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Για λόγους συγκρισιμότητας, επισημαίνεται ότι τα αριθμητικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2013 
αφορούν τη Βιοχάλκο - Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. και τα αριθμητικά στοιχεία της 31

ης
 

Δεκεμβρίου 2013 και του πρώτου εξαμήνου του 2014 αφορούν τη Viohalco SA. Όπως παρατίθεται στις 
σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο εταιρικός 
μετασχηματισμός της Βιοχάλκο - Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. σε Viohalco SA λογίζεται ως 
αντίστροφη εξαγορά με τη Βιοχάλκο - Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. να είναι λογιστικά ο 
εξαγοραστής (acquirer). Ως επακόλουθο, η Viohalco SA θεωρείται συνέχεια της Βιοχάλκο - Ελληνική 
Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στις εμπορικές επιδόσεις της Viohalco για την περίοδο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2014. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, 
παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 29.  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ύψους 1.455 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,6% σε σύγκριση με 1.510 εκ. 

ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. 

 Αύξηση μικτού κέρδους κατά 16,3% από 85 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 σε 99 εκ. ευρώ κατά το 

1ο εξάμηνο του 2014, και 

 Ζημίες της περιόδου ύψους 50 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, έναντι 99 εκ. ευρώ κατά το 1ο 

εξάμηνο του 2013.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ανακοίνωσε τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για 

τη βιομηχανία, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, και 

 Η Σιδενόρ ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους 10 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης 

προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της νέας επένδυσης είναι η αποφυγή 

αναθέρμανσης των μπιγιετών, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοικονόμηση σημαντικής 

ποσότητας ενέργειας και μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της Εταιρίας. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρέμεινε μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις για τη Viohalco. Τρεις από τις 
μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία) εισήλθαν σε ύφεση ή 
στασιμότητα. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη, είχε 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2014. Παρά την αστάθεια της αγοράς και το δύσκολο 
μακροοικονομικό περιβάλλον, η Viohalco επέδειξε βελτίωση των μεγεθών σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 
2013. Οι τρεις μεγαλύτερες θυγατρικές της Εταιρίας (Σιδενόρ, Χαλκόρ και Ελβάλ), οι οποίες συνολικά 
αντιπροσωπεύουν το 99% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους στη διάρκεια 
του 1ου εξαμήνου του 2014 έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Οι ζημίες της Σιδενόρ και της 
Χαλκόρ μειώθηκαν στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατά 42% και 48% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 1ο 
εξάμηνο του 2013. Η Ελβάλ κατέγραψε κέρδη στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, έναντι ζημιών κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2013. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

  Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2014 2013 

Κύκλος εργασιών 1.455.254 1.509.834 

Μικτό κέρδος 98.921 85.076 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (1) 

49.862 41.271 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBIT) (2) 

-5.842 -17.019 

Ζημίες προ φόρου εισοδήματος -49.304 -57.434 

Ζημίες περιόδου -49.561 -99.266 

Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας -33.369 -68.529 

(1) EBIT πλέον αποσβέσεων 
(2) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 



5 
 

  



6 
 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 1.455 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 
3,6% σε σύγκριση με 1.510 εκ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2013. Η κάμψη του κύκλου εργασιών οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες τιμές μετάλλων.  

Συγκεκριμένα, οι τιμές μετάλλων συνέχισαν να καταγράφουν πτώση το 2014, κυρίως λόγω της έλλειψης 
ρευστότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 
ιδίως στις ανεπτυγμένες αγορές. Η μέση τιμή του χαλκού μειώθηκε κατά 12% στα 5.047 ευρώ/τόνο κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 5.738 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Επιπλέον, η μέση τιμή του 
αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου μειώθηκε στα 1.279 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2014 έναντι 1.460 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. 

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 16,3% από 85 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 σε 99 εκ. ευρώ κατά το 
1

ο
 εξάμηνο του 2014, λόγω μείωσης του κόστους πωληθέντων. Οι ζημίες εκμετάλλευσης μειώθηκαν από 17 

εκ. ευρώ σε 6 εκ. ευρώ, ως επακόλουθο της μείωσης των τιμών ενέργειας και της βελτιστοποίησης των 
παραγωγικών διαδικασιών.  

Το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 6,5% σε 49 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 από 46 εκ. 
ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού, 
παράλληλα με την αύξηση του κόστους αναχρηματοδότησης.  

Οι ζημίες της περιόδου ανήλθαν σε 50 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, έναντι ζημιών ύψους 99 εκ. 
ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 33 
εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 69 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα του 1ου 
εξαμήνου του 2013 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 36,6 εκ. ευρώ λόγω του επανυπολογισμού των υπολοίπων 
του αναβαλλόμενου φόρου εξαιτίας της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών, το 2013,  
στην Ελλάδα από 20% σε 26%.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

  Κατά την 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30ή Ιουνίου 2014 31η Δεκεμβρίου 2013 

      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.987.892 1.951.272 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.437.708 1.414.151 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.425.600 3.365.423 

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.203.908 1.187.893 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 930.754 836.838 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.134.662 2.024.731 

      

Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας 960.353 992.944 

Δικαιώματα μειοψηφίας 330.585 347.748 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.290.938 1.340.692 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.425.600 3.365.423 

 

Το σύνολο ενεργητικού της Viohalco αυξήθηκε κατά 1,8% σε 3.426 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2014 από 3.365 
εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των ενσώματων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων (33 εκ. ευρώ), στην αύξηση των αποθεμάτων (14 εκ. ευρώ) και στην αύξηση των 
εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (71 εκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των 
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων κατά 62 εκ. ευρώ. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 94 εκ. ευρώ ή 11,2% από 837 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 
2013 σε 931 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2014. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του 
βραχυπρόθεσμου μέρους των δανείων (33 εκ. ευρώ) και την αύξηση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 
(68 εκ. ευρώ). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

  Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2014 2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -17.978 -16.185 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -70.322 -70.659 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 25.622 40.219 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -62.678 -46.625 

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 173.401 144.251 

Επίπτωση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά 
διαθέσιμα 274 -1.096 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 110.997 96.531 

 

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν από 16,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2013 σε 18 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014.   

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 
2013, καθώς η μείωση κατά 35 εκ. ευρώ της κτήσης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2014 (0,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 και 35,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013) 
αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 33,2 εκ. ευρώ κατά 
το 1ο εξάμηνο του 2014 (87,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 54,0 εκ. ευρώ κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2013).  

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 
2013, λόγω της μικρότερης αύξησης του δανεισμού στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2014 (29 εκ. ευρώ) 
έναντι του 1ου εξαμήνου του 2013 (42 εκ. ευρώ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  
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Οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 επηρεάστηκαν από τις επιδόσεις των 
κύριων θυγατρικών της οι οποίες, με τη σειρά τους, επηρεάζονται αισθητά από τις συνθήκες αγοράς στους 
αντίστοιχους κλάδους τους. 
 
Η Viohalco δραστηριοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που διαχωρίζεται σε τέσσερις 
βασικούς κλάδους:  
 
Κλάδος Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ για το 1ο εξάμηνο του 
2014 σημείωσε ελαφρά πτώση στα 402,3 εκ. ευρώ έναντι 405,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι 
ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 43,2 εκ. 
ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής, 
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Επιπλέον, το ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σε 
συνδυασμό με την έναρξη νέων έργων υποδομής στην Ελλάδα, βελτίωσε τις οικονομικές επιδόσεις της 
Σιδενόρ στη διάρκεια της περιόδου.  
Ο κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου (*) μειώθηκε κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε 84,2 εκ. ευρώ 
από 87,7 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν σε 4,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Ο κλάδος επηρεάστηκε 
από τις καθυστερήσεις στην κατασκευή μεγάλων αγωγών λόγω των ασταθών συνθηκών στη διεθνή αγορά 
ενέργειας. Η χαμηλή αυτή ζήτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, σε συνδυασμό με 
τις χαμηλές τιμές πρώτων υλών, είχε επίσης δυσμενή αντίκτυπο στην κερδοφορία στη διάρκεια της περιόδου. 
 
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον όμιλο Σιδενόρ για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014: 
 

  
Για την περίοδο που έληξε στις 30 

Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2014 2013 

Κύκλος εργασιών 402.335 405.064 

Μικτό κέρδος 34.837 27.013 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 10.255 844 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) -13.107 -21.752 

Ζημίες προ φόρου εισοδήματος -29.865 -39.005 

Ζημίες περιόδου -29.242 -50.492 

Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας -25.429 -43.191 

 
(*) Σημείωση: Τα οικονομικά αποτελέσματα της Σωληνουργεία Κορίνθου και της Ελληνικά Καλώδια έχουν ήδη 
συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της Σιδενόρ και της Χαλκόρ αντίστοιχα. 
 
Κλάδος Χαλκού και Καλωδίων: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ για το 1ο εξάμηνο του 2014 
σημείωσε πτώση κατά 6,9% σε 555 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 596 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, κατά 
κύριο λόγο εξαιτίας της χαμηλότερης μέσης τιμής μετάλλων και των χαμηλότερων τιμών κατεργασίας, κυρίως 
όσον αφορά τα προϊόντα έλασης για εγκαταστάσεις και καλώδια. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε 15,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 33,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 
2013. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημίες ύψους 7,6 εκ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού 
λειτουργικού αποθέματος όλων των εταιριών παραγωγής του ομίλου Χαλκόρ, λόγω της πτώσης των τιμών 
μετάλλων και των χαμηλότερων τιμών κατεργασίας στον επιμέρους τομέα των αρχιτεκτονικών εφαρμογών, 
ως επακόλουθο του αυξημένου ανταγωνισμού. 
Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια (*) σημείωσε πτώση κατά 3,3% στα 175 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 
181 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών μετάλλων. Οι ζημίες μετά 
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 10,2 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 9,3 εκ. ευρώ 
κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν επίσης με το εφάπαξ κόστος αδράνειας λόγω 
της αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού για την παραγωγή 
υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της Fulgor. 
 
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον όμιλο Χαλκόρ για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014: 
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Για την περίοδο που έληξε στις 30 

Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2014 2013 

Κύκλος εργασιών 555.267 596.430 

Μικτό κέρδος 17.052 5.267 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 10.642 -1.421 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) -704 -12.189 

Ζημίες προ φόρου εισοδήματος -21.707 -30.767 

Ζημίες περιόδου -18.387 -35.613 

Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας -15.562 -33.117 

 
 

Κλάδος Αλουμινίου: Παρά τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ 
μειώθηκε κατά 2,5% στα 511,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 524,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, λόγω 
της μείωσης της μέσης τιμής πρωτογενούς αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Τα κέρδη 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 2,9 εκ. 
ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Αυτό το ποσό επηρεάστηκε θετικά από τους υψηλότερους όγκους 
πωλήσεων και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αλλά επηρεάστηκε δυσμενώς από τις ζημίες και τις εφάπαξ 
προβλέψεις του υποτομέα της διέλασης αλουμινίου. 

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον όμιλο Ελβάλ για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014: 
 

  Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2014 2013 

Κύκλος εργασιών 511.369 524.185 

Μικτό κέρδος 39.642 44.076 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 34.659 45.058 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 11.986 21.047 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 5.390 14.698 

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου 2.172 -3.342 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.418 -2.927 

 
Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων & Άλλων Υπηρεσιών: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε σε 22 
εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 12,3 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Η 
συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 126 εκ. ευρώ. Ο Όμιλος διαθέτει 
χαρτοφυλάκιο με μετοχικούς τίτλους και ομόλογα υψηλής ποιότητας των οποίων η αξία ανέρχεται σε 59 εκ. 
ευρώ.  

(*) Σημείωση: Τα οικονομικά αποτελέσματα της Σωληνουργεία Κορίνθου και της Ελληνικά Καλώδια έχουν ήδη 
συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της Σιδενόρ και της Χαλκόρ αντίστοιχα. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2014, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους ίδιους κινδύνους που 
αντιμετώπισε κατά το 1ο εξάμηνο του 2014. Ο Όμιλος έχει έκθεση στους συγκεκριμένους κινδύνους που 
παρατίθενται στον ετήσιο απολογισμό της Viohalco για το 2013 («Κίνδυνοι και αβεβαιότητες»). 

Το ελληνικό και το ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει ασταθές και αβέβαιο κατά 
το 2ο εξάμηνο του 2014. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την αξία των μετοχών της Viohalco (καθώς 
και ορισμένων εισηγμένων εταιριών του Ομίλου). Η αξία για τους μετόχους θα συνεχίσει να δημιουργείται ως 
αποτέλεσμα ανάληψης στρατηγικών επενδύσεων. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να επηρεαστούν από 
εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού περιβάλλοντος, της δυναμικής ή του 
ανταγωνισμού της αγοράς, οδηγώντας σε αποτυχία την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Viohalco ή 
των στρατηγικών των θυγατρικών της. Η Viohalco θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτούς τους τομείς κινδύνου 
με στρατηγικό προγραμματισμό και προϋπολογισμό, αναλύσεις και επίβλεψη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και την Εκτελεστική Διοίκηση, με τη διαρκή επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση των 
διαδικασιών, την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, τις διαφανείς σχέσεις με τους 
αντισυμβαλλόμενους, καθώς και την ανάλυση προϊόντων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Η Viohalco θα συνεχίσει να έχει έκθεση στον κίνδυνο αγοράς κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, που συνίσταται 
στον κίνδυνο αλλαγών στις τιμές πρώτων υλών και επιτοκίων. Η Viohalco θα συνεχίσει να ελέγχει αυτή την 
έκθεση σε κίνδυνο μέσω της παρακολούθησης και της ανάλυσης των αγορών και παραμένοντας στο πλαίσιο 
αποδεκτών παραμέτρων, βελτιώνοντας παράλληλα τις αποδόσεις. Η Viohalco θα συνεχίσει επίσης να 
επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος των κινδύνων που 
προκύπτουν από τις συνθήκες αγοράς. 

Η Viohalco θα συνεχίσει να έχει έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω 
του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων μεμονωμένων πελατών.  Η Viohalco θα συνεχίσει να μετριάζει τον εν 
λόγω κίνδυνο προβαίνοντας σε διεξοδικούς ελέγχους της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μέσω 
τραπεζών και άλλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και καθορίζοντας όρους 
πληρωμής και πιστωτικά όρια. Τα πιστωτικά όρια, για τα οποία ασφαλίζονται οι απαιτήσεις, καθορίζονται με 
βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για τους αντίστοιχους πελάτες από ασφαλιστικές εταιρίες. 
Επιπλέον, η Viohalco ζητά άλλη ασφάλεια (π.χ. εγγυητικές επιστολές) προκειμένου να εξασφαλίσει τις 
απαιτήσεις της, όπου είναι δυνατό. Η Viohalco θα συνεχίσει να σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης, η οποία 
αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες που σχετίζονται με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, καθώς και 
επενδύσεις σε κινητές αξίες.  

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρευστότητας που θα μπορούσε να περιορίσει τις λειτουργίες στη 
διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2014 ή την ικανότητα της Εταιρίας να αναπτυχθεί, η Viohalco προβαίνει σε 
εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει τα απαραίτητα ταμειακά 
διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες και να ικανοποιήσει τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις της.  

 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 
Στις 29 Αυγούστου 2014, η Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. και η Ετέμ Α.Ε., Εταιρία Ελαφρών 
Μετάλλων ανήγγειλαν ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών τους αποφάσισαν την επανεκκίνηση της 
διαδικασίας απορρόφησης της Ετέμ Α.Ε. από την Ελβάλ Α.Ε. Η ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 
μετασχηματισμού θα είναι η 31η Αυγούστου 2014. Αυτές οι αποφάσεις ακολούθησαν τις σχετικές αποφάσεις 
της 7ης Απριλίου 2014, δυνάμει των οποίων είχε αποφασιστεί η απορρόφηση της Ετέμ Α.Ε. από την Ελβάλ 
Α.Ε., με ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μετασχηματισμού την 30ή Απριλίου 2014 και της 20ης 
Ιουνίου 2014, με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή της απορρόφησης. 
 
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, η Ελληνικά Καλώδια ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση για το Έργο Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων ύψους 93 εκ. ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ελλάδας, και ο διορισμένος Ανάδοχος, η Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψαν σύμβαση ενώπιον του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Εργασίας της Ελλάδας όσον 
αφορά στις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις ενέργειας και οπτικών ινών 150 kV μεταξύ Σύρου-
Τήνου, Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Πάρου, καθώς και τους τερματισμούς καλωδίων 150 kV στην Τήνο. Η 
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σύμβαση αφορά στην προμήθεια καλωδίων, την πόντιση, την προστασία των καλωδίων στα παράκτια 
τμήματα, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.  

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Σωληνουργεία Κορίνθου ανακοίνωσε την υπογραφή τριών συμβάσεων συνολικής 

ποσότητας 163.000 τόνων με την Energy Transfer Partners και την Kinder Morgan CO2 Company, L.P., για την 

προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. 

 

Δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τις 30 Ιουνίου 2014. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Μελλοντικά, η Viohalco θα συνεχίσει να δίνει βάρος στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των παραγωγικών 
διαδικασιών της, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη διατήρηση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματός της στις διεθνείς αγορές.  Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεχιζόμενη οικονομική 
αβεβαιότητα στην Ευρώπη, τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους μιας πιο περιοριστικής 
νομισματικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζουμε να αναμένουμε ένα εξαιρετικά ασταθές 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Ειδικότερα, οι προοπτικές για τους κύριους κλάδους δραστηριοποίησης κατά το 2ο εξάμηνο του 2014 είναι οι 
ακόλουθες: 

 
Για τον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα, αναμένουμε χαμηλότερο κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο 
της Σοβέλ, μετά την εγκατάσταση του ηλεκτρικού (επαγωγικού) φούρνου τον Αύγουστο του 2014. Η 
κατασκευή του νέου επαγωγικού φούρνου στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει εντός του 
δεύτερου εξαμήνου του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2015. Η αναβάθμιση του 
ελασματουργείου στο εργοστάσιο της Dojran Steel για την παραγωγή μορφοσιδήρων, επιπρόσθετα στην 
παραγωγή χάλυβα οπλισμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2015. 
Αναμένουμε επίσης αύξηση των πωλήσεων πλατέων προϊόντων και ειδικών χαλύβων (SBQ’s) στις ΗΠΑ και τη 
Δυτική Ευρώπη, μετά τις πρόσφατες επενδύσεις στο ελασματουργείο πλατέων προϊόντων της Stomana 
Industry και την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος για τους ειδικούς χάλυβες (SBQ’s). Τέλος, 
αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη των έργων υποδομής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και στη διάρκεια 
του 2015.  
 
Όσον αφορά στον Κλάδο Σωλήνων Χάλυβα, αναμένονται νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών μέσα στα 
επόμενα χρόνια, τα οποία θα ενισχύσουν την ενεργειακή βιομηχανία. Αγορές όπως αυτές της Βορείου 
Αμερικής, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Δυτικής / Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας 
και της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα αυτό. 
 

Για τον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων, η βελτίωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου σε σύγκριση με 
το πρώτο τρίμηνο δεν οφείλεται μόνο στις βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις των όγκων, των τιμών και του 
κόστους, αλλά επίσης στη θετική επίδραση της σταθεροποίησης των τιμών μετάλλων. Για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2014, εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που ακόμα επικρατούν στην ελληνική εγχώρια 
αγορά και της αστάθειας που εξακολουθεί να παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο 
Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως πρωταρχικό στρατηγικό στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς στα 
βιομηχανικά προϊόντα και την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές που δεν έχουν πληγεί 
από την οικονομική κάμψη.  Όσον αφορά στα καλώδια, οι προσπάθειες αύξησης των πωλήσεων σε χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης έχουν αρχίσει να αποδίδουν 
καρπούς. Επίσης, η έναρξη παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης αναμένεται να επηρεάσει θετικά 
τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

Για το επόμενο εξάμηνο, ο κλάδος Αλουμινίου, όσον αφορά στον κλάδο έλασης, κατά πάσα πιθανότητα θα 
επιτύχει το στόχο της αυξημένης παραγωγής και των αυξημένων πωλήσεων σε ετήσια βάση, δεδομένης της 
τρέχουσας ροής παραγγελιών. Επιπλέον, καταβάλλονται αυξημένες προσπάθειες για μείωση του κόστους 
παραγωγής. Όσον αφορά στον τομέα διέλασης, ο εξαγωγικός προσανατολισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή 
της Διοίκησης. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή στις ενοποιημένες πωλήσεις. Αυτός ο προσανατολισμός 
αναμένεται να έχει ακόμα πιο έντονη θετική επίδραση στον κλάδο στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου. 
Τέλος, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου, αναμένεται ότι η συγχώνευση μεταξύ Ελβάλ και Ετέμ θα 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο την επίτευξη συνεργιών σε διοικητικό, χρηματοοικονομικό και 
εμπορικό επίπεδο. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφιο 3 του Βασιλικού Διατάγματος της 14ης Νοεμβρίου 2007, τα 
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής (δηλαδή οι Ευάγγελος Μουστάκας, Jacques Moulaert, Δημήτριος 
Κυριακόπουλος, Παντελεήμων Μαυράκης) δηλώνουν, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρίας, ότι, εξ 
όσων γνωρίζουν:  

α)  οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που 

έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχουν 

ακριβοδίκαιη εικόνα για τα στοιχεία της καθαρής θέσης, την οικονομική θέση και τις οικονομικές 

επιδόσεις της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο,  

β)  η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης επί των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων παρέχει ακριβοδίκαιη εικόνα για την εξέλιξη και τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων και 

τη θέση της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 

 



 

14 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ   

Το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco ανέρχεται σε 
104.996.194,19 ευρώ και διαιρείται σε 219.611.308 
μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Οι μετοχές έχουν 
εκδοθεί σε ονομαστική και άυλη μορφή. Όλες οι 
μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και 
ολοσχερώς καταβληθείσες. Η Εταιρία δεν έχει 
εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών, για παράδειγμα 
μετοχές χωρίς δικαιώματα ψήφου ή προνομιούχες 
μετοχές. Όλες οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 
μετοχικό κεφάλαιο έχουν τα ίδια δικαιώματα. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, κάθε 
μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μίας 
ψήφου. 

Οι μετοχές της Viohalco είναι εισηγμένες με το 
διακριτικό «VIO» και κωδικό ISIN BE0974271034 στο 
επίσημο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και 
στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με 
τον ίδιο κωδικό ISIN και το διακριτικό VIO (με 
λατινικούς χαρακτήρες) και BIO (με ελληνικούς 
χαρακτήρες). 
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
 

Σοφία Ζαΐρη 
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων 
Τηλ.: +30 210 6787111 / +30 210 6787773  
Φαξ   +30 210 6787722 
Email: ir@viohalco.com 

 

Αγορά Χρηματιστήριο NYSE Euronext 
Βρυξελλών 

Σύμβολο   VIO  

Κωδικός ISIN BE0974271034  

 
Αγορά Χρηματιστήριο Αθηνών 

Σύμβολο   VIO (με λατινικούς χαρακτήρες) και 
BIO (με ελληνικούς χαρακτήρες)  

Κωδικός ISIN BE0974271034  

 
Η Viohalco παραμένει προσηλωμένη στην υψηλή 
ποιότητα και στη διαφάνεια στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Viohalco έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ («ΔΠΧΠ, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ»). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ Ο  
 

 Ημερομηνία 

Ετήσια αποτελέσματα 2014 31 Μαρτίου 2015 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2014 26 Μαΐου 2015 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

30 Ιουνίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013

Ποσά σε χιλ. ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Γήπεδα κτίρια και εξοπλισμός 7 1.726.046 1.692.668

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 19.320 19.701

Επενδύσεις σε ακίνητα 11 126.198 125.395

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 22.767 23.416

Άλλες επενδύσεις 15 64.142 65.765

Παράγωγα 15 1.141 295

Λοιπές απαιτήσεις 7.238 7.448

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 21.040 16.583

1.987.892 1.951.272

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 12 787.799 773.729

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 535.563 464.333

Παράγωγα 15 3.152 2.407

Άλλες επενδύσεις 15 198 282

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 110.997 173.401

1.437.708 1.414.151

Σύνολο Ενεργητικού 3.425.600 3.365.423

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 104.996 104.996

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 432.201 432.201

Συναλλαγματικές διαφορές -9.924 -11.524

Λοιπά Αποθεματικά 456.633 439.411

Κέρδη εις νέον -23.554 27.858

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων προς τους μετόχους 

της μητρικής 960.353 992.944

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 330.585 347.748

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.290.938 1.340.692

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 13 943.479 944.135

Παράγωγα 15 139 285

Παροχές στο προσωπικό 20.368 20.018

Επιχορηγήσεις 50.536 45.305

Προβλέψεις 2.903 4.063

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.563 11.476

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 160.920 162.610

1.203.908 1.187.893

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 13 509.590 477.060

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 387.620 319.841

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 8.794 9.923

Παράγωγα 15 3.057 3.094

Λοιπές χρηματοδοτήσεις 19.879 26.245

Προβλέψεις 1.813 675

930.754 836.839

Σύνολο υποχρεώσεων 2.134.662 2.024.731

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων υποχρεώσεων 3.425.600 3.365.423

Κατά την



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ποσά σε χιλ. ευρώ Σημείωση 2014 2013

Πωλήσεις 1.455.254 1.509.834
Κόστος Πωληθέντων -1.356.333 -1.424.759
Μεικτό Κέρδος 98.921 85.076
Λοιπά έσοδα 16.747 16.584
Έξοδα διάθεσης -63.669 -58.421
Έξοδα διοίκησης -43.422 -40.969
Λοιπά έξοδα -14.420 -19.289

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ μη 

επαναλαμβανομένων στοιχείων -5.842 -17.019
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία 0 0

Λειτουργικά αποτελέσματα -5.842 -17.019
Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.945 4.598
Χρηματοοικονομικά έξοδα -49.351 -46.234
Έσοδα από μερίσματα 1.195 30
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα -44.211 -41.606

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 749 1.191
Ζημιές προ φόρου εισοδήματος -49.304 -57.434
Φόρος εισοδήματος 14 -257 -41.832
Ζημιές περιόδου -49.561 -99.266

Ζημιά που αναλογεί σε:
Μετόχους της μητρικής -33.369 -68.529
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -16.192 -30.737

-49.561 -99.266

Κέρδη ανά μετοχή  (σε ευρώ ανά μετοχή) 2014 2013

Βασικά και μειωμένα -0,1519                             -0,3435                       

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2014 2013

Ζημιά για την περίοδο -49.561 -99.266

Στοιχεία που έχουν επαναταξινομηθεί ή μπορεί να επαναταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα:

Συναλλαγματικές διαφορές 3.719 -5.368

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Καθαρή 

μεταβολή στην εύλογη αξία 2.942 -20

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - Αποτελεσματικό μέρος των μεταβολών στην 

εύλογη αξία 1.570 -6.029

Στοιχεία που δεν θα επαναταξινομηθούν ποτέ μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 0 0

Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος -379 1.546

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 7.853 -9.871
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -41.708 -109.137

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής -28.171 -73.660

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -13.537 -35.477

-41.708 -109.137

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 

Ιουνίου



ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Συναλλαγματικές 

διαφορές

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 104.996 432.201 -11.524 439.411 27.858 992.944 347.748 1.340.692

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 1.640 3.771 -214 5.197 2.656 7.853

Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου -33.369 -33.369 -16.192 -49.561

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1.640 3.771 -33.583 -28.172 -13.536 -41.708

Επίπτωση αλλαγής ποσοστού συμμετοχών -40 -3.639 -690 -4.369 585 -3.784

Ακύρωση ιδίων μετοχών

Μεταφορά αποθεματικών 17.140 -17.140

Μέρισμα -50 -50 -4.212 -4.262

Σύνολο -40 13.451 -17.829 -4.419 -3.626 -8.045

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 104.996 432.201 -9.924 456.633 -23.554 960.353 330.585 1.290.938

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Συναλλαγματικές 

διαφορές

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013 59.842 411.618 -9.176 397.276 198.141 1.057.702 442.189 1.499.891

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους -2.844 -2.450 163 -5.131 -4.740 -9.871

Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου -68.529 -68.529 -30.737 -99.266

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -2.844 -2.450 -68.366 -73.660 -35.477 -109.137

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -1.506 -1.506

Επίπτωση αλλαγής ποσοστού συμμετοχών -114 138 46 70 -104 -33

Μεταφορά αποθεματικών 16.819 -16.858 -39 39 0

Μέρισμα -59 -59

Σύνολο -114 16.957 -16.812 31 -1.630 -1.599

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 59.842 411.618 -12.133 411.783 112.963 984.073 405.082 1.389.155



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

2014 2013 

Ποσά σε χιλ. ευρώ Σημείωση

Ζημιές περιόδου -49.561 -99.266

 Προσαρμογές για:

Φόρο Εισοδήματος 257 41.832

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων,άϋλων και επενδύσεων σε ακίνητα 7 58.451 60.118

Απομειώσεις , αναλώσεις, καταστροφές παγίων στοιχείων, άυλων και επενδυσεων 

σε ακίνητα 7
585 177

Κέρδη από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων -291 -287

(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών  στοιχείων 399 -1.080

Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 
84 3.793

Έσοδα τόκων -3.945 -4.598

Έξοδα τόκων 49.351 46.234

Έσοδα από μερίσματα -1.195 -30

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -2.747 -1.828

Κέρδη από συνδεδεμένες εταιρείες -749 -1.191

50.639 43.874

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων -14.774 15.814

Αύξηση απαιτήσεων -72.509 -21.546

Αύξηση/(μείωση)υποχρεώσεων 69.103 -15.262

Αύξηση προβλέψεων 2.255 9.544

Αύξηση  παροχών σε εργαζόμενους 446 260

-15.478 -11.191

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 35.161 32.683

Καταβληθέντες τόκοι -47.303 -46.579

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -5.836 -2.290

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -17.978 -16.185

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενοποιημένων 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

2014 2013 

Ποσά σε χιλ. ευρώ Σημείωση

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 7,8 -87.173 -53.956

Πωλήσεις ενσώματων,επενδύσεων σε ακίνητα και άυλων πάγιων στοιχείων 7,8 494 727

Αγορές συνδεδεμένων επιχειρήσεων -1.750 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 1.491 351

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση -56 -10.108

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση
4.000 9.901

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 
0 -24.993

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 
84 1.113

Τόκοι που εισπράχθηκαν 4.393 4.694

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 7.978 1.644

Μεταβολή  συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 216 -33

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -70.322 -70.659

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 13 134.546 233.721

Αποπληρωμή δανεισμού 13 -105.577 -191.599

Πληρωμή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -223 -387

Μερίσματα πληρωθέντα 10 -3.123 -10

Λοιπά 0 -1.506

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 25.622 40.219

Καθαρή μείωση  στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -62.677 -46.625

Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 173.401 144.251

Συναλλαγματικές  διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα 274 -1.096

Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 110.997 96.531

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η Viohalco SA/NV (εφεξής καλούμενη «η Εταιρία» ή «Viohalco») είναι βελγική ανώνυμη εταιρία. Η έδρα της 

Εταιρίας βρίσκεται στο Βέλγιο, στη διεύθυνση 30 Avenue Marnix 1000 Brussels. Οι Συνοπτικές Ενοποιημένες 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις καταστάσεις της Εταιρίας και των 

θυγατρικών της (συλλογικά αποκαλούμενες «ο Όμιλος» ή «Viohalco») και το μερίδιο του Ομίλου στις 

συγγενείς εταιρίες.  

Η Viohalco SA/NV είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά 

από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην 

παραγωγή προϊόντων χάλυβος και χαλυβδοσωλήνων, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων 

αλουμινίου.  Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει 

ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Οι μετοχές του 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (σύμβολο 

«VIO»). 

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρίας την 29
η 

Σεπτεμβρίου 2014. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.viohalco.com, στην οποία έχουν αναρτηθεί οι Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις και οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν περιλαμβάνουν όλες 

τις πληροφορίες που απαιτούνται για πλήρεις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, 

περιλαμβάνονται επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις για να αποσαφηνίσουν γεγονότα και συναλλαγές 

που έχουν σημασία προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές στην οικονομική θέση και τις επιδόσεις του 

Ομίλου από τις τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά και για τη χρήση που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Σημαντική σημείωση σε σχέση με την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

Στις 16 Νοεμβρίου 2013, η Εταιρία συγχωνεύθηκε αντίστοιχα με την Cofidin SA και με τη Βιοχάλκο – Ελληνική 

Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (εφεξής Βιοχάλκο Ελληνική), μια ελληνική ανώνυμη εταιρία 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έδρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Ελλάδα. 

Με βάση τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», ο προαναφερόμενος εταιρικός 

μετασχηματισμός λογίστηκε ως αντίστροφη εξαγορά.  

Για λογιστικούς σκοπούς, η Viohalco SA θεωρείται συνέχεια της Βιοχάλκο Ελληνική. Επομένως, οι οικονομικές 

πληροφορίες που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2013 αποτυπώνουν την οικονομική θέση και τις 
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δραστηριότητες της Βιοχάλκο Ελληνική. Οι οικονομικές πληροφορίες για τις επακόλουθες περιόδους 

περιλαμβάνουν επίσης τη Viohalco SA/NV και την Cofidin SA.  

Εφαρμογή εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση να λαμβάνει 

αποφάσεις, να προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών αρχών, 

καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά 

αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

Οι σημαντικές κρίσεις που εκφέρει η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου και οι 

βασικές πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων ήταν ίδιες με αυτές που ίσχυσαν για τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις κατά και για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Υιοθέτηση αναθεωρημένων προτύπων 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με λογιστικές αρχές που είναι συνεπείς 

με τις αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 

2013 και παρουσιάζονται διεξοδικά στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πλην της 

υιοθέτησης των ακόλουθων αναθεωρημένων προτύπων, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνειών που 

εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέθηκαν σε ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η 

Ιανουαρίου 2014 παρατίθεται στη συνέχεια: 

• ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Παρουσίαση» (τροποποίηση) 

• ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (τροποποίηση) 

• ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» (τροποποίηση) 

• ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (Διερμηνεία) 

• ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

• ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» (Τροποποίηση) 

 Τα παραπάνω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Νέα Πρότυπα  

Τα ακόλουθα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ, δεν έχουν υιοθετηθεί 

πρόωρα από τον Όμιλο και δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση δεν έχει προβεί 

ακόμα σε εκτίμηση της επίδρασης των προαναφερόμενων προτύπων και των τροποποιήσεων προτύπων στην 

οικονομική θέση και τις επιδόσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 14 «Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών» 

Αυτό το πρότυπο παρέχει προσωρινή καθοδήγηση σχετικά με τα υπόλοιπα αναβαλλόμενων λογαριασμών 

ρυθμιζόμενων τιμών από εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά. Το πρότυπο ισχύει για 

οικονομικές περιόδους πληροφόρησης που αρχίζουν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, παρότι επιτρέπεται 

η πρόωρη εφαρμογή.   

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 
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Αυτό το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», την ΕΔΔΠΧΑ 13 

«Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών», την ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακινήτων», την 

ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» και το SIC-31 «Έσοδα – Συναλλαγές 

Ανταλλαγής που εμπεριέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες». Προσδιορίζει πότε και πώς μια εταιρία που 

ακολουθεί τα ΔΠΧΑ θα αναγνωρίζει τα έσοδα ενώ απαιτεί από αυτές τις οντότητες να παρέχουν στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο ενημερωτικές, συναφείς γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα 

ενιαίο υπόδειγμα πέντε βημάτων, βασισμένο σε αρχές που θα εφαρμόζεται σε όλα τα συμβόλαια με τους 

πελάτες. 

Το πρότυπο ισχύει για οικονομικές περιόδους πληροφόρησης που αρχίζουν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2017, παρότι επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή.   

 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 11 «Απόκτηση συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο»  

Αυτή η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες για τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή 

επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό 

για τις κτήσεις αυτές. Αυτή η τροποποίηση ισχύει μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016,  παρότι επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή.   

 

Τροποποιήσεις των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 «Αποσαφήνιση των Αποδεκτών Μεθόδων Απόσβεσης». 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 16 ορίζει ρητά ότι οι βασισμένες στα έσοδα μέθοδοι απόσβεσης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.  Η τροποποίηση του ΔΛΠ 38 εισάγει το 

μαχητό τεκμήριο ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων στα έσοδα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

δεν είναι κατάλληλη. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016 με μελλοντική ισχύ. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Ο Όμιλος έχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους ρευστότητας και αγοράς. 

Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες 
και γνωστοποιήσεις για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες απαιτούνται για τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, και πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Στη διάρκεια της περιόδου, δεν σημειώθηκαν μεταβολές στους στόχους και τις πολιτικές διαχείρισης 
χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου ούτε στη φύση και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα σε σύγκριση με τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις κατά και για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  

Πληροφορίες για αναφερόμενους τομείς 

Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται στους ακόλουθους πίνακες αντλούνται απευθείας από το σύστημα 
εσωτερικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που χρησιμοποιεί το ΔΣ (δηλαδή οι επικεφαλής λήψης 
επιχειρηματικών αποφάσεων) για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών 
τομέων ξεχωριστά. 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις πληροφορίες για τα αποτελέσματα των αναφερόμενων τομέων για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ήτοι στις 
30 Ιουνίου 2013, καθώς και το ενεργητικό και το παθητικό στις 30 Ιουνίου 2014 σε σύγκριση με τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. 
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Δεν υπάρχουν διαφορές από τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στη βάση διαχωρισμού σε τομείς 
ή στη βάση επιμέτρησης των αποτελεσμάτων των τομέων. 

Η ανάλυση τομέων της προηγούμενης (30 Ιουνίου 2013) ενδιάμεσης περιόδου έχει αναμορφωθεί ώστε να 
είναι συνεπής με τη βάση σύνθεσης του αναφερόμενου τομέα, όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014:

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Χάλυβας και 

σωλήνες χάλυβα

Χαλκός και 

Καλώδια
Αλουμίνιο

Ακίνητα και άλλες 

υπηρεσίες
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 559.360 757.794 523.008 21.914 1.862.076

Ενδοεταιρικές πωλήσεις -159.401 -204.463 -36.877 -6.080 -406.821

Καθαρές πωλήσεις 399.959 553.330 486.131 15.834 1.455.254

Λειτουργικά αποτελέσματα -10.332 5.786 2.015 -3.311 -5.842

Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος -27.329 -15.872 -4.204 -1.899 -49.304

Φόρος εισοδήματος 625 3.325 -3.330 -877 -257

Ζημιές της περιόδου -26.704 -12.547 -7.534 -2.776 -49.561

As of 30 June 2014:

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Χάλυβας και 

σωλήνες χάλυβα

Χαλκός και 

Καλώδια
Αλουμίνιο

Ακίνητα και άλλες 

υπηρεσίες
Σύνολο

Ενεργητικό 1.180.547 879.774 1.016.879 348.400 3.425.600

Σύνολο υποχρεώσεων 827.429 805.290 459.293 42.650 2.134.662

Επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα πάγια και επενδυτικά 

ακίνητα 28.651 29.489 28.736 298 87.173

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013:

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Χάλυβας και 

σωλήνες χάλυβα

Χαλκός και 

Καλώδια
Αλουμίνιο

Ακίνητα και άλλες 

υπηρεσίες
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 564.834 855.485 537.292 12.269 1.969.880

Ενδοεταιρικές πωλήσεις -169.898 -270.340 -15.180 -4.628 -460.046

Καθαρές πωλήσεις 394.936 585.145 522.112 7.641 1.509.834

Λειτουργικά αποτελέσματα -20.154 -10.726 23.064 -9.203 -17.019

Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος -36.548 -29.772 18.075 -9.189 -57.434

Φόρος εισοδήματος -11.895 -7.304 -16.005 -6.628 -41.832

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου -48.444 -37.076 2.070 -15.816 -99.266

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013:

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Χάλυβας και 

σωλήνες χάλυβα

Χαλκός και 

Καλώδια
Αλουμίνιο

Ακίνητα και άλλες 

υπηρεσίες
Σύνολο

Ενεργητικό 1.179.874 822.842 1.003.332 359.375 3.365.423

Σύνολο υποχρεώσεων 808.601 739.038 434.140 42.953 2.024.731

Επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα πάγια και επενδυτικά 

ακίνητα 28.773 62.347 62.538 716 154.374
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6. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Δεν υπάρχει εποχικότητα στις λειτουργίες παραγωγής του Ομίλου. 

 

7. ΓΗΠΕΔΑ, ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, η Viohalco απέκτησε στοιχεία με κόστος 86 εκ. ευρώ (53 εκ. ευρώ στη 
διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013). 

 
Η επένδυση του Ομίλου στον κλάδο αλουμινίου ανήλθε σε 28,7 εκ. ευρώ και αφορούσε κυρίως το επενδυτικό 
πρόγραμμα σε εξέλιξη της Ελβάλ Α.Ε. στην Ελλάδα και της Bridgnorth Aluminum Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, οι επενδύσεις του κλάδου χαλκού και καλωδίων ανήλθαν σε 
29,5 εκ. ευρώ. Οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος σε 
σχέση με την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων (19,8 εκ. ευρώ), το οποίο ξεκίνησε πριν από δύο έτη. Το ποσό 
των 2,8 εκ. ευρώ συνδεόταν με την αναβάθμιση των παραγωγικών μονάδων στα Οινόφυτα και το ποσό των 
5,8 εκ. ευρώ συνδεόταν με τη βελτίωση του εργοστασίου της Sofia Med στη Βουλγαρία. 
 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου Σιδενόρ στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 
του 2014, ο Όμιλος προέβη σε επενδύσεις που ανήλθαν συνολικά σε 28,2 εκ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις είχαν 
σκοπό να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των εργοστασίων, να ενισχύσουν την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. 
Στοιχεία ενεργητικού με λογιστική αξία ύψους 0,2 εκ. ευρώ εκποιήθηκαν στη διάρκεια της τρέχουσας 
περιόδου (0,4 εκ. ευρώ στη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013), επιφέροντας κέρδη 
ύψους 0,3 εκ. ευρώ που περιλαμβάνονται στα «λοιπά έσοδα» στη συνοπτική ενοποιημένη ενδιάμεση 
κατάσταση αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 (κέρδη 0,3 εκ. ευρώ για το 
εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013). 

 

 
8. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, η Viohalco απέκτησε στοιχεία αξίας 0,9 εκ. ευρώ (1,1 εκ. ευρώ στη 
διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013).  

 

9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τις εξελισσόμενες αντιδικίες που συνδέονται με την 
απομείωση της απαίτησης της θυγατρικής «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.», η οποία παρατίθεται στον Ετήσιο 
Απολογισμό της Viohalco της 31ης Δεκεμβρίου 2013.  
 
Η αύξηση που παρατηρείται στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση 
των φορολογικών απαιτήσεων (συνδέονται κυρίως με την απαίτηση ΦΠΑ). Επίσης, οι εμπορικές απαιτήσεις 
αυξήθηκαν λόγω των αυξημένων πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών 
της περιόδου αναφοράς. 

 
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Στη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, οι θυγατρικές του Ομίλου πλήρωσαν ποσό ύψους 
2,5 εκ. ευρώ για τη διανομή φορολογημένων αποθεματικών (σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 περί 
φορολογίας εισοδήματος της Ελλάδας) και 0,6 εκ. ευρώ για μερίσματα. 
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11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Στη διάρκεια της περιόδου, η Viohalco απέκτησε στοιχεία αξίας 0,2 εκ. ευρώ (μηδέν στη διάρκεια του 
εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013) και αναγνώρισε απόσβεση ύψους 0,6 εκ. ευρώ. 

Στη διάρκεια της περιόδου, δεν αναγνωρίστηκαν ζημίες απομείωσης ούτε πραγματοποιήθηκαν αντιλογισμοί 
σε σχέση με τις ζημίες που αναγνωρίστηκαν στο τέλος του 2013. 

 

12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

Η πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθε σε 5,8 εκ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2013: 8,7 

εκ. ευρώ). Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος αντιλόγισε πρόβλεψη 

υποτίμησης αποθεμάτων ύψους 5,8 εκ. ευρώ. Η επιπλέον επιβάρυνση για τα αποθέματα του Ομίλου στη 

διάρκεια της περιόδου ήταν 2,9 εκ. ευρώ. Η αλλαγή στην πρόβλεψη υποτίμησης αναγνωρίστηκε μέσω των 

αποτελεσμάτων στο «Κόστος πωληθέντων». 

 
 

13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

 

Στη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος έλαβε νέα τραπεζικά δάνεια σε ευρώ, 
ύψους 134,5 εκ. ευρώ. Επίσης, ο Όμιλος εξόφλησε τραπεζικά δάνεια 105,6 εκ. ευρώ με ημερομηνία λήξης 
εντός του 1ου εξαμήνου του 2014. Τα τρέχοντα τραπεζικά δάνεια είχαν μέσο επιτόκιο 5,43%. 
  

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30/6/2014 31/12/2013
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 186.662 185.128
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.192 1.125
Ομολογιακά Δάνεια 750.537 756.794
Λοιπές χρηματοδοτήσεις 5.088 1.088
Σύνολο 943.479 944.135

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός 509.503 476.683
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 87 377
Σύνολο 509.590 477.060
Σύνολο δανείων 1.453.069 1.421.195

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30/6/2014 31/12/2013
Μεταξύ 1 και  2 ετών 77.007 45.948
Μεταξύ 2 και 5 ετών 835.764 867.826
Πάνω από 5 έτη 30.709 30.361

943.479 944.135

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι ως εξής:

30/6/2014 31/12/2013
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 5,50% 5,34%
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 5,43% 5,40%
Ομολογιακά δάνεια 5,70% 5,27%
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3,25% 3,21%
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14. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με βάση την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου για τον μέσο 
ετήσιο φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύσει για όλο το οικονομικό έτος.  

 

Ο ενοποιημένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Ομίλου για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2014 ήταν 0,5% (εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013: 72,8%).  

Η αλλαγή του πραγματικού φορολογικού συντελεστή σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο οφείλεται 
κυρίως στην αναβαλλόμενη φορολογική επιβάρυνση του 2013 ως επακόλουθο της μεταβολής του 
φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20%, που ίσχυε για το οικονομικό έτος 2012, σε 26% για το 
οικονομικό έτος 2013 κι εξής. 

 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

α) Κατάταξη 

Στη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, δεν σημειώθηκαν αλλαγές στην ταξινόμηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, ως επακόλουθο της αλλαγής στον σκοπό χρήσης αυτών των 
στοιχείων. 

β) Λογιστικές και εύλογες αξίες 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται η λογιστική και η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τους στην 
ιεράρχηση εύλογης αξίας για χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία. 

 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς το επιτόκιό τους 
ενσωματώνει τον πιστωτικό κίνδυνο αυτών των μέσων και η επίδραση της προεξόφλησης θεωρείται 
επουσιώδης. 

Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις: 
 

 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30/6/2014 30/6/2013

 Φόρος εισοδήματος -6.702 -9.314

Αναβαλλόμενος φόρος 6.445 -32.517

Σύνολο -257 -41.832

30/06/2014 Λογιστική αξία

Πρώτο Δεύτερο Τρίτο Μεταφορά

Ποσά σε χιλ. ευρώ Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο  από  επίπεδο

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 64.142 58.812 0 5.330 0 64.142

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία 198 180 0 17 0 198

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 4.292 922 3.370 0 0 4.292

68.632 59.914 3.370 5.348 0 68.632

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού -3.196 -2.222 -975 0 0 -3.196

65.436 57.693 2.396 5.348 0 65.436

30/06/2013 Λογιστική αξία

Πρώτο Δεύτερο Τρίτο Μεταφορά
Ποσά σε χιλ. ευρώ Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο  από  επίπεδο

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 65.765 60.368 0 5.397 0 65.765

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία 282 265 0 17 0 282

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 2.702 1.632 1.070 0 0 2.702

68.749 62.265 1.070 5.414 0 68.749

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού -3.379 -2.194 -1.185 0 0 -3.379

65.370 60.071 -115 5.414 0 65.370

Σύνολο Σύνολο

Σύνολο

Εύλογη αξία

Σύνολο

Εύλογη αξία
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 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Λοιπές χρηματοδοτήσεις 
 

γ) Επιμέτρηση εύλογης αξίας 

Μεταφορές μεταξύ επιπέδων: 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ επιπέδων. 

 
Κινήσεις Επιπέδου 3: 

Δεν σημειώθηκε καμία σημαντική κίνηση στη διάρκεια της περιόδου.  

 

Διαδικασία αποτίμησης: 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν αλλαγές στις διαδικασίες αποτίμησης. 

 

16. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

(α) Συναλλαγές με συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο καθαρής θέσης και λοιπά 

συνδεδεμένα μέρη 

 
 

 

(β) Συναλλαγές με ανώτατα διοικητικά στελέχη 

Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 προς τα μέλη του 

ΔΣ και τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ανήλθαν σε 575 χιλ. ευρώ (1
ο
 

2014 2013 

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών

Συγγενείς 9.445 9.143

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 6.947

9.445 16.090

Αγορές αγαθών/υπηρεσιών

Συγγενείς 2.283 1.811

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 6.581

2.283 8.392

Αγορές παγίων 

Συγγενείς 587 138

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 236

587 374

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30/6/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις 

Συγγενείς 15.343 15.108

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 38

15.343 15.146

Υποχρεώσεις 

Συγγενείς 2.045 1.929

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 2.996

2.045 4.925

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου
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εξάμηνο του 2013: 618 χιλ. ευρώ). Οι αμοιβές προς τα μέλη του ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη αποτελούν 

σταθερή αποζημίωση. Στη διάρκεια του 2014 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποζημιώσεις, παροχές μετά τον 

τερματισμό της απασχόλησης ή παροχές βασισμένες στις μετοχές. 

 

 
17. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

Οι συμβατικές δεσμεύσεις στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε 290,3 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 64,6 εκ. ευρώ στις 

31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

Οι παραπάνω δεσμεύσεις συνδέονται με συμβάσεις που έχουν συνάψει οι θυγατρικές του Ομίλου σύμφωνα 

με τα επενδυτικά τους προγράμματα, ιδίως για τη Stomana Industry, τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την 

Ελβάλ Α.Ε. 

 

 

18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος κατέβαλε 1,75 εκ. ευρώ για την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της «Smartreo PTY LTD» στην οποία έχει συμμετοχή.  

 

 

 
19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Στις 29 Αυγούστου 2014, η Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. και η Ετέμ Α.Ε., Εταιρία Ελαφρών 

Μετάλλων ανήγγειλαν ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών τους αποφάσισαν να επανεκκινήσουν τη 

διαδικασία απορρόφησης της Ετέμ Α.Ε. από την Ελβάλ Α.Ε. Η ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

μετασχηματισμού θα είναι η 31η Αυγούστου 2014. Αυτές οι αποφάσεις ακολούθησαν τις σχετικές αποφάσεις 

της 7ης Απριλίου 2014 δυνάμει των οποίων είχε αποφασιστεί η απορρόφηση της Ετέμ Α.Ε. από την Ελβάλ 

Α.Ε., με ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μετασχηματισμού την 30ή Απριλίου 2014 και την 20ή 

Ιουνίου 2014, μετά την οποία αποφασίστηκε η αναστολή της απορρόφησης. 

 
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, η Ελληνικά Καλώδια ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση για το Έργο Διασύνδεσης 
των Κυκλάδων ύψους 93 εκ. ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ελλάδας, και ο διορισμένος Ανάδοχος, η Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψαν σύμβαση ενώπιον του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Εργασίας της Ελλάδας όσον αφορά τις 
υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις ενέργειας και οπτικών ινών 150 kV μεταξύ Σύρου-Τήνου, 
Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Πάρου, καθώς και το τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο. Η σύμβαση αφορά την 
προμήθεια καλωδίων, την πόντιση, την προστασία των καλωδίων στα παράκτια τμήματα, καθώς και την 
υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.  

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Σωληνουργεία Κορίνθου ανακοίνωσε την υπογραφή τριών συμβάσεων συνολικής 

ποσότητας 163.000 τόνων με την Energy Transfer Partners και την Kinder Morgan CO2 Company, L.P., για την 

προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. 

 

 

Δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τις 30 Ιουνίου 2014. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Έκθεση Επισκόπησης ορκωτού ελεγκτή προς τη Διοίκηση επί της Ενδιάμεσης 

Ενοποιημένης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της  

30 Ιουνίου 2014 και της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία  

(Μετάφραση στην Ελληνική του πρωτοτύπου κειμένου συνταχθέντος στην Αγγλική) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη  ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Viohalco SA (η 

«Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2014, τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, 

καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεις («ενδιάμεση ενοποιημένη συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση»). Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης ενοποιημένης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με το  Δ.Λ.Π. 34 

«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» όπως υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης ενοποιημένης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας».  

Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 

ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.  Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς 

δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 

σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε 

γνώμη ελέγχου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση ενοποιημένη συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 30 

Ιουνίου 2014 και της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία δεν έχει καταρτισθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», όπως υιοθετήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βρυξέλλες, 29  Σεπτεμβρίου 2014 
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