εμπορικό Πάρκο Mare West  Κόρινκοσ, Ελλάδα 14,2 

Κτίρια γραφείων Λεωφόροσ Κθφιςίασ 115, Ακινα, Ελλάδα 38,9 

υγκρότημα γραφείων Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 57, Χαλάνδρι, Ελλάδα 6,9 

Κτίρια γραφείων Αποςτολοποφλου 26, Χαλάνδρι, Ελλάδα 10,9 

Κτίρια γραφείων Λεωφόροσ Nikola Vaptzarov 53A, Σόφια, Βουλγαρία 7,3 

 

(1) αναφζρεται ςτθ δομθμζνθ επιφάνεια 
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Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου ανάπτυξησ ακινήτων ζχει 

ωσ ακολοφκωσ: 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 9.159 6.544 

Μικτό κζρδοσ 3.493 626 

Μικτό κζρδοσ (%) 38,1% 9,6% 

a-Μικτό κζρδοσ 3.493 626 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 38,1% 9,6% 

EBITDA 5.565 -6.492 

EBITDA (%) 60,8% -99,2% 

a-EBITDA 5.565 1.530 

a-EBITDA (%) 60,8% 23,4% 

EBIT 1.298 -10.102 

EBIT (%) 14,2% -154,4% 

a-EBIT 1.298 -2.080 

a-EBIT (%) 14,2% -31,8% 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 112 -10.659 

 
-  Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων του κλάδου ανακφκλωςησ ζχει ωσ 

εξισ: 

 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 66.005 44.702 

Μικτό κζρδοσ 19.024 15.140 

Μικτό κζρδοσ (%) 28,8% 33,9% 

a-Μικτό κζρδοσ 18.915 15.140 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 28,7% 33,9% 

EBITDA 6.896 4.136 

EBITDA (%) 10,4% 9,3% 

a-EBITDA 6.728 4.324 

a-EBITDA (%) 10,2% 9,7% 

EBIT 4.179 1.295 

EBIT (%) 6,3% 2,9% 

a-EBIT 4.011 1.483 

a-EBIT (%) 6,1% 3,3% 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 1.672 -913 

 
-  Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 
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Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Ζςοδα 41.121 16.811 

Μικτό κζρδοσ 5.914 5.950 

Μικτό κζρδοσ (%) 14,4% 35,4% 

a-Μικτό κζρδοσ 5.907 5.950 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 14,4% 35,4% 

EBITDA -6.365 -5.455 

EBITDA (%) -15,5% -32,5% 

a-EBITDA -6.108 -957 

a-EBITDA (%) -14,9% -5,7% 

EBIT -7.258 -6.640 

EBIT (%) -17,7% -39,5% 

a-EBIT -7.001 -2.142 

a-EBIT (%) -17,0% -12,7% 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ -7.212 2.589 

 
-  Όλα τα ποςοςτά υπολογίηονται ζναντι του κφκλου εργαςιών 

 

 

 

Οικονομικό ημερολόγιο 

 

Θμερομθνία Δθμοςίευςθ/Γεγονόσ 

15 Μαΐου 2018 
Παρουςίαςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων 2017 ςτουσ 

αναλυτζσ (Χρθματιςτιριο Ακθνϊν) 

29 Μαΐου 2018 Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ 2018 

27 επτεμβρίου 2018 Εξαμθνιαία αποτελζςματα 2018 
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Παράρτημα A – Ενοποιημζνη κατάςταςη λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων 

 

    Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ   2017   2016 

          

Ζςοδα   3.721.311   3.119.198 

Κόςτοσ πωλθκζντων   -3.371.713   -2.831.643 

Μικτό Κζρδοσ   349.597   287.555 

          

Ζξοδα διάκεςθσ   -66.351   -65.197 

Ζξοδα διοίκθςθσ   -109.773   -105.188 

Λοιπά ζςοδα/ ζξοδα   -6.021   -7.118 

Λειτουργικό αποτζλεςμα (ΕΒΙΣ)    167.452   110.052 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα   2.019   10.367 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα   -112.451   -112.423 

Καθαρά  χρηματοοικονομικά ζςοδα / ζξοδα 
(-)   -110.432   -102.056 

Κζρδθ / Ηθμιζσ (-) από ςυγγενείσ 
επιχειριςεισ   

-181   -1.240 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ   56.839   6.756 

 Φόροσ ειςοδιματοσ   26.956   -13.685 

Κζρδη / Ηημιζσ (-)    83.794   -6.930 

        

          

Κζρδη / Ηημίεσ (-) αποδιδόμενα ςε:     

Μετόχουσ τθσ μθτρικισ   73.680   -6.383  

Δικαιϊματα μειοψθφίασ   10.114   -546  

    83.794   -6.930  

           

Κζρδη ανά μετοχή (ςε ευρώ ανά μετοχή)          

           

Βαςικά και μειωμζνα   0,28   -0,03  
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Πληροφορίεσ ανά κλάδο 

 

2017 Αλουμίνιο Χαλκόσ Καλώδια Χάλυβασ 
ωλήνεσ 
χάλυβα 

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

Ανακφκλωςη 
Άλλεσ 

δραςτηριότητεσ 
φνολο 

Ζςοδα 1.206.018 930.804 407.971 765.243 294.991 9.159 66.005 41.121 3.721.311 

Μικτό Κζρδοσ 116.887 76.128 33.984 70.656 23.511 3.493 19.024 5.914 349.597 

Λειτουργικό αποτζλεςμα 
(ΕΒΙΣ)  

69.260 44.232 17.452 35.956 2.332 1.298 4.179 -7.258 167.452 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 489 8 700 395 9 1 11 406 2.019 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα -17.852 -24.551 -22.612 -32.477 -10.893 -1.188 -2.519 -360 -112.451 

Κζρδθ / Ηθμιζσ (-) από 
ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

125 -150 - -560 402 - - - -181 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ 
φόρου ειςοδήματοσ 

52.022 19.539 -4.459 3.315 -8.149 112 1.672 -7.212 56.839 

 Φόροσ ειςοδιματοσ -15.485 14.292 594 23.114 6.370 -453 -471 -1.006 26.956 

Κζρδη / Ηημιζσ (-)  36.537 33.831 -3.865 26.428 -1.779 -341 1.201 -8.218 83.794 

          

2016 Αλουμίνιο Χαλκόσ Καλώδια Χάλυβασ 
ωλήνεσ 
χάλυβα 

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

Ανακφκλωςη 
Άλλεσ 

δραςτηριότητεσ 
φνολο 

Ζςοδα 1.078.173 751.340 381.492 546.769 293.368 6.544 44.702 16.811 3.119.198 

Μικτό Κζρδοσ 101.351 55.252 30.477 45.584 33.174 626 15.140 5.950 287.555 

Λειτουργικό αποτζλεςμα 
(ΕΒΙΣ)  

57.600 25.274 15.049 8.604 18.972 -10.102 1.295 -6.640 110.052 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 134 445 163 1.063 453 51 7 8.052 10.367 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα -21.869 -25.458 -21.093 -31.691 -10.666 -608 -2.215 1.178 -112.423 

Κζρδθ / Ηθμιζσ (-) από 
ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

250 -12 - -444 -1.034 - - - -1.240 

Κζρδη / Ηημιζσ (-) προ 
φόρου ειςοδήματοσ 

36.114 248 -5.882 -22.468 7.725 -10.659 -913 2.589 6.756 

 Φόροσ ειςοδιματοσ -11.432 -823 -2.805 3.830 -3.791 5.922 -328 -4.258 -13.685 

Κζρδη / Ηημιζσ (-)  24.683 -575 -8.687 -18.638 3.934 -4.737 -1.241 -1.668 -6.930 
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Παράρτημα B – Ενοποιημζνη κατάςταςη οικονομικήσ θζςησ 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017   2016 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ       
Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό       
Ενςϊματα πάγια 1.743.632   1.783.156 
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία και υπεραξία 26.531   24.657 
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 165.247   155.553 
Επενδφςεισ ςε επιχειριςεισ που ενοποιοφνται με κακαρι 
κζςθ 

16.956   17.594 

Λοιπζσ επενδφςεισ 7.949   7.658 
Παράγωγα 262   253 
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 6.346   6.320 
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 18.785   14.731 

  1.985.709   2.009.922 

Κυκλοφοροφν ενεργητικό       
Αποκζματα 1.005.867   857.419 
Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 509.740   576.187 
Παράγωγα 7.606   7.933 
Περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ 4.223   - 
Λοιπζσ επενδφςεισ 1.624   1.633 
Προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ 1.082   1.332 
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 168.239   171.784 

  1.698.380   1.616.288 

φνολο ενεργητικοφ 3.684.089  3.626.210 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Κεφάλαια αποδιδόμενα εισ μετόχουσ τησ εταιρείασ     
Μετοχικό κεφάλαιο 141.894   141.894 
Αποκεματικό υπζρ το άρτιο 457.571   457.571 
Αποκεματικό ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν -24.535   -18.847 
Λοιπά αποκεματικά  415.424   395.563 
Κζρδθ/ηθμιζσ (-) εισ νζον 116.279   81.525 

  1.106.633   1.057.706 
Δικαιϊματα μειοψθφίασ 122.586   90.533 

φνολο ιδίων κεφαλαίων 1.229.218   1.148.238 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ       
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ       
Δάνεια 718.716   804.723 
Παράγωγα 1.281   4.366 
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία 

29.724   26.868 

Επιχορθγιςεισ 43.088   46.468 
Προβλζψεισ 4.416   3.863 
Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 18.292   12.477 
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 98.312   147.763 

  913.829   1.046.529 

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ       
Δάνεια 977.071   894.491 
Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 544.414   506.804 
Υποχρζωςθ από φόροuσ 10.029   19.875 
Παράγωγα 8.878   9.858 
Προβλζψεισ 650   415 

  1.541.041   1.431.442 

φνολο υποχρεώςεων 2.454.871   2.477.971 

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώςεων 3.684.089   3.626.210 
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Παράρτημα Γ – Εναλλακτικά μζτρα απόδοςησ (ΕΜΑ) 

Ειςαγωγή 

Θ διοίκθςθ τθσ VIOHALCO ζχει υιοκετιςει, παρακολουκεί και υποβάλλει εςωτερικζσ και εξωτερικζσ αναφορζσ για 

ΕΜΑ των αποτελεςμάτων, δθλαδι κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν 

αποςβζςεων (EBITDA), κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων (EBIT), 

αναπροςαρμοςμζνο μικτό κζρδοσ (α-Μικτό κζρδοσ), αναπροςαρμοςμζνο EBITDA(α-EBITDA) και αναπροςαρμοςμζνο 

EBIT (α-EBIT), με το ςκεπτικό ότι αποτελοφν κατάλλθλα μζτρα που αποτυπϊνουν τθν υποκείμενθ απόδοςθ των 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Αυτά τα ΕΜΑ αποτελοφν επίςθσ κφριουσ δείκτεσ επιδόςεων βάςει των οποίων θ 

Viohalco καταρτίηει, παρακολουκεί και αξιολογεί τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ και τα μακροπρόκεςμα (5ετι) 

προγράμματά τθσ. Ωςτόςο, πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα αναπροςαρμοςμζνα ςτοιχεία δεν πρζπει να κεωροφνται μθ 

λειτουργικά ι μθ επαναλαμβανόμενα.  

Όςον αφορά τουσ λογαριαςμοφσ του Ιςολογιςμοφ, θ διοίκθςθ τθσ VIOHALCO παρακολουκεί και αναφζρει το μζτρο 

του κακαροφ δανειςμοφ.  

Γενικοί οριςμοί 

Κζρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεςμάτων και ςυνολικών αποςβζςεων (EBITDA) 

Ωσ EBITDA ορίηονται τα ζςοδα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ πριν από: 

• φόρουσ ειςοδιματοσ, 

• μερίδιο κερδϊν/ηθμιϊν από ςυγγενείσ επιχειριςεισ, μετά από φόρουσ 

• κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα, 

• ςυνολικζσ αποςβζςεισ 

 

Κζρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμάτων (EBIT) 

Ωσ EBIT ορίηονται τα ζςοδα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ πριν από: 

• φόρουσ ειςοδιματοσ, 

• μερίδιο κερδϊν/ηθμιϊν από ςυγγενείσ επιχειριςεισ, μετά από φόρουσ 

• κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα, 

 

α- EBITDA 

Τα α-EBITDA ορίηονται ωσ ζςοδα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ πριν από: 

• φόρουσ ειςοδιματοσ, 

• κακαρά ζξοδα τόκων, 

• ςυνολικζσ αποςβζςεισ 

όπωσ αναπροςαρμόςτηκαν για να μην περιλαμβάνουν: 

• τθ χρονικι υςτζρθςθ ςτθν τιμι μετάλλων, 

• ζξοδα αναδιάρκρωςθσ, 

• ζκτακτα ζξοδα αδράνειασ, 

• απομείωςθ / αντιλογιςμό απομείωςθσ ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
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• απομείωςθ / αντιλογιςμό απομείωςθσ επενδφςεων, 

• μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ από παράγωγα και από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, 

• κζρδθ/ηθμίεσ από πωλιςεισ ενςϊματων ςτοιχείων, άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων και επενδφςεων, 

• ζκτακτα δικαςτικά ζξοδα και πρόςτιμα,  

• ζκτακτεσ προβλζψεισ για απαιτιςεισ μαηί με τα αντίςτοιχα ζςοδα από αςφαλίςεισ και 

• λοιπά ζκτακτα ι αςυνικθ ποςά 

 

α-EBIT 

Τα α-EBIT ορίηονται ωσ ειςόδθμα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ πριν από: 

• φόρουσ ειςοδιματοσ, 

• κακαρά ζξοδα τόκων, 

όπωσ αναπροςαρμόςτθκαν για να μθν περιλαμβάνουν ςτοιχεία ίδια με αυτά των α-EBITDA 

 

α-Μικτό κζρδοσ 

Ωσ α-Μικτό κζρδοσ ορίηεται το μικτό κζρδοσ όπωσ αναπροςαρμόςτθκε για να μθν περιλαμβάνει: 

• τθ χρονικι υςτζρθςθ ςτθν τιμι μετάλλων, 

• ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (εάν περιλαμβάνονται ςτο μικτό κζρδοσ), 

• ζκτακτα ζξοδα αδράνειασ, 

• λοιπά ζκτακτα ι αςυνικθ ποςά (εάν περιλαμβάνονται ςτο μικτό κζρδοσ) 

 

Θ προςοχι των αναγνωςτϊν εφιςτάται ςτο γεγονόσ ότι τα EBITDA και τα EBIT αντιπροςωπεφουν κακαρά 

χρθματοοικονομικά ζξοδα ενϊ τα α-EBITDA και τα α-EBIT αντιπροςωπεφουν κακαρά ζξοδα τόκων. 

 

Καθαρόσ δανειςμόσ 

Ο καθαρόσ δανειςμόσ ορίηεται ωσ το ςφνολο: 

• μακροπρόκεςμων δανείων, 

• βραχυπρόκεςμων δανείων, 

Μείον:  

• Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα.  

 

 

 

 

 

 

Υστζρηση τιμής μετάλλων 
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Θ υςτζρηςη τιμήσ μετάλλων είναι θ επίδραςθ ςτα αποτελζςματα που προκφπτει από διακυμάνςεισ των τιμϊν αγοράσ 

των υποκείμενων μετάλλων (ςιδθροφχα και μθ ςιδθροφχα) που χρθςιμοποιοφν οι κυγατρικζσ τθσ VIOHALCO ωσ 
πρϊτεσ φλεσ ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ τουσ.  

 

Θ υςτζρηςη τιμήσ μετάλλων προκφπτει λόγω: 
(i) του χρονικοφ διαςτιματοσ που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν τιμολόγθςθ των αγορϊν μετάλλων, τθν κατοχι 

και επεξεργαςία των μετάλλων, και ςτθν τιμολόγθςθ τθσ πϊλθςθσ των τελικϊν αποκεμάτων ςτουσ 
πελάτεσ, 

(ii) τθσ επίδραςθσ του υπολοίπου αποκεμάτων κατά τθν αρχι τθσ περιόδου (το οποίο, με τθ ςειρά του, 
επθρεάηεται από τισ τιμζσ μετάλλων των προθγοφμενων περιόδων) ςτο ποςό που αναφζρεται ωσ Κόςτοσ 
Πωλθκζντων, λόγω τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ μεκόδου κοςτολόγθςθσ (π.χ. ςτακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ), 

(iii) οριςμζνων ςυμβάςεων πελατϊν που περιζχουν δεςμεφςεισ ςτακερϊν τιμϊν και ζχουν ωσ αποτζλεςμα 
τθν ζκκεςθ ςε μεταβολζσ των τιμϊν των μετάλλων για το χρονικό διάςτθμα από τθ ςτιγμι που ορίηεται θ 
τιμι πϊλθςθσ ζωσ τθ ςτιγμι τθσ πραγματικισ πϊλθςθσ. 

 

Οι περιςςότερεσ κυγατρικζσ τθσ VIOHALCO χρθςιμοποιοφν παράλλθλθ αντιςτοίχιςθ των αγορϊν και των πωλιςεων, ι 
παράγωγα μζςα, προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ επίδραςθ τθσ υςτζρθςθσ τιμισ μετάλλων ςτα αποτελζςματά 
τουσ. Ωςτόςο, κα υπάρχει πάντα κάποια επίδραςθ (κετικι ι αρνθτικι) ςτα αποτελζςματα, δεδομζνου ότι ςτουσ 
κλάδουσ των μθ ςιδθροφχων μετάλλων (δθλαδι αλουμίνιο, χαλκόσ και καλϊδια) μζροσ των αποκεμάτων 
αντιμετωπίηεται ωσ πάγιο (ελάχιςτο λειτουργικό απόκεμα) και δεν αντιςτακμίηεται και ςτον κλάδο των ςιδθροφχων 
μετάλλων (δθλαδι χάλυβασ και ςωλινεσ χάλυβα) δεν είναι δυνατι θ αντιςτάκμιςθ εμπορευμάτων. 

  

 

Πίνακεσ ςυμφωνίασ 

 

EBIT και EBITDA 

 

  
Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 

Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Κζρδη προ φόρων (όπωσ δημοςιεφονται ςτην Κατάςταςη Λογαριαςμοφ 
Αποτελεςμάτων) 

56.839 6.756 

Προςαρμογζσ για:     

Κζρδθ/ Ηθμιζσ (-) από ςυγγενείσ εταιρείεσ 181 1.240 

Κακαρό χρθματοοικονομικό αποτζλεςμα 110.432 102.056 

EBIT 167.452 110.052 

Προςαρμογή για:     

Αποςβζςεισ 135.093 121.628 

EBITDA 302.546 231.680 
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α-EBIT και α-EBITDA 

  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Κζρδη προ φόρων (όπωσ δημοςιεφονται ςτην Κατάςταςη 
Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων) 

56.839 6.756 

Προςαρμογζσ για:     

Κακαρά ζξοδα τόκων 109.134 106.917 

Υςτζρθςθ τιμισ μετάλλων -26.056 6.945 

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 99 2.820 

Μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ(-)/ηθμιζσ από υπόλοιπα ξζνων 
νομιςμάτων και παράγωγα (ςυναλλάγματοσ και μετάλλων) 

1.120 3.282 

Απομείωςθ/Αντιλογιςμόσ απομείωςθσ(-) πάγιων ςτοιχείων 
ενεργθτικοφ και επενδφςεων ςε ακίνθτα 

315 10.938 

Απομείωςθ/Αντιλογιςμόσ απομείωςθσ(-) ςυμμετοχϊν 111 - 

Ζκτακτεσ προβλζψεισ για απαιτιςεισ μαηί με τα αντίςτοιχα ζςοδα από 
αςφαλίςεισ 

8.883 -1.419 

Ζκτακτα δικαςτικά ζξοδα και πρόςτιμα / ζςοδα (-) 531 -902 

Κζρδθ (-)/ηθμιζσ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων, άυλων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και επενδφςεων ςε ακίνθτα  

-837 -540 

Αγορά ευκαιρίασ από εξαγορά - -7.319 

Λοιπά ζκτακτα ι αςυνικθ ζςοδα(-)/ζξοδα -1.025 432 

a-EBIT 149.114 127.910 

Προςαρμογή για:     

Αποςβζςεισ 135.093 121.628 

      

a-EBITDA 284.207 249.537 

 

 

α- Μικτό κζρδοσ  

  
Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 

Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Μικτό κζρδοσ (όπωσ δημοςιεφεται ςτην Κατάςταςη Λογαριαςμοφ 
Αποτελεςμάτων) 

349.597 287.555 

Προςαρμογζσ για:     

Υςτζρθςθ τιμισ μετάλλων -26.056 6.945 

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 99 - 

Μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ(-)/ηθμιζσ από υπόλοιπα ξζνων νομιςμάτων και 
παράγωγα (ςυναλλάγματοσ και εμπορευμάτων) 

1.500 232 

Ζκτακτα δικαςτικά ζξοδα και πρόςτιμα/ ζςοδα (-) - - 

Λοιπά ζκτακτα ι αςυνικθ ζςοδα(-)/ζξοδα - 344 

a-Μικτό Κζρδοσ 325.140 295.077 

 

Καθαρόσ δανειςμόσ 
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  Για τη χρήςη που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2017 2016 

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 718.716 804.723 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 977.071 894.491 

φνολο δανειςμοφ 1.695.787 1.699.214 

Μείον:     

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα -168.239 -171.784 

Καθαρόσ δανειςμόσ 1.527.548 1.527.430 

 

 

 

 

 


