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υνοπτική ενοποιημζνη κατάςταςη λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων 

                                 Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 2.185.828 1.835.629 

Μικτό κζρδοσ 191.439 191.041 

Μικτό κζρδοσ (%) 8,8% 10,4% 

a-Μικτό κζρδοσ 173.538 165.684 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 7,9% 9,0% 

EBITDA 169.297 169.735 

EBITDA (%) 7,7% 9,2% 

a-EBITDA 143.560 142.684 

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

EBIT 100.815 102.843 

EBIT (%) 4,6% 5,6% 

a-EBIT 75.078 75.792 

a-EBIT (%) 3,4% 4,1% 

Καθαρά χρηματοοικονομικά ζξοδα -54.742 -55.616 

Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ 45.947 46.565 

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

Κζρδη/Ζημιζσ (-) 40.214 29.764 

Κζρδη/Ζημιζσ (-) που κατανζμονται ςτουσ μετόχουσ τησ 

μητρικήσ 37.688 24.070 

 

υνοπτική ενοποιημζνη κατάςταςη οικονομικήσ θζςησ  

  τισ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30 Ιουνίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017 

Ενεργητικό     

Ενςϊματα πάγια 1.747.599 1.743.632 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 166.809 165.247 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 92.295 76.830 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό 2.006.703 1.985.709 

Αποκζματα 1.108.652 1.005.867 

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ (ςυμπ. υμβατικϊν 

περ.ςτοιχείων) 736.838 509.740 

Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 198.356 168.239 

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 17.345 14.534 

Κυκλοφοροφν ενεργητικό 2.061.191 1.698.380 

φνολο Ενεργητικοφ 4.067.894 3.684.089 

Κδια Κεφάλαια 1.267.621 1.229.218 

Τποχρεώςεισ     

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 744.598 718.716 

Αναβαλλόμενθ φορολογία 104.020 98.312 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 88.867 96.801 
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φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων 937.485 913.829 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 1.053.054 977.071 

Εμπορικζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ (ςυμπ. ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων) 787.439 544.414 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 22.296 19.557 

φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων 1.862.788 1.541.041 

φνολο Τποχρεώςεων 2.800.273 2.454.871 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώςεων 4.067.894 3.684.089 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο αλουμινίου                     Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 685.304 604.567 

Μικτό κζρδοσ 68.040 69.566 

Μικτό κζρδοσ (%) 9,9% 11,5% 

a-Μικτό κζρδοσ 58.242 51.420 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 8,5% 8,5% 

EBITDA 66.122 71.602 

EBITDA (%) 9,6% 11,8% 

a-EBITDA 56.423 52.666 

a-EBITDA (%) 8,2% 8,7% 

EBIT 37.214 43.907 

EBIT (%) 5,4% 7,3% 

a-EBIT 27.515 24.971 

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

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 26.431 35.269 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο χαλκοφ                             Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 544.860 476.838 

Μικτό κζρδοσ 44.193 44.913 

Μικτό κζρδοσ (%) 8,1% 9,4% 

a-Μικτό κζρδοσ 38.014 36.294 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 7,0% 7,6% 

EBITDA 31.322 33.256 

EBITDA (%) 5,7% 7,0% 

a-EBITDA 24.957 24.697 

a-EBITDA (%) 4,6% 5,2% 

EBIT 25.462 27.587 

EBIT (%) 4,7% 5,8% 

a-EBIT 19.097 19.028 

a-EBIT (%) 3,5% 4,0% 
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Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 15.711 15.327 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

 

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

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο χάλυβα                            Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 469.815 381.148 

Μικτό κζρδοσ 36.883 36.774 

Μικτό κζρδοσ (%) 7,9% 9,6% 

a-Μικτό κζρδοσ 34.739 39.700 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 7,4% 10,4% 

EBITDA 46.436 36.170 

EBITDA (%) 9,9% 9,5% 

a-EBITDA 34.027 38.075 

a-EBITDA (%) 7,2% 10,0% 

EBIT 28.069 17.623 

EBIT (%) 6,0% 4,6% 

a-EBIT 15.660 19.528 

a-EBIT (%) 3,3% 5,1% 

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 11.930 401 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο ςωλήνων χάλυβα 
(1)

                Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 220.968 127.732 

Μικτό κζρδοσ 16.546 13.311 

Μικτό κζρδοσ (%) 7,5% 10,4% 

a-Μικτό κζρδοσ 16.546 13.358 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 7,5% 10,5% 

EBITDA 13.908 12.299 

EBITDA (%) 6,3% 9,6% 

a-EBITDA 14.106 12.239 

a-EBITDA (%) 6,4% 9,6% 

EBIT 9.283 7.764 

EBIT (%) 4,2% 6,1% 

a-EBIT 9.480 7.703 

a-EBIT (%) 4,3% 6,0% 

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ 4.946 2.501 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

-(1): Τα ποσά που παρουσιάζομται για τους κλάδους καλωδίωμ και σωλήμωμ χάλυβα της Viohalco δεμ είμαι ίδια με τα ποσά 

τωμ αμτίστοιχωμ κλάδωμ στημ εμδιάμεση έκθεση της Cenergy Holdings, θυγατρικής της Viohalco, κυρίως για τους ακόλουθους 

λόγους: 

o Λογιστικές εγγραφές εμοποίησης ή διεταιρικές απαλοιφές. 

o Οι κλάδοι καλωδίωμ και σωλήμωμ χάλυβα της Viohalco περιλαμβάμουμ επίσης αποτελέσματα που προέρχομται από 

τις εμπορικές θυγατρικές, στις οποίες δεμ συμμετέχει η Cenergy Holdings. 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 
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υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο καλωδίων 
(1)

                              Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 222.202 197.577 

Μικτό κζρδοσ 16.027 15.078 

Μικτό κζρδοσ (%) 7,2% 7,6% 

a-Μικτό κζρδοσ 16.247 13.517 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 7,3% 6,8% 

EBITDA 10.709 12.995 

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

a-EBITDA 12.931 11.657 

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

EBIT 3.894 6.618 

EBIT (%) 1,8% 3,3% 

a-EBIT 6.116 5.280 

a-EBIT (%) 2,8% 2,7% 

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ -8.140 -4.412 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

-(1): Τα ποσά που παρουσιάζομται για τους κλάδους καλωδίωμ και σωλήμωμ χάλυβα της Viohalco δεμ είμαι ίδια με τα ποσά 

τωμ αμτίστοιχωμ κλάδωμ στημ εμδιάμεση έκθεση της Cenergy Holdings, θυγατρικής της Viohalco, κυρίως για τους ακόλουθους 

λόγους: 

o Λογιστικές εγγραφές εμοποίησης ή διεταιρικές απαλοιφές. 

o Οι κλάδοι καλωδίωμ και σωλήμωμ χάλυβα της Viohalco περιλαμβάμουμ επίσης αποτελέσματα που προέρχομται από 

τις εμπορικές θυγατρικές, στις οποίες δεμ συμμετέχει η Cenergy Holdings. 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο ανάπτυξησ ακινήτων                 Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 3.835 3.487 

Μικτό κζρδοσ 1.509 458 

Μικτό κζρδοσ (%) 39,4% 13,1% 

a-Μικτό κζρδοσ 1.509 458 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 39,4% 13,1% 

EBITDA 2.212 1.640 

EBITDA (%) 57,7% 47,0% 

a-EBITDA 2.212 1.690 

a-EBITDA (%) 57,7% 48,5% 

EBIT 68 -501 

EBIT (%) 1,8% -14,4% 

a-EBIT 68 -452 

a-EBIT (%) 1,8% -13,0% 

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ -648 -771 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη για τον κλάδο ανακφκλωςησ                             Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 
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Πωλήςεισ 28.567 31.053 

Μικτό κζρδοσ 7.551 11.054 

Μικτό κζρδοσ (%) 26,4% 35,6% 

a-Μικτό κζρδοσ 7.551 11.050 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 26,4% 35,6% 

EBITDA 2.057 3.930 

EBITDA (%) 7,2% 12,7% 

a-EBITDA 2.003 3.791 

a-EBITDA (%) 7,0% 12,2% 

EBIT 685 2.578 

EBIT (%) 2,4% 8,3% 

a-EBIT 632 2.438 

a-EBIT (%) 2,2% 7,9% 

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ -430 1.280 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

 

Θ ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ζχει ωσ εξισ: 

υνοπτικά ενοποιημζνα μεγζθη λοιπών δραςτηριοτήτων                            Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Πωλήςεισ 10.277 13.228 

Μικτό κζρδοσ 690 -113 

Μικτό κζρδοσ (%) 6,7% -0,9% 

a-Μικτό κζρδοσ 690 -113 

a-Μικτό κζρδοσ (%) 6,7% -0,9% 

EBITDA -3.468 -2.158 

EBITDA (%) -33,7% -16,3% 

a-EBITDA -3.099 -2.129 

a-EBITDA (%) -30,2% -16,1% 

EBIT -3.859 -2.733 

EBIT (%) -37,5% -20,7% 

a-EBIT -3.489 -2.704 

a-EBIT (%) -34,0% -20,4% 

Κζρδη / Ζημιζσ (-) προ φόρου ειςοδήματοσ -3.853 -3.031 

-Όλα τα ποσοστά δίμομται έμαμτι τωμ πωλήσεωμ 

 

Οικονομικό ημερολόγιο 
Θμερομθνία Δθμοςίευςθ / Γεγονόσ 

Δελτίο τφπου Ετιςιων Αποτελεςμάτων 2018 τθσ Viohalco 21 Μαρτίου 2019 

Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ 2019 28 Μαΐου 2019 

Εξαμθνιαία αποτελζςματα 2019 τθσ Viohalco 

 

30 επτεμβρίου 2019 
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ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΆ ΜΖΣΡΑ ΑΠΌΔΟΘ (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 (a-Μικτό κζρδοσ), αναπροςαρμοςμζνο EBITDA (a-EBITDA) και 

αναπροςαρμοςμζνο EBIT (a-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: 

• φόρο 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: 

• φόρο ειςοδιματοσ, 

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

• κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα, 

 

a- EBITDA 

Σα a-EBITDA ορίηονται ωσ ζςοδα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ πριν από: 

• φόρο 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 

 

a-EBIT 

Σα a-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 a-EBITDA 

 

a-Μικτό κζρδοσ 

Ωσ a-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 a-EBITDA και τα a-EBIT αντιπροςωπεφουν κακαρά ζξοδα τόκων. 

 

Καθαρόσ δανειςμόσ 

Ο καθαρόσ δανειςμόσ ορίηεται ωσ το ςφνολο: 

• μακροπρόκεςμων δανείων, 

• βραχυπρόκεςμων δανείων, 

Μείον:  

• Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα.  
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Υστζρηση τιμής μετάλλων 

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.  

 

Η 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. 
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Πίνακεσ ςυμφωνίασ 
 

EBIT και EBITDA 

 

   Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Κζρδη προ φόρων (όπωσ δημοςιεφονται ςτην Κατάςταςη Λογαριαςμοφ 

Αποτελεςμάτων) 
45.947 46.565 

Προςαρμογζσ για:     

Κζρδθ/ Ηθμιζσ (-) από ςυγγενείσ εταιρείεσ 127 662 

Κακαρό χρθματοοικονομικό αποτζλεςμα 54.742 55.616 

EBIT 100.815 102.843 

Προςαρμογή για:     

Αποςβζςεισ 68.482 66.892 

EBITDA 169.297 169.735 

 

a-EBIT και a-EBITDA 

 

   Για την περίοδο που ζληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Κζρδη προ φόρων (όπωσ δημοςιεφονται ςτην Κατάςταςη 

Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων) 
45.947 46.565 

Προςαρμογζσ για:     

Κακαρά ζξοδα τόκων 54.346 55.792 

Τςτζρθςθ τιμισ μετάλλων -17.734 -26.545 

Μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ(-)/ηθμιζσ από υπόλοιπα ξζνων 

νομιςμάτων και παράγωγα (ςυναλλάγματοσ και μετάλλων) 
334 1.083 

Απομείωςθ/Αντιλογιςμόσ απομείωςθσ(-) πάγιων ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και επενδφςεων ςε ακίνθτα 
36 -149 

Ζκτακτα δικαςτικά ζξοδα και πρόςτιμα / ζςοδα (-) 110 -  

Κζρδθ (-)/ηθμιζσ από τθν πϊλθςθ ενςϊματων, άυλων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και επενδφςεων ςε ακίνθτα  
-370 -958 

Εξωδικαςτικόσ διακανονιςμόσ 2.000 -  

Πϊλθςθ δικαιωμάτων EU ETS  -9.822 - 

Λοιπά ζκτακτα ι αςυνικθ ζςοδα(-)/ζξοδα 232 5 

a-EBIT 75.078 75.792 

Προςαρμογή για:     

Αποςβζςεισ 68.482 66.892 

a-EBITDA 143.560 142.684 
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a- Mικτό κζρδοσ  

 

  
Για την περίοδο που ζληξε την 

30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2018 2017 

Μικτό κζρδοσ (όπωσ δημοςιεφεται ςτην Κατάςταςη Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων) 191.439 191.041 

Προςαρμογζσ για:     

Τςτζρθςθ τιμισ μετάλλων -17.734 -26.545 

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

παράγωγα (ςυναλλάγματοσ και εμπορευμάτων) 
-167 1.188 

a-Μικτό Κζρδοσ 173.538 165.684 

 

Καθαρόσ δανειςμόσ 

 

   τισ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουνίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017 

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 744.598 718.716 

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 1.053.054 977.071 

φνολο δανειςμοφ 1.797.651 1.695.787 

Μείον:     

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα -198.356 -168.239 

Καθαρόσ δανειςμόσ 1.599.296 1.527.548 

 


