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ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ A’ ΣΡΗΚΖΛΟ ΣΟΤ 2021 
 

 

 Γπλαηέο επηδόζεηο ζηελ Διιάδα: 

o Ηζρπξά έζνδα, πςειόηεξα θαηά 1,4% από ηα επίπεδα πξν παλδεκίαο ηνπ Α’ ηξηκήλνπ 2020 

o Πε ζεηηθή ηξνρηά ηα έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο - αύμεζε 1% εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηώζεσλ ζηα 

ηέιε ηεξκαηηζκνύ θαη ηεο πεξηαγσγήο 

o Οεθόξ ζηηο πξνζζήθεο ζπλδέζεσλ νπηηθώλ ηλώλ πνπ ηξνθνδόηεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθώλ 

ππεξεζηώλ  

o Ηζρπξή θεξδνθνξία, κε ην πξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) απμεκέλν θαηά 3,5%   

 Αύμεζε Ξξνζαξκνζκέλνπ EBITDA (AL) Νκίινπ θαηά 1,6%, ιόγσ ησλ ηζρπξώλ επηδόζεσλ ζηελ Διιάδα 

 Γηαηήξεζε ηνπ ζηόρνπ γηα ηηο Ακνηβέο ησλ Κεηόρσλ γηα ην 2021 ζηα €480 εθαη., €0,68 αλά κεηνρή 

πιεξσηέν κέξηζκα ηνλ Ηνύιην 

 

(Δθαη. €) 

Α’ηξίκελν 
2021 

Α’ηξίκελν 
2020 

+/- % 

Θύθινο Δξγαζηώλ 787,9  797,3  -1,2% 

Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL)  301,2  296,5  +1,6% 

Ξεξηζώξην (%)  38,2% 37,2% +1,0κνv 

Ιεηηνπξγηθά Θέξδε πξν Σξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 158,8 152,9 +3,9% 

Θέξδε θαηαλεκεκέλα ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο 101,4 96,6 +5,0% 

Ξξνζαξκνζκέλα Θαζαξά Θέξδε ζε κεηόρνπο ηεο 

εηαηξείαο 101,4 96,9 +4,6% 

Βαζηθά Θέξδε αλά κεηνρή (€) 0,2211 0,2055 +7,6% 

Ξξνζαξκνζκέλεο Δπελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 99,9 151,2 -33,9% 

Ξξνζαξκνζκέλεο  Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο κεηά από 

κηζζώζεηο (AL)  162,8 107,7 +51,2% 

Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο κεηά από κηζζώζεηο (AL)  116,5 106,5 +9,4% 

Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο από δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο κεηά από κηζζώζεηο (AL) 9,1 23,9 -61,9% 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα & Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά 
Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 608,4 1.109,3 -45,2% 

Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 
(εμαηξ. κηζζώζεσλ) 578,4 540,8 +7,0% 

Ξξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 925,3 930,0 -0,5% 
Πεκείσζε: Γηα επεμεγήζεηο θαη ππνινγηζκό ησλ Ξξνζαξκνζκέλσλ κεγεζώλ/δεηθηώλ βι. ηελ Δλόηεηα Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο.   
Πεκείσζε: Όια ηα ζηνηρεία (εθηόο από ηελ Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) είλαη πξνζαξκνζκέλα ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ κόλν ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Νη 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Telekom Romania (TKR) καδί κε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (ζπκθσλία MVNO θαη πσιήζεηο ζπζθεπώλ) πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηεο 
TKR θαη ηεο Telekom Romania Mobile (TKRM) έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαη αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Αζήλα, 12 Καΐνπ 2021 - Ν ΝΡΔ αλαθνίλσζε ζήκεξα ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην Α’ 
ηξίκελν ηνπ 2021 κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

 
Κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, θ. Κηράιε Σζακάδ: 

«Ν Όκηινο ΝΡΔ μεθίλεζε επηηπρεκέλα ηε ρξνληά, ζεκεηώλνληαο δπλακηθέο επηδόζεηο. Ξαξόηη βάζε ζύγθξηζεο 

ήηαλ ην ηζρπξό πξώην ηξίκελν ηνπ 2020, πνπ δελ είρε πιεγεί από ηελ παλδεκία, θαηαθέξακε λα απμήζνπκε 

ηα έζνδα ζηελ Διιάδα θαη λα εληζρύζνπκε ην EBITDA θαη ην πεξηζώξην θέξδνπο καο. Ππλερίδνπκε ηελ 

αλαπηπμηαθή καο πνξεία, ζηεξηδόκελνη ζηελ απμαλόκελε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο καο, ην ηερλνινγηθό καο 

πξνβάδηζκα, αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο.  

 

Ρν 2021 ζα είλαη κία θαζνξηζηηθή ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζώο ε ρώξα βγαίλεη ζηαδηαθά από ηελ 

θξίζε, επελδύνληαο ζηξαηεγηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ππνδνκώλ θαη ζηελ 
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ςεθηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαδηθαζηώλ. Ν Όκηινο ΝΡΔ είλαη, πεξηζζόηεξν από πνηέ, έηνηκνο λα 

ζπκβάιιεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο ρώξαο, έρνληαο θάλεη ζεκαληηθή πξόνδν ζην δηθό ηνπ κεηαζρεκαηηζκό 

θαη ηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπ.  Θα ζπλερίζνπκε λα εληζρύνπκε ηηο επηδόζεηο καο, γηα λα επηηύρνπκε έλα ηζρπξό 

2021, πξνο όθεινο ησλ πειαηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κεηόρσλ καο, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο.» 

 

Πξννπηηθέο 

Θαζώο ν αξλεηηθόο αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ζηαδηαθά ππνρσξεί, νη πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο αίξνληαη, 

νη εκβνιηαζκνί επηηαρύλνληαη θαη ν δηεζλήο ηνπξηζκόο επαλεθθηλεί, ν Όκηινο ΝΡΔ αλακέλεη, γηα ην ππόινηπν 

ηνπ 2021, πξννδεπηηθή επηζηξνθή ζε θαιύηεξεο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο θαη αύμεζε εζόδσλ. 

Ζ εηαηξεία παξακέλεη ζε εγξήγνξζε θαη ζπλερίδεη λα εθαξκόδεη απζηεξά κέηξα εμνξζνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο 

ζε όινπο ηνπο ηνκείο, γηα λα ζηεξίμεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο, ελώ ζπλερίδεη λα επελδύεη 
ζε ππνδνκέο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ην ζπγθξηηηθό ηεο πιενλέθηεκα θαη ηε κειινληηθή ηεο 
αλάπηπμε. Δληζρύνληαο ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηηο ππνδνκέο νπηηθώλ ηλώλ θαη αλαπηύζζνληαο ηαρύηαηα ην 

δίθηπν 5G, o OTE είλαη έηνηκνο λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηεο ςεθηαθνπνίεζεο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, κε 
ζηόρν λα γίλεη αθόκε πην επέιηθηνο, απνηειεζκαηηθόο θαη εζηηαζκέλνο ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πειάηε. 
 

Γηα ην 2021, ε Γηνίθεζε αλακέλεη πξνζαξκνζκέλεο επελδύζεηο ύςνπο €550 εθαη. πεξίπνπ, θαη 
πξνζαξκνζκέλεο ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο €575 εθαη. πεξίπνπ. Νη ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο ζα αλέιζνπλ ζε 

€480 εθαη. πεξίπνπ, απνηειώληαο θαη ηε ζπλνιηθή Ακνηβή πξνο ηνπο Κεηόρνπο γηα ην 2021 (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζόδσλ από ηελ πώιεζε ηεο Telekom Romania), κηα αύμεζε 20% ζε ζύγθξηζε 
κε ην πξνεγνύκελν έηνο. 

 
 

 
 
Ρα ελνπνηεκέλα έζνδα ηνπ Νκίινπ OTE παξνπζίαζαλ κείσζε 1,2% ζην ηξίκελν θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 

€787,9 εθαη. Πηελ Διιάδα, ηα έζνδα απμήζεθαλ γηα δεύηεξν ζπλερόκελν ηξίκελν, ζηα €717,0 εθαη. 
παξνπζηάδνληαο εηήζηα αύμεζε 1,4% έλαληη ελόο ηξηκήλνπ πνπ είρε επεξεαζηεί ειάρηζηα από ηελ παλδεκία 

COVID-19. Πηε Ονπκαλία, ηα έζνδα κεηώζεθαλ θαηά 19,9% ζηα €77,2 εθαη. ζην ηξίκελν, αληαλαθιώληαο ελ 
κέξεη ηελ αζπλήζηζηα πςειή βάζε ζύγθξηζεο από ηε δξαζηεξηόηεηα ICT πέξπζη.  
 

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 €468,7 εθαη. ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, 
κεησκέλα θαηά 2,8% ζε ζρέζε κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, αληαλαθιώληαο ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο κεηά 
ηηο πξσηνβνπιίεο ζηξαηεγηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ εθαξκόζηεθαλ ην 2020, θαζώο θαη ηελ απζηεξή 

δηαρείξηζε ηνπ θόζηνπο. 
 
Ζ πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA (AL) ηνπ Νκίινπ, απμήζεθε θαηά 1,6% ζε €301,2 εθαη. κε ην 

πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (AL) λα δηακνξθώλεηαη ζε 38,2%, απμεκέλν θαηά 100 κνλάδεο βάζεο 
από ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020. Πηελ Διιάδα, ε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA (AL) ζεκείσζε ζεκαληηθή 

αύμεζε 3,5%, ζηα €298,3 εθαη., κε ηζρπξό πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (AL) ζην 41,6%. Ζ θηλεηή 
ζηελ Ονπκαλία θαηέγξαςε πξνζαξκνζκέλε θεξδνθνξία EBITDA (AL) €2,9 εθαη. ιόγσ ηεο πίεζεο ζηα έζνδα 
από ππεξεζίεο, ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιέςεσλ, θαζώο θαη ηεο κεηάβαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζε έλα 

επηρεηξεκαηηθό κνληέιν απνθιεηζηηθά θηλεηήο ηειεθσλίαο κε βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο ηελ επίηεπμε ηνπ 
δηαρσξηζκνύ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο.  
 
Ν Όκηινο θαηέγξαςε ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ύςνπο 
€158,8 εθαη. ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, απμεκέλα θαηά 3,9% ζε ζύγθξηζε κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, θπξίσο 
ιόγσ ηεο βειηησκέλεο θεξδνθνξίαο ηεο Διιάδαο. 
 

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ Νκίινπ θαηέγξαςε κηα επηβάξπλζε €48,5 εθαη. ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, 
απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηα €40,0 εθαη. ην Α’ ηξίκελν 2020, θπξίσο ιόγσ ηεο απμεκέλεο θεξδνθνξίαο ζην 

ΟΚΗΙΟ ΟΣΔ 
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ηξίκελν. Ζ πξόζθαηα αλαθνηλσζείζα κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θόξνπ εηζνδήκαηνο δελ έρεη αθόκα ζεζπηζηεί 
θαη ζπλεπώο δελ αληηθαηνπηξίδεηαη  ζηα απνηειέζκαηα. 
  
Νη πξνζαξκνζκέλεο επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, αλήιζαλ ζε €99,9 
εθαη. κεησκέλεο θαηά 33,9% από ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, αληαλαθιώληαο θπξίσο ηνλ δηαθνξεηηθό ξπζκό 
ζηηο πιεξσκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηειενπηηθό πεξηερόκελν. Νη επελδύζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ θηλεηή 
Ονπκαλίαο αλήιζαλ ζε €86,3 εθαη. θαη €13,6 εθαη. αληίζηνηρα. Πηα επόκελα ηξίκελα, αλακέλεηαη αύμεζε ησλ 
επελδύζεσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 
Ρν Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, ν Όκηινο θαηέγξαςε πξνζαξκνζκέλεο ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο κεηά από κηζζώζεηο 
€162,8 εθαη., απμεκέλεο θαηά €55,1 εθαη. ζε ζύγθξηζε κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, αληαλαθιώληαο θπξίσο 
ηελ πξνζσξηλή κείσζε ησλ επελδύζεσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Διιάδα. Νη ειεύζεξεο ηακεηαθέο 
ξνέο αλήιζαλ ζε €116,5 εθαη., απμεκέλεο θαηά €10 εθαη., έρνληαο ελζσκαηώζεη πιεξσκέο ύςνπο €42 εθαη. 
ζρεηηδόκελεο κε ηα πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο.  
 
Ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο ηνπ Νκίινπ ζηηο 31 Καξηίνπ 2021 ήηαλ €925,3 εθαη., ζρεδόλ 
ακεηάβιεηνο ζε ζρέζε κε ηηο 31 Καξηίνπ 2020. Ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο ηνπ Νκίινπ 
αληηζηνηρεί ζε 0,8 θνξέο ην εηήζην πξνζαξκνζκέλν ΔΒΗTDA (AL). 
 
 
 
 
 

Θύθινο Δξγαζηώλ  
(Δθαη. € ) 

Α’ ηξίκελν 
 2021 

Α’ ηξίκελν 
 2020 

+/- % 

Διιάδα 717,0 706,8 +1,4% 

Ονπκαλία θηλεηή 77,2 96,4 -19,9% 

Δλδννκηιηθέο απαινηθέο (6,3) (5,9)          +6,8% 

Όκηινο ΟΣΔ 787,9 797,3 -1,2% 

 
 

    

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από 
κηζζώζεηο (AL) (Δθαη. € ) 

Α’ ηξίκελν 
 2021 

Α’ ηξίκελν 
 2020 

+/- % 

Διιάδα 298,3 288,3 +3,5% 
Ξεξηζώξην (%) 41,6% 40,8% +0,8κνv 
Ονπκαλία θηλεηή 2,9  8,2  -64,6% 
Ξεξηζώξην (%) 3,8% 8,5% -4,7κνv 

Όκηινο ΟΣΔ 301,2 296,5 +1,6% 

Πεξηζώξην (%) 38,2% 37,2% +1,0κνv 
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.  
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Ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία:    
 

 A’ ηξίκελν 

2021 

A’ ηξίκελν 

2020 Δηήζην  % Δηήζην  +/- 

A’ ηξίκελν 

2021 +/- 

Ππλδέζεηο Πηαζεξήο 2.691.592   

242 

2.650.863   +1,5% 40.729   7.842   

Δπξπδσληθέο Ππλδέζεηο  2.175.820   2.036.110   +6,9% 139.710   30.335   

εθ ησλ νπνίσλ ζπλδέζεηο 
νπηηθώλ ηλώλ 

1.005.132   787.445   +27,6% 217.687 60.044   

Ππλδξνκεηέο ηειεόξαζεο 577.846   556.696   +3,8% 21.150   2.564   

Ξειάηεο Θηλεηήο 6.889.268   7.343.419   -6,2% (454.151)   (69.499) 

 Ξειάηεο Ππκβνιαίνπ 2.724.937   2.671.518   +2,0% 53.419   10.983   
 Ξειάηεο Θαξηνθηλεηήο 4.164.331   4.671.901   -10,9% (507.570) (80.482) 

 
Πηαζεξή Ρειεθσλία: 

Ν ΝΡΔ θαηέγξαςε αθόκα έλα ηξίκελν κε ξεθόξ ζηηο θαζαξέο λέεο ζπλδέζεηο ππεξεζηώλ νπηηθήο ίλαο, ζηηο 60 
ρηιηάδεο, κε ην ζπλνιηθό αξηζκό πειαηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ πςειώλ ηαρπηήησλ λα αλέξρεηαη ζε 1.005 
ρηιηάδεο. Ζ αύμεζε απηή ηξνθνδνηήζεθε από ηηο επηηπρεκέλεο θακπάληεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηαρύηεηαο, 

ηηο επελδύζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ απμαλόκελε δήηεζε γηα πςειέο ηαρύηεηεο σο απνηέιεζκα 
ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ιόγσ ηεο παλδεκίαο. 

 
Ζ δηείζδπζε ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ νπηηθήο ίλαο ζπλέρηζε λα ζεκεηώλεη πξόνδν έρνληαο πιένλ αγγίμεη 
ην 46% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπλδξνκεηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, κηα αύμεζε 8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε 

εηήζηα βάζε. Κε ηνπο πειάηεο λα πηνζεηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ππεξεζίεο FTTx, ην πνζνζηό ησλ πειαηώλ 
πνπ απνιακβάλνπλ ηαρύηεηεο 100Mbps ή κεγαιύηεξεο έρεη αγγίμεη ην 17% ησλ ζπλδέζεσλ νπηηθώλ ηλώλ, 

πεξηζζόηεξν από ην δηπιάζην ζε ζύγθξηζε κε έλα ρξόλν πξηλ. Σάξε ζηηο ζπλερείο αλαβαζκίζεηο ζηελ 
ηαρύηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ν ΝΡΔ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπ 
θαη λα απμάλεη ηα έζνδα επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, αληηζηαζκίδνληαο ηελ πίεζε από άιιεο ππεξεζίεο 

ζηαζεξήο. 
 

Ν ΝΡΔ ζπλερίδεη ην πιάλν πινπνίεζεο ησλ ππνδνκώλ νπηηθώλ ηλώλ κέρξη ην ζπίηη (FTTH) ζε λέεο πεξηνρέο ή 
όπνπ δελ ήηαλ εθηθηή ε θάιπςε κε FTTC, θαζώο ε δήηεζε γηα πςειόηεξεο ηαρύηεηεο ζπλερώο απμάλεηαη. Ν 
ΝΡΔ πέηπρε ηνλ θηιόδνμν ζηόρν πνπ είρε ζέζεη γηα ηελ επέθηαζε ππνδνκώλ νπηηθώλ ηλώλ κέρξη ην ζπίηη 

(FTTH), αγγίδνληαο ηα 340 ρηιηάδεο λνηθνθπξηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2021, αθνύ πέξαζε ην νξόζεκν ησλ 
300 ρηι. ζην 2020. Ζ απμαλόκελε δηαζεζηκόηεηα ππεξεζηώλ νπηηθώλ ηλώλ θαη ε ζηαζεξά απμαλόκελε δήηεζε 
γηα πςειόηεξεο ηαρύηεηεο ππνζηεξίδνπλ ηε καθξνπξόζεζκε αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ. Ν ΝΡΔ αλαπηύζζεη 

ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηαρύηεηεο 100Mbps ή κεγαιύηεξεο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο, 
πξνζθέξνληαο ηελ εκπεηξία ησλ νπηηθώλ ηλώλ ζε έλα ζπλερώο απμαλόκελν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζε 

πνιύ επξύηεξε βάζε από ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 
 
Πηηο 31 Καξηίνπ ηνπ 2021, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπλδξνκεηώλ COSMOTE TV αλήιζε ζηηο 578 ρηιηάδεο, 

απμεκέλνο θαηά 3,8% ζε εηήζηα βάζε, θαηαγξάθνληαο 3 ρηιηάδεο θαζαξέο λέεο ζπλδέζεηο ζην ηξίκελν. Ν 
ΝΡΔ αμηνπνηεί ηηο λέεο ππεξεζίεο Over-the-Top, γηα λα εληζρύζεη ηα παθέηα ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

ζπλδξνκεηέο.  
 
Θηλεηή Ρειεθσλία: 

Ρν Α’ ηξίκελν, ε COSMOTE παξείρε ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 6,9 εθαη. πειάηεο, 

κεησκέλνπο θαηά 6,2% ζε ζρέζε κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, θπξίσο ιόγσ ηεο θαξηνθηλεηήο, θαζώο νη 

ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη. Απηό αληηθαηνπηξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο λα 

κεηαηξέπεη ηνπο ζπλδξνκεηέο θαξηνθηλεηήο ζε πειάηεο ζπκβνιαίνπ, πξνζθέξνληαο ειθπζηηθά θαη επέιηθηα 

παθέηα δεδνκέλσλ.   

ΔΙΙΑΓΑ 
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Πε ζπλέρεηα ηεο επηηπρεκέλεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηώλ 5G, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δεκνπξαζίαο θάζκαηνο ζηα ηέιε ηνπ 2020, ε εηαηξεία αλαθνίλσζε όηη ζα θαηαξγήζεη ην 3G δίθηπό ηεο κέρξη 
ην ηέινο ηνπ 2021, θαη ην θάζκα πνπ ζα απειεπζεξσζεί ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθηύσλ 4G θαη 5G. Ζ Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αύμεζε 
ηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο. 
 

Ν ΝΡΔ ζηνρεύεη ζε πιεζπζκηαθή θάιπςε 5G πάλσ από 50% ζηα ηέιε ηνπ 2021, θαζώο θαη ζηελ θάιπςε ησλ 
απηνθηλεηνδξόκσλ έσο ην 2023, ελώ ζπλερίδεη λα πξνσζεί ηε ρξήζε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ 4G/4G+. 

Ρελ 31 Καξηίνπ 2021, ε πιεζπζκηαθή θάιπςε ζηηο δύν κεγαιύηεξεο πόιεηο, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, είρε 
ήδε μεπεξάζεη ην 90% ελώ νη ππεξεζίεο 5G ήηαλ δηαζέζηκεο ζε αθόκα 15 πόιεηο. 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία:  

(Δθαη. €) Α’ηξίκελν 2021 Α’ηξίκελν 2020 +/- % 

Θύθινο Δξγαζηώλ 717,0  706,8  +1,4% 

Έζνδα ιηαληθήο ζηαζεξήο 233,1 234,4 -0,6% 

Έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο 221,6 222,4 -0,4% 

Έζνδα ρνλδξηθήο 135,9 138,0 -1,5% 

Ινηπά Έζνδα 126,4 112,0 +12,9% 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) 298,3  288,3  +3,5% 

Πεξηζώξην % 41,6% 40,8% +0,8κνv 
 

H αλαπηπμηαθή δπλακηθή εδξαηώλεηαη ζηελ Διιάδα, θαζώο ν ΝΡΔ θαηέγξαςε απμεκέλα ζπλνιηθά έζνδα θαηά 
1,4% ζηα €717,0 εθαη. θαηά ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021. Κεγάιν κέξνο απηήο ηεο αύμεζεο πξνήιζε από ηηο 

πσιήζεηο ζπζθεπώλ, σζηόζν αξθεηέο ξνέο εζόδσλ ζηαζεξνπνηνύληαη παξά ηελ πίεζε από ηελ πγεηνλνκηθή 
θξίζε, ελώ ζπλερίδνπλ λα βειηηώλνληαη θαη ηα έζνδα από επξπδσληθέο ππεξεζίεο. 
 

Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ιηαληθήο ζηαζεξήο κεηώζεθαλ θαηά κόιηο 0,6%, παξά ηελ πίεζε ζηηο ππεξεζίεο 
ηειεόξαζεο ιόγσ ηνπ lockdown. Ρα έζνδα από επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη 
ππνζηεξηδόκελα από ηε ζπλερηδόκελε πηνζέηεζε ππεξεζηώλ νπηηθώλ ηλώλ. Ρα έζνδα από ππεξεζίεο ρνλδξηθήο 

κεηώζεθαλ θαηά 1,5% ζην ηξίκελν, ιόγσ ηεο δηεζλνύο θίλεζεο.  
 

Πηελ θηλεηή, ηα έζνδα από ππεξεζίεο παξέκεηλαλ ζρεδόλ ακεηάβιεηα ζην ηξίκελν ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα, 
πξν παλδεκίαο, επίπεδα ηνπ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Νη ηάζεηο βειηηώζεθαλ ζεκαληηθά από ηα πξνεγνύκελα 
ηξίκελα, θπξίσο ιόγσ ηεο θαξηνθηλεηήο. Ζ εμεξρόκελε πεξηαγσγή, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ξπζκηζηηθά κέηξα, 

επεξέαζαλ ηα έζνδα από ππεξεζίεο ζπκβνιαίνπ ζην ηξίκελν. Ρα έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο δείρλνπλ λα 
ζηαζεξνπνηνύληαη παξά ηελ επίδξαζε από ην lockdown θαηά ην πξώην ηξίκελν. Αληαλαθιώληαο ηε βειηίσζε 

ηνπ δείθηε ARPU θαζώο νη πειάηεο θηλνύληαη ζηαζεξά πξνο πςειόηεξα παθέηα θηλεηήο, ηα έζνδα από 
ππεξεζίεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηώζεσλ ζηα ηέιε ηεξκαηηζκνύ θαη ησλ ρακειόηεξσλ εζόδσλ πεξηαγσγήο, ζα 
είραλ απμεζεί θαηά πεξίπνπ 1%. 

 
Ρα ινηπά έζνδα ζεκείσζαλ αύμεζε 12,9% ην ηξίκελν, θπξίσο ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο αύμεζεο ησλ εζόδσλ από 
ζπζθεπέο θαη ςεθηαθά πξντόληα θαζώο νη πειάηεο κεηαβαίλνπλ ζε πξντόληα πςειόηεξεο αμίαο θαη ηνπ 

αληηθηύπνπ από ην θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ ζην ηέινο ηνπ Α’ ηξηκήλνπ 2020. Ζ ζεηηθή ηάζε ζηα ινηπά 
έζνδα αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, κεηά από ηηο πξόζθαηεο θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επηδόηεζε πσιήζεσλ 

tablets θαη θνξεηώλ ππνινγηζηώλ γηα καζεηέο.   
 
Ρν ICT είρε αθόκα έλα ζεηηθό ηξίκελν, θαηαγξάθνληαο αύμεζε εζόδσλ 3% ζε ζύγθξηζε κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 

2020, θαζώο ν ΝΡΔ αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία ηνπ ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ICT, γηα επηρεηξήζεηο θαη 
δεκόζηνπο νξγαληζκνύο. Ν ΝΡΔ αλαθνίλσζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κεγάιν έξγν ησλ Δπξσπατθώλ νξγαληζκώλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλόξσλ, ελώ ζπλερίδεη λα επεθηείλεη ηελ παξνρή ιύζεσλ cloud γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Ρν πξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά 3,5% ζην ηξίκελν, ζηα €298,3 εθαη., κε ην 
πξνζαξκνζκέλν πεξηζώξην EBITDA (AL) λα δηακνξθώλεηαη ζε 41,6%, ζε ζύγθξηζε κε 40,8% ην Α’ ηξίκελν 

ηνπ 2020. Ν πεξηνξηζκόο θόζηνπο πνπ πινπνηήζεθε ην 2020 θαζώο θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ππνζηεξίδεη ηε 
ζεηηθή επίδνζε ηνπ EBITDA (AL). 
 

 
 

Ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία 
Α’ηξίκελν 

2021 
Α’ηξίκελν 

2020 
Δηήζην 

% 
Δηήζην  

+/- 

Α’ 
ηξίκελν 

2021+
/-  

Ππλδξνκεηέο θηλεηήο 3.550.469   3.860.801   -8,0% (310.332)   (92.851) 

       Ξειάηεο ζπκβνιαίνπ 1.663.897   1.544.162   +7,8% 119.735   15.992   

       Ξειάηεο θαξηνθηλεηήο 1.886.572   2.316.639   -18,6% (430.067) (108.843) 
 
 
 
 

 (Δθαη. €) 
Α’ηξίκελν 

2021 

Α’ηξίκελν 

2020 +/- % 

Θύθινο Δξγαζηώλ 77,2  
 

96,4  
 

-19,9% 
 Έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο 54,9 

 
59,3 

 
-7,4% 

 Ινηπά Έζνδα 22,3 37,1 -39,9% 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) 2,9 

 
8,2 

 
-64,6% 

 Πεξηζώξην %  3,8% 
 

8,5% 
 

-4,7κνv 
  

Κεηά ηε ζπκθσλία πώιεζεο ηεο Telekom Romania Πηαζεξήο (TKR), πνπ αλαθνηλώζεθε ζηηο αξρέο 
Λνεκβξίνπ 2020, νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Telekom Romania Mobile (TKRM), εμαηξνπκέλσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ηεο TKR θαη ηεο TKRM (ζπκθσλία MVNO θαη πσιήζεηο 
ζπζθεπώλ), απνηππώλνληαη ρσξηζηά από ην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2020. Ζ Telekom Romania (TKR), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο FMC, έρεη αληηκεησπηζηεί σο δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα θαη έρεη 

ηαμηλνκεζεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαηερόκελεο πξνο πώιεζε. 
 

Θαηά ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Telekom Romania Mobile κεηώζεθαλ θαηά 19,9%, ζηα 
€77,2 εθαη., ζε ζρέζε κε ηα πξν παλδεκίαο επίπεδα πέξπζη, αληαλαθιώληαο ελ κέξεη ηελ πςειή βάζε 
ζύγθξηζεο κε ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, θπξίσο ιόγσ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ICT (Wi-Fi ζηα ζρνιεία). Ν 

αληίθηππνο ησλ πεξηνξηζκώλ ιόγσ COVID-19 ζπλέρηζε λα επεξεάδεη ηελ απόδνζε ηεο Telekom Romania 
Mobile  ζην ηξίκελν.  

 
Ρα έζνδα από ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δηακνξθώζεθαλ ζε €54,9 εθαη., κεησκέλα θαηά 7,4%, θπξίσο 
ιόγσ ηεο πησηηθήο ηάζεο ζηελ θαξηνθηλεηή θαη ησλ κεησκέλσλ εζόδσλ δηαζύλδεζεο πνπ νθείινληαη  ζηε 

κείσζε ηεο θίλεζεο. Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ην κεξίδηό ηεο ζηελ αγνξά θαξηνθηλεηήο, ε νπνία ζπλερίδεη λα 
ζπξξηθλώλεηαη ζε όιν ηνλ θιάδν. Νη ππεξεζίεο ζπκβνιαίνπ ζπλέρηζαλ λα ζεκεηώλνπλ ζεηηθέο επηδόζεηο, κε 
ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζπλδξνκεηώλ λα απμάλεηαη γηα ηέηαξην ζπλερόκελν ηξίκελν. 

  
Πην Α’ ηξίκελν ηνπ 2021, ε εηαηξεία θαηέγξαςε Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) €2,9 εθαη., 
αληηθαηνπηξίδνληαο θπξίσο ηα θόζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη 
νξηζκέλεο πξνβιέςεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ θξίζε COVID-19. Δμαηξνπκέλσλ ησλ παξαγόλησλ απηώλ θαη ηνπ 
αληηθηύπνπ από ην έξγν ICT ην Α’ ηξίκελν ηνπ 2020, ην Ξξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) ζα ήηαλ ζρεδόλ 

ακεηάβιεην. 
 

 
 

ΡΟΤΚΑΛΗΑ  
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Κέξηζκα θαη Δπαλαγνξά Ηδίσλ Κεηνρώλ 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ ΝΡΔ ζα πξνηείλεη ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2021, ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο €0,68 αλά κεηνρή. Ζ αληίζηνηρε πιεξσκή κεξίζκαηνο €313 
εθαη. αληηπξνζσπεύεη ην 65% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ δηαηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβώλ ησλ 

Κεηόρσλ γηα ην 2021. Ρν ππόινηπν πνζό, πεξίπνπ €167 εθαη. ή ην 35%, έρεη δηαηεζεί γηα ηελ απόθηεζε από 
ηελ Δηαηξεία ηδίσλ κεηνρώλ ππό ην ηζρύνλ Ξξόγξακκα Απόθηεζεο Ηδίσλ Κεηνρώλ. 
 

Ρα κεξίζκαηα πνπ ζα αληηζηνηρνύλ ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ε Δηαηξεία ζην πιαίζην ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο Απόθηεζεο Ηδίσλ Κεηνρώλ θαη ηηο νπνίεο ζα θαηέρεη ε Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία 
απνθνπήο, ζα πξνζαπμήζνπλ ην κέξηζκα ησλ ινηπώλ κεηόρσλ. 

 
Αθύξσζε Ηδίσλ Κεηνρώλ θαη Πξόγξακκα Aπόθηεζεο Ηδίσλ Κεηνρώλ 

Πην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 2020-2022, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πεξίνδν από 4 Καξηίνπ 2020 έσο 28 
Ηαλνπαξίνπ 2021, απνθηήζεθαλ από ηελ Δηαηξεία ζπλνιηθά 11.387.932 ίδηεο κεηνρέο κε κέζε ηηκή αγνξάο 
Δπξώ 12,20 αλά κεηνρή. Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 

2020, ελέθξηλε ηελ αθύξσζε ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 9.965.956 ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είραλ απνθηεζεί θαηά ηελ 
πεξίνδν από 4 Καξηίνπ 2020 έσο 31 Νθησβξίνπ 2020. 

 
Απηέο νη κεηνρέο αθπξώζεθαλ θαη δηαγξάθεθαλ από ην Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2021, 
θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ ινηπώλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 
Ν δεύηεξνο ρξόλνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο μεθίλεζε ζηηο 5 Καξηίνπ 2021, όπνπ ε Δηαηξεία ζθνπεύεη λα δηαζέζεη 
πεξίπνπ €167 εθαη. γηα λα αγνξάζεη ηδίεο κεηνρέο θαηά ηελ πεξίνδν από 5 Καξηίνπ 2021 κέρξη ηηο 28 

Ηαλνπαξίνπ 2022. Θαηά ηελ πεξίνδν από 5 Καξηίνπ 2021 έσο 31 Καξηίνπ 2021, 992.528 ίδηεο κεηνρέο 
απνθηήζεθαλ κε κέζε ηηκή αγνξάο Δπξώ 13,26 αλά κεηνρή. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ ΝΡΔ ελέθξηλε ηελ 

πξόηαζε γηα ηελ αθύξσζε 3.469.500 ηδίσλ κεηνρώλ ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο 
Δηαηξείαο ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2021. 
 

 
 

Αλαβάζκηζε Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. από ηελ  Standard & Poor's ζε "ΒΒΒ"κε 
ζηαζεξή πξννπηηθή 
Πηηο 4 Καΐνπ, ν νίθνο Standard & Poor's πξνρώξεζε ζε αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ ΝΡΔ 

ζε "ΒΒΒ" κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Ζ ελ ιόγσ θίλεζε αθνινπζεί ηελ πξόζθαηε αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο, 
ππνδεηθλύνληαο κηα βειηίσζε ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηνπ ΝΡΔ θαη ηελ πξνζδνθία όηη ν ΝΡΔ ζα 

επσθειεζεί από ηελ αλάθακςε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ηα επόκελα δύν ρξόληα. Ζ αλαβάζκηζε 
αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηνπο ηζρπξνύο πηζησηηθνύο δείθηεο ηνπ ΝΡΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρπξνύ 
ηζνινγηζκνύ θαη ησλ αλζεθηηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Πεκείσζε: 
Πηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2021 ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ ΝΡΔ απνθάζηζε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζηελ Ραθηηθή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2021, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηεο 
ειεγθηηθήο εηαηξείαο «PricewaterhouseCoopers S,A» γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2021, αλαθαιώληαο πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζηελ Ραθηηθή 
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ γηα ην δηνξηζκό ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «Δξλζη & Γηαλγθ (Διιάο) Νξθσηνί Διεγθηέο 

ΓΔΓΟΛΟΣΑ ΣΡΗΚΖΛΟΤ                  
ΣΡΗΚΖΛΟΤ 

ΚΔΣΑΓΔΛΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΛΟΣΑ  

ΓΔΓΓΔΓΟΛΟΣΑ                  
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Ινγηζηέο Α.E,» (Δ), σο πξνηηκώκελεο επηινγήο γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο ρξήζεο 2021. 

 

 

Σεηάξηε, 12 Καΐνπ 2021 

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

        Διιάδα                       +30 210 9460 800 

 Γεξκαλία                +49 (0) 69 2222 4493 

         Ζλσκέλν Βαζίιεην & Γηεζλή                  + 44 (0) 203 059 5872 

        ΖΞΑ                       +1 516 447 5632 
 

    

 Ππληζηνύκε λα θαιέζεηε νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο 5 έσο 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο       

 ηειεδηάζθεςεο. 

 

Ιεπηνκέξεηεο Σειεδηάζθεςεο  

 Ζ ηειεδηάζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κεηάδνζεο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη κπνξείηε λα                

 εγγξαθείηε κέζσ ζύλδεζεο ζην:  

 https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup210512.html 

 

Πε πεξίπησζε δπζθνιίαο παξαθαιώ όπσο θαιέζεηε ζην: + 30 210 9460803 
 

 
 

 
 
ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

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

 

 
 

Γήισζε 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. 
 
 

 
 

 

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup210512.html
mailto:iroffice@ote.gr
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Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ: 
 

I. Δλαιιαθηηθνί Γείθηεο Κέηξεζεο Απόδνζεο (“ΔΓΚΑ”) 
 

II. Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε) ηεο 31εο Καξηίνπ 2021 θαη ηεο 31εο  

Γεθεκβξίνπ 2020   
 

III. Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Καξηίνπ 2021 θαη 
ζπγθξηηηθή κε ην 2020 

 

IV. Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Δζόδσλ γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Καξηίνπ 2021 θαη ζπγθξηηηθή 
κε ην 2020  

 
V. Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ γηα ην ηξίκελν πνπ έιεμε ζηηο 31 Καξηίνπ 2021 θαη 

ζπγθξηηηθή κε ην 2020 
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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 Κέηξεζεο Απόδνζεο (“ΔΓΚΑ”) 

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 ηεο 

ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (πίλαθαο II), ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 
(πίλαθαο III) θαη ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ ξνώλ (πίλαθαο V), 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. 

 
Θόζηε 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 αλαδηνξγάλσζεο 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. 

 
Θαηαβνιέο 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 πξνζαξκνζκέλσλ 

ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ησλ πξνζαξκνζκέλσλ επελδύζεσλ (ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πξνθεηκέλνπ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

 

I. ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΟΗ ΓΔΗΘΣΔ ΚΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ 
(“ΔΓΚΑ”) 

Οξηζκνί θαη ζπκθσλία ησλ Δλαιιαθηηθώλ Γεηθηώλ Κέηξεζεο Απόδνζεο (“ΔΓΚΑ”) 
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Θαζαξόο Γαλεηζκόο  
Ν θαζαξόο δαλεηζκόο  είλαη έλαο ΔΓΚΑ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ηνπ Νκίινπ θαη ηελ δπλαηόηεηα κόριεπζεο. Ν θαζαξόο δαλεηζκόο 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 2020 θαη κεηά. 
 

Πξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο   
Ν πξνζαξκνζκέλνο θαζαξόο δαλεηζκόο 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.) 31/03/2021 31/03/2020 +/- % 

Καθξνπξόζεζκα δάλεηα 963,7  985,2  -2,2% 

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 23,1  664,9  -96,5% 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 200,0  -  - 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (καθξνπξόζεζκν κέξνο) 283,0  327,3  -13,5% 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (βξαρππξόζεζκν κέξνο) 63,9  61,9  +3,2% 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα (602,8) (1.104,5) -45,4% 

Θαζαξόο Γαλεηζκόο  930,9  934,8  -0,4% 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (5,6) (4,8) +16,7% 

Πξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 925,3  930,0  -0,5% 

 

Θαζαξόο Γαλεηζκόο & Πξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο 
Ρνλ Θαζαξό Γαλεηζκό θαη ηνλ Ξξνζαξκνζκέλν Θαζαξό Γαλεηζκό εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΓΞΣΑ 16 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.) 31/03/2021 31/03/2020 +/- % 

Θαζαξόο Γαλεηζκόο  930,9  934,8  -0,4% 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (καθξνπξόζεζκν κέξνο) (283,0) (327,3) -13,5% 

πνρξεώζεηο από κηζζώζεηο (βξαρππξόζεζκν κέξνο) (63,9) (61,9) +3,2% 

 Θαζαξόο Γαλεηζκόο (εμαηξ. κηζζώζεσλ) 584,0 545,6 +7,0% 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (5,6) (4,8) +16,7% 

Πξνζαξκνζκέλνο Θαζαξόο Γαλεηζκόο (εμαηξ. κηζζώζεσλ) 578,4 540,8 +7,0% 

 

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: Πύλνιν θύθινπ 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. 
 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA (Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο, θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 
εζεινπζίαο απνρώξεζεο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο 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  
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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.  

 
 

Όκηινο - (Δπξώ εθαη.) 
Α’ηξίκελν 

 2021  

Α’ηξίκελν 

 2020 
+/-% 

Πύλνιν Θύθινπ εξγαζηώλ 787,9 797,3 -1,2% 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 3,8 3,3 +15,2% 

Πύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο (468,7) (482,4) -2,8% 

EBITDA 323,0 318,2 +1,5% 

Πεξηζώξην % 41,0% 39,9% +1,1κνλ 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο απνρώξεζεο - 0,4 -100,0% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο 
ππνζέζεηο 

- - - 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA 323,0 318,6 +1,4% 

Πεξηζώξην % 41,0% 40,0% +1,0κνλ 

 
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 (AL) (Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο, θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα 

εζεινπζίαο απνρώξεζεο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο ππνζέζεηο) 
κεηά από κηζζώζεηο 
Ρν πξνζαξκνζκέλν EBITDA (AL) εμππεξεηεί ζηελ θαιύηεξε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Νκίινπ. Ωο «πξνζαξκνζκέλν» EBITDA(AL) νξίδεηαη ην EBITDA(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 (AL) 
(%) ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ην πξνζαξκνζκέλν  EBITDA (AL) κε ην ζύλνιν ηνπ θύθιν εξγαζηώλ. 
 

Όκηινο (Δπξώ εθαη.) 
Α’ηξίκελν  

2021 
Α’ ηξίκελν 

2020 
+/-% 

EBITDA 323,0 318,2 +1,5% 

Πεξηζώξην % 41,0% 39,9% +1,1 κνv 

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε δηθαίσκα ρξήζεο -17,3 -17,2 +0,6% 

Ρόθνη επί ησλ ππνρξεώζεσλ από κηζζώζεηο -4,5 -4,9 -8,2% 

EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) 301,2 296,1 +1,7% 

Πεξηζώξην %  38,2% 37,1% +1,1 κνv 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο 

απνρώξεζεο 
- 0,4 -100,0% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο 
ππνζέζεηο 

- - - 

Πξνζαξκνζκέλν  EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL)  301,2 296,5 +1,6% 

Πεξηζώξην %  38,2% 37,2% +1,0 κνv 
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Διιάδα- (Δπξώ εθαη.) 
Α’ηξίκελν  

2021 
Α’ ηξίκελν 

2020 
+/-% 

EBITDA 315,1 305,5 3,1% 

Πεξηζώξην % 43,9% 43,2% +0,7 κνv 

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε δηθαίσκα ρξήζεο -12,8 -13,0 -1,5% 

Ρόθνη επί ησλ ππνρξεώζεσλ από κηζζώζεηο -4,0 -4,4 -9,1% 

EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) 298,3 288,1 +3,5% 

Πεξηζώξην %  41,6% 40,8% +0,8 κνv 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο 

απνρώξεζεο 
- 0,2 -100,0% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο, θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο 
ππνζέζεηο 

- - - 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL)  298,3 288,3 +3,5% 

Πεξηζώξην %  41,6% 40,8% +0,8 κνv 

 

Ρνπκαλία (θηλεηή)- (Δπξώ εθαη.) 
Α’ηξίκελν  

2021 
Α’ ηξίκελν 

2020 
+/-% 

EBITDA 8,0 12,7 -37,0% 

Πεξηζώξην % 10,4% 13,2% -2,8 κνv 

Απνζβέζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε δηθαίσκα ρξήζεο -4,6 -4,2 +9,5% 

Ρόθνη επί ησλ ππνρξεώζεσλ από κηζζώζεηο -0,5 -0,5 +0,0% 

EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL)  2,9 8,0 -63,8% 

Πεξηζώξην %  3,8% 8,3% -4,5 κνv 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο 
απνρώξεζεο 

- 0,2 -100,0% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο 
ππνζέζεηο 

- - - 

Πξνζαξκνζκέλν EBITDA κεηά από κηζζώζεηο (AL) 2,9 8,2 -64,6% 

Πεξηζώξην %  3,8% 8,5% -4,7 κνv 

 
Πξνζαξκνζκέλα Θαζαξά Θέξδε 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 θόξσλ 
Α’ηξίκελν 

 2021 
Α’ηξίκελν 

 2020 
+/- % 

Θαζαξά θέξδε  ζε κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο από 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο  

101,4 96,6 +5,0% 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο 

απνρώξεζεο  
- 0,3 -100,0% 

Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελεο λνκηθέο 
ππνζέζεηο  

- - - 

Θαζαξή επίδξαζε από απνκεηώζεηο θαη δηαγξαθέο  - - - 

Φνξνινγηθή επίδξαζε από εθπηπηόκελεο δεκηέο ζπκκεηνρώλ 
/Δλδννκηιηθά κεξίζκαηα 

- - - 

Θέξδε από ηελ πώιεζε ζπγαηξηθήο - - - 

Δθπεζηέεο πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ - - - 
Δπίδξαζε ιόγσ αιιαγήο ησλ ζπληειεζηώλ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο 

- - - 

Αληηζηξνθή πξόβιεςεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε πώιεζε 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
- - - 

Πξνζαξκνζκέλα Θαζαξά θέξδε  ζε κεηόρνπο ηεο 
εηαηξείαο 

101,4 96,9 +4,6% 
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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 δείθηε 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, όπσο παξνπζίαδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
Όκηινο -(Δπξώ εθαη.) Α’ηξίκελν 

 2021 
Α’ηξίκελν 

 2020 
+/- % 

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

(101,0) (151,2) -33,2% 

Θαηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο 1,1 - - 

Πξνζαξκνζκέλεο Eπελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 
(99,9) (151,2) -33,9% 

 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 

Νη ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο 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 ηνπο 

πηζησηηθνύο ηόθνπο. Ν δείθηεο απηόο κεηξάεη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 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, ηε 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. 

 
Όκηινο -(Δπξώ εθαη.) Α’ηξίκελν 

 2021 
Α’ηξίκελν 

 2020 
+/- % 

Θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο - 
Ππλνιηθά 

274,1  314,9  -13,0% 

Κείνλ:Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ 
39,6  41,4  -4,3% 

Ξηζησηηθνί ηόθνη εηζπξαρζέληεο 0,2  0,5  -60,0% 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (101,0) (151,2) -33,2% 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 133,7  122,8  +8,9% 

Απνπιεξσκή κηζζσκάησλ (17,2) (16,3) +5,5% 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο κεηά από κηζζώζεηο (AL) 116,5  106,5  +9,4% 

 

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. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

  

 

 

 

    Πειίδα 15 από 20 

 

Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο κεηά από κηζζώζεηο (AL) 
Νξίδνληαη  σο νη Ξξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο πξνζζέηνληαο ηελ απνπιεξσκή ππνρξεώζεσλ 

από  κηζζώζεηο. 
 
Όκηινο (Δπξώ εθαη.) Α’ηξίκελν 

 2021 

Α’ηξίκελν 

 2020 
+/- % 

Διεύζεξεο Ρακεηαθέο Ονέο 133,7  122,8  +8,9% 

Θαηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο 42,3  0,8  - 

Θαηαβνιέο αλαδηνξγάλσζεο θαη κε επαλαιακβαλόκελσλ λνκηθώλ 
ππνζέζεσλ 

2,9  0,4  - 

Θαηαβνιέο γηα αγνξά θάζκαηνο 1,1  -  - 

Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο 180,0  124,0  +45,2% 

Απνπιεξσκή ππνρξεώζεσλ από κηζζώζεηο (17,2) (16,3) +5,5% 

Πξνζαξκνζκέλεο Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο κεηά από 
κηζζώζεηο (AL)  

162,8  107,7  51,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

    Πειίδα 16 από 20 

 

 

 

 

 

(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

ΟΚΗΙΟ 

31/03/2021 31/12/2020 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Δλζώκαηα πάγηα 2.049,6 2.060,6 

Γηθαηώκαηα κίζζσζεο από κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  356,2 362,1 

πεξαμία 376,6 376,6 

Ρειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο 351,0 361,0 

Ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 393,1 408,0 

Ππκκεηνρέο 0,1 0,1 

Γάλεηα ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 71,4 72,3 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 357,2 364,0 

Θόζηνο ζπκβάζεσλ 24,0 24,6 

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 74,1 75,7 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 4.053,3 4.105,0 

   

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Απνζέκαηα 49,6 26,9 

Ξειάηεο 446,7 433,1 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5,6 5,4 

Ππκβαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  29,3 28,7 

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 122,6 143,8 

Γεζκεπκέλα ηακεηαθά δηαζέζηκα 2,3 2,3 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 602,8 516,2 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.258,9 1.156,4 

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκάδαο ζηνηρείσλ θαηερόκελσλ πξνο πώιεζε 606,8 606,5 

ΤΛΟΙΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΘΩΛ ΣΟΗΥΔΗΩΛ 5.919,0 5.867,9 

   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ΗΗ. ΘΑΣΑΣΑΖ ΥΡHΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 

(ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ) (“ΔΓΚΑ”) 



 

  

 

 

 

    Πειίδα 17 από 20 

 

 

(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

ΟΚΗΙΟ 

31/03/2021 31/12/2020 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ   

Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο    

Κεηνρηθό θεθάιαην 1.302,4 1.330,6 

Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην  466,4 476,4 

Ίδηεο κεηνρέο  (31,8) (132,2) 

Ραθηηθό απνζεκαηηθό 440,7 440,7 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ινηπά απνζεκαηηθά (202,9) (201,6) 

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

πόινηπν θεξδώλ εηο λέν 3.438,4 3.396,0 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνύλ ζηνπο 
κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο  

2.099,1 1.995,8 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 151,6 144,0 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.250,7 2.139,8 

     
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Καθξνπξόζεζκα δάλεηα 963,7 974,8 

Ξξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
144,3 145,7 

Ξξόβιεςε γηα ινγαξηαζκό λεόηεηαο 106,1 109,2 

Ππκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 25,2 25,4 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από κηζζώζεηο από ηελ πιεπξά ηνπ 
κηζζσηή 

283,0 290,6 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 4,0 9,8 

Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 102,3 107,8 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 1.628,6 1.663,3 

   

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Ξξνκεζεπηέο  733,8 719,8 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 200,0 205,9 

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 23,1 23,1 

Φόξνο εηζνδήκαηνο  94,9 76,2 

Ππκβαηηθέο ππνρξεώζεηο 118,6 121,8 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από κηζζώζεηο από ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή 
63,9 61,2 

Ξξόβιεςε πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο απνρώξεζεο 140,2 178,9 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 2,1 2,2 

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 375,8 364,5 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 1.752,4 1.753,6 

Τπνρξεώζεηο νκάδαο ζηνηρείσλ θαηερόκελσλ πξνο πώιεζε 287,3 311,2 

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 5.919,0 5.867,9 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

 

 

 

    Πειίδα 18 από 20 

 

 
 

(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

 

Α΄ ηξίκελν 
 2021 

Α΄ ηξίκελν  
2020 

+/- % 

    

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 787,9  797,3  -1,2% 

    
Ινηπά έζνδα 3,8  3,3  +15,2% 

    

Ιεηηνπξγηθά έμνδα    

Έμνδα δηαζύλδεζεο θαη πεξηαγσγήο (100,3) (101,2) -0,9% 

Ξξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (19,6) (19,3) +1,6% 

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ (115,2) (126,1) -8,6% 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο απνρώξεζεο -  (0,4) -100,0% 

Έμνδα εκπνξηθώλ πξνκεζεηώλ (18,5) (19,3) -4,1% 

Θόζηνο εκπνξεπκάησλ (72,4) (72,5) -0,1% 

Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ (21,9) (16,4) +33,5% 

Έμνδα πξνώζεζεο (14,8) (17,4) -14,9% 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (106,0) (109,8) -3,5% 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο (468,7) (482,4) -2,8% 

    

Ιεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 
απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο 323,0 318,2 +1,5% 

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο (164,2) (165,3) -0,7% 

Ιεηηνπξγηθά θέξδε (δεκηέο) πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα 158,8 152,9 +3,9% 

    

Έζνδα θαη έμνδα από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα (12,2) (17,1) -28,7% 

Ξηζησηηθνί ηόθνη 0,2  0,4  -50,0% 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο 1,5  0,8  +87,5% 

Θέξδε/(Εεκηέο) από ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία - Απνκεηώζεηο 0,2  (0,9)  - 

ύλνιν θεξδώλ( δεκηώλ) από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο (10,3) (16,8) -38,7% 

    
Θέξδε (Εεκηέο) πξν θόξσλ 148,5  136,1  +9,1% 

Φόξνο εηζνδήκαηνο (48,5) (40,0) +21,3% 

Θέξδε (δεκηέο) πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 100,0  96,1  +4,1% 

Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 34,9  4,7  - 

Θέξδε (δεκηέο) πεξηόδνπ 134,9  100,8  +33,8% 

    

Θαηαλεκόκελα ζε:    

Κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο 125,7 103,2 +21,8% 

Από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (θαηαλεκόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
Δηαηξείαο) 

101,4 96,6 +5,0% 

Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 24,3 6,6 - 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 9,2 (2,4)  - 

 
  

ΗΗΗ. ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ 
(ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ)(“ΔΓΚΑ”) 



 

  

 

 

 

    Πειίδα 19 από 20 

 

 
 

(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 

 
Α’ηξίκελν  

2021 
Α’ηξίκελν 

 2020 
+/- % 

    

Θύθινο εξγαζηώλ    

ηαζεξή ηειεθσλία:    

Έζνδα ιηαληθήο 233,1  234,4  -0,6% 

Έζνδα ρνλδξηθήο 135,8  138,0  -1,6% 

Ινηπά έζνδα 62,0  78,4  -20,9% 

ύλνιν εζόδσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 430,9  450,8  -4,4% 

Θηλεηή ηειεθσλία:    

Έζνδα ππεξεζηώλ 275,4  280,5  -1,8% 

Έζνδα πώιεζεο ζπζθεπώλ 60,3  45,6  +32,2% 

Ινηπά έζνδα 4,5  4,3  +4,7% 

ύλνιν εζόδσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 340,2  330,4  +3,0% 

    

Ινηπά έζνδα 16,8  16,1  +4,3% 

    

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 787,9  797,3  -1,2% 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

IV. ΔΛΟΠΟΗΖΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΔΟΓΩΛ 

 



 

  

 

 

 

    Πειίδα 20 από 20 

 

 
 

(Πνζά ζε εθαηνκκύξηα Δπξώ) 
Α’ηξίκελν 

2021 

Α’ηξίκελν  
2020 

+-% 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Θέξδε πξν θόξσλ 148,5  136,1  +9,1% 

Ξξνζαξκνγέο γηα:       

 Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο 164,2  165,3  -0,7% 

Θόζηε ζρεηηδόκελα κε πξνγξάκκαηα εζεινύζηαο   απνρώξεζεο -  0,4  -100,0% 

 Ξξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 1,1  1,2  -8,3% 

 Ξξόβιεςε γηα ινγαξηαζκό λεόηεηαο 0,3  0,7  -57,1% 

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο (1,5) (0,8) +87,5% 

 Ξηζησηηθνί ηόθνη (0,2) (0,4) -50,0% 

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

(0,2) 0,9   

 Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 12,2  17,1  -28,7% 

Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο: (32,6) (33,8) -3,6% 

 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (22,8) (9,1) +150,5% 

 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (17,5) (54,2) -67,7% 

 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηζκνύ) 7,7  29,5  -73,9% 

Ξιένλ / (Κείνλ):       

Θαηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινύζηαο απνρώξεζεο (42,3) (0,8) - 

Θαηαβνιέο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ θαη ινγαξηαζκνύ  λεόηεηαο, εθηόο εηζθνξώλ 
εξγαδνκέλσλ 

(2,5) (3,1) -19,4% 

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (3,6) (4,3) -16,3% 

Ρόθνη κίζζσζεο θαηαβεβιεκέλνη (4,5) (4,9) -8,2% 

Φόξνη εηζνδήκαηνο θαηαβιεζέληεο (4,4) (0,1) - 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
39,6  41,4  -4,3% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο /(εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 274,1  314,9  -13,0% 

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

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

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (101,0) (151,2) -33,2% 

Ξηζησηηθνί ηόθνη εηζπξαρζέληεο 0,2  0,5  -60,0% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

(27,5) (15,1) +82,1% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο /(εθξνέο) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (126,5) (164,0) -22,9% 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ (20,6) (21,7) -5,1% 

Δηζπξάμεηο από ρνξεγνύκελα θαη εθδνζέληα δάλεηα -  11,5  -100,0% 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (17,4) (71,5) -75,7% 

Απνπιεξσκή κηζζσκάησλ (17,2) (16,3) +5,5% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
(3,0) (5,9) -49,2% 

Θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο /(εθξνέο) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (58,2) (103,9) -44,0% 

    

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ 

ηζνδύλακσλ 
89,4  47,0  +90,2% 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 516,2  1.058,3  -51,2% 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα δηαζέζηκα (0,5) (0,8) -37,5% 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ηεο νκάδαο ζηνηρείσλ θαηερόκελσλ πξνο 

πώιεζε  
(2,3) -  - 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 602,8  1.104,5  -45,4% 

 

V. ΘΑΣΑΣΑΔΗ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ 
 


