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Γειηίν Σύπνπ 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΟΤ 2020 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. 

 
 

 Έζνδα Νκίινπ ζηα €918 εθαη., κεησκέλα θαηά 3,0%, ιόγσ επίδξαζεο ηεο παλδεκίαο ζε νξηζκέλεο 
γξακκέο εζόδσλ 

 Αύμεζε πξνζαξκνζκέλνπ EBITDA (AL) θαηά 0,8% ιόγσ δξαζηηθήο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ 
εμόδσλ  

 Κείσζε εζόδσλ ζηελ Διιάδα θαηά 3,8%  
o Ρν lockdown νδήγεζε ζε κείσζε ησλ εζόδσλ από ππεξεζίεο θηλεηήο θαηά 8,8%, ζρεδόλ ην 

κηζό από απηό ιόγσ ππεξεζηώλ roaming  
o Κείσζε εζόδσλ από ππεξεζίεο ιηαληθήο ζηαζεξήο θαηά 0,9%, κε ζπλερηδόκελε αλάπηπμε 

ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ  
o Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) ζηα €285 εθαη., κεησκέλν κόλν θαηά 1,7%, ράξε ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θόζηνπο   

 Κείσζε εζόδσλ ζηε Ονπκαλία θαηά 1,0% 
o Έλα αθόκα ηξίκελν αλάπηπμεο εζόδσλ ICT  
o Πεκαληηθή αύμεζε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ EBITDA (AL) θαηά 25,7%, κεξηθώο νθεηιόκελε 

ζηελ επλντθή βάζε ζύγθξηζεο 

 Ξξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο ζηα €185 εθαη. ζην ηξίκελν, απμεκέλεο θαηά 7,0%  
 Γηαηήξεζε ηνπ ζηόρνπ γηα Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο ζηα €350 εθαη. ην 2020. 

 

(Δθαη. €) 

Β’ ηξίκελν 
2020 

Β’ ηξίκελν 
2019 

+/- % Δμάκελν 
2020 

Δμάκελν 
2019 

+/- % 

Θύθινο Δξγαζηώλ 918,2  946,9  -3,0% 1.859,3 1.855,5  +0,2% 

Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA 343,5 345,0 -0,4% 690,6 679,9 +1,6% 

Ξεξηζώξην %  37,4% 36,4% +1,0κνλ 37,1% 36,6% +0,5κνλ 

Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL)  321,3            318,8 +0,8% 643,4 627,1 +2,6% 

Ξεξηζώξην %          35,0%            33,7%       +1,3κνλ          34,6%      33,8% +0,8κνλ 

Ιεηηνπξγηθά/ιεηηνπξγηθέο Θέξδε/(δεκηέο) πξν 
Σξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

137,7 19,6 - 295,2 152,9 +93,1% 

Θέξδε/(δεκηέο) θαηαλεκεκέλα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

εηαηξείαο 
77,8 37,6 +106,9% 181,0 99,5 +81,9% 

Ξξνζαξκνζκέλα Θαζαξά Θέξδε ζε κεηόρνπο ηεο 
εηαηξείαο 

118,4 98,5 +20,2% 230,9 161,4 +43,1% 

Βαζηθά Θέξδε αλά κεηνρή (€) 0,1664 0,0788 +111,2% 0,3861 0,2080 +85,6% 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 6.687,0 6.861,8 -2,5% 6.687,0 6.861,8 -2,5% 

Ξξνζαξκνζκέλεο Δπελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

151,1  178,1  -15,2% 317,5  354,2  -10,4% 

Ξξνζαξκνζκέλεο  Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο κεηά 
από κηζζώζεηο (AL)  

184,8  172,7  +7,0% 317,7  208,3  +52,5% 

Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο κεηά από κηζζώζεηο (AL)  125,0  128,5  -2,7% 255,4  157,9  +61,7% 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα & Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά & 
Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  

1.534,0 1.129,4 +35,8% 1.534,0 1.129,4 +35,8% 

Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο (εμαηξ. 
κηζζώζεσλ) 

453,2 601,6 -24,7% 453,2 601,6 -24,7% 

Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 847,7           1.012,4               -16,3% 847,7    1.012,4               -16,3% 

Πεκείσζε: Γηα επεμεγήζεηο θαη ππνινγηζκό ησλ Ξξνζαξκνζκέλσλ κεγεζώλ/δεηθηώλ βι. ηελ Δλόηεηα Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο.  

 
Πεκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία (εμαηξνπκέλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο) είλαη πξνζαξκνζκέλα ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ κόλν ηηο 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο – Νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αιβαλίαο ην 2019 αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 
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Αζήλα, 06 Απγνύζηνπ 2020 - Ν ΝΡΔ αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Β’ 
ηξίκελν ηνπ 2020 κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  
 
Πρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα Β’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, ν Ξξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο ηνπ Νκίινπ 
ΝΡΔ, θ. Mηράιεο Ρζακάδ, αλέθεξε: « Ρν β’ ηξίκελν ηεο ρξνληάο θέξεη ηα ζεκάδηα ηεο παλδεκίαο, ε νπνία, 
όπσο αλακελόηαλ, έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά νξηζκέλεο γξακκέο εζόδσλ. Νη δξαζηηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο 
κεηαθηλήζεηο επεξεάδνπλ ηα έζνδα, ηόζν άκεζα ιόγσ ρακειόηεξεο θίλεζεο roaming, όζν θαη έκκεζα 
ιόγσ ηνπ αληηθηύπνπ ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ εμαξηώληαη από ηνλ ηνπξηζκό θαη από πειάηεο πνπ 
παξέκεηλαλ ζηα ζπίηηα. Ωο απνηέιεζκα, ηα έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο 
επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά. Πηαζήθακε δίπια ζηνπο πειάηεο καο πνπ επεξεάζηεθαλ από ηελ θξίζε, κε 
ελέξγεηεο αιιειεγγύεο θαη ππνζηήξημεο, αιιά θαη δηαηεξώληαο ςειά ην επίπεδν ησλ παξερόκελσλ 
ππεξεζηώλ, ζηα ζπίηηα θαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Δπραξηζηώ θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Νκίινπ 
ΝΡΔ γηα ηε ζθιεξή δνπιεηά, αιιά θαη ηελ απηαπάξλεζε πνπ επέδεημαλ, όιε απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν».  
 

Ν θ. Ρζακάδ πξόζζεζε: «Ρόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηε Ονπκαλία, κε κέηξα πξόιεςεο πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάθακςε ησλ ιεηηνπξγηώλ καο, εξγαδόκαζηε εληαηηθά γηα λα πεξηνξίζνπκε ηε κείσζε 
εζόδσλ ζην ειάρηζην θαη λα κεηξηάζνπκε ηελ επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία, ελώ, παξάιιεια, δηαηεξνύκε 
θαη εληαηηθνπνηνύκε ηηο επελδύζεηο καο ζηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό. Ξαξακέλνπκε ζηαζεξνί ζηε 
δέζκεπζή καο γηα ηελ πνιηηηθή ακνηβώλ ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπκε επηθνηλσλήζεη». 
 
Πξννπηηθέο 
Ζ παλδεκία αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ Νκίινπ ΝΡΔ ζε Διιάδα θαη  
Ονπκαλία ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. Νη ηνκείο πνπ αλακέλεηαη όηη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνληαη 
είλαη ην B2B, νη ππεξεζίεο θηλεηήο, νη πσιήζεηο ζπζθεπώλ θαη ην roaming. Ρν εύξνο ησλ επηπηώζεσλ ηνπ 
θνξσλντνύ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο ηα επόκελα ηξίκελα ζα εμαξηεζεί, ζε κεγάιν βαζκό, από ηηο 
κειινληηθέο εμειίμεηο θαη ηα κέηξα ηεο Ξνιηηείαο. Ζ πηζαλόηεηα επαλεηζαγσγήο απζηεξόηεξσλ 
πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ζηηο κεηαθηλήζεηο, ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο 
ηεο εηαηξείαο, λα κεηώζεη ηα έζνδα από ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληώλ, λα πεξηνξίζεη πξνζσξηλά ηε 
δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο λα εηζπξάμεη ινγαξηαζκνύο θαη λα επεξεάζεη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 
Δπηπξόζζεηα, ε παλδεκία ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παγθόζκηα αλάπηπμε, αιιά θαη ζηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία, πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ ηνπξηζκό.   
 
Πε απηό ην αβέβαην πιαίζην, ε εηαηξεία ζα εμαθνινπζήζεη λα εθαξκόδεη απζηεξά κέηξα πεξηνξηζκνύ ηνπ 
θόζηνπο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, κε ζθνπό λα δηαηεξήζεη ην 2020 ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ν 
ΝΡΔ ζα ζπλερίζεη ην ζηξαηεγηθό πιάλν ςεθηαθνπνίεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνύ, κε ζθνπό λα γίλεη αθόκα 
πην επέιηθηνο, απνδνηηθόο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηνλ πειάηε. Ζ δηνίθεζε αλακέλεη γηα ην 2020, 
πξνζαξκνζκέλεο επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία €600 εθαη., πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο 
Ρακεηαθέο Ονέο πεξίπνπ €610 εθαη. θαη Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο €350 εθαη. 
 
Ζ ακνηβή ησλ κεηόρσλ γηα ην 2020 αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε €400 εθαη., ζεκαληηθά απμεκέλε ζε 
ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, παξά ηα επίπεδα ξεθόξ ησλ εθηηκώκελσλ πιεξσκώλ γηα άδεηεο 
θάζκαηνο θαη ηα έμνδα αλαδηάξζξσζεο. 
 
 
 
Ρν Β’ ηξίκελν ηνπ 2020 ηα ελνπνηεκέλα έζνδα ηνπ Νκίινπ OTE παξνπζίαζαλ κείσζε 3,0% θαη 
δηακνξθώζεθαλ ζε €918,2 εθαη. Πηελ Διιάδα, ηα έζνδα κεηώζεθαλ θαηά 3,8%, ζηα €692,3 εθαη. ιόγσ 
ηνπ αληηθηύπνπ ηνπ COVID-19 ζηελ θηλεηή. Πηε Ονπκαλία, ηα έζνδα κεηώζεθαλ θαηά 1,0% θαη 
δηακνξθώζεθαλ ζηα €228,9 εθαη.  
 
Ρα ζπλνιηθά Ιεηηνπξγηθά Έμνδα ηνπ Νκίινπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ, ησλ απνκεηώζεσλ θαη ησλ 
επηβαξύλζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θόζηε αλαδηνξγάλσζεο (θπξίσο Ξξνγξάκκαηα Δζεινύζηαο Απνρώξεζεο) 
θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο, δηακνξθώζεθαλ ζε €586,2 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, 
ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 3,8% ζε ζρέζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2019, απνηππώλνληαο πξσηνβνπιίεο 
εμνξζνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο. 

ΟΜΙΛΟ ΟΣΔ 
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Ρν Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) ηνπ Νκίινπ 

απμήζεθε θαηά 0,8% ζε €321,3 εθαη., κε ην πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (AL) λα αλέξρεηαη ζε 
35,0%, απμεκέλν θαηά 130 κνλάδεο βάζεο. Πηελ Διιάδα, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA κεηά 
από κηζζώζεηο (AL) ζεκείσζε κείσζε 1,7%, ζε €285,1 εθαη., κε ην πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA 
(AL) λα αλέξρεηαη ζε 41,2%, βειηησκέλν θαηά 90 κνλάδεο βάζεο. Πηε Ονπκαλία, ε πξνζαξκνζκέλε 
θεξδνθνξία EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) εληζρύζεθε θαηά 25,7%, ζηα €36,2 εθαη. θαη ην 
πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (AL) βειηηώζεθε θαηά 330 κνλάδεο βάζεο ζε 15,8%. 
 
Ν Όκηινο θαηέγξαςε ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ύςνπο 
€137,7 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020. Ρν Β’ ηξίκελν ηνπ 2019, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είραλ αλέιζεη ζε €19,6 εθαη., πνπ ζρεηίδνληαλ κε 
απνκεηώζεηο ππεξαμίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο ηεο θηλεηήο ζηε Ονπκαλία.  
 
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζε €29,5 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, απμεκέλε ζε ζρέζε 
κε ηα €17,5 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2019, απνηππώλνληαο έθηαθηεο ζεηηθέο θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ζην 
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  
 
Ρα πξνζαξκνζκέλα θέξδε, κεηά ηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, αλήιζαλ ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020 ζε €118,4 
εθαη., ζε ζύγθξηζε κε €98,5 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2019.   
 
Νη πξνζαξκνζκέλεο επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020 δηακνξθώζεθαλ ζε 
€151,1 εθαη., κεησκέλεο θαηά 15,2%, κε ηηο επελδύζεηο ζε Διιάδα θαη Ονπκαλία λα αλέξρνληαη ζε €118,0 
εθαη. θαη €33,1 εθαη. αληίζηνηρα.  
 
Ρν Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, ν Όκηινο θαηέγξαςε πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο κεηά από 
κηζζώζεηο (AL) €184,8 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε €172,7 εθαη. ην αληίζηνηρν πεξζηλό ηξίκελν αληαλαθιώληαο 
ρακειόηεξεο επελδύζεηο θαη ηνπο ρακειόηεξνπο θαηαβιεζέληεο ηόθνπο. 
 
Ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο  ηνπ Νκίινπ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2020, ήηαλ €847,7 εθαη., κεησκέλνο 
θαηά 16,3% ζε ζρέζε κε ηηο 30 Ηνπλίνπ 2019. Ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο ηνπ Νκίινπ 
αληηζηνηρεί ζε 0,6 θνξέο ην εηήζην πξνζαξκνζκέλν ΔΒΗTDA (AL).  
 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ  
(Δθαη. € ) 

Β’ηξίκελν 
 2020 

Β’ηξίκελν 
 2019 

+/- % 
Δμάκελν 

2020 
Δμάκελν 

2019 
+/- % 

Διιάδα 692,3 719,6 -3,8% 1.399,1 1.416,6 -1,2% 

Ονπκαλία 228,9                231,2                -1,0%               466,0                447,8                +4,1%               

Δλδννκηιηθέο απαινηθέο (3,0)                 (3,9)                    -23,1%                   (5,8)                 (8,9)                 -34,8%                   

Όκηινο ΟΣΔ 918,2  946,9  -3,0% 1.859,3 1.855,5  +0,2% 
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Πξνζαξκνζκέλν EBITDA 
κεηά από κηζζώζεηο (AL) 
(Δθαη. € ) 

Β’ηξίκελν 
 2020 

Β’ηξίκελν 
 2019 

+/- % 
Δμάκελν 

2020 
Δμάκελν 

2019 
+/- % 

 Διιάδα 285,1 290,0 -1,7% 573,4 572,6 +0,1% 

Ξεξηζώξην %  41,2% 40,3% +0,9κνλ 41,0% 40,4% +0,6κνλ 

 Ονπκαλία 36,2                28,8                +25,7%               70,0                54,5                +28,4%               

Ξεξηζώξην %  15,8% 12,5% +3,3κνλ 15,0% 12,2% +2,8κνλ 

Όκηινο ΟΣΔ 321,3 318,8 +0,8% 643,4 627,1 +2,6% 

πεξηζώξην (%)        35,0% 33,7% +1,3κνλ 34,6% 33,8% +0,8κνλ 
 
Πεκείσζε: Ν δείθηεο Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA(AL) ππνινγίδεηαη αθαηξώληαο από ην πξνζαξκνζκέλν EBITDA ηηο απνζβέζεηο από δηθαηώκαηα 
κίζζσζεο από κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηνπο ηόθνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηζζώζεηο.  
 
 
 

 
 
 

 

Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία 
Β’ ηξίκελν 

2020 

Β’ ηξίκελν 

2019 

 

+/- % 

Β’ ηξίκελν 

2020  
+/-(000) 

Ππλδέζεηο Ιηαληθήο 2.670.242 2.647.850 +0,8% 19.379 

Δλεξγέο Δπξπδσληθέο Ππλδέζεηο 
ιηαληθήο 

2.080.113 1.950.765 +6,6% 44.003  

εθ ησλ νπνίσλ ζπλδέζεηο νπηηθώλ 
ηλώλ* 

840.383  645.614 +30,2% 52.938  

Ππλδξνκεηέο ηειεόξαζεο 563.197 543.683  +3,6% 6.501 

Ππλδξνκεηέο θηλεηήο 7.208.393 7.629.576 -5,5% (135.026) 

*Ππκπεξηιακβαλνκέλσλ VDSL, FTTH, Vectoring & Super Vectoring 
 

 
Ρν Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, ε ζπλνιηθή αγνξά πξόζβαζεο ζηελ Διιάδα θαηέγξαςε αύμεζε 30 ρηιηάδσλ 
γξακκώλ, αληαλαθιώληαο ελ κέξεη ηελ αλαζηνιή ησλ απνζπλδέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο 
θξίζεο,  κε ηνλ Όκηιν ΝΡΔ λα θαηαγξάθεη θαζαξή αύμεζε 19 ρηιηάδσλ γξακκώλ πξόζβαζεο. 
 
Ν ΝΡΔ ζεκείσζε ζην ηξίκελν 44 ρηιηάδεο θαζαξέο λέεο ζπλδέζεηο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ιηαληθήο, κε ην 
ζπλνιηθό αξηζκό πειαηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ λα αλέξρεηαη ζε 2.080 ρηιηάδεο. Ζ δηείζδπζε ησλ 
επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ αλέξρεηαη πιένλ ζην 78% ηεο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο ζηαζεξήο. Ζ δηείζδπζε ησλ 
επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ νπηηθήο ίλαο ζπλέρηζε λα ζεκεηώλεη πξόνδν, θαζνδεγνύκελε από ηελ απμαλόκελε 
δήηεζε από ηνπο νηθηαθνύο πειάηεο, πξνζειθύνληαο 53 ρηιηάδεο θαζαξέο λέεο ζπλδέζεηο ζην ηξίκελν, 
ράξε ζηε ζπλερή επέθηαζε θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ δηθηύνπ θαζώο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ απνζπλδέζεσλ 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ lockdown. Πην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, νη ππεξεζίεο νπηηθώλ ηλώλ είραλ πηνζεηεζεί από 
840 ρηιηάδεο ζπλδξνκεηέο απμεκέλνπο θαηά 30% ζε ζρέζε κε έλαλ ρξόλν πξηλ ράξε ζηε ζπλερή 
αλαβάζκηζε ησλ ηαρπηήησλ ηνπ δηθηύνπ. Ζ δηείζδπζε ησλ νπηηθώλ ηλώλ αλέξρεηαη πιένλ ζην 40% ηνπ 

ΔΛΛΑΓΑ 
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ζπλόινπ ησλ ζπλδξνκεηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ζηαζεξήο, κία αύμεζε 7 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε 
εηήζηα βάζε, ππνδειώλνληαο όηη ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 
 
Έρνληαο νινθιεξώζεη ην πιάλν πινπνίεζεο ησλ θακπηλώλ FTTC (πάλσ από 16 ρηιηάδεο ελεξγέο θακπίλεο), 
ν ΝΡΔ πξνρσξά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνδνκώλ νπηηθώλ ηλώλ κέρξη ην ζπίηη (FTTH). Πην ηέινο ηνπ 
ηξηκήλνπ, πάλσ από 190 ρηιηάδεο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο είραλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο FTTH. Ζ 
απμεκέλε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ νπηηθήο ίλαο θαη ε ζηαζεξά απμαλόκελε δήηεζε γηα κεγαιύηεξεο 
ηαρύηεηεο ππνζηεξίδεη ηε καθξνπξόζεζκε αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ. 
 
Πε έλα πεξηβάιινλ γεκάην πξνθιήζεηο, ν ΝΡΔ ζεκείσζε ζην ηξίκελν θαζαξέο πξνζζήθεο 6,5 ρηιηάδσλ 
ζπλδξνκεηώλ ζηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο. Πηηο 30 Ηνπλίνπ 2020, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπλδξνκεηώλ 
ηειεόξαζεο ήηαλ 563 ρηιηάδεο, εληζρπκέλνο θαηά 3,6% ζε εηήζηα βάζε. Ν ΝΡΔ αμηνπνηεί ηηο λέεο 
ππεξεζίεο Over-the-Top, γηα λα εληζρύζεη ην παθέην ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο θαη λα πξνζθέξεη 
πνιύ αληαγσληζηηθέο πξνηάζεηο. 
 
Πηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2020, ε COSMOTE ζηελ Διιάδα παξείρε ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 7,2 εθαη. 
πειάηεο, κεησκέλνπο θαηά 5,5% ζε εηήζηα βάζε, ιόγσ ελνπνίεζεο πνιιαπιώλ θαξηώλ sim ζηελ 
θαξηνθηλεηή.  
 
Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θηλεηήο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη, απνηππώλνληαο ηε ζπλερή αύμεζε ηεο 
δηείζδπζεο ησλ smartphones, θαζώο θαη ηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ πξνθιήζεθε από ηελ παλδεκία θαη ηηο 
εκπνξηθέο πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε αλάγθεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ρν Β’ ηξίκελν, ε θίλεζε 
δεδνκέλσλ ήηαλ απμεκέλε πάλσ από 70% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, θαζώο ε κέζε κεληαία 
ρξήζε έθηαζε ηα 3,8 GB αλά ζπλδξνκεηή, κηα αύμεζε 60% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 
πξνεγνύκελνπ έηνπο. Νη πξνζθνξέο δσξεάλ data θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ ήηαλ θαζνξηζηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ίληεξλεη ζηνπο πειάηεο, ελώ νδήγεζαλ ηελ ρξήζε δεδνκέλσλ ζε 
πςειόηεξα επίπεδα.  Ζ δηείζδπζε ηεο mobile εθαξκνγήο εμππεξέηεζεο πειαηώλ, My COSMOTE app, 
εληζρύζεθε πεξαηηέξσ ζην ηξίκελν, θαζώο αλαδείρζεθε ζε βαζηθό κέζν ςεθηαθήο επαθήο θαηά ην 
lockdown.  
 
Θαη απηό ην ηξίκελν, ηα δίθηπα ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ρεηξίζηεθαλ άξηζηα ηελ απμεκέλε δήηεζε ιόγσ ηεο 
παλδεκίαο, γηα ππεξεζίεο θσλήο θαη ηδηαίηεξα ηελ θίλεζε δεδνκέλσλ. Γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ρξνληά, ην 
δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο αλαδείρζεθε σο «ην πην γξήγνξν δίθηπν θηλεηήο ζηελ Διιάδα» ζύκθσλα κε ηα 
πξόζθαηα Speedtest AwardsTM ηεο Ookla. 
 
    

 (Δθαη. €) 
Β’ ηξίκελν 

 2020 
Β’ ηξίκελν 

 2019 
+/- % Δμάκελν 

2020 
Δμάκελν 

2019 
+/- % 

Κύθινο Δξγαζηώλ 692,3 719,6 -3,8% 1.399,1 1.416,6 -1,2% 
Έζνδα ιηαληθήο ζηαζεξήο 231,3 233,4 -0,9% 465,7 464,7 +0,2% 
Έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο 217,7 238,6 -8,8% 440,1 453,8 -3,0% 
Έζνδα ρνλδξηθήο 138,2 137,4 +0,6% 276,2 278,1 -0,7% 
Ινηπά Έζνδα 105,1 110,2 -4,6% 217,1 220,0 -1,3% 
Πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά 
από κηζζώζεηο(AL) 

285,1  290,0  -1,7% 573,4  572,6  +0,1% 

Πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην 
EBITDA (AL)% 

41,2% 40,3% +0,9κνλ 41,0% 40,4% +0,6κνλ 

 
 
Πηελ Διιάδα, ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, ηα ζπλνιηθά έζνδα αλήιζαλ ζε €692,3 εθαη. κεησκέλα θαηά 3,8%. 
Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ιηαληθήο ζηαζεξήο κεηώζεθαλ θαηά 0,9%. Ζ πηώζε νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ πίεζε 
ζηα έζνδα ηεο ηειεόξαζεο, θαζώο ν ΝΡΔ πξνρώξεζε ζε εηδηθέο εθπηώζεηο γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 
(θαθεηέξηεο, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα ζηνηρεκαηηζκνύ) νη νπνίεο, ιόγσ ηεο θξίζεο, είηε παξέκεηλαλ 
θιεηζηέο είηε επεξεάζηεθαλ ιόγσ έιιεηςεο αζιεηηθνύ πεξηερνκέλνπ.  
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Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ρνλδξηθήο απμήζεθαλ θαηά 0,6% ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, θπξίσο ιόγσ ηεο 
απμεκέλεο δηείζδπζεο ησλ ππεξεζηώλ νπηηθήο ίλαο από άιινπο παξόρνπο. 
 
Ρα έζνδα από έξγα ICT ζπλέρηζαλ ηε ζεηηθή πνξεία ζην ηξίκελν κε αύμεζε 5%. Αλ θαη ν COVID-19 
ελδέρεηαη λα επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε απηνύ ηνπ ηνκέα ζηα ακέζσο επόκελα ηξίκελα, ε αλάγθε γηα 
ςεθηαθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο έρεη πιένλ εδξαησζεί θαη ε δήηεζε εθηηκάηαη όηη ζα εληζρπζεί. 
 
Πηελ θηλεηή, ηα έζνδα από ππεξεζίεο κεηώζεθαλ θαηά 8,8% ζην ηξίκελν, αληαλαθιώληαο ηε ζεκαληηθή 
κείσζε ζηα έζνδα από εηζεξρόκελε θαη εμεξρόκελε πεξηαγσγή ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ζε κεηαθηλήζεηο θαη 
ηαμίδηα. Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ζπκβνιαίνπ θαη θαξηνθηλεηήο κεηώζεθαλ θαηά 3,3% θαη 6,9% 
αληίζηνηρα, απνηέιεζκα ελ κέξεη ηεο παξνρήο δσξεάλ data θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, πνπ πεξηόξηζαλ 
ηα έζνδα από επηπιένλ ρξεώζεηο εθηόο παθέηνπ. Δμαηξνπκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ roaming, ηα έζνδα από 
ππεξεζίεο θηλεηήο ζα είραλ κεησζεί ιηγόηεξν από 5%. 
 
Ρα έζνδα από ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θηλεηήο απμήζεθαλ θαηά 18%, ζπλερίδνληαο ηηο ηζρπξέο επηδόζεηο, 
ιόγσ ησλ ειθπζηηθώλ πξνζθνξώλ ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
 
Ζ πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA ζηελ Διιάδα, κεηά από κηζζώζεηο (ΑL), κεηώζεθε ζην ηξίκελν 
θαηά 1,7%, ζηα €285,1 εθαη. κε ην πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (AL) λα δηακνξθώλεηαη ζην ηζρπξό 
41,2%.  
 
Ξεξηθνπέο ζε γξακκέο εμόδσλ, ηδηαίηεξα ζηα έμνδα marketing, έμνδα ηαμηδίσλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο, 
ππνζηήξημαλ ηελ επίδνζε ηνπ EBITDA απηό ην ηξίκελν. Δπηπξόζζεηα, πξσηνβνπιίεο κεηαζρεκαηηζκνύ 
ησλ ιεηηνπξγηώλ ώζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα, είλαη ζε εμέιημε θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 
ππνζηεξίδνπλ ηελ επίδνζε ηνπ EBITDA ην 2ν εμάκελν 2020 θαη κεηά. 
 
 
 
 
 

Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία 

Β’ ηξίκελν 
2020 

Β’ ηξίκελν 
2019 

+/- % 
Β’ ηξίκελν 

2020  
+/-(000) 

Ππλδξνκεηέο Πηαζεξήο Ρειεθσλίαο  1.151.608 1.346.938   -14,5% (39.038)   

Ππλδξνκεηέο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 959.448   1.055.455   -9,1% (18.044) 

Ππλδξνκεηέο Ρειεόξαζεο 1.256.120   1.380.074   -9,0% (10.962)   

Ξειάηεο FMC* 880.769 805.443 +9,4% 24.109 

Ππλδξνκεηέο θηλεηήο 3.828.462 4.452.439 -14,0% (80.606) 
*Ππκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πειαηώλ CDMA 
 
  

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
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Ρα ζπλνιηθά έζνδα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Νκίινπ ζηε Ονπκαλία κεηώζεθαλ θαηά 1,0%, ζε €228,9 
εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, θαζώο ε αύμεζε ησλ εζόδσλ από έξγα ICT θαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ζρεδόλ 
αληηζηάζκηζαλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηα έζνδα από ππεξεζίεο.  
 
Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ιηαληθήο ζηαζεξήο δηακνξθώζεθαλ ζε €55,4 εθαη., κεησκέλα θαηά 6,6%. Νη 
ζπλερηδόκελεο ηζρπξέο επηδόζεηο ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, σο απνηέιεζκα πξνζθνξώλ γηα πςειόηεξεο 
ηαρύηεηεο θαη ηηκνινγηαθώλ πξσηνβνπιηώλ, αληηζηαζκίζηεθαλ από πηέζεηο ζηηο ππεξεζίεο θσλήο θαη 
ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο. 
 
Ρα έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δηακνξθώζεθαλ ζε €72,9 εθαη., κεησκέλα θαηά 7,5%, 
θπξίσο ιόγσ ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ από ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε. Ζ κείσζε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 
ππεξεζίεο roaming. Δμαηξνπκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ roaming ηα έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο ζα είραλ 
κεησζεί θαηά 4%. Δπηπιένλ, ε θαξηνθηλεηή επεξεάζηεθε από ηε ρακειόηεξε ρξήζε ιόγσ πεξηνξηζκώλ 
ζηηο κεηαθηλήζεηο. Ζ ζεηηθή ηάζε ζην ARPU ζπλερίδεηαη, θαζνδεγνύκελε θπξίσο από ηηκνινγηαθέο 
πξσηνβνπιίεο.  
 
Ζ πειαηεηαθή βάζε ζπλδπαζηηθώλ ππεξεζηώλ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 9,4% ζε 881 ρηι., ππνγξακκίδνληαο 
ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε απηό ην θνκκάηη ηεο αγνξάο. Ρα έζνδα από ζπλδπαζηηθέο ππεξεζίεο 
θηλεηήο απμήζεθαλ θαηά 5,6% ζε ζρέζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2019. Δπηπξόζζεηα, νη ππεξεζίεο FMS 
(Fixed Mobile Substitution) θεξδίδνπλ έδαθνο, έρνληαο θηάζεη ηνπο 71 ρηιηάδεο πειάηεο ζην ηέινο ηνπ 
ηξηκήλνπ. 

 
Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ρνλδξηθήο απμήζεθαλ θαηά 21,0% ζε ζύγθξηζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2019, 
θπξίσο ιόγσ ηεο πςειόηεξεο δηεζλνύο θίλεζεο. 
 
Ρα Ινηπά Έζνδα παξέκεηλαλ ζηαζεξά απηό ην ηξίκελν, θαζώο ηα έζνδα από έξγα ICT, αληηζηαζκίζηεθαλ 
ζε κεγάιν βαζκό από ηηο κεησκέλεο πσιήζεηο ζπζθεπώλ ιόγσ COVID-19. 
 
Ζ εηαηξεία δξνκνινγεί πξσηνβνπιίεο ώζηε λα κεηώζεη ηα έκκεζα θόζηε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, σο 
θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ θόζηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’  ηξηκήλνπ, έθαλε 
outsource ηηο ππεξεζίεο ηειεόξαζεο θαη ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ηα επόκελα ηξίκελα αληίζηνηρα κέηξα ζε 
ηνκείο όπσο ην ΗΡ. Ρα έμνδα πξνζσπηθνύ κεηώζεθαλ ζρεδόλ 15% ζε ζρέζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2019. 
 

 (Δθαη. €) 
Β’ ηξίκελν 

 2020 
Β’ ηξίκελν 

 2019 
+/- 

% 
Δμάκελν 

2020 
Δμάκελν 

2019 
+/- 

% 

Κύθινο Δξγαζηώλ 228,9 231,2 -1,0% 466,0 447,8 +4,1% 

Έζνδα ιηαληθήο ζηαζεξήο 55,4 59,3 -6,6% 111,9 117,1 -4,4% 

Έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο 72,9 78,8 -7,5% 146,2 155,0 -5,7% 

Έζνδα ρνλδξηθήο 43,8 36,2 +21,0% 79,3 63,3 +25,3% 

Ινηπά Έζνδα 56,8 56,9 -0,2% 128,6 112,4 +14,4% 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά 
από κηζζώζεηο (AL) 

36,2 28,8 +25,7% 70,0 54,5 +28,4% 

Πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην 
EBITDA (AL)% 

15,8% 12,5% +3,3κνλ 15,0% 12,2% +2,8κνλ 
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Ρν πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) ζηε Ονπκαλία, απμήζεθε θαηά 25,7% θαη αλήιζε ζηα 
€36,2 εθαη. ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2020. Πε ζπλδπαζκό κε ηελ ρακειή βάζε ζύγθξηζεο ην Β’ ηξίκελν ηνπ 
2019, ε νπνία ζα αληηζηξαθεί ηα επόκελα ηξίκελα, ηα πξνγξάκκαηα εμνξζνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο 
κεηξίαζαλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ COVID-19 ζηα έζνδα, νδεγώληαο ζε αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Νη δηαξθείο 
πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο λα βειηηώζεη ηε ζέζε ηεο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 
πξνζαξκνζκέλσλ ειεύζεξσλ ηακεηαθώλ ξνώλ κεηά από κηζζώζεηο (AL) ζηα €16,5 εθαη., πνζό 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο κεγαιύηεξν ζε ζρέζε κε απηό ηνπ Β’ ηξηκήλνπ ηνπ 2019.  
 
 

 
 
 
Έθδνζε Οκνιόγωλ 
Πηηο 19 Ηνπλίνπ 2020, ε ΝΡΔ plc εμέδσζε Νκόινγα ύςνπο €150 εθαη. ιήμεσο 10 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη 
€200 εθαη. ιήμεσο 10 Ηνπλίνπ 2021. Ρν θνππόλη δηακνξθώζεθε ζε 0,960% εηεζίσο θαη 0,977% εηεζίσο 
αληίζηνηρα. Ρα λέα νκόινγα εθδόζεθαλ από ηελ OTE plc κε ηελ εγγύεζε ηεο ΝΡΔ ΑΔ, ζην πιαίζην ηνπ 
πθηζηακέλνπ Ξξνγξάκκαηνο Έθδνζεο Κεζνκαθξνπξόζεζκσλ Νκνιόγσλ (GMTN Programme). Ρα λέα 
Νκόινγα αλαιήθζεθαλ πιήξσο από ηελ Deutsche Telekom AG. Ρα έζνδα από ηα λέα Νκόινγα 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κεξηθή αλαρξεκαηνδόηεζε ηνπ Νκνιόγνπ πνζνύ €628 εθαη. ηεο OTE plc ιήμεσο 
Ηνπιίνπ 2020. 
 
Πξόγξακκα Δζεινύζηαο Απνρώξεζεο 
Ρν Β’ ηξίκελν ηνπ 2020, ν Όκηινο πινπνίεζε πξόγξακκα εζεινπζίαο απνρώξεζεο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ  
πεξίπνπ 450 άηνκα απνρώξεζαλ από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

 
Γηαδηθαζία Απνζρίζεωλ 
Πηηο 18 Ηνπλίνπ 2020, ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα ησλ ΝΡΔ & COSMOTE απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο 
απόζρηζεο ησλ θιάδσλ Δμππεξέηεζεο Ξειαηώλ (Customer Service), Θαηαζηεκάησλ (Shops) θαη Ρερληθώλ 
πεξεζηώλ Ξεδίνπ (Technical Field Operations) κε απνξξόθεζε από εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ θαηά 100% 
ζηνλ Όκηιν ΝΡΔ. Κε ηελ ελ ιόγσ απόθαζε επηδηώθεηαη ε νξζνινγηθόηεξε ιεηηνπξγηθή δνκή, ε επειημία θαη 
ε εμεηδίθεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ΝΡΔ. 
 
Μέξηζκα  
Πηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 24.06.2020, εγθξίζεθε ε δηαλνκή 
κεξίζκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ €258,6 εθαη. ή €0,55 αλά κεηνρή κε εκεξνκελία πιεξσκήο ηελ 15ε Ηνπιίνπ 
2020. 
 
  

ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΡΙΜΗΝΟΤ                  
ΣΡΙΜΗΝΟΤ 
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Cosmote Payments 
Ρελ 21 Ηνπιίνπ 2020, δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
ηδξύκαηνο ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο ζηελ εηαηξεία COSMOTE PAYMENTS από ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
 
Απνπιεξωκή Οκνιόγνπ 
Ρελ 9 Ηνπιίνπ 2020, ην Νκόινγν ζηαζεξνύ επηηνθίνπ ύςνπο €700 εθαη. θάησ από ην Ξξόγξακκα Έθδνζεο 
Νκνιόγσλ Κεζνπξόζεζκεο Γηάξθεηαο, κε ελαπνκείλαλ ππόινηπν €627,9 εθαη. απνπιεξώζεθε πιήξσο ζηε 
ιήμε ηνπ. 
 
 
 
 

Conference Call Details 
  

Thursday, August 6, 2020 

5:00pm (EEST), 3:00pm (BST), 4:00pm (CEST), 10:00am (EDT) 

      Greece                     +30 210 9460 800 

 Germany                +49 (0) 69 2222 4493 

 UK & International                + 44 (0) 203 059 5872 

      USA                     +1 516 447 5632 
 

We recommend that you call any of the above numbers 5 to 10 minutes before the conference call is 
scheduled to start. 

 
Webcast Details 

 

The conference call will be webcast in real time and you may join by linking at:  
https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup200806.html 

 

If you experience difficulty, please call + 30 210 9460803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ  
ΣΡΙΜΗΝΟΤ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 
Γ/ΛΠΖ EΜΑΓΝΟΩΛ, ΠΓΣΩΛΔΠΔΩΛ ΘΑΗ 
ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ  ΠΣΔΠΔΩΛ  ΝΚΗΙΝ ΝΡΔ 
Ρει: 210-6117364 
Fax: 210-6111030 
Δ-mail: iroffice@ote.gr  

 

 
 
Γήιωζε Απνπνίεζεο Δπζύλεο 
 
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζε κειινληηθέο εμειίμεηο. Νη ελ 
ιόγσ δειώζεηο ππόθεηληαη ζε θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηα 
αλακελόκελα απνηειέζκαηα. Νη ελ ιόγσ θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηε 
κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, επηρεηξεκαηηθώλ ή άιισλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο. 
Ππλεπώο, ζπληζηάηαη ζηνπο αλαγλώζηεο λα κε βαζηζηνύλ ζηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζε κειινληηθέο 
εμειίμεηο. Ρν πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί σο πξόβιεςε θεξδώλ θαη 
δελ ππάξρεη εγγύεζε όηη νη ελ ιόγσ δειώζεηο θαη πξνβιέςεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Ππληζηάηαη ζηνπο 
απνδέθηεο ηεο παξνύζαο λα κελ απνδώζνπλ αδηθαηνιόγεηε βαξύηεηα ζηηο ελ ιόγσ δειώζεηο, νη νπνίεο 
απερνύλ ηηο ζέζεηο ηνπ Νκίινπ κόλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, θαη λα πξνβνύλ ζε 
δηθή ηνπο αλεμάξηεηε αλάιπζε θαη απόθαζε ζε ζρέζε κε ηηο πεξηόδνπο ζηηο νπνίεο αθνξνύλ νη 
πξνβιέςεηο. 
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Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ: 
 

I. Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο (“ΔΓΚΑ”) 
 

II. Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε) ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2020 θαη ηεο 31εο  
Γεθεκβξίνπ 2019   

 
III. Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ην ηξίκελν & εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 

2020 θαη ζπγθξηηηθή κε ην 2019 
 

IV. Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Δζόδσλ γηα ην ηξίκελν & εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο  30 Ηνπλίνπ 2020 
θαη ζπγθξηηηθή κε ην 2019  

 
V. Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ γηα ην ηξίκελν & εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο  30 Ηνπλίνπ 

2020 θαη ζπγθξηηηθή κε ην 2019 
 

 
 
εκείωζε : Όια ηα ζηνηρεία (εμαηξνπκέλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο) είλαη πξνζαξκνζκέλα ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ κόλν ηηο 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο – Νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αιβαλίαο αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 
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Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί Δλαιιαθηηθνύο Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο («ΔΓΚΑ”) ζηα πιαίζηα ιήςεο 
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό, ιεηηνπξγηθό θαη ζηξαηεγηθό  ζρεδηαζκό ηνπ θαζώο θαη γηα 
ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ δεκνζίεπζε ησλ επηδόζεώλ ηνπ. Απηνί νη ΔΓΚΑ εμππεξεηνύλ ζηελ θαιύηεξε 
θαηαλόεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ, ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο θαζώο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ ξνώλ. Νη ελαιιαθηηθνί δείθηεο 
(ΔΓΚΑ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 
ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνύλ απηά. 
 
 
 
Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Μέηξεζεο Απόδνζεο (“ΔΓΜΑ”) 
Θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ Νκίινπ ρξεζηκνπνηνύληαη Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο 
Απόδνζεο («ΔΓΚΑ») όπσο: EBITDA θαη πεξηζώξην EBITDA %, Θαζαξόο Γαλεηζκόο, Δπελδύζεηο ζε πάγηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο. Νη Νξηζκνί θαη νη ππνινγηζκνί ησλ παξαπάλσ 
παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα παξαθάησ.  
Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηνύληαη “Ξξνζαξκνζκέλνη” δείθηεο όπσο: Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA θαη 
πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA %, Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο, πξνζαξκνζκέλεο 
Δπελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο. Νη 
πξνζαξκνζκέλνη απηνί δείθηεο ππνινγίδνληαη αθαηξώληαο από ηνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ 
ππνινγηζηεί από θνλδύιηα ησλ εμακεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηελ επίδξαζε από ηα 
θόζηε ή ηηο θαηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, ηα θόζηε ή ηiο 
θαηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα αλαδηνξγάλσζεο θαη έμνδα κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ 
ππνζέζεσλ θαζώο θαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά θάζκαηνο. 
 
 
Κόζηε ή θαηαβνιέο ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο 
Ρα θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο εκπεξηέρνπλ ην θόζηνο ησλ θηλήηξσλ πνπ 
δίλνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαζώο θαη ηηο εηζθνξέο ζην ηακείν 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηελ απνρώξεζε / ζπληαμηνδόηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξηλ από 
ην πξνβιεπόκελν έηνο ειηθίαο γηα πιήξε ζύληαμε. Ρα θόζηε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ζηηο γξακκέο «Θόζηε ζρεηηδόκελα κε 
πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο» θαη «θαηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο». 
Δμαηξνύληαη όκσο από ηνλ ππνινγηζκό ησλ «πξνζαξκνζκέλσλ» δεηθηώλ πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνύλ 
θαιύηεξα νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο επηδόζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζ’ απηή 
δξαζηεξηόηεηα ηνπ Νκίινπ. 
 
Έμνδα ή θαηαβνιέο ζρεηηδόκελα κε ινηπά πξνγξάκκαηα αλαδηνξγάλωζεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο 
Ρα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο πεξηιακβάλνπλ θόζηε πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ 
Νκίινπ, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη 
έμνδα ζρεηηδόκελα κε κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο. Ρα θόζηε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ, ελώ νη θαηαβνιέο ησλ πνζώλ απηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ. Δμαηξνύληαη όκσο από ηνλ ππνινγηζκό ησλ «πξνζαξκνζκέλσλ» 
δεηθηώλ πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνύλ θαιύηεξα νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο επηδόζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαπηή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Νκίινπ. 
 
Καηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο 
Νη θαηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηα πνζά πνπ πιεξώζεθαλ γηα ηελ απόθηεζε αδεηώλ 
κέζσ δηαγσληζκώλ πνπ δηεμάγεη ε Οπζκηζηηθή Αξρή γηα ηε κεηάδνζε ζεκάησλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δσλώλ 
ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο. Θαζώο νη πιεξσκέο απηέο είλαη ζεκαληηθέο θαη κε πεξηνδηθέο, απνηειεί 
θνηλή πξαθηηθή ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληώλ λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ 

Οξηζκνί θαη ζπκθωλία ηωλ Δλαιιαθηηθώλ Γεηθηώλ Μέηξεζεο Απόδνζεο (“ΔΓΜΑ”) 
 

I. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ 
(“ΔΓΜΑ”) 
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πξνζαξκνζκέλσλ ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ησλ πξνζαξκνζκέλσλ επελδύζεσλ (ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 
πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα. 
 
Καζαξόο Γαλεηζκόο  
Ν Θαζαξόο Γαλεηζκόο είλαη έλαο ΔΓΚΑ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή 
δηάξζξσζε ηνπ Νκίινπ θαη ηελ δπλαηόηεηα κόριεπζεο. Ν Θαζαξόο Γαλεηζκόο ππνινγίδεηαη πξνζζέηνληαο 
ζηα καθξνπξόζεζκα δάλεηα ην βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ θαη ηα βξαρππξόζεζκα 
δάλεηα, θαη αθαηξώληαο από ην ζύλνιν ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (βι. παξαθάησ πίλαθα). 
Κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 16 νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηζζώζεηο 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ Θαζαξνύ Γαλεηζκνύ από ην 2019 θαη κεηά. 
 

Πξνζαξκνζκέλνο Καζαξόο Γαλεηζκόο   
Ν Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο νξίδεηαη σο ν Θαζαξόο Γαλεηζκόο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα 
ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζόηη απνηεινύλ ζρεηηθά άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία. 
Νη ππνινγηζκνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

Όκηινο - (Δπξώ εθαη.) 30/06/2020 30/06/2019 +/- % 

Καθξνπξόζεζκα δάλεηα 985,6 1.247,0 -21,0% 

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 651,6 484,0 +34,6% 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 350,0 - - 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (καθξνπξόζεζκν κέξνο) 323,8 341,8 -5,3% 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (βξαρππξόζεζκν κέξνο) 70,7 69,0 +2,5% 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα (1.528,7) (1.123,5) +36,1% 

Καζαξόο Γαλεηζκόο  853,0 1.018,3 -16,2% 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (5,3) (5,9) -10,2% 

Πξνζαξκνζκέλνο Καζαξόο Γαλεηζκόο 847,7 1.012,4 -16,3% 

 
Καζαξόο Γαλεηζκόο & Πξνζαξκνζκέλνο Καζαξόο Γαλεηζκόο (εμαηξ. Μηζζώζεωλ) 
 
Ρνλ Θαζαξό Γαλεηζκό θαη ηνλ Ξξνζαξκνζκέλν Θαζαξό Γαλεηζκό (εμαηξνπκέλσλ κηζζώζεσλ) ηα 
ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα λα αμηνινγήζεη ηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Νκίινπ θαη ηελ δπλαηόηεηα 
κόριεπζεο εμαηξώληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηζζώζεηο, γηα ζθνπνύο 
ζπγθξηζηκόηεηαο κε ηα πξνεγνύκελα έηε. Νξίδνληαη σο Θαζαξόο Γαλεηζκόο θαη Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο 
Γαλεηζκόο (όπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ) αθαηξώληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε κηζζώζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 
 

Όκηινο - (Δπξώ εθαη.) 30/06/2020 30/06/2019 +/- % 

Καζαξόο Γαλεηζκόο  853,0 1.018,3 -16,2% 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (καθξνπξόζεζκν κέξνο) (323,8) (341,8) -5,3% 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (βξαρππξόζεζκν κέξνο) (70,7) (69,0) +2,5% 

 Καζαξόο Γαλεηζκόο (εμαηξ. κηζζώζεωλ) 458,5 607,5 -24,5% 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (5,3) (5,9) -10,2% 

Πξνζαξκνζκέλνο Καζαξόο Γαλεηζκόο (εμαηξ. κηζζώζεωλ) 453,2 601,6 -24,7% 

 
EBITDA (Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο) 
Ν δείθηεο EBITDA εμππεξεηεί ζηελ θαιύηεξε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη 
ππνινγίδεηαη σο εμήο: Θύθινο εξγαζηώλ ζπλ ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα κείνλ ην ζύλνιν ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
Ρν πεξηζώξην EBITDA (%) ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην EBITDA κε ην ζύλνιν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. 
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Πξνζαξκνζκέλν EBITDA (Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο, θόζηε ζρεηηδόκελα κε 
πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο απνρώξεζεο, έμνδα αλαδηνξγάλωζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο 
λνκηθέο ππνζέζεηο) 
Ρν πξνζαξκνζκέλν EBITDA εμππεξεηεί ζηελ θαιύηεξε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
Νκίινπ, εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εζεινπζίαο απνρώξεζεο, εμόδσλ αλαδηνξγάλσζεο 
θαη κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ ππνζέζεσλ. Ωο «πξνζαξκνζκέλν» EBITDA νξίδεηαη ην EBITDA 
εμαηξνπκέλσλ ησλ εμόδσλ γηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, ησλ εμόδσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη 
ησλ κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ ππνζέζεσλ, όπσο αλαιύεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ρν 
πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (%) ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην πξνζαξκνζκέλν EBITDA κε ην 
ζύλνιν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ.  
 

(Δπξώ εθαη.) 
Β’ηξίκελν 

 2020 
Β’ηξίκελν 

 2019 
+/- % Δμάκελν 

2020 
Δμάκελν 

2019 
+/- % 

Θύθινο εξγαζηώλ 918,2 946,9 -3,0% 1.859,3 1.855,5 +0,2% 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 11,5 7,4 +55,4% 22,6 17,4 +29,9% 

Πύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από 
απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο 

(631,2) (662,1) -4,7% (1.253,4) (1.247,5) +0,5% 

EBITDA 298,5 292,2 +2,2% 628,5 625,4 +0,5% 

Πεξηζώξην % 32,5% 30,9% +1,6κνλ 33,8% 33,7% +0,1κνλ 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε  
πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο 

52,7 52,8 -0,2% 54,6 54,5 +0,2% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε 

επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο 
(7,7) - - 7,5 - - 

Πξνζαξκνζκέλν  EBITDA 343,5 345,0 -0,4% 690,6 679,9 +1,6% 

Πεξηζώξην %  37,4% 36,4% +1,0κνλ 37,1% 36,6% +0,5κνλ 

 
 
 
EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) (Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πξηλ από 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο κεηά από 
κηζζώζεηο) 
Ν δείθηεο EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) εμππεξεηεί ζηελ θαιύηεξε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ππνινγίδεηαη αθαηξώληαο από ην EBITDA ηηο απνζβέζεηο θαη ηνπο ηόθνπο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε κηζζώζεηο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ρν πεξηζώξην EBITDA (AL) (%) 
ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην EBITDA(AL) κε ην ζύλνιν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. 
 
Πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) (Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πξηλ από 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο, θόζηε 
ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο απνρώξεζεο, έμνδα αλαδηνξγάλωζεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο) κεηά από κηζζώζεηο 
Ρν πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) εμππεξεηεί ζηελ θαιύηεξε αλάιπζε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ. Ωο «πξνζαξκνζκέλν» EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) 
νξίδεηαη ην EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) εμαηξνπκέλσλ ησλ εμόδσλ γηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο 
απνρώξεζεο, ησλ εμόδσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη ησλ κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ ππνζέζεσλ, όπσο 
αλαιύεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ρν πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) (%) 
ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην πξνζαξκνζκέλν  EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) κε ην ζύλνιν ηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ. 
 

Όκηινο (Δπξώ εθαη.) 
Β’ηξίκελν  

2020 
Β’ ηξίκελν 

2019 
+/-% 

Δμάκελν  
2020 

Δμάκελν 
2019 

+/-% 

EBITDA 298,5 292,2 +2,2% 628,5 625,4 +0,5% 

πεξηζώξην % 32,5% 30,9% +1,6κνλ 33,8% 33,7% +0,1κνλ 

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε 
δηθαίσκα ρξήζεο 

(16,9) (20,6) -18,0% (36,6) (41,6) -12,0% 

Ρόθνη επί ησλ ππνρξεώζεσλ από (5,3) (5,6) -5,4% (10,6) (11,2) -5,4% 
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κηζζώζεηο 

EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) 276,3 266,0 +3,9% 581,3 572,6 +1,5% 

Πεξηζώξην %  30,1% 28,1% +2,0κνλ 31,3% 30,9% +0,4κνλ 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 
εζεινύζηαο απνρώξεζεο 

52,7 52,8 -0,2% 54,6 54,5 +0,2% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο 

(7,7) - - 7,5 - - 

Πξνζαξκνζκέλν  EBITDA κεηά από 
κηζζώζεηο (AL)  

      321,3       318,8     +0,8%       643,4       627,1     +2,6% 

πεξηζώξην %      35,0%     33,7%    +1,3κνλ     34,6%     33,8% +0,8κνλ 

 

Διιάδα- (Δπξώ εθαη.) 
Β’ηξίκελν  

2020 
Β’ ηξίκελν 

2019 
+/-% 

Δμάκελν  
2020 

Δμάκελν 
2019 

+/-% 

EBITDA 250,0 255,4 -2,1% 555,5 555,6 0,0% 

Πεξηζώξην % 36,1% 35,5% +0,6κνλ 39,7% 39,2% +0,5κνλ 

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε 
δηθαίσκα ρξήζεο 

(13,2) (13,1) +0,8% (26,2) (26,2) 0,0% 

Ρόθνη επί ησλ ππνρξεώζεσλ από 
κηζζώζεηο 

(4,4) (4,6) -4,3% (8,8) (9,1) -3,3% 

EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) 232,4 237,7 -2,2% 520,5 520,3 0,0% 

Πεξηζώξην %  33,6% 33,0% +0,6κνλ 37,2% 36,7% +0,5κνλ 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 
εζεινύζηαο απνρώξεζεο 

52,7 52,3 +0,8% 52,9 52,3 +1,1% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο, θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο 

- - - - - - 

Πξνζαξκνζκέλν  EBITDA κεηά από 
κηζζώζεηο (AL)  

      285,1       290,0      -1,7%       573,4       572,6      +0,1% 

πεξηζώξην %      41,2%     40,3%   +0,9κνλ     41,0%     40,4% +0,6κνλ 

 

Ρνπκαλία- (Δπξώ εθαη.) 
Β’ηξίκελν  

2020 
Β’ ηξίκελν 

2019 
+/-% 

Δμάκελν  
2020 

Δμάκελν 
2019 

+/-% 

EBITDA 48,6 36,8 +32,1% 73,1 69,9 +4,6% 

πεξηζώξην % 21,2% 15,9% +5,3κνλ 15,7% 15,6% +0,1κνλ 

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε 
δηθαίσκα ρξήζεο 

(3,8) (7,5) -49,3% (10,5) (15,5) -32,3% 

Ρόθνη επί ησλ ππνρξεώζεσλ από 
κηζζώζεηο 

(0,9) (1,0) -10,0% (1,8) (2,1) -14,3% 

EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL)  43,9 28,3 +55,1% 60,8 52,3 +16,3% 

πεξηζώξην %  19,2% 12,2% +7,0κνλ 13,0% 11,7% +1,3κνλ 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 
εζεινύζηαο απνρώξεζεο 

- 0,5 - 1,7 2,2 -22,7% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο 

(7,7) - - 7,5 - - 

Πξνζαξκνζκέλν  EBITDA κεηά από 
κηζζώζεηο (AL) 

        36,2         28,8  +25,7%         70,0         54,5 
   
+28,4% 

πεξηζώξην %      15,8%     12,5%   +3,3κνλ     15,0%     12,2% +2,8κνλ 
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Πξνζαξκνζκέλα Καζαξά Κέξδε ζε κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο 
Ρα πξνζαξκνζκέλα θαζαξά θέξδε πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο δηεπθνιύλνπλ ζηελ 
αλάιπζε ηεο θαζαξήο θεξδνθνξίαο ηνπ Νκίινπ εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο κε επαλαιακβαλόκελσλ ή κε 
πεξηνδηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ. πνινγίδεηαη αλ 
πξνζηεζεί ζηα Θαζαξά Θέξδε ζε κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ε επίδξαζε από ηα αθόινπζα: θόζηε ζρεηηδόκελα 
κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο, θαζαξή επίδξαζε από απνκεηώζεηο, επαλεθηίκεζε ησλ 
αλαβαιιόκελσλ θόξσλ, αληηζηξνθή πξόβιεςεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πώιεζε πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ, θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο 
ππνζέζεηο, θέξδε από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, επίδξαζε αιιαγήο θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, θνξνινγηθή 
επίδξαζε από ηηο εθπηπηόκελεο δεκηέο ζπκκεηνρώλ θαη κεξηζκάησλ από ζπγαηξηθέο θαη θνξνινγηθή 
επίδξαζε από εθπηπηόκελεο πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ. Αλαιπηηθά ν ππνινγηζκόο παξαηίζεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
 
 

(Δπξώ εθαη.) – Δπίδξαζε κεηά θόξωλ 
Β’ηξίκελν 

 2020 
Β’ηξίκελν 

 2019 

 
+/- % 

Δμάκελν 
 2020 

Δμάκε
λν 

 2019 

 
+/- % 

Καζαξά θέξδε  ζε κεηόρνπο ηεο 
εηαηξείαο από ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο  

77,8 37,6 +106,9% 181,0 99,5 +81,9% 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 
εζεινύζηαο απνρώξεζεο  

40,1 38,0 +5,5% 41,2 39,0 +5,6% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε 
επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο  

0,5 - - 8,7 - - 

Θαζαξή επίδξαζε από απνκεηώζεηο θαη 

δηαγξαθέο  
- 59,8 - - 59,8 - 

Φνξνινγηθή επίδξαζε από εθπηπηόκελεο 
δεκηέο ζπκκεηνρώλ /Δλδννκηιηθά κεξίζκαηα 

- (18,1) - - (18,1) - 

Θέξδε από ηελ πώιεζε ζπγαηξηθήο - (2,9) - - (2,9) - 

Αληηζηξνθή πξόβιεςεο ε νπνία ζρεηίδεηαη 
κε πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

- (15,9) - - (15,9) - 

Πξνζαξκνζκέλα Καζαξά θέξδε  ζε 
κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο 

118,4 98,5 +20,2% 230,9 161,4 +43,1% 
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Δπελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πξνζαξκνζκέλεο επελδύζεηο ζε πάγηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Νη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη νη θαηαβνιέο γηα αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί απηόλ ηνλ «ΔΓΚΑ» γηα λα εμαζθαιίζεη όηη ε ρξήζε ησλ 
ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ επξύηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπ γηα ηε δηαρείξηζε απηώλ. 
Πηνλ δείθηε ησλ πξνζαξκνζκέλσλ επελδύζεσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ ππνινγίδνληαη νη 
θαηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο θαη νη πιεξσκέο θεθαιαίνπ ζρεηηδόκελεο κε κε επαλαιακβαλόκελεο 
λνκηθέο ππνζέζεηο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 

(Δπξώ εθαη.) Β’ηξίκελν 
 2020 

Β’ηξίκελν 
 2019 

+/- % 
Δμάκελν 

 2020 
Δμάκελν 

 2019 
+/- % 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  –(Δπελδύζεηο ζε 
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

(151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4% 

Θαηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο - - - - - - 

Πξνζαξκνζκέλεο επελδύζεηο ζε πάγηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4% 
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Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 
Νη Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο νξίδνληαη σο ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ πεγάδνπλ από ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Νκίινπ εμαηξνπκέλσλ ησλ θαζαξώλ ηακεηαθώλ ξνώλ από δηαθνπείζεο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηελ αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πξνζζέηνληαο ηνπ 
εηζπξαρζέληεο ηόθνπο. Ν δείθηεο απηόο κεηξάεη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 
ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Νκίινπ, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ν Όκηινο 
ρξεζηκνπνηεί απηόλ ηνλ «ΔΓΚΑ» πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ αλαγλώζηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη θαιύηεξα ηηο ηακεηαθέο επηδόζεηο, ηελ δπλαηόηεηα 
απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο, δηαλνκήο κεξίζκαηνο θαη δηαηήξεζεο απνζεκαηηθνύ. 
 
 
Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο κεηά από κηζζώζεηο (AL) 

 
Νξίδεηαη πξνζζέηνληαο ζηηο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο ηελ απνπιεξσκή ππνρξεώζεσλ από κηζζώζεηο. 
 

(Δπξώ εθαη.) Β’ηξίκελν 
 2020 

Β’ηξίκελν 
 2019 

+/- % 
Δμάκελν 

 2020 
Δμάκελν 

 2019 
+/- % 

Θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο - 
Ππλνιηθά 

290,4 322,0  -9,8% 605,3  543,5  +11,4% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ 

-  (1,0) - -  (5,3 ) - 

Ξηζησηηθνί ηόθνη εηζπξαρζέληεο 0,4  0,5  -20,0% 1,0  1,1  -9,1% 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4% 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 139,7 145,4 -3,9% 288,8 195,7 +47,6% 

Απνπιεξσκή κηζζσκάησλ (14,7) (16,9)  -13,0% (33,4) (37,8)  -11,6% 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο κεηά 
από κηζζώζεηο (AL) 

125,0  128,5  -2,7% 255,4  157,9  +61,7% 

 
 

Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 
Ν δείθηεο απηόο δηεπθνιύλεη ηελ ζύγθξηζε ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ ηεο αγνξάο 
ηειεπηθνηλσληώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζπδεηήζεηο κε ην επελδπηηθό θνηλό θαη ηνπο νίθνπο 
πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο. Νη πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο ππνινγίδνληαη εμαηξώληαο από 
ηηο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο (βι. νξηζκό παξαπάλσ) ηηο θαηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινπζίαο 
απνρώξεζεο, εμόδσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ αγνξά 
θάζκαηνο. 
 
Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο κεηά από κηζζώζεηο (AL) 
Νξίδνληαη  σο νη πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο πξνζζέηνληαο ηελ απνπιεξσκή 
ππνρξεώζεσλ από  κηζζώζεηο. 
 

(Δπξώ εθαη.) Β’ηξίκελν 
 2020 

Β’ηξίκελν 
 2019 

+/- % 
Δμάκελν 

 2020 
Δμάκελν 

 2019 
+/- % 

Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο 139,7  145,4  -3,9% 288,8  195,7  +47,6% 

Θαηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο 
απνρώξεζεο 

49,7  44,2  +12,4% 51,8  50,0  +3,6% 

Θαηαβνιέο εμόδσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη 
κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ 
ππνζέζεσλ 

10,1 -  - 10,5  0,4  - 

Θαηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο - -  - -  -  - 

Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο 
Σακεηαθέο Ρνέο 

199,5  189,6  +5,2% 351,1  246,1  +42,7% 

Απνπιεξσκή ππνρξεώζεσλ από 
κηζζώζεηο 

(14,7) (16,9)  -13,0% (33,4) (37,8)  -11,6% 
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Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο 

Σακεηαθέο Ρνέο κεηά από κηζζώζεηο 
(AL) 

184,8  172,7  +7,0% 317,7  208,3  +52,5% 

 

 

 

 

(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

ΟΜΙΛΟ 

30/06/2020 31/12/2019 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ   

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Δλζώκαηα πάγηα 2.306,0 2.341,3 

Γηθαηώκαηα κίζζσζεο από κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  410,4 418,6 

πεξαμία 376,6 376,6 

Ρειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο 366,0 383,6 

Ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 337,5 367,9 

Ππκκεηνρέο 0,1 0,1 

Γάλεηα ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 74,1 75,9  

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 280,1   280,3  

Θόζηνο ζπκβάζεσλ 38,0 42,9  

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 91,6 91,7  

ύλνιν κε θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 4.280,4 4.378,9  

   
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Απνζέκαηα 50,6 51,3  

Ξειάηεο 601,5 592,5  

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5,3 5,7  

Ππκβαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  31,7 37,8  

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 186,6 229,2  

Γεζκεπκέλα ηακεηαθά δηαζέζηκα 2,2 2,3  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 1.528,7 1.058,3  

ύλνιν θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 2.406,6 1.977,1 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 6.687,0 6.356,0  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡHΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 
(ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ) (“ΔΓΜΑ”) 
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(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

ΟΜΙΛΟ 

30/06/2020 31/12/2019 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
εηαηξείαο  

   

Κεηνρηθό θεθάιαην 1.330,6 1.358,2 

Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην  476,8 486,6 

Ίδηεο κεηνρέο  (50,7) (110,3) 

Ραθηηθό απνζεκαηηθό 415,1 415,1 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπά απνζεκαηηθά (190,6) (187,5) 

Κεηαβνιέο ζε πνζνζηά κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ (3.314,1) (3.314,1) 

πόινηπν θεξδώλ εηο λέν 3.242,7 3.404,0 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο 
κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο  

1.909,8 2.052,0 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 133,0 131,1 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 2.042,8 2.183,1 

   

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Καθξνπξόζεζκα δάλεηα 985,6 996,4 

Ξξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία 

175,6 186,7 

Ξξόβιεςε γηα ινγαξηαζκό λεόηεηαο 114,4 121,4 

Ππκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 35,3 38,4 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από κηζζώζεηο από ηελ πιεπξά ηνπ 
κηζζσηή 

323,8 334,5 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 15,1 16,6 

Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 39,3 60,5 

ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ 1.689,1 1.754,5 

   

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Ξξνκεζεπηέο  820,4 936,0 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 350,0 8,9 

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 651,6 707,5 

Φόξνο εηζνδήκαηνο  65,3 16,2 

Ππκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 133,6 134,6 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από κηζζώζεηο από ηελ πιεπξά ηνπ 
κηζζσηή 

70,7 62,9 

Ξξόβιεςε πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο απνρώξεζεο 148,3 139,3 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 260,1 1,5 

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 455,1 411,5 

ύλνιν βξαρππξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ 2.955,1 2.418,4 

  

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 6.687,0 6.356,0 
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(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

    

Β΄ 
ηξίκελν 

 2020 

Β΄ 
ηξίκελν  

2019 
+/- % 

Δμάκελν 
 2020 

Δμάεκλν 
2019 

+/- % 

       

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 918,2 946,9 -3,0% 1.859,3 1.855,5 0,2% 

       
Λνηπά έζνδα 11,5 7,4 +55,4% 22,6 17,4 +29,9% 

       

Λεηηνπξγηθά έμνδα       

Έμνδα δηαζύλδεζεο θαη πεξηαγσγήο (145,8) (145,1) +0,5% (278,5) (277,4) +0,4% 

Ξξόβιεςε γηα αλακελόκελεο πηζησηηθέο δεκηέο 
 

(27,7) (23,4) +18,4% (50,9) (48,9) +4,1% 

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ (141,5) (147,7) -4,2% (286,3) (298,2) -4,0% 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο 
απνρώξεζεο 

(52,7) (52,8) -0,2% (54,6) (54,5) +0,2% 

Έμνδα εκπνξηθώλ πξνκεζεηώλ (25,8) (22,2) +16,2% (51,3) (44,1) +16,3% 

Θόζηνο εκπνξεπκάησλ (73,9) (80,2) -7,9% (163,1) (156,0) +4,6% 

Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ (23,1) (21,7) +6,5% (46,1) (44,0) +4,8% 

Έμνδα πξνώζεζεο (14,8) (18,4) -19,6% (34,1) (37,3) -8,6% 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (125,9) (150,6) -16,4% (288,5) (287,1) +0,5% 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδωλ πξηλ από 
απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο 

(631,2) (662,1) -4,7% (1.253,4) (1.247,5) +0,5% 

       
Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από 
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 
απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο 

298,5 292,2 +2,2% 628,5 625,4 +0,5% 

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο (160,8) (272,6) -41,0% (333,3) (472,5) -29,5% 

Λεηηνπξγηθά θέξδε/(δεκηέο) πξηλ από 
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

137,7 19,6 - 295,2 152,9 +93,1% 

       
Έζνδα θαη έμνδα από ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

   
   

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα (23,8) (24,4) -2,5% (41,3) (50,2) -17,7% 

Ξηζησηηθνί ηόθνη 0,5 1,7 -70,6% 1,0 2,3 -56,5% 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο (1,9) 19,2 -109,9% (0,7) 13,6 -105,1% 

Θέξδε/(Εεκηέο) από ζπκκεηνρέο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 
Απνκεηώζεηο 

0,5 25,5   -98,0% (0,4) 25,8 -101,6% 

ύλνιν zεκηώλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

(24,7) 22,0 - (41,4) (8,5) - 

       
Κέξδε πξν θόξωλ 113,0 41,6 +171,6% 253,8 144,4 +75,8% 

Φόξνο εηζνδήκαηνο (29,5) (17,5) +68,6% (69,5) (63,9) +8,8% 

Κέξδε πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

83,5 24,1 - 184,3 80,5 +128,9% 

Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

- (5,7) - -  5,3 - 

Κέξδε πεξηόδνπ 83,5 18,4 - 184,3 85,8 +114,8% 

       

Θαηαλεκόκελα ζε:       

Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο 77,8  31,9  +143,9% 181,0  104,8  +72,7% 

Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο (θαηαλεκόκελα ζηνπο κεηόρνπο 
ηεο Δηαηξείαο) 

77,8 37,6 +106,9% 181,0 99,5 +81,9% 

Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

- (5,7) -   5,3 - 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 5,7  (13,5) -142,2% 3,3 (19,0) -117,4% 

 

ΙΙΙ. ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
(ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ)(“ΔΓΜΑ”) 
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(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

    
Β’ηξίκελν  

2020 
Β’ηξίκελν 

 2019 
+/- % 

Δμάκελν  
2020 

Δμάκελν 
 2019 

+/- % 

       

Κύθινο εξγαζηώλ       

ηαζεξή ηειεθωλία:       

Έζνδα ιηαληθήο 286,7 292,6 -2,0% 577,6 581,8 -0,7% 

Έζνδα ρνλδξηθήο 181,6 173,3 +4,8% 354,7 340,5 +4,2% 

Ινηπά έζνδα 78,2 71,8 +8,9% 174,5 141,4 +23,4% 

ύλνιν εζόδωλ ζηαζεξήο ηειεθωλίαο 546,5 537,7 +1,6% 1.106,8 1.063,7 +4,1% 

Κηλεηή ηειεθωλία:       

Έζνδα ππεξεζηώλ 290,4 317,1 -8,4% 586,1 608,4 -3,7% 

Έζνδα πώιεζεο ζπζθεπώλ 49,2 53,8 -8,6% 99,2 111,3 -10,9% 

Ινηπά έζνδα 4,0 6,1 -34,4% 8,7 11,8 -26,3% 

ύλνιν εζόδωλ θηλεηήο ηειεθωλίαο 343,6 377,0 -8,9% 694,0 731,5 -5,1% 

       

Λνηπά έζνδα 28,1 32,2 -12,7% 58,5 60,3 -3,0% 

       

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 918,2 946,9 
     -

3,0%  1.859,3 1.855,5       +0,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΟΓΩΝ 
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(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 
Β’ηξίκελν 

2020 

Β’ηξίκελν  
2019 

+-% 
Δμάκελν 

2020 
Δμάκελν 

2019 
+-% 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

 

  
 

  

Θέξδε πξν θόξσλ 113,0 41,6 +171,6 253,8 144,4 +75,8% 

Ξξνζαξκνγέο γηα:       

 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο 160,8 272,6 -41,0% 333,3 472,5 -29,5% 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 
εζεινύζηαο   απνρώξεζεο 

52,7 52,8 -0,2% 54,6 54,5 +0,2% 

 Ξξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 1,4 1,3 +7,7% 2,9 2,7 +7,4% 

 Ξξόβιεςε γηα ινγαξηαζκό λεόηεηαο (0,6) 0,7 -185,7% 0,1 1,3 -92,3% 

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο 1,9 (19,2) -109,9% 0,7 (13,6) -105,1% 

 Ξηζησηηθνί ηόθνη (0,5) (1,7) -70,6% (1,0) (2,3) -56,5% 

 (Θέξδε) / δεκηέο από ζπκκεηνρέο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά   πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία - Απνκεηώζεηο 

(0,5) (25,5)  -98,0% 0,4 (25,8) -101,6% 

 Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 23,8 24,4 -2,5% 41,3 50,2 -17,7% 

Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο: 

(2,8)  52,3 -105,4% (7,1) (26,4) -73,1% 

 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 13,0 3,8 - 0,4 10,5 -96,2% 

 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 27,9 3,7 - (13,3) (6,5) +104,6% 

 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ 

δαλεηζκνύ) 
(43,7)  44,8 -197,5% 5,8 (30,4) -119,1% 

Ξιένλ / (Κείνλ):          

Θαηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο 
απνρώξεζεο 

(49,7) (44,2) +12,4% (51,8) (50,0) +3,6% 

Θαηαβνιέο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ θαη 
ινγαξηαζκνύ  λεόηεηαο, εθηόο εηζθνξώλ 
εξγαδνκέλσλ 

(1,9) (2,9) -34,5% (5,0) (5,6) -10,7% 

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα 

(1,5) (2,6) -42,3% (5,8) (10,4) -44,2% 

Ρόθνη κίζζσζεο θαηαβεβιεκέλνη (5,3) (5,6)  -5,4% (10,6) (11,2)  -5,4% 

Φόξνη εηζνδήκαηνο θαηαβιεζέληεο (0,4) (21,0) -98,1% (0,5) (31,5) -98,4% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ 

- (1,0) - - (5,3) - 

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

290,4 322,0 -9,8% 605,3 543,5 +11,4% 

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

      

Δμαγνξά Θπγαηξηθώλ -  - - - (0,7)  - 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε 
ζπγαηξηθώλ/ζπκκεηνρώλ 

 31,2   31,2  

Απνπιεξσκέο εηζπξαθηέσλ δαλείσλ 1,8  1,8  0,0% 3,6  3,6  0,0% 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4% 

Ξηζησηηθνί ηόθνη εηζπξαρζέληεο 0,4  0,5  -20,0% 1,0  1,1  -9,1% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

- (3,6) - - (6,6) - 

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(148,9) (148,2) +0,5% (312,9) (325,6) -3,9% 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

      

Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ (38,7) (32,3) +19,8% (60,4) (46,3) +30,5% 

Δηζπξάμεηο από ρνξεγνύκελα θαη 
εθδνζέληα δάλεηα 

350,0 200,0   +75,0% 361,5 202,9 +78,2% 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (13,5) (203,2) -93,4% (88,5) (302,8) -70,8% 

V. ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
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Απνπιεξσκή κηζζσκάησλ (14,7) (16,9)  -13,0% (33,4) (37,8)  -11,6% 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο ηεο 
εηαηξείαο 

- (0,1) - - (0,1) - 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ 

-  (0,7)  - -  (1,3)  - 

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο / 
(εθξνέο) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

283,1 (53,2) - 179,2 (185,4) -196,7% 

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) 
ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ θαη 
ηακεηαθώλ ηζνδύλακωλ 

424,6 120,6 - 471,6 32,5 - 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 
ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.104,5  995,4 +11,0% 1.058,3  1.084,7  -2,4% 
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 
ηεο νκάδαο ζηνηρείσλ θαηερόκελσλ πξνο 
πώιεζε, έλαξμεο πεξηόδνπ - 7,5 - - 7,5 - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα 
δηαζέζηκα 

(0,4) -  (1,2) (1,2) 0,0% 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 
ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 

1.528,7  1.123,5 +36,1% 1.528,7 1.123,5 +36,1% 

 

 

 

 

 

 

 


