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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές επιδόσεις της Viohalco για την περίοδο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 34, παρουσιάζονται στις σελίδες 12 έως 41.  

 

Βελτίωση οργανικής κερδοφορίας 

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου 2019 

 

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1% στα 2.216 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 

2.186 εκ. ευρώ). 

▪ Τo ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένo EBITDA (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 9% και ανήλθε σε 157 

εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 144 εκ. ευρώ), ενώ το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει την επίδραση των τιμών μετάλλων, διαμορφώθηκε σε 139 εκ. ευρώ (πρώτο 

εξάμηνο 2018: 170 εκ. ευρώ). 

▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 

46 εκ. ευρώ). 

 

 

 
 

Επισκόπηση 

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 σηματοδοτήθηκε από ένα συνδυασμό θετικών εξελίξεων σε αρκετούς 

κλάδους της Viohalco, αλλά και από προκλήσεις λόγω της ασταθούς παγκόσμιας οικονομίας και των 

διακυμάνσεων των τιμών των μετάλλων.  

 

Στον κλάδο αλουμινίου, οι εταιρίες επωφελήθηκαν από την ανοδική παγκόσμια ζήτηση του αλουμινίου, 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμου υλικού, προκειμένου να αυξήσουν τους όγκους πωλήσεων σε ταχέως 

αναπτυσσόμενες αγορές και προϊόντα. Στον κλάδο χαλκού, η πτωτική τάση της αυτοκινητοβιομηχανίας 

επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση, ιδίως για προϊόντα έλασης. Παρά την τάση αυτή, οι εταιρίες κατάφεραν 

να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και τον όγκο πωλήσεων, αξιοποιώντας την ηγετική θέση τους στην αγορά 

των σωλήνων χαλκού και την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητά τους. Οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα 

αποτύπωσαν τη συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αναταραχή, καθώς και τον αυξανόμενο εμπορικό 

προστατευτισμό, ο οποίος επηρέασε αρνητικά τα επίπεδα ζήτησης και τις τιμές μετάλλων. Ο κλάδος των 
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σωλήνων χάλυβα κατέγραψε καλές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019. Μετά 

την ανάθεση σημαντικών έργων, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών 

και της κερδοφορίας, ενισχυμένος κυρίως από τα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων. Τέλος ήταν ένα θετικό πρώτο εξάμηνο για τον κλάδο 

ανάπτυξης ακινήτων, καθώς οι επιδόσεις των εμπορικών κέντρων και ξενοδοχειακών ακινήτων ξεπέρασαν 

τις προσδοκίες, αναφορικά με τα έσοδα από ενοίκια και την επισκεψιμότητα. 

 

Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες αναμένεται να 

συνεχίσουν να δημιουργούν προκλήσεις. Ωστόσο, όλοι οι κλάδοι της Viohalco είναι καλά προετοιμασμένοι 

να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στις αγορές τους. Οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν 

προσηλωμένες στην ενίσχυση της θέσης τους, μέσω των υπό εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων, της 

τεχνολογικής καινοτομίας και της διαρκούς βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητάς τους. 

 

Οικονομική ανασκόπηση 

 

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ H1 2019 H1 2018 

Πωλήσεις 2.216.242 2.185.828 

Μικτό κέρδος 176.543 191.439 

EBITDA* 138.637 169.794 

a-EBITDA* 157.167 144.246 

EBIT* 68.743 100.972 

a-EBIT* 87.274 75.423 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα -51.063 -54.742 

Κέρδη προ φόρων 17.282 45.947 

Κέρδη περιόδου 3.761 40.214 

Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρίας 462 37.688 

* οι ορισμοί των ΕΜΑ(Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης) έχουν επαναπροσδιοριστεί 

συγκριτικά με 31/12/2018 (βλ. Παράρτημα).   

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 1% και 

ανήλθε σε 2.216 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 2.186 εκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω των 

αυξημένων όγκων πωλήσεων του τομέα έλασης αλουμινίου και των κλάδων καλωδίων και χαλκού, οι 

οποίοι αντιστάθμισαν τη χαμηλή ζήτηση για προϊόντα χάλυβα και προϊόντα αλουμινίου για λιθογραφία. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι τιμές μετάλλων κατέγραψαν μείωση και ειδικότερα, η μέση τιμή 

αλουμινίου μειώθηκε κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του ψευδάργυρου κατά 10,4% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του περασμένου έτους. 

 

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 9% σε 157 εκ. ευρώ κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2019 (πρώτο εξάμηνο 2018: 144 εκ. ευρώ).  

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 51 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 55 εκ. ευρώ), 

κυρίως λόγω των μειώσεων του πιστωτικού περιθωρίου που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες 

της Viohalco κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.  

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ, 

έναντι 46 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, έχοντας επηρεαστεί από τις τιμές μετάλλων και την 

παγκόσμια επιβράδυνση της βιομηχανίας χάλυβα. 
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Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30/6/2019 31/12/2018 

Ενσώματα & άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.060.070 1.989.868 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 72.200 67.224 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.132.271 2.057.092 

Αποθέματα 1.094.174 1.142.309 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συμπ. συμβατικών .περ.στοιχείων) 712.726 668.633 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 154.160 163.676 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.704 13.976 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.973.763 1.988.594 

Σύνολο ενεργητικού 4.106.034 4.045.685 

Ίδια κεφάλαια 1.320.398 1.304.624 

Δάνεια 827.397 896.806 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 166.264 172.160 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 993.661 1.068.965 

Δάνεια 985.374 902.555 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (συμπ. συμβατικών υποχρεώσεων) 770.250 739.391 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 36.352 30.150 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.791.976 1.672.096 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.106.034 4.045.685 

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 123 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 77 εκ. ευρώ), 

σε μεγάλο βαθμό λόγω της επένδυσης στο νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου, ενώ οι αποσβέσεις 

της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 71 εκ. ευρώ.  

 

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 4% έναντι της χρήσης του 2018, κυρίως λόγω των χαμηλότερων 

επιπέδων των αποθεμάτων και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων. 

 

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.659 εκ. ευρώ (2018: 1.636 εκ. ευρώ), 

κυρίως λόγω της αναγνώρισης υποχρεώσεων από συμβάσεις μισθώσεων κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 

16 – Μισθώσεις. 

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT 
Κέρδη προ φόρου 

εισοδήματος 

Κλάδοι H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 H1 2019 H1 2018 

Αλουμίνιο 683.658 685.304 58.479 66.362 62.309 57.551 32.961 37.444 24.270 26.431 

Χαλκός 554.939 544.860 22.786 31.340 27.191 25.140 15.317 25.456 7.137 15.711 

Καλώδια 294.241 222.202 25.720 10.709 28.466 12.936 17.838 3.894 6.325 -8.140 

Χάλυβας 449.232 469.815 17.821 46.308 25.239 33.320 -1.849 27.727 -16.260 11.930 

Σωλήνες  
χάλυβα 

195.458 220.968 13.643 14.274 13.788 14.274 8.596 9.556 2.265 4.946 

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

4.248 3.835 2.885 2.212 2.885 2.212 673 68 -628 -648 

Ανάκτηση 
φυσικών πόρων 

23.931 28.567 651 2.057 648 2.052 -771 685 -1.782 -430 

Λοιπές υπηρεσίες 10.536 10.277 -3.350 -3.468 -3.359 -3.240 -4.023 -3.859 -4.045 -3.853 

Σύνολο 2.216.242 2.185.828 138.637 169.794 157.167 144.246 68.743 100.972 17.282 45.947 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

5 
 

 

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο 

 

Αλουμίνιο 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η αγορά αλουμινίου κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στις 

εφαρμογές για συσκευασίες, ενώ η επιβράδυνση των ρυθμών παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία 

επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για πλατέα προϊόντα έλασης. Οι εταιρίες του κλάδου αλουμινίου της 

Viohalco εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα τις ευνοϊκές συνθήκες της διεθνούς αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά 

τις πωλήσεις  στα πιο ελκυστικά προϊόντα και αγορές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο κύκλος 

εργασιών για τον κλάδο αλουμινίου ανήλθε σε 684 εκ. ευρώ έναντι 685 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2018, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών μετάλλων και των χαμηλότερων όγκων πωλήσεων των 

προϊόντων αλουμινίου για τη λιθογραφία. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 24,3 εκ. ευρώ (πρώτο 

εξάμηνο 2018: 26,4 εκ. ευρώ), λόγω της ζημίας μετάλλου 3,9 εκ. ευρώ που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο 

του 2019 έναντι του κέρδους μετάλλου 8,8 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.  

 

Χάρη στην προσήλωσή του στην παροχή προϊοντικών λύσεων προστιθέμενης αξίας, ο τομέας έλασης 

αλουμινίου στην Ελλάδα (Elval) ενίσχυσε τη θέση του στην παγκόσμια βιομηχανία αλουμινίου και αύξησε 

τους όγκους πωλήσεων κατά 4% στους 159.000 τόνους. Η υφιστάμενη πελατειακή βάση διευρύνθηκε σε 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές, χάρη στην πελατοκεντρική προσέγγιση των εταιριών, ενώ ενισχύθηκαν 

περισσότερο οι μακροχρόνιες σχέσεις με αξιόπιστους πελάτες στους τομείς της συσκευασίας, των 

μεταφορών και των βιομηχανικών προϊόντων. Επιπλέον, οι εταιρίες του κλάδου εισήλθαν σε νέες αγορές 

με υψηλές προοπτικές, συντελώντας στη σύναψη νέων εμπορικών συναλλαγών και μεγιστοποιώντας τις 

δυνατότητες πωλήσεων. Οι τεχνικές δυνατότητες του κλάδου αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω 

μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου της Elval που αναμένεται 

να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του δεύτερου τριμήνου του 2020. Αυτή η επένδυση, η οποία 

εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκ. ευρώ, θα υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητα της 

θερμής έλασης  της μονάδας των Οινοφύτων, δίνοντας τη δυνατότητα στον τομέα έλασης αλουμινίου να 

ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση. 

 

Αναφορικά με τη Bridgnorth Aluminium στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι συνθήκες της αγοράς ήταν δύσκολες 

για τους βασικούς τελικούς πελάτες της εταιρίας στην αγορά λιθογραφίας, λόγω των γενικών οικονομικών 

συνθηκών και των πιέσεων από τους Κινέζους ανταγωνιστές, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τους όγκους 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους λόγω Brexit και, ως 

επακόλουθο, έχει υποστεί κάποια μείωση του όγκου πωλήσεων της.  

 

Στη μονάδα διέλασης του κλάδου αλουμινίου καταγράφηκαν ορισμένες στρατηγικές εξελίξεις. Στον τομέα 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Etem ολοκλήρωσε την απόσχιση των κλάδων διέλασης και περαιτέρω 

επεξεργασίας και συγκρότησε κοινοπραξία με την Gestamp για την παραγωγή προφίλ αλουμινίου που 

έχουν υποστεί ειδικές κατεργασίες. Στη συνέχεια, ο κλάδος διέλασης επιλέχθηκε για έργα που συνδέονται 

με την παραγωγή κιβωτίων μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η Etem 

Ελλάδας κατέγραψε αισθητά υψηλότερες επιδόσεις από την αγορά, χάρη στο καλά εδραιωμένο δίκτυο 

πωλήσεων της, ενώ οι πωλήσεις στη Βουλγαρία παρέμειναν σταθερές. Τέλος, στον τομέα των 

βιομηχανικών προϊόντων της Etem, όπου οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές παρά τον έντονο 

ανταγωνισμό, η Etem επικεντρώθηκε στη βελτίωση των προτύπων παράδοσης και στην κάλυψη ειδικών 

απαιτήσεων.  

  

Μελλοντικά, ο κλάδος θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή ανάπτυξή του, με στόχο την ικανοποίηση 

των ραγδαία μεταβαλλόμενων προτιμήσεων των πελατών, καθώς η αγορά αλουμινίου προσανατολίζεται 

όλο και περισσότερο σε καινοτόμες, ασφαλείς, ανθεκτικές και ελαφριές επιλογές από βιώσιμα υλικά. 
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Χαλκός  

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο χαλκού ανήλθε σε 555 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 

545 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση 

στους 90.000 τόνους, κατά κύριο λόγο χάρη στις βελτιωμένες επιδόσεις των πλατέων προϊόντων έλασης 

και των σωλήνων χαλκού, μετά την αύξηση της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας (κατά 5.000 τόνους) 

στο εργοστάσιο των Οινοφύτων. 

Παράλληλα, η πτωτική τάση των τιμών χαλκού επέφερε ζημία μετάλλου κατά 4,5 εκ. ευρώ για το πρώτο 

εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους μετάλλου κατά 6,1 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους. Ως επακόλουθο, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκ. ευρώ (πρώτο 

εξάμηνο 2018: 15,7 εκ. ευρώ).  

Μετά την επιτυχημένη επαναδιαπραγμάτευση των δανείων των εταιριών του κλάδου στην Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να μειωθεί το πραγματικό επιτόκιο και να παραταθεί η διάρκεια λήξης των 

δανείων, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 7,2 εκ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 18,2% σε 

ετήσια βάση.  

Η επένδυση της Halcor στη μονάδα παραγωγής σωλήνων χαλκού ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη του 

2018, αυξάνοντας τη συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά 5.000 τόνους, ενώ η ανάπτυξη της 

γραμμής επικασσιτέρωσης εν θερμώ για ταινίες στη Sofia Med επέκτεινε την πρόσβαση σε νέα προϊόντα 

και αγορές με υψηλότερη ζήτηση και αξία. 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οι συνθήκες στην αγορά αναμένεται να είναι ανάμικτες. Ενώ η ζήτηση 

για τους σωλήνες χαλκού αναμένεται να επιβραδυνθεί, η μονάδα παραγωγής σωλήνων χαλκού λειτουργεί 

αξιοποιώντας σχεδόν πλήρως την παραγωγική δυναμικότητά της και αναμένεται να συνεχίσει στο ίδιο 

πλαίσιο, καθώς η μονάδα εξυπηρετεί πελάτες με μεγάλη ανάπτυξη. Η ζήτηση για προϊόντα έλασης χαλκού 

και κραμάτων χαλκού αναμένεται να παραμείνει αναιμική έως το τέλος του έτους και, συνεπώς, ο ρυθμός 

αύξησης πωλήσεων της Sofia Med ενδέχεται να επιβραδυνθεί. Τέλος, οι προσπάθειες στον κλάδο χαλκού 

θα επικεντρωθούν στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της ποιότητας, στη διεύρυνση της γκάμας 

προϊόντων του κλάδου και στην επένδυση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. 

 

Χάλυβας  

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης 

και ο αυξανόμενος εμπορικός προστατευτισμός επηρέασαν αρνητικά το διεθνές εμπόριο και, κατά 

συνέπεια, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης ήταν 

ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον οποίο σημειώθηκε πτώση της ζήτησης, 

χαμηλότερη ανάπτυξη επενδύσεων και εξασθενημένη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Ως 

επακόλουθο, ο κύκλος εργασιών του κλάδου χάλυβα διαμορφώθηκε σε 449 εκ. ευρώ, έναντι 470 εκ. ευρώ 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.  

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο κλάδος χάλυβα κατέγραψε αύξηση των όγκων πωλήσεων, κυρίως του 

χάλυβα οπλισμού, στις αγορές της Ελλάδας, της Ρουμανίας και των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ οι όγκοι 

πωλήσεων ειδικών χαλύβων (SBQs) και λαμαρινών χάλυβα σημείωσαν πτώση, λόγω επιδείνωσης των 

επιχειρηματικών συνθηκών εν γένει στον βιομηχανικό κλάδο και ειδικότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

Επιπλέον, η μείωση των διεθνών περιθωρίων, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις τιμές των υλών και της 

ενέργειας (ηλεκτρόδια, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, κράματα σιδήρου, πυρίμαχα), δυσχέρανε τις 

spot πωλήσεις στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. Τα μέτρα προστασίας του εμπορίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή ποσοστώσεων μόνο εν μέρει έχουν καταφέρει να μετριάσουν αυτές τις 

επιπτώσεις στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων είχε ως 
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αποτέλεσμα ζημιές προ φόρων 16,3 εκ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 11,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2018. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Stomana Industry ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση νέας 

γραμμής λείανσης και σκλήρυνσης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και τη διευκόλυνση της 

παραγωγής ευρείας γκάμας ειδικών χαλύβων που χρησιμοποιούνται στους βιομηχανικούς τομείς της 

σφυρηλάτησης, των ειδικών κατεργασιών και των υδραυλικών κυλίνδρων. Αυτοί οι τομείς κατασκευάζουν 

εξαρτήματα για γεωργικά και άλλα μηχανήματα, εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και λοιπές 

μηχανολογικές εφαρμογές. 

Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να 

θέτουν προκλήσεις στη βιομηχανία χάλυβα, οι νέες ποσοστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκαν σε 

εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 αποτελούν θετική εξέλιξη. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος 

χάλυβα της Viohalco θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση  του κόστους 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει της στρατηγικής του για την επίτευξη λειτουργικής αριστείας. 

 

Σωλήνες χάλυβα 

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 195 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2019 (πρώτο εξάμηνο 2018: 221 εκ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων της περιόδου ήταν 2,3 εκ. ευρώ 

έναντι 4,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών 

χρηματοοικονομικών εξόδων 1,7 εκ. ευρώ. 

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου προχώρησε στην εκτέλεση του πρώτου 

έργου υποθαλάσσιου αγωγού μεγάλου βάθους (Karish). Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο με πολύ υψηλές τεχνικές απαιτήσεις, σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, που 

ελάχιστες εταιρίες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας.  

Οι νέες αναθέσεις στις αρχές του έτους, όπως ο υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου για το 

έργο Midia Gas Development Project (MGD) στη Μαύρη Θάλασσα στη Ρουμανία, που περιλαμβάνει την 

παραγωγή σωλήνων με αντιδιαβρωτική προστασία και την εξωτερική επένδυσή τους με σκυρόδεμα στην 

ίδια τοποθεσία για αύξηση βάρους, είναι άλλη μια απόδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα. Ταυτόχρονα, η Snam S.p.A., η κορυφαία επιχείρηση 

φυσικού αερίου της Ευρώπης, ανέθεσε την κατασκευή 150 χλμ. χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού 

αερίου στη Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω της μακροχρόνιας σύμβασης – πλαισίου που έχουν συνάψει. 

Τέλος, μια σειρά άλλων υποθαλάσσιων έργων εκτελέστηκε με επιτυχία στη Βόρεια Θάλασσα και τις ΗΠΑ, 

μαζί με μεγάλης κλίμακας χερσαία έργα σε ώριμες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Όσον αφορά στο μέλλον, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 

Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές, ως αποτέλεσμα της επιβολής εξισωτικών (antidumping) και 

άλλων δασμών από τις ΗΠΑ. Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου διατηρεί τις θετικές 

προοπτικές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, δεδομένη της διείσδυσης της σε γεωγραφικές αγορές 

και αγορές προϊόντων, ενώ παράλληλα αναμένονται σημαντικά έργα στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, 

καθώς και στις ΗΠΑ. 

 

Καλώδια  

Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων ενισχύθηκαν κατά κύριο λόγο χάρη στα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης 

της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες εντός της περιόδου, οδηγώντας σε 

αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 32% σε 294 εκ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2018: 222 εκ. ευρώ), ενώ τα 

κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 8,1 εκ. ευρώ κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2018. 
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Οι όγκοι πωλήσεων στον κλάδο καλωδίων σημείωσαν άνοδο 6% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018, 

με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων, χάρη στην εύρωστη ζήτηση από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις 

Σκανδιναβικές χώρες, η οποία εξισορρόπησε την ελαφρά υστέρηση στις αγορές της Γερμανίας και της 

Κεντρικής Ευρώπης.  

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η εταιρία κατέγραψε αξιοσημείωτη πρόοδο στα υπό εκτέλεση έργα της. 

Ξεκίνησε η παραγωγή αρκετών έργων που ανατέθηκαν το 2018 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 

εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων για το έργο του Αρθρωτού Παράκτιου Δικτύου (Modular Offshore 

Grid - MOG) στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο). Επιπλέον, η εταιρία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση της 

υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα Εύβοιας με το εθνικό δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου, ολοκληρώθηκε η παραγωγή του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου 

υπερυψηλής τάσης 400 kV στην Ελλάδα για την επέκταση του καλωδιακού συστήματος 400 kV στην 

Πελοπόννησο (η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2019 στο Ρίο-Αντίρριο). 

 

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 21,4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και 

αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση και την αναβάθμιση του εργοστασίου της Fulgor για την κάλυψη 

των αυξανόμενων επιπέδων ζήτησης. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επιλεγμένες επενδύσεις που εστιάζουν 

στην επίτευξη βελτιωμένης παραγωγικότητας σε όλα τα εργοστάσια του κλάδου καλωδίων. 

  

Μελλοντικά, παρά τη μεταβλητότητα του ευρύτερου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, οι 

προοπτικές για τον κλάδο καλωδίων παραμένουν ισχυρές. Ενδείξεις ανάκαμψης παρατηρούνται στις 

αγορές καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες παλαιότερα είχαν περιοριστεί 

από ανταγωνιστικές προκλήσεις. Για τις εταιρίες του κλάδου καλωδίων της Viohalco διαφαίνονται 

σημαντικές δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των 

υποθαλάσσιων καλωδίων. Επιπλέον, λόγω των υψηλών επιπέδων ζήτησης για καλωδιακά προϊόντα, 

υπάρχει επί του παρόντος σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών και, επομένως, 

αναμένεται ότι τα εργοστάσια θα συνεχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τη δυναμικότητά τους το υπόλοιπο 

διάστημα του 2019.  

 

Κλάδος ανάπτυξης ακινήτων 

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων ανήλθε σε 4,2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2019, έναντι 3,8 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, λόγω νέων μισθώσεων και αναπροσαρμογών 

ενοικίων. Οι ζημιές προ φόρων διατηρήθηκαν στα 0,6 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων 

χρηματοοικονομικών εξόδων. 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, τα εμπορικά κέντρα River West | IKEA και Mare 

West, μαζί με το Wyndham Grand Athens και το K29 στο χώρο της φιλοξενίας ξεπέρασαν εκ νέου τις 

προσδοκίες. Επιπλέον, στις αρχές του 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων με 

περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) με την επωνυμία The 

Butterfly. Η πληρότητα του The Butterfly ανέρχεται επί του παρόντος σε 100%.  

Στο μέλλον ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων θα επικεντρωθεί στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα και 

της επισκεψιμότητας στα εμπορικά κέντρα River West | IKEA και Mare West. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί 

με την υλοποίηση νέων στρατηγικών εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας, με τα σχέδια επέκτασης του 

River West και την κατασκευή ενός αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου 7.000 τ.μ. στο Mare West, ενώ οι 

κατασκευαστικές εργασίες στα εν λόγω εμπορικά κέντρα είναι σε εξέλιξη. Επίσης, πρόσφατα ξεκίνησε η 

κατασκευή ενός κτιρίου 23.000 τ.μ., που θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα σε οικόπεδο όμορο του 

River West που αποκτήθηκε στο πλαίσιο μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ στα τέλη του 2019 αναμένεται η 

ολοκλήρωση νέου συγκροτήματος γραφείων με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED («The Orbit»).  
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Ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων συνεχίζει να διερευνά πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης και πιθανές 
επενδυτικές ευκαιρίες. Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2019, αναμένεται η σύσταση της Noval Property 
ΑΕΕΑΠ, η οποία τον Νοέμβριο του 2018 έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη 
Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική 
διαχείριση. 

 

Κλάδος ανάκτησης φυσικών πόρων 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανάκτησης φυσικών πόρων (πρώην κλάδος ανακύκλωσης) μειώθηκε κατά 

16% σε ετήσια βάση, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,8 εκ. ευρώ, έναντι 

ζημιών 0,4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών. 

Επιπλέον, οι εμπορικές πολιτικές προστατευτισμού που υιοθετήθηκαν από την Κίνα και τη Σερβία το 

περασμένο έτος, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο μη σιδηρούχου και σιδηρούχου σκραπ 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ οι όγκοι αδρανών οδοποιίας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Η 

κερδοφορία υποστηρίχθηκε από μη επαναλαμβανόμενα συμβόλαια στους τομείς των επικίνδυνων 

αποβλήτων και των καλωδίων τέλους κύκλου ζωής. 

Με δεδομένο το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς και το μειωμένο κύκλο εργασιών εντός της περιόδου, 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ο κλάδος ανάκτησης φυσικών πόρων θα θέσει σε εφαρμογή μια σειρά 

από πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα 

απλοποιώντας την οργανωτική διάρθρωση του κλάδου και μειώνοντας τα διοικητικά έξοδα.   

 

Λοιπές δραστηριότητες 

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία 

(συμμετοχών), μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας 

και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit). Οι ζημιές προ 

φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 4 εκ. ευρώ, έναντι 3,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

 

Προοπτικές 

Παρά τις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς που οδήγησαν σε ανάμικτες συνολικές επιδόσεις, κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2019 επιτεύχθηκαν ορισμένες θετικές στρατηγικές εξελίξεις σε όλους τους κλάδους 

της Viohalco. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οι εταιρίες της Viohalco θα ενισχύσουν περαιτέρω την 

ανταγωνιστική θέση τους, διατηρώντας παράλληλα την πελατοκεντρική φιλοσοφία τους και ενισχύοντας 

περισσότερα τις μακροχρόνιες σχέσεις με αξιόπιστους πελάτες. Παράλληλα, η λειτουργική αποδοτικότητα 

των εταιριών αναμένεται να βελτιωθεί μέσω των υπό εκτέλεση επενδύσεων σε παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

Οι δυσκολίες στο εξωτερικό περιβάλλον αναμένεται ότι θα διατηρηθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου, 

εντούτοις η Viohalco έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα των εταιριών της να αξιοποιήσουν το μεγάλης 

εμβέλειας γεωγραφικό αποτύπωμά τους και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τους, ώστε να ενισχύσουν 

τις επιδόσεις σε όλους τους κλάδους.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
Οι Ευάγγελος Μουστάκας, Jacques Moulaert, Ευστράτιος Θωμαδάκης, Παντελεήμων Μαυράκης, μέλη της 
Εκτελεστικής Διαχείρισης πιστοποιούν, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρίας, ότι, εξ όσων 
γνωρίζουν:  
α) οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 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, της οικονομικής θέσης και των 
οικονομικών επιδόσεων της εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο,  
β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει ακριβοδίκαιη επισκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφοι 5 και 6 του Βασιλικού Διατάγματος της 14ης Νοεμβρίου 2007 
σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco ανέρχεται σε 141.893.811,46 ευρώ και διαιρείται σε 259.189.761 
μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και άυλες. Όλες οι μετοχές είναι ελεύθερα 
μεταβιβάσιμες και έχουν πλήρως εξοφληθεί. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών, όπως 
μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου ή προνομιούχες μετοχές. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της μία ψήφο. 
 
Οι μετοχές της Viohalco είναι εισηγμένες με το διακριτικό «VIO» και κωδικό ISIN BE0974271034 στο 
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). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
        
Ποσά σε χιλ. Ευρώ  Σημείωση 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου  2018* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Ενσώματα πάγια 12 1.793.404 1.783.812 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 3 54.196 - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 12  31.833 32.346 

Επενδύσεις σε ακίνητα 13 180.638 173.710 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 10 39.640 32.066 

Λοιπές επενδύσεις 17 6.459 8.538 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   19.024 20.193 

Παράγωγα 17 21 3 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11 7.057 6.315 

Έξοδα συμβάσεων  - 108 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   2.132.271 2.057.091 

Αποθέματα   1.094.174 1.142.309 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11 540.070 551.205 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 11 172.656 117.428 
Έξοδα συμβάσεων  721 1.872 

Παράγωγα 17 5.237 7.009 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος   1.299 872 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  154.160 163.676 

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 14  5.447 4.223 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   1.973.763 1.988.594 

Σύνολο ενεργητικού   4.106.034 4.045.685 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο   141.894 141.894 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο   457.571 457.571 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών   -25.910 -26.227 

Λοιπά αποθεματικά    412.557 404.370 

Αποτελέσματα εις νέον   193.966 196.142 

Κεφάλαιο αποδιδόμενο σε μετόχους της εταιρείας   1.180.077 1.173.749 

Δικαιώματα μειοψηφίας  15 140.321 130.875 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.320.398 1.304.624 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Δάνεια 16 779.713 874.802 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 47.684 22.004 

Παράγωγα 17 164 101 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   87.650 88.402 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   32.331 31.624 

Επιχορηγήσεις   37.418 39.618 

Προβλέψεις   3.936 4.071 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   4.750 8.324 

Συμβατικές υποχρεώσεις  15 19 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   993.661 1.068.965 

Δάνεια 16 974.446 899.468 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 10.928 3.087 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  702.403 661.544 

Συμβατικές υποχρεώσεις  67.846 77.847 

Υποχρέωση από φόροuς   27.659 16.115 

Παράγωγα 17 8.118 13.498 

Προβλέψεις   575 538 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   1.791.976 1.672.096 

Σύνολο υποχρεώσεων   2.785.636 2.741.061 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   4.106.034 4.045.685 

*Η Viohalco αρχικά εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με τη μέθοδο μετάβασης που επιλέχθηκε, τα συγκριτικά 
στοιχεία δεν αναδιατυπώθηκαν (σημείωση 3). 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
            

   
Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ   Σημείωση 2019  2018*                  

Πωλήσεις 6 2.216.242 2.185.828 

Κόστος πωληθέντων  -2.039.698 -1.994.389 

Μικτό κέρδος   176.543 191.439 

Λοιπά έσοδα  7 6.379 18.546 

Έξοδα διάθεσης    -39.532 -35.704 

Έξοδα διοίκησης    -65.479 -59.817 

Ζημίες απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 
(συμπερ. συμβατικών περιουσιακών στοιχείων) 

 -606 -1.838 

Λοιπά έξοδα 7 -8.954 -11.812 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   68.350 100.815 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 8 1.892 1.530 

Χρηματοοικονομικά έξοδα           8 -52.955 -56.272 

Καθαρά  χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα (-)   -51.063 -54.742 

Κέρδη/ Ζημιές (-) από συγγενείς επιχειρήσεις  10 -5 -127 

Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρων   17.282 45.947 

Φόρος εισοδήματος  (-)  9   -13.521 -5.732 

Κέρδη / Ζημιές (-)    3.761 40.214 

       

       

Κέρδη / Ζημιές (-) κατανεμημένα σε :      

Μετόχους της μητρικής   462 37.688 

Δικαιώματα μειοψηφίας   3.299 2.526 

    3.761 40.214 

        
Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή)    
Βασικά και μειωμένα   0,002 0,145 
 
*Η Viohalco αρχικά εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με τη μέθοδο μετάβασης που επιλέχθηκε, τα συγκριτικά 
στοιχεία δεν αναδιατυπώθηκαν (σημείωση 3). 

  
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 

        
  

Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ   2019 2018 

Κέρδη / Ζημιές (-)    3.761 40.214 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν 
στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους: 

    

Μεταβολές στην εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων μέσω 
λοιπών στοιχείων συνολικού εισοδήματος 

 229 -35 

Υποχρέωση παροχών προσωπικού  1 - 

Αναλογούν φόρος  244 2 

Σύνολο  474 -33 

    

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που ενδέχεται να 
μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους: 

    

Συναλλαγματικές διαφορές   405 -858 

Μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών - αποτελεσματικό μέρος 

  2.077 1.830 

Μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών - αναταξινομήθηκαν στα αποτελέσματα 

  4.678 -3.623 

Αναλογούν φόρος   -1.351 308 

Σύνολο  5.809 -2.342 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα, έσοδα / έξοδα (-) , μετά από φόρους   6.283 -2.375 

       

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα, έσοδα / έξοδα (-) , μετά από 
φόρους 

  10.044 37.839 

       

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα αποδιδόμενα σε      

Μετόχους της μητρικής   5.654 35.728 

Δικαιώματα μειοψηφίας   4.390 2.111 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα, έσοδα / έξοδα (-) , μετά από 
φόρους 

  10.044 37.839 

 
*Η Viohalco αρχικά εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με τη μέθοδο μετάβασης που επιλέχθηκε, τα συγκριτικά 
στοιχεία δεν αναδιατυπώθηκαν (σημείωση 3). 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
                    

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σημείωση 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
Λοιπά 

αποθεματικά  

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2019 

 141.894 457.571 404.370 -26.227 196.142 1.173.749 130.875 1.304.624 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

                 

Κέρδη / ζημιές (-)   - - - - 462 462 3.299 3.761 
Λοιπά συνολικά έσοδα  - - 4.872 320 - 5.192 1.091 6.283 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

 - - 4.872 320 462 5.654 4.390 10.044 

Συναλλαγές με τους 
μετόχους μητρικής 

                 

Έκδοση μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής 

15 - - - - - - 9.500 9.500 

Μεταφορά αποθεματικών  - - 2.804 - -2.804  -  -  - 
Μερίσματα  - - - - - - -2.120 -2.120 

Σύνολο   - - 2.804 - -2.804 - 7.380 7.380 

Επίπτωση αλλαγής 
ποσοστού συμμετοχών 

                 

Απόκτηση δικαιωμάτων 
μειοψηφίας 

15 - - 512 - 158 670 -2.320 -1.650 

Άλλες αλλαγές σε 
ιδιοκτησιακά συμφέροντα 

 - - -2 -2 8 4 -4 - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 
2019 

 141.894 457.571 412.557 -25.910 193.966 1.180.077 140.321 1.320.398 

          

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σημείωση 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
Λοιπά 

αποθεματικά  

Αποθεματικό 
συναλλαγματικών 

διαφορών 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2018 

  141.894 457.571 406.616 -24.535 125.087 1.106.633 122.585 1.229.218 

Επίδραση στο υπόλοιπο 
έναρξης από την 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 
(μετά από φόρους) 

 - - - -34 3.213 3.179 732 3.911 

Επίδραση στο υπόλοιπο 
έναρξης από την 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 
(μετά από φόρους)* 

 - - - - -4.780 -4.780 -222 -5.002 

Αναπροσαρμοσμένο 
υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2018 

  141.894 457.571 406.616 -24.569 123.520 1.105.031 123.096 1.228.127 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

                 

Κέρδη / ζημιές (-)   - - - - 37.688 37.688 2.526 40.214 

Λοιπά συνολικά έσοδα  - - -1.316 -644 - -1.960 -415 -2.375 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

  - - -1.316 -644 37.688 35.728 2.111 37.839 

Συναλλαγές με τους 
μετόχους μητρικής 

         

Μεταφορά αποθεματικών  - - 1.912 - -1.895 17 -17 - 
Μερίσματα  - - - - - - -732 -732 

Σύνολο   - - 1.912 - -1.895 17 -750 -732 

Επίπτωση αλλαγής 
ποσοστού συμμετοχών: 

                 

Άλλες αλλαγές σε 
ιδιοκτησιακά συμφέροντα 

 - - 8 -14 -89 -95 95 - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 
2018 

  141.894 457.571 407.220 -25.226 159.224 1.140.682 124.551 1.265.233 

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπροσαρμογή της συγκεκριμένης επίδρασης, σε σύγκριση με τις οικονομικές καταστάσεις 

του πρώτου εξαμήνου του 2018, ανατρέξτε στη σημείωση 3 - ενότητα Γ.  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
                
  Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σημείωση 2019 2018 

Κέρδη / ζημιές (-)    3.761 40.214 
Προσαρμογές για:      
Φόρο εισοδήματος  9 13.521 5.732 
Αποσβέσεις  παγίων  στοιχείων   62.518 66.561 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων   4.427 - 
Αποσβέσεις  άυλων στοιχείων   2.262 2.092 

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  1.837 1.804 
Απομείωση / Αντιλογισμός απομείωσης (-) ενσώματων παγίων  752 534 

Απομείωση / Αντιλογισμός απομείωσης (-) και διαγραφές άυλων στοιχείων  - 8 
Κέρδη(-)/ζημιές από πώληση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  -217 -370 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  -1.934 -1.975 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 52.955 56.272 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 8 -1.892 -1.530 
Ζημιές απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (συμπερ. συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων)  

606 1.838 

Κέρδη  (-) / Ζημιές  από συγγενείς επιχειρήσεις 10 5 127 

   138.601 171.307 

Μεταβολές     
Mείωση / αύξηση (-) αποθεμάτων  48.135 -137.289 
Mείωση / αύξηση (-)  απαιτήσεων 11 10.393 -120.727 
Μείωση / αύξηση (-) συμβατικών περιουσιακών στοιχείων 11 -55.229 -69.128 
Μείωση / αύξηση (-) εξόδων συμβάσεων  1.259 - 
Μείωση(-) / αύξηση υποχρεώσεων  22.829 197.585 
Μείωση (-) / αύξηση παροχών προς εργαζομένους  707 539 
Μείωση (-) / αύξηση προβλέψεων  -98 5 
Μείωση (-) / αύξηση συμβατικών υποχρεώσεων  -10.004 26.262 

   17.992 -102.753 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  156.592 68.554 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -46.403 -55.349 
Καταβληθέντες φόροι  -1.367 -2.408 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  108.823 10.797 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 12 -93.901 -72.224 
Αγορές επενδυτικών ακινήτων 13 -8.746 -2.075 

Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  674 931 
Απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων 10 -16 -5.700 
Απόκτηση μεριδίου μειοψηφίας 15 -1.650 - 

Αύξηση (-) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου συγγενών επιχειρήσεων  - -440 

Μερίδιο μειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 15 9.500 - 

Απόκτηση λοιπών συμμετοχών  -52 -13 

Έσοδα από πώληση λοιπών συμμετοχών 17 1.163 - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  160 216 

Μερίσματα εισπραχθέντα  363 138 

Απόσχιση επιχειρησιακών λειτουργιών 10 -394 - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  -92.898 -79.167 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Δάνεια αναληφθέντα 16 111.316 237.349 
Αποπληρωμή δανεισμού 16 -131.282 -137.922 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 16 -4.830 -1.246 
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας   -1.119 -70 
Έσοδα από είσπραξη επιχορηγήσεων  169 - 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   -25.746 98.111 

Καθαρή μείωση(-)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   -9.821 29.741 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης   163.676 168.239 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα   305 376 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος  της περιόδου   154.160 198.356 

 
*Η Viohalco αρχικά εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με τη μέθοδο μετάβασης που επιλέχθηκε, τα συγκριτικά 
στοιχεία δεν αναδιατυπώθηκαν (σημείωση 3). 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Σημειώσεις επί των  Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών  Καταστάσεων 

 

1. ΑΝΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ  

 

Η Viohalco SA (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 «Viohalco») και το ποσοστό συμμετοχής της Viohalco στις συγγενείς 

εταιρίες λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Η Viohalco SA είναι η εταιρία συμμετοχών και κατέχει συμμετοχές σε 100 θυγατρικές περίπου, δύο από τις 

οποίες είναι εισηγμένες - η μία στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και η άλλη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Με μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Βόρεια Μακεδονία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι θυγατρικές της Viohalco δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα, χαλκού και 

αλουμινίου. Επιπλέον, η Viohalco κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει 

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

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και από τον Φεβρουάριο 2014 έχει προχωρήσει σε 

δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (σύμβολο «VIO»).  

Η έκδοση αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019. 

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

ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 

2. ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι παρούσες συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της 

Viohalco. Ωστόσο, περιλαμβάνονται επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις για να αποσαφηνίσουν γεγονότα 

και συναλλαγές που έχουν σημασία για την κατανόηση των μεταβολών της οικονομικής θέσης και επίδοσης της 

Viohalco από τις τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2018. 

Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων της Viohalco στις οποίες έχει εφαρμοστεί το ΔΠΧΑ 

16. Οι μεταβολές σε σημαντικές λογιστικές πολιτικές περιγράφονται στη σημείωση 3. 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας είναι το Ευρώ. Όλα τα ποσά στις 

συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερα χιλιάδα, 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Συνεπώς, λόγω της στρογγυλοποίησης, τα ποσά που παρουσιάζονται ως 

σύνολα σε ορισμένους πίνακες ενδέχεται να μην είναι αριθμητικά σύνολα των ποσών που προηγούνται. 

Εφαρμογή εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις 
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και να προβαίνει σε κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών αρχών, καθώς 

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

αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

Οι σημαντικές κρίσεις στις οποίες προέβη η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και οι βασικές 

πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων ήταν ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, με εξαίρεση τις νέες σημαντικές κρίσεις και 

βασικές πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων σε σχέση με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, οι οποίες περιγράφονται 

στη σημείωση 3. 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται παρακάτω, οι λογιστικές πολιτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί στις 

παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της Viohalco για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Οι μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές αναμένεται επίσης να αποτυπωθούν στις ετήσιες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

A. Πρότυπα και Διερμηνείες σε ισχύ για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

Ορισμένα νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων τέθηκαν σε ισχύ για την τρέχουσα περίοδο αναφοράς και η 

Viohalco έπρεπε να αλλάξει τις λογιστικές πολιτικές της και να προβεί σε προσαρμογές με αναδρομική ισχύ 

λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται η επίδραση που είχε η υιοθέτηση του προτύπου για τις μισθώσεις 

και οι νέες λογιστικές πολιτικές. Τα άλλα πρότυπα που αναφέρονται παρακάτω δεν είχαν καμία επίδραση στις 

λογιστικές πολιτικές της Viohalco και δεν χρειάστηκαν προσαρμογές με αναδρομική ισχύ. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Στόχος του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να απεικονίζεται εύλογα η ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 

μοντέλο για τον λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, σύμφωνα με το οποίο ο μισθωτής πρέπει να 

αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 

12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Το ΔΠΧΑ 16 συνεχίζει να 

ακολουθεί ουσιαστικά τις λογιστικές απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 σε σχέση με τους εκμισθωτές. Επομένως, ο 

εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις μισθώσεις του σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

Σε αυτή τη σημείωση επεξηγείται η επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» στις οικονομικές 

καταστάσεις της Viohalco και παρουσιάζονται οι νέες λογιστικές πολιτικές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από 

την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Η Viohalco υιοθέτησε αναδρομικά το ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιανουαρίου 2019 αλλά δεν έχει αναδιατυπώσει τα 

συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο αναφοράς του 2018, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες 

μεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Επομένως, οι αναταξινομήσεις και οι προσαρμογές που προκύπτουν από 

τους νέους κανόνες για τις μισθώσεις αναγνωρίστηκαν στον αρχικό ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2019.  

i. Οι μισθώσεις της Viohalco και η λογιστική πολιτική αποτύπωσής τους πριν τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Οι εταιρείες της Viohalco μισθώνουν διάφορα γραφεία, αποθήκες, μηχανήματα και αυτοκίνητα. Συνήθως, οι 

συμβάσεις μίσθωσης συνάπτονται για σταθερές περιόδους 1-5 ετών, με κάποιες εξαιρέσεις όπως η μίσθωση 

εξειδικευμένων μηχανημάτων, λιμανιών, φιαλών αερίου και γης, τα οποία μισθώνονται για μεγαλύτερες 
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περιόδους. Η διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης υπόκειται σε διαπραγμάτευση σε ξεχωριστή βάση και κάθε 

σύμβαση μπορεί να περιέχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Οι συμβάσεις μίσθωσης δεν εμπεριέχουν 

ρήτρες τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών, ενώ τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για σκοπούς δανειοληψίας. 

Έως το οικονομικό έτος 2018, οι μισθώσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή 

λειτουργικές. Τα μισθώματα που καταβάλλονταν στο πλαίσιο λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονταν στα 

αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

ii. Λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Viohalco αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μία 

υποχρέωση από μίσθωση κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. 

Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο αποτελείται από τα 

ακόλουθα:  

• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση  

• τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 
προγενέστερα, μείον τυχόν κίνητρα για τη σύναψη μίσθωσης που έχουν εισπραχθεί  

• τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες και  

• τις δαπάνες αποκατάστασης.  

Ακολούθως, η επιμέτρηση πραγματοποιείται στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες 

απομείωσης, ενώ το δικαίωμα χρήσης αναπροσαρμόζεται όταν επαναεπιμετρηθεί η υποχρέωση από τη 

μίσθωση.  

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των ακόλουθων καταβολών: 

• σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιωδώς σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά 
τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης 

• κυμαινόμενα μισθώματα που βασίζονται σε έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο 

• τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν από τον μισθωτή σύμφωνα με τις εγγυήσεις 
υπολειμματικής αξίας 

• την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν 
λόγω δικαίωμα και  

• την καταβολή ποσών για πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει 
το δικαίωμα του μισθωτή για πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης.   

Οι καταβολές αυτές προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν το τεκμαρτό επιτόκιο δεν 

μπορεί να καθοριστεί εύκολα, το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) της εταιρίας που 

έχει συνάψει τη σύμβαση μίσθωσης. Γενικά, η Viohalco χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής, 

δηλαδή κάθε εταιρία της Viohalco, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης για δάνειο παρόμοιας διάρκειας 

για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου παρόμοιας αξίας με το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου, 

με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 

Στη συνέχεια, η υποχρέωση από μίσθωση αυξάνεται κατά τους χρεωστικούς τόκους επί της υποχρέωσης από 

μίσθωση και μειώνεται κατά τα μισθώματα που καταβάλλονται. Η υποχρέωση επανεπιμετράται όταν προκύπτει 

αλλαγή στο μισθωτικό συμβόλαιο, η οποία δεν λογίζεται ως ξεχωριστή μίσθωση, εάν έχει επέλθει μεταβολή 

στα μελλοντικά μισθώματα λόγω μεταβολής σε κάποιον δείκτη ή επιτόκιο, μεταβολή στην εκτίμηση του ποσού 

που αναμένεται να καταβληθεί λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας και όταν έχουν επέλθει μεταβολές 

στην εκτίμηση του κατά πόσο είναι πιθανό να ασκηθεί δικαίωμα αγοράς ή παράτασης ή να ασκηθεί τυχόν 

δικαίωμα πρόωρης καταγγελίας της μίσθωσης. 
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Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις και τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζονται διακριτά 

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

Η Viohalco επέλεξε να μην διαχωρίσει τα μη μισθωτικά από τα μισθωτικά στοιχεία. 

Η Viohalco έχει ασκήσει κρίση για να προσδιορίσει τη διάρκεια μίσθωσης για ορισμένες συμβάσεις μίσθωσης 

στις οποίες είναι μισθωτής και οι οποίες περιλαμβάνουν δικαιώματα ανανέωσης. Η εκτίμηση του κατά πόσο η 

Viohalco είναι πιθανό να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα επηρεάζει τη διάρκεια μίσθωσης, γεγονός που επίσης 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ποσό των υποχρεώσεων από μισθώσεις και τα δικαιώματα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται. 

Τα μισθώματα που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων με 

χαμηλή αξία αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις είναι μισθώσεις των 

οποίων η διάρκεια ισούται με 12 ή λιγότερους μήνες. Τα περιουσιακά στοιχεία με χαμηλή αξία περιλαμβάνουν 

κυρίως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έπιπλα γραφείου. 

Η Viohalco επέλεξε να παρουσιάσει τους καταβληθέντες τόκους σε σχέση με τις υποχρεώσεις από μισθώσεις 

στην Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών στη γραμμή «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβλημένα» στις λειτουργικές δραστηριότητες. 

iii. Προσαρμογές που αναγνωρίστηκαν κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16  

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Viohalco αναγνώρισε υποχρεώσεις από μισθώσεις σε σχέση με μισθώσεις 

που είχαν ταξινομηθεί παλαιότερα ως «λειτουργικές μισθώσεις» σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 17 

«Μισθώσεις». Αυτές οι υποχρεώσεις επιμετρούνται στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων, 

προεξοφλημένων με το επιτόκιο δανεισμού του εκμισθωτή κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 

Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της Viohalco προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο για 

την περίοδο που ορίζεται στη σύμβαση μίσθωσης, τα οποία προσαυξάνονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

πιστωτικού κινδύνου της κάθε εταιρίας και αναπροσαρμόζονται με premium κινδύνου ρευστότητας. Την 1η 

Ιανουαρίου 2019, το σταθμισμένο μέσο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε κυμαινόταν μεταξύ 2% 

και 5,1%, εξαρτώμενο κυρίως από τη διάρκεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σύμβασης μίσθωσης 

(πέραν του πιστωτικού προφίλ της κάθε εταιρίας και της χώρας στην οποία εδρεύει). 

Για τις μισθώσεις που είχαν ταξινομηθεί παλαιότερα ως χρηματοδοτικές μισθώσεις, η Viohalco αναγνώρισε ως 

δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωση από μίσθωση, τη λογιστική αξία του μισθωμένου 

περιουσιακού στοιχείου και της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι αρχές επιμέτρησης 

του ΔΠΧΑ 16 εφαρμόζονται μόνο μετά την ημερομηνία αυτή. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

σύμβασης μίσθωσης που είχε ταξινομηθεί παλαιότερα ως χρηματοδοτική μίσθωση, καμία προσαρμογή 

επιμέτρησης δεν κρίθηκε απαραίτητη κατά ή μετά τη μετάβαση σε σχέση με τις εν λόγω συμβάσεις μίσθωσης.  

 

    

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2019 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 24.908 

Προεξοφλημένο ποσό με βάση το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής 

22.824 

Πλέον: Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρισμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2018 25.092 

Πλέον: Προσαρμογές ως αποτέλεσμα διαφορετικού χειρισμού δικαιωμάτων επέκτασης ή 
τερματισμού συμβάσεων 

2.902 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρισμένες την 1η Ιανουαρίου 2019 50.818 

Εκ των οποίων:  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 9.275 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 41.543 
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Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρήθηκαν σε ποσό ίσο με τις υποχρέωσεις από μισθώσεις, 

κατόπιν αναπροσαρμογής με βάση τα ποσά  προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την 

εν λόγω μίσθωση, τα οποία είχαν αναγνωρίστεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Δεν υπήρξαν επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης που θα είχαν απαιτήσει την προσαρμογή των δικαιωμάτων χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής.  

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων σχετίζονται με τα ακόλουθα είδη παγίων 

περιουσιακών στοιχείων: 

      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 1 Ιανουαρίου 2019 

Γη 273 287 

Κτίρια 3.986 4.404 

Μηχανήματα 38.891 30.211 

Μεταφορικά μέσα 10.979 10.914 

Λοιπός εξοπλισμός 66 211 

Σύνολο δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 54.196 46.026 

Η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής επηρέασε τα ακόλουθα κονδύλια στην Ενοποιημένη Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης την 1η Ιανουαρίου 2019: 

Ενσώματα πάγια στοιχεία – μείωση κατά 20.300 χιλ. ευρώ 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων – αύξηση κατά 46.026 χιλ. ευρώ 

Δάνεια – μείωση κατά 25.092 χιλ. ευρώ 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις – αύξηση κατά 50.818 χιλ. ευρώ 

Η καθαρή επίδραση στα ίδια κεφάλαια την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν μηδενική. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, δεν επηρέασε την ικανότητα των θυγατρικών της Viohalco να τηρήσουν τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες δανείων.  

 

iv. Επίδραση στις γνωστοποιήσεις τομέων και στα κέρδη προ φόρων 

Το EBITDA, το ενεργητικό και το παθητικό των τομέων της Viohalco για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

2019 αυξήθηκαν ως επακόλουθο της μεταβολής της λογιστικής πολιτικής. Οι τομείς της Viohalco επηρεάστηκαν 

από τη μεταβολή πολιτικής ως εξής: 

        

Ποσά σε χιλ. Ευρώ EBITDA Στοιχεία ενεργητικού Στοιχεία παθητικού 

Αλουμίνιο 849 4.228 4.227 

Χαλκός 493 1.995 1.733 

Καλώδια 362 2.053 2.129 

Χάλυβας 1.545 11.360 11.601 

Σωλήνες χάλυβα 207 1.412 1.469 

Ανάπτυξη ακινήτων 9 73 61 

Ανάκτηση φυσικών πόρων* 112 1.552 1.562 

Λοιπές υπηρεσίες 284 1.538 1.674 

Σύνολο 3.861 24.213 24.456 

*πρώην τομέας «ανακύκλωσης» 

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης για συμβάσεις μίσθωσης που παλαιότερα 

αντιμετωπίζονταν λογιστικά ως λειτουργική μίσθωση ανήλθαν σε 3.363 χιλ. ευρώ για το εξάμηνο, ενώ οι 

χρεωστικοί τόκοι για υποχρεώσεις από μισθώσεις προερχόμενες από συμβάσεις μίσθωσης που παλαιότερα 
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αντιμετωπίζονταν ως λειτουργικές μισθώσεις ανήλθαν σε 498 χιλ. ευρώ. Συνολικά, τα κέρδη προ φόρων 

μειώθηκαν κατά 21 χιλ. ευρώ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, ως επακόλουθο της υιοθέτησης 

του ΔΠΧΑ 16. 

v. Εφαρμοζόμενες πρακτικές λύσεις 

Κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Viohalco χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές λύσεις που 

επιτρέπονται από το πρότυπο: 

• χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με ευλόγως όμοια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα  

• χρήση προηγούμενων εκτιμήσεων σχετικά με το αν συμβάσεις μισθώσεων είναι επαχθείς 

• λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων με υπολειπόμενη διάρκεια μίσθωσης κάτω των 
12 μηνών την 1η Ιανουαρίου 2019 ως βραχυπρόθεσμων μισθώσεων 

• εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών από την επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού 
στοιχείου κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής και 

• συνεκτίμηση εκ των υστέρων γεγονότων  κατά τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης εάν η σύμβαση 
περιλαμβάνει δικαιώματα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης.  

Επίσης, η Viohalco επέλεξε να μην επανεκτιμήσει αν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση κατά την 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από την ημερομηνία μετάβασης, 

η Viohalco στηρίχτηκε στην εκτίμηση που είχε κάνει σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός 

του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση». 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 

επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές 

τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με 

βάση το ΔΠΧΑ 9. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. 

Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους 

φορολογικούς συντελεστές. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε 

μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.   

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 

από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο 

για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

B. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, 

έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο 

ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Γ. Αναπροσαρμογή επίδρασης της αρχικής υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9  

Η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 κατά την αρχική εφαρμογή, όπως αυτή γνωστοποιείται η συγκριτική ενοποιημένη 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, διαφέρει από το αντίστοιχο ποσό που γνωστοποιήθηκε στις 

συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν για το εξάμηνο 2018, διότι 

κατά το 2ο εξάμηνο 2018 εντοπίστηκαν δεδομένα τα οποία ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν είχαν ληφθεί 

υπόψιν κατά τον αρχικό υπολογισμό. Η επίδραση που είχε γνωστοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2018 ήταν 2.392 χιλ. 

ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό μειοψηφίας δεν χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί.   
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4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στους στόχους και τις πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου των 

θυγατρικών της Viohalco κατά τη διάρκεια του 2019. 

Οι εταιρείες της Viohalco παρακολουθούν στενά και σε τακτική βάση τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και 

προσαρμόζουν εγκαίρως την επιχειρηματική στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου τους 

προκειμένου να ελαχιστοποιούν τον λειτουργικό αντίκτυπο των αλλαγών στις μακροοικονομικές συνθήκες. 

Brexit 

Η Viohalco παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με το Brexit και λαμβάνει μέτρα για τον μετριασμό των 

συνεπειών πιθανών αρνητικών εξελίξεων. Η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για το Brexit εντείνει τον 

κίνδυνο μιας άτακτης εξόδου («σκληρό Brexit») με διάφορες πιθανές συνέπειες, όπως η επιβολή  τελωνειακών 

δασμών και περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

Η Viohalco εκτιμά ότι η οικονομική της θέση δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη έναντι του Brexit. Στο 

πρώτο εξάμηνο του 2019 οι εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσώπευαν περίπου το 6% του συνολικού 

κύκλου εργασιών (εξάμηνο 2018: 7%) ενώ οι περισσότεροι άμεσοι ανταγωνιστές στους τομείς καλωδίων και 

σωλήνων χάλυβα δραστηριοποιούνται εντός της ευρωζώνης. Επομένως, είναι πιθανόν ότι θα αντιδράσουν με 

παρόμοιο τρόπο με τις εταιρείες της Viohalco έναντι τυχόν συναλλαγματικών διακυμάνσεων. 

Εμπορικό περιβάλλον των ΗΠΑ 

Στις 2 Απριλίου 2019, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ITC) εξέδωσε την απόφασή της σχετικά με τις εισαγωγές 

συγκολλημένων σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος (LDWP) από Ελλάδα, Καναδά, Κορέα και Τουρκία. Η τελική 

απόφαση της ITC ήταν καταφατική. Στις 19 Απριλίου 2019, η ITC δημοσίευσε την τελική απόφασή της σχετικά 

με τους σωλήνες LDWP από την Ελλάδα, με το σκεπτικό «απειλής ουσιώδους βλάβης». Μετά την τελική 

απόφαση της, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε εντολή για μείωση του περιθωρίου ντάμπινγκ για τους 

συγκολλημένους σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος από την Ελλάδα στο 10,26%. 

Η διοίκηση της Viohalco και της Σωληνουργεία Κορίνθου θεωρεί ότι η τοπική παραγωγή (εντός των ΗΠΑ) των 

ειδικών σωλήνων χάλυβα που εξάγονται στην αγορά των ΗΠΑ δεν είναι ούτε επαρκής σε ποσότητα ούτε 

ισοδύναμης ποιότητας. Αυτό περιορίζει τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχει η επιβολή δασμών. Η 

Σωληνουργεία Κορίνθου προβλέπει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική έναντι των ντόπιων παραγωγών αλλά και 

των υπολοίπων εισαγωγέων σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από τις 

ΗΠΑ (αυξημένος αριθμός νέων έργων αγωγών), τους συγκρίσιμους δασμούς που επιβάλλονται στους 

ανταγωνιστές της και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της 

στις ΗΠΑ. 

Μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα  

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, όπου και δραστηριοποιούνται οι 

περισσότερες θυγατρικές της Viohalco, παρουσιάζει συνεχή σημάδια σταθερότητας, μετά την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος διάσωσης και τη δημοσίευση της τρίτης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουνίου 2019. Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) που 

είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2015, καταργήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Εφόσον δεν 

υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα από τη 

νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, δεν προβλέπεται καμία ουσιώδης αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες της 

Viohalco. Επιπλέον, η ισχυρή πελατειακή βάση των εταιρειών της Viohalco εκτός Ελλάδας (87% του κύκλου 

εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019) σε συνδυασμό με τις εδραιωμένες εγκαταστάσεις τους στο 

εξωτερικό, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας που μπορεί να προκύψει από την αβεβαιότητα του 

οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  

                    

 
 Τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη ανά τομέα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2019 ήταν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 
χάλυβα  

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

Ανάκτηση 
φυσικών 
πόρων* 

Λοιπές 
υπηρεσίες Σύνολο 

Συνολικές πωλήσεις ανά 
τομέα 1.048.208 831.421 526.704 783.088 254.763 5.812 67.200 43.861 3.561.057 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 
-364.550 -276.482 -232.463 -333.856 -59.305 -1.564 -43.269 -33.325 -1.344.815 

Καθαρές πωλήσεις ανά 
τομέα 683.658 554.939 294.241 449.232 195.458 4.248 23.931 10.536 2.216.242 

Μικτό κέρδος 66.240 34.662 29.398 20.062 15.992 1.830 5.963 2.397 176.543 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 32.471 15.226 17.838 -1.273 8.208 673 -771 -4.023 68.350 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 323 80 1.147 138 3 - 55 144 1.892 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -8.890 -8.071 -12.660 -14.548 -6.251 -1.302 -1.066 -166 -52.955 

Κέρδη/ ζημιές(-) από 
συγγενείς επιχειρήσεις 

366 -98 - -578 305 - - - -5 

Κέρδη / Ζημιές -) προ φόρων 24.270 7.137 6.325 -16.260 2.265 -628 -1.782 -4.045 17.282 

Φόρος εισοδήματος (-) -9.466 -898 -2.160 1.498 -1.481 97 -101 -1.009 -13.521 

Κέρδη / Ζημιές (-) 14.804 6.239 4.165 -14.762 784 -532 -1.884 -5.054 3.761 

 
 Άλλες πληροφορίες ανά τομέα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2019: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 
χάλυβα  

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

Ανάκτηση 
φυσικών 
πόρων* 

Λοιπές 
υπηρεσίες Σύνολο 

Επενδύσεις σε συγγενείς 7.883 15.661 - 4.786 11.310 - - - 39.640 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.197.025 600.236 552.128 878.250 413.187 304.444 47.070 74.053 4.066.394 

Σύνολο ενεργητικού ανά 
τομέα 1.204.908 615.898 552.128 883.036 424.497 304.444 47.070 74.053 4.106.034 

Σύνολο υποχρεώσεων ανά 
τομέα 

642.714 470.636 507.120 718.735 286.435 72.372 60.176 27.447 2.785.636 

Επενδύσεις σε ενσώματα, 
άϋλα πάγια, επενδύσεις σε 
ακίνητα και σε δικαιώματα 
χρήσης ενσώματων παγίων 

68.643 9.381 21.610 8.560 3.621 9.122 1.323 456 122.716 

Σύνολο αποσβέσεων  -26.398 -7.204 -8.268 -19.848 -4.963 -2.212 -1.458 -693 -71.044 

* πρώην τομέας «Ανακύκλωσης» 
  

 Τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη ανά τομέα για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2018 ήταν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 
χάλυβα  

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

Ανάκτηση 
φυσικών 
πόρων* 

Λοιπές 
υπηρεσίες Σύνολο 

Συνολικές πωλήσεις ανά τομέα 1.061.719 772.110 372.153 765.092 331.782 5.452 74.496 37.756 3.420.561 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις -376.415 -227.250 -149.952 -295.277 -110.814 -1,618 -45.929 -27.479 -1.234.733 

Καθαρές πωλήσεις ανά τομέα 685.304 544.860 222.202 469.815 220.968 3.835 28.567 10.277 2.185.828 

Μικτό κέρδος 68.040 44.193 16.027 36.883 16.546 1.509 7.551 690 191.439 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 37.214 25.462 3.894 28.069 9.283 68 685 -3.859 100.815 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 74 35 520 244 391 - 101 165 1.530 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -11.017 -9.787 -12.554 -15.881 -4.941 -717 -1.216 -160 -56.272 

Κέρδη/ ζημιές(-) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 161 1 - -503 214 - - - -127 

Κέρδη / Ζημιές -) προ φόρων 26.431 15.711 -8.140 11.930 4.946 -648 -430 -3.853 45.947 

 Φόρος εισοδήματος (-) -1.079 -5.721 2.575 802 -822 -87 -282 -1.117 -5.732 

Κέρδη / Ζημιές -) προ φόρων 25.352 9.990 -5.566 12.732 4.124 -735 -712 -4.970 40.214 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ ΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

27 
 

 
 Άλλες πληροφορίες ανά τομέα: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 
χάλυβα  

Ανάπτυξη 
ακινήτων 

Ανάκτηση 
φυσικών 
πόρων* 

Λοιπές 
υπηρεσίες Σύνολο 

για τη χρήση που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2018          
Επενδύσεις σε συγγενείς 560 15.909 - 5.363 10.234 - - - 32.066 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.168.817 536.579 547.826 873.319 463.591 293.503 41.065 88.918 4.013.619 

Σύνολο ενεργητικού ανά τομέα 1.169.377 552.488 547.826 878.682 473.825 293.503 41.065 88.918 4.045.685 

Σύνολο υποχρεώσεων ανά τομέα 611.776 435.466 513.137 709.128 331.314 59.877 54.309 26.054 2.741.061 

          

για το εξάμηνο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2018 

         

Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα 
πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα  32.729 16.219 13.934 6.677 2.219 4.007 575 634 76.993 

Σύνολο αποσβέσεων  -29.887 -5.968 -7.212 -18.805 -4.626 -2.144 -1.405 -411 -70.457 

 
 

* πρώην τομέας «Ανακύκλωσης» 
 

6. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Κύκλος εργασιών  

Οι λειτουργίες και οι βασικές ροές εσόδων των θυγατρικών της Viohalco είναι αυτές που περιγράφονται στις 
τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο κύκλος εργασιών πηγάζει από συμβάσεις με πελάτες και από 
έσοδα ενοικίων από επενδυτικά ακίνητα.  

  

  Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 

 Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2019 2018 

Έσοδα ενοικίων επενδυτικών ακινήτων 4.248 3.835 

Έσοδα από συμβόλαια πελατών 2.211.994 2.181.993 

Σύνολο 2.216.242 2.185.828 
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A. Ανάλυση του κύκλου εργασιών  

Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών από συμβάσεις με πελάτες ανά κύρια γεωγραφική 
περιοχή και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισης εσόδων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τη συμφωνία με τους 
αναφερόμενους τομείς της Viohalco (δείτε σημείωση 5). 

                  

για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 
χάλυβα  

Ανάκτηση 
φυσικών 
πόρων* 

Λοιπές 
υπηρεσίες 

Σύνολο  

Πωλήσεις ανά 
γεωγραφική περιοχή 

                 

Ελλάδα 45.606 23.538 107.185 90.801 5.519 4.776 8.683 286.110  

Λοιπές χώρες 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 436.533 410.020 157.102 284.165 116.366 8.039 817 1.413.043  

Λοιπές Ευρωπαϊκές 
χώρες 40.128 45.644 1.737 67.927 77 783 286 156.583  

Ασία 32.496 34.694 23.342 1.716 - 10.269 271 102.789  

Αμερική 123.884 24.400 1.087 - 73.496 61 230 223.158  

Αφρική 4.696 14.674 3.732 4.622 - 2 71 27.797  

Ωκεανία 314 1.968 55 - - - 177 2.515  

Σύνολο 683.658 554.939 294.241 449.232 195.458 23.931 10.536 2.211.994  

                  

Χρόνος αναγνώρισης 
εσόδου 

                 

Πωλήσεις προϊόντων (σε 
συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή) 

669.674 553,163 179.945 443.932 13.201 22.702 2.093 1.884.711  

Πωλήσεις προϊόντων (σε 
πάροδο χρόνου) 

13.901 - 112.780 421 182.257 - - 309.359  

Πωλήσεις υπηρεσιών (σε 
πάροδο χρόνου) 

83 1,775 1.517 4.878 - 1.229 8.442 17.924  

Σύνολο 683.658 554.939 294.241 449.232 195.458 23.931 10.536 2.211.994  

 

για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας** 
Σωλήνες 
χάλυβα  

Ανάκτηση 
φυσικών 
πόρων* 

Λοιπές 
υπηρεσίες 

Σύνολο  

Πωλήσεις ανά 
γεωγραφική περιοχή 

         

Ελλάδα 62.251 11.692 50.475 80.731 6.732 6.987 7.410 226.279  

Λοιπές χώρες 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 453.883 415.956 151.995 285.315 88.695 9.932 1.968 1.407.744  

Λοιπές Ευρωπαϊκές 
χώρες 38.670 42.528 4.653 74.828 44 2.564 353 163.640  

Ασία 37.669 27.542 12.490 26.469 12.097 7.475 120 123.863  

Αμερική 86.572 28.671 1.133 - 113.399 1.610 146 231.530  

Αφρική 5.578 16.353 1.334 2.473             -  - 43 25.780  

Ωκεανία 681 2.117 121 -             -  - 237 3.157  

Σύνολο 685.304 544.860 222.202 469.815 220.968 28.567 10.277 2.181.993  
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Χρόνος αναγνώρισης 
εσόδου 

         

Πωλήσεις προϊόντων 
(σε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή) 

676.579 542.955 166.227 468.687 25.493 26.008 2.974 1.908.923  

Πωλήσεις προϊόντων 
(σε πάροδο χρόνου) 8.599 - 54.683 - 195.474 - - 258.757  

Πωλήσεις υπηρεσιών 
(σε πάροδο χρόνου) 126 1.905 1.291 1.128             -  2.560 7.303 14.313  

Σύνολο 685.304 544.860 222.202 469.815 220.968 28.567 10.277 2.181.993  

* πρώην τομέας «Ανακύκλωσης» 
** Τα συγκριτικά στοιχεία του τομέα χάλυβα διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις συνοπτικές ενοποιημένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2018, λόγω αναταξινόμησης που διενεργήθηκε μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, ώστε να 
επιτευχθεί ορθότερη απεικόνιση της κατανομής των εσόδων. 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ 

 

Τα καθαρά λοιπά έσοδα/ έξοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε ζημιές 2,6 εκ. ευρώ έναντι κέρδους 

6,7 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018. Αυτή η απόκλιση αποδίδεται κυρίως στους 

ακόλουθους παράγοντες: 

- κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο τομέας χάλυβα κατέγραψε κέρδη 9,8 εκ. ευρώ από την πώληση 

δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. 

-  κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η Ελληνικά Καλώδια, θυγατρική της Viohalco, σύναψε 

εξωδικαστικό συμβιβασμό με εταιρία πρακτορείας (factoring) για το ποσό των 2 εκ. ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά 

ζημιές λόγω πιστώσεων από έναν προμηθευτή της θυγατρικής, οι οποίες επιμερίστηκαν μεταξύ της θυγατρικής 

και του πράκτορα απαιτήσεων, λόγω συμβατικής αθέτησης του προμηθευτή σε βάρος και των δύο 

αντισυμβαλλόμενων. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ήταν πιο συνετή κίνηση σε σχέση με την έναρξη 

δικαστικών διαδικασιών με τον Όμιλο του πράκτορα απαιτήσεων, καθώς αποφεύχθηκαν δικαστικά έξοδα και 

μια χρονοβόρα αντιδικία με έναν μακροχρόνιο συνεργάτη της Ελληνικά Καλώδια. 

 

8. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2018, εφαρμόστηκαν μειώσεις του πιστωτικού περιθωρίου 
(περίπου 50 μονάδες βάσης) σε όλα τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις εταιρίες της 
Viohalco. Σε ενοποιημένο επίπεδο, αυτή η μείωση οδήγησε σε μείωση 4,9 εκ. ευρώ των εξόδων από τόκους. 

 
 

9. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης για τον μέσο ετήσιο φορολογικό 

συντελεστή που αναμένεται να ισχύσει για το πλήρες οικονομικό έτος. 

      

 για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2019 2018 

Τρέχων φόρος -13.481 -5.950 

Αναβαλλόμενος φόρος  -40 217 

Σύνολο -13.521 -5.732 
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Ο ενοποιημένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

2019 ήταν 78% (εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018: 13%). Η αύξηση του πραγματικού φορολογικού 

συντελεστή είναι απόρροια των ακόλουθων:  

- Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι θυγατρικές της Viohalco κυρίως στους τομείς χαλκού και χάλυβα 

αναγνώρισαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 εκ. ευρώ που αφορούν σε φορολογικές ζημίες 

από προηγούμενες χρήσεις και τους κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης. Μέρος αυτών των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει αντισταθμιστεί έναντι φορολογητέων κερδών του 

2018, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να αντισταθμιστούν τα επόμενα έτη. 

- Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, μερικές ζημιογόνες θυγατρικές της Viohalco δεν αναγνώρισαν 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε σχέση με τις φορολογικές ζημίες του τρέχοντος έτους 

(περίπου 4 εκ. ευρώ). Η Διοίκηση αυτών των θυγατρικών αποφάσισε να αναβάλει την αναγνώριση έως 

το τέλος του έτους προκειμένου να επανεκτιμήσει την πιθανότητα ανάκτησής τους.  

 

10. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 

Συμφωνία λογιστικής αξίας συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 

      

   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Υπόλοιπο έναρξης 32.066 16.956 

Μερίδιο κέρδους / ζημίας (-) μετά από φόρους -5 -1.934 

Μερίσματα -698 -395 

Συναλλαγματικές διαφορές 1.011 -1.581 

Προσθήκες 16 15.700 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  - 3.320 

Αναταξινομήσεις -28 - 

Απόσχιση επιχειρησιακής λειτουργίας θυγατρικής 7.278 - 

Υπόλοιπο λήξης 39.640 32.066 

 

Στη διάρκεια του 2018, η ElvalHalcor, θυγατρική της Viohalco, απέκτησε το 50% της εταιρίας Nedzink B.V., η 

οποία εδρεύει στην Ολλανδία, έναντι 15,7 εκ. ευρώ. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας κοινοπραξίας με στόχο την 

ανάπτυξη προϊόντων τιτανιούχου ψευδαργύρου. Το ποσό του τιμήματος που καταβλήθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2019 αντιστοιχεί σε 6,9 εκ. ευρώ. 

Την 1η Απριλίου 2019, ολοκληρώθηκε η απόσχιση επιχειρησιακών λειτουργιών της Etem Bulgaria S.A., από την 

οποία προέκυψε νέα συγγενής εταιρία, η Gestamp Etem Automotive Bulgaria S.A., με καθαρή λογιστική αξία 

7,3 εκ. ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 49%. Η εταιρία θα επικεντρωθεί στην εμπορική διάθεση και κατεργασία 

προφίλ διέλασης αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία, στην οποία θα υλοποιηθεί ένα επενδυτικό 

πρόγραμμα μέσα στην επόμενη τριετία. 

 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Η μείωση που καταγράφηκε στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018 

αποδίδεται στην είσπραξη των τιμολογημένων εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου Cenergy εντός των πρώτων 

μηνών του έτους. Ωστόσο, αυτή η μείωση πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την αύξηση των συμβατικών 

περιουσιακών στοιχείων.  
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Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως στα δικαιώματα σε είσπραξη ανταλλάγματος για εργασίες 

που έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν τιμολογηθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς σε σχέση με 

εξατομικευμένα προϊόντα ή έργα στο τομέα ενέργειας. Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται στις 

απαιτήσεις όταν τα δικαιώματα καθίστανται απαιτητό. Αυτό συμβαίνει όταν οι εταιρίες της Viohalco εκδίδουν 

ένα τιμολόγιο στον πελάτη. 

  

Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων ποσών μη τιμολογημένων απαιτήσεων, δεδομένου ότι για τα έργα «με το κλειδί στο χέρι» και τα 

εξατομικευμένα προϊόντα των τομέων σωλήνων χάλυβα και καλωδίων, τα ποσά τιμολογούνται με την πρόοδο 

των εργασιών σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους της σύμβασης, είτε με την επίτευξη συμβατικών 

οροσήμων, είτε με την τελική παράδοση και αποδοχή των προϊόντων.  

 

Οι εξελίξεις στη συνεχιζόμενη αντιδικία της θυγατρικής Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. 

εναντίον πρώην πελάτη στη Μέση Ανατολή σχετικά με την ανάκτηση ληξιπρόθεσμης απαίτησης 24,8 εκ. 

δολαρίων ΗΠΑ (21,9 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019) συν τους νόμιμους τόκους, έχουν ως εξής: 

Μετά από σειρά δικαστικών διαδικασιών, το Ακυρωτικό Δικαστήριο του Ντουμπάι εξέδωσε την τελική απόφασή 

του το 2017 και έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί η ανταπαίτηση του πρώην πελάτη και να επιβεβαιωθεί το 

οφειλόμενο ποσό στη Σωληνουργεία Κορίνθου. Προκειμένου να ανακτήσει αυτή τη ληξιπρόθεσμη απαίτηση, η 

Σωληνουργεία Κορίνθου ήγειρε πρόσφατα τις διαδικασίες εκτέλεσης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων του 

πρώην πελάτη που βρίσκονται σε οποιαδήποτε από τις χώρες όπου είναι εκτελεστή η απόφαση του Ακυρωτικού 

Δικαστηρίου που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην πελάτη (δηλαδή ΗΑΕ και διάφορες άλλες χώρες της Μέσης 

Ανατολής).  

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είχε καταγράψει σωρευτικά στο παρελθόν ζημίες απομείωσης 23,1 εκ. δολάρια ΗΠΑ 

(20,3 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019) για να αποτυπώσει την ανακτησιμότητα της εν λόγω απαίτησης. Τα 

ελληνικά δικαστήρια εξέδωσαν πρόσφατα μια πρωτοβάθμια απόφαση που ήρε τα ενέχυρα επί της ακίνητης 

περιουσίας του πρώην πελάτη στην Ελλάδα υπέρ της Σωληνουργεία Κορίνθου, τα οποία είχαν επιβληθεί το 

2011. Επειδή αυτή η απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική ακόμα, εφόσον η θυγατρική σκοπεύει να 

ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής και δεν έχουν σημειωθεί άλλες ουσιώδεις εξελίξεις κατά τη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου του 2019, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης των απομειώσεων που 

καταχωρήθηκαν στο παρελθόν σε σχέση με αυτή τη ληξιπρόθεσμη απαίτηση. Ωστόσο, η θυγατρική θα συνεχίσει 

να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την είσπραξη του συνολικού ποσού αυτής της απαίτησης. 

 

12.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η Viohalco απέκτησε περιουσιακά στοιχεία αξίας 111 εκ. ευρώ (72 εκ. ευρώ 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018). 

Οι αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για το εξάμηνο ανήλθαν σε 63 εκ. ευρώ (67 εκ. ευρώ κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2018) ενώ ένα καθαρό ποσό 20 εκ. ευρώ σε σχέση με τη μίσθωση μηχανημάτων στο 

πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναταξινομήθηκαν στα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16.  

Οι επενδύσεις 68 εκ. ευρώ στον τομέα αλουμινίου αφορούν κυρίως στην αγορά και την εγκατάσταση του νέου 
τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου, αποτελώντας τον πυρήνα του συνολικού επενδυτικού προγράμματος 
αξίας 150 εκ. ευρώ, και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020. Εκτός από το έλαστρο, άλλα 
συμπληρωματικά μηχανήματα βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης, όπως η μονάδα παραγωγής 
επιστρώσεων λάκας, η αναβάθμιση ηλεκτρονικών και δύο κάμινοι έμμεσης θέρμανσης φυσικού αερίου. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ ΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

32 
 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα χαλκού ανήλθαν σε 9 εκ. ευρώ και αποδίδονται στην αναδιαμόρφωση 
της διάταξης παραγωγής, μετά την εγκατάσταση του τμήματος έλασης αλουμινίου και την οριστικοποίηση της 
εγκατάστασης της γραμμής επικασσιτέρωσης εν θερμώ για ταινίες στη θυγατρική Sofia Med. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο υποκατάστημα της ElvalHalcor, Μεταλλουργεία Ηπείρου, προκειμένου να 
αρχίσει να δραστηριοποιείται ως ξεχωριστή οντότητα. 

Όσον αφορά στον τομέα καλωδίων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 
21 εκ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την επέκταση και αναβάθμιση της 
επιχειρηματικής μονάδας υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της Fulgor προκειμένου να 
καλυφθούν τα αναμενόμενα μελλοντικά επίπεδα ζήτησης, καθώς και με επιλεγμένες επενδύσεις για βελτιώσεις 
της παραγωγικότητας στα εργοστάσια των εταιριών της Cenergy Holdings. 

Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2019 ανήλθαν σε 3 εκ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως σε επιλεγμένες επενδύσεις για βελτίωση της 
παραγωγικότητας στο εργοστάσιο της Θίσβης. 

Οι επενδύσεις του τομέα χάλυβα ανήλθαν σε 8 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019 και 
αφορούν κυρίως στην πρώτη φάση του συστήματος φιλτραρίσματος του χυτηρίου του Χαλυβουργείου, το 
οποίο συνίσταται σε συστήματα εξαερισμού κραμάτων σιδήρου και ηλεκτροκαμίνου (EAF). Επίσης, οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν την ανακαίνιση της γραμμής χύτευσης πλακών στο Χαλυβουργείο 
καθώς και την αγορά νέου οχήματος μεταφοράς σκραπ. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, οι θυγατρικές ElvalHalcor και Fulgor συνήψαν συμβάσεις 
πώλησης και επαναμίσθωσης με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συγκεκριμένο εξοπλισμό και 
μηχανήματα. Ως επακόλουθο, ένα ποσό 10 εκ. ευρώ αναταξινομήθηκε από τα υπό κατασκευή περιουσιακά 
στοιχεία στα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 

 

Τέλος, περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,5 εκ. ευρώ από-αναγνωρίστηκαν λόγω της απόσχισης επιχειρησιακών 
λειτουργιών της Etem Bulgaria στον τομέα αλουμινίου (δείτε σημείωση 10). 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,2 εκ. ευρώ αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, 
κυρίως στους τομείς καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.  

Καμία πρόσθετη υπεραξία δεν αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019. 

 

13. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η Viohalco επένδυσε συνολικό ποσό 9 εκ. ευρώ (4 εκ. ευρώ 
κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018) για την κτήση και βελτίωση επενδυτικών ακινήτων. Το 
μεγαλύτερο μέρος του ποσού που επενδύθηκε αφορά στις κατασκευαστικές εργασίες που είναι σε εξέλιξη για 
την ολοκλήρωση δύο συγκροτημάτων γραφείων στην Αθήνα. 
 
 

14. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση αφορούν τα ακόλουθα κονδύλια:  
 
Το ποσό των 4,2 εκ. ευρώ αποτελεί τη λογιστική αξία μηχανημάτων που ανήκουν στη θυγατρική της Viohalco 
Sofia Med (κόστος 5,7 εκ. ευρώ και σωρευμένες αποσβέσεις 1,5 εκ. ευρώ) και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 5. Το προαναφερόμενο περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται στον τομέα χαλκού. Οι προβλέψεις της 
παραγράφου 8 του ΔΠΧΑ 5 είναι σε ισχύ για τον προαναφερόμενο εξοπλισμό δεδομένου ότι η διοίκηση έχει 
παραθέσει ένα σχέδιο για την πώλησή του που αναμένεται να υλοποιηθεί το 2019. 
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Στις 19 Ιουνίου 2019, η θυγατρική της Viohalco με την επωνυμία ElvalHalcor υπέγραψε Συμφωνία Μεταβίβασης 
Μετοχών σε σχέση με την πώληση 147.749 μετοχών της «Elpedison S.A.» στην «Elpedison BV», ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει το 1,48% του μετοχικού κεφαλαίου της, έναντι τιμήματος 1,2 εκ. ευρώ. Στις 26 Ιουλίου 2019, η 
ElvalHalcor Α.Ε. ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση των μετοχών. Το αποτέλεσμα ήταν η αναταξινόμηση της επένδυσης 
ύψους 1,2 εκ. ευρώ από τις λοιπές επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση. 
 
 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019, η θυγατρική της Viohalco Έρλικον Α.Ε. (τομέας χάλυβα) 
ολοκλήρωσε την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας 30% στη θυγατρική της Viohalco Θερμολίθ Α.Ε. (τομέας 
ανάκτησης φυσικών πόρων) έναντι 650 χιλ. ευρώ.  

Επιπλέον, η Αναμέτ Α.Ε. (τομέας ανάκτησης φυσικών πόρων) απέκτησε δικαιώματα μειοψηφίας 10% της 
Αειφόρος Α.Ε.(τομέας ανάκτησης φυσικών πόρων) έναντι 1 εκ. ευρώ. Τόσο η Αναμέτ Α.Ε. όσο και η Αειφόρος 
Α.Ε. είναι θυγατρικές της Viohalco.  

Την 1η Απριλίου 2019, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης επιχειρησιακών λειτουργιών της ETEM Bulgaria S.A. 
(εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική της Viohalco) και τη σύναψη της Επενδυτικής Συμφωνίας με την Gestamp 
North Europe Services S.L, συστάθηκε μια νέα εταιρία, η «Etem Gestamp Aluminium Extrusions S.A.», στην οποία 
η Viohalco κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και ο Όμιλος Gestamp το 49% αντίστοιχα. Ο Όμιλος 
Gestamp συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της νεοσυσταθείσας οντότητας συνεισφέροντας το 
ποσό των 9,5 εκ. ευρώ. 

 
16. ΔΑΝΕΙΑ 

 

      
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Μακροπρόθεσμος     

Τραπεζικός δανεισμός με εξασφάλιση 136.309 209.699 

Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφάλιση 27.674 24.351 

Ομολογιακά δάνεια με εξασφάλιση 564.578 600.298 

Ομολογιακά δάνεια χωρίς εξασφάλιση 51.151 40.454 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 779.713 874.802 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - Μακροπρόθεσμες 47.684 22.004 

Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 827.397 896.806 

Βραχυπρόθεσμος   

Τραπεζικός δανεισμός με εξασφάλιση 101.626 101.453 

Factoring με δικαίωμα αναγωγής 86.913 105.822 

Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφάλιση 577.690 564.262 

Τρέχων κομμάτι τραπεζικού δανεισμού με εξασφάλιση 119.254 46.605 

Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφάλιση 7.363 7.337 

Ομολογιακά δάνεια με εξασφάλιση 70.579 67.905 

Ομολογιακά δάνεια χωρίς εξασφάλιση 11.022 6.084 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 974.446 899.468 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις - Βραχυπρόθεσμες 10.928 3.087 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 985.374 902.555 

   

Συνολικός δανεισμός 1.812.771 1.799.361 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:   
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 129.301 177.602 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 612.939 625.233 

Πάνω από 5 έτη 85.156 93.970 

Σύνολο 827.397 896.806 
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Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 

 
30 Ιουνίου 2019 

 
Λογιστική αξία Επιτόκιο 

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος*) - EUR 280.743 3,57% 

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος*) - GBP 7.807 2,23% 

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) - EUR 674.601 4,31% 

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) - USD 49.425 6,26% 

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) - GBP 28.045 3,48% 

Ομολογίες - EUR 698.081 4,14% 
   

 31 Δεκεμβρίου 2018 

 
Λογιστική αξία Επιτόκιο 

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος*) - EUR 275.656 4,10% 

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος*) - GBP 7.825 2,41% 

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) - EUR 655.916 4,55% 

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) - USD 79.699 5,93% 

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) - GBP 20.143 3,51% 

Ομολογίες - EUR 714.742 4,25% 

*περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμο μέρος 
 

 
 

Το νόμισμα των περισσότερων δανείων των εταιριών της Viohalco είναι το Ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η θυγατρική της Viohalco Fulgor (τομέας καλωδίων) έλαβε 
νέο πενταετές ομολογιακό δάνειο 10 εκ. ευρώ από συστημική ελληνική τράπεζα για την αναχρηματοδότηση 
του υφιστάμενου χρέους και την κάλυψη των σταθερών αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Το ομολογιακό δάνειο 
έχει βελτιωμένους όρους τιμολόγησης ενώ οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη δανειακή σύμβαση δεν 
διαφέρουν ουσιαστικά από τα δάνεια που είχαν υπογραφεί παλαιότερα από τις θυγατρικές. 

Επίσης, το τμήμα αλουμινίου της ElvalHalcor εκταμίευσε επιπλέον 7 εκ. ευρώ από τα 65 εκ. ευρώ της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του φορέα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο 
στα 15 εκ. ευρώ. Αυτό το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 150 εκ. ευρώ της 
ElvalHalcor, το οποίο αναμένεται να τροποποιηθεί και να αυξηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 κατά 13 
εκ. ευρώ και να εκταμιευθεί πλήρως το 2020. Επίσης, η ElvalHalcor υπέγραψε ένα νέο διμερές ομολογιακό 
δάνειο 50 εκ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, το οποίο εκταμιεύτηκε σε δύο δόσεις 10 εκ. και 40 εκ. ευρώ, τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο αντίστοιχα. 

Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η θυγατρική της Βουλγαρίας Sofia Med ολοκλήρωσε την 
εκταμίευση του επενδυτικού δανείου 25 εκ. ευρώ με επταετή ληκτότητα, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και υπογράφηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018. 

Τέλος, στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η Stomana Industry S.A., θυγατρική της Viohalco, πήρε απαλλαγή(waiver) 
σχετικά με την παραβίαση δεικτών δανειακών συμβάσεων στις 30 Ιουνίου 2019, οι οποίες αφορούσαν 
εξασφαλισμένα τραπεζικά δάνεια με λογιστική αξία 89 εκ. ευρώ. 

Παρότι τα προαναφερόμενα δάνεια είναι πληρωτέα σε δόσεις εντός 2 και 4 ετών σύμφωνα με τις δανειακές 
συμβάσεις, είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, μετά την αθέτηση των ρητρών. 

Στις 30 Ιουνίου 2019, η λογιστική αξία των δύο δανείων αναγνωριζόταν στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό.  

Πέραν του πιο πάνω γεγονότος, το πρώτο εξάμηνο του 2019, δεν σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα σε σχέση 
με τη χρηματοδότηση των θυγατρικών του τομέα χάλυβα. 
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 Συμφωνία κινήσεων υποχρεώσεων με ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 

     

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Σημείωση 
Τραπεζικός 
δανεισμός 

Υποχρεώσεις 
από μισθώσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019  1.774.269 25.092 1.799.361 

Αλλαγές από χρηματοδοτικές ταμειακές ροές      

Δάνεια αναληφθέντα  111.316 - 111.316 

Αποπληρωμή δανείων και υποχρεώσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

 
-131.282 -6.129 -137.411 

Συνολικές μεταβολές από χρηματοδοτικές ταμειακές ροές  -19.966 -6.129 -26.095 

Άλλες μεταβολές     

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής - εφαρμογή ΔΠΧΑ 16 3 - 25.726 25.726 

Νέες μισθώσεις  - 12.832 12.832 

Έξοδα από τόκους  38.200 1.299 39.499 

Πληρωτέοι τόκοι*  -35.949  -35.949 

Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού  1.371 - 1.371 

Πρόωρες λήξεις /  Τροποποίηση συμβολαίων μίσθωσης  - -165 -165 

Απόσχιση επιχειρησιακών λειτουργιών 10 -3.594 -21 -3.615 

Συναλλαγματικές διαφορές  -173 -22 -195 

Σύνολο άλλων μεταβολών  -144 39.649 39.505 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019  1.754.159 58.612 1.812.771 

* Οι καταβληθέντες τόκοι που αναφέρονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών περιλαμβάνουν τραπεζικές χρεώσεις και συναφή έξοδα. 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
Τραπεζικός 
δανεισμός 

Υποχρεώσεις από 
μισθώσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 1.670.638 25.149 1.695.787 

Αλλαγές από τις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές    

Δάνεια αναληφθέντα 369.963 - 369.963 

Αποπληρωμή δανείων και υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης -271.341 -4.801 -276.142 

Συνολικές μεταβολές από χρηματοδοτικές ταμειακές ροές 98.621 -4.801 93.820 

Άλλες μεταβολές    

Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 2.219 - 2.219 

Νέες μισθώσεις - 3.230 3.230 

Έξοδα από τόκους 83.342 1.552 84.894 

Πληρωτέοι τόκοι -80.027 - -80.027 

Συναλλαγματικές διαφορές -523 -39 -562 

Σύνολο άλλων μεταβολών 5.010 4.743 9.753 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 1.774.269 25.092 1.799.361 

* Οι καταβληθέντες τόκοι που αναφέρονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών περιλαμβάνουν τραπεζικές χρεώσεις και συναφή έξοδα. 

 

Το μέσο επιτόκιο επί των ανεξόφλητων τραπεζικών δανείων στις 30 Ιουνίου 2019 ήταν 4,2% (4,4% στις 31 
Δεκεμβρίου 2018). Υποθήκες και ενέχυρα συνολικού ύψους 1,437 εκ. ευρώ έχουν συσταθεί επί του πάγιου 
ενεργητικού και αποθεμάτων ορισμένων θυγατρικών ως εξασφάλιση για μακροπρόθεσμα δάνεια και 
κοινοπρακτικά δάνεια. Για τα τραπεζικά δάνεια των εταιριών της Viohalco, υπάρχουν ρήτρες αλλαγής ελέγχου 
οι οποίες παρέχουν στους δανειστές ρήτρα πρόωρης εξαγοράς. 
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17.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

A. Λογιστική και εύλογη αξία 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται η λογιστική αξία και η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τους στην 

ιεραρχία εύλογης αξίας. 

            

30 Ιουνίου 2019      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Υπόλοιπο 
Πρώτο 

επίπεδο 
Δεύτερο 
επίπεδο 

Τρίτο 
επίπεδο Σύνολο 

Λοιπές επενδύσεις 6.459 5.627  - 832 6.459 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού  

5.257 4.156 1.101  - 5.257 

  11.717 9.783 1.101 832 11.717 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού -8.282 -4.416 -3.865           - -8.282 

  3.435 5.367 -2.764 832 3.435 

31 Δεκεμβρίου 2018      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Υπόλοιπο 
Πρώτο 

επίπεδο 
Δεύτερο 
επίπεδο 

Τρίτο 
επίπεδο Σύνολο 

Λοιπές επενδύσεις 8.538 4.256 1.463 2.819 8.538 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού  

7.012 5.199 1.814 - 7.012 

  15.550 9.455 3.277 2.819 15.550 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού -13.599 -8.277 -5.322 - -13.599 

  1.951 1.177 -2.045 2.819 1.951 

 

Τα διάφορα επίπεδα έχουν οριστεί ως εξής: 

- Επίπεδο 1: Τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για όμοια στοιχεία απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 

- Επίπεδο 2: Άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα δεδομένα. 

- Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα για στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος προσεγγίζει τη λογιστική αξία τους: 

- Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

- Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

- Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

- Δάνεια 

- Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Ειδικότερα, η λογιστική αξία των δανείων θεωρείται ότι προσεγγίζει επαρκώς την εύλογη αξία τους καθώς το 

97% των ενοποιημένων δανείων αφορά σε δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, ποσοστό που προσεγγίζει πολύ τα 

τρέχοντα επιτόκια της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η Viohalco διέθεσε τους τίτλους συμμετοχής της στην «EM 

Interfin S.A.» που ήταν ταξινομημένοι ως 2ου επιπέδου στις λοιπές επενδύσεις. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία ανάμεσα στο υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης και το 

υπόλοιπο κλεισίματος για τα Επιπέδου 3 χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 

 

    

Ποσά σε χιλ. Ευρώ  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 2.819 

Προσθήκες 52 

Μεταβολή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων -842 

Αναταξινομήσεις (Σημείωση 14) -1.197 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019 832 

  
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 2.945 

Προσθήκες 13 

Μεταβολή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων -56 

Αναταξινομήσεις -84 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 2.819 

 

Ανάλυση λοιπών επενδύσεων 

Οι λοιπές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν κυρίως μετοχικούς τίτλους που η Viohalco σκοπεύει να διακρατήσει 

για στρατηγικούς σκοπούς και, επομένως, έχουν ταξινομηθεί ως επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση των μετοχικών τίτλων: 

      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Εισηγμένοι τίτλοι   

- Ελληνικοί συμμετοχικοί τίτλοι  132 132 

- Άλλοι συμμετοχικοί τίτλοι 3.883 2.511 

- Αμοιβαία κεφάλαια 1.612 1.613 

Μη εισηγμένοι τίτλοι    

- Ελληνικοί συμμετοχικοί τίτλοι  363 3.864 

- Άλλοι συμμετοχικοί τίτλοι 450 398 

-Λοιπά 20 20 

Σύνολο 6.459 8.538 
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Παράγωγα 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η λογιστική αξία παραγώγων: 

      

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards)  - 3 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 21 - 

Σύνολο 21 3 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards)  708 1.425 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 4.529 5.584 

Σύνολο 5.237 7.009 

    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards)  34 - 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 130 101 

Σύνολο 164 101 

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards)  3.150 6.278 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 4.968 7.220 

Σύνολο 8.118 13.498 

 

Οι εταιρίες της Viohalco κατέχουν παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται ως αντισταθμίσεις 

εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών.  

Τα προαναφερόμενα παράγωγα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κινδύνων που προκύπτουν από:  

- Μεταβολές των τιμών μετάλλων  

- Διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών  

Η ληκτότητα και η ονομαστική αξία των παραγώγων που κατέχουν οι εταιρίες της Viohalco αντιστοιχούν στη 

ληκτότητα και την ονομαστική αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού/ παθητικού (αντισταθμισμένα 

στοιχεία). 

Τα παράγωγα που κατέχουν οι εταιρίες της Viohalco αφορούν κυρίως:  

- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την αντιστάθμιση του κινδύνου που απορρέει από τη μεταβολή της 

τιμής των μετάλλων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εταιριών της Viohalco (δηλαδή κυρίως χαλκός, αλουμίνιο και 

ψευδάργυρος). Αυτές οι αντισταθμίσεις ορίζονται ως αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.  

- Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος για την αντιστάθμιση 

του κινδύνου που απορρέει από τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ και της 

λίρας Αγγλίας (δηλαδή τα νομίσματα στα οποία έχουν κυρίως έκθεση οι εταιρίες της Viohalco). Αυτά τα είδη 

αντιστάθμισης ορίζονται ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών, ανάλογα με το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Όταν οι προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και οι συμβάσεις ανταλλαγής 

συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου από 

ληξιπρόθεσμες και εμπορικές απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα, αυτά τα μέσα ορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης 

εύλογης αξίας. Όταν οι προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση 

του συναλλαγματικού κινδύνου από τις προβλεπόμενες πωλήσεις αγαθών ή τις αγορές υλικών που 
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πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα, οι προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτελούν μέσα 

αντιστάθμισης που αναγνωρίζονται βάσει της μεθόδου ταμειακών ροών. 

Τα παράγωγα αναγνωρίζονται όταν οι εταιρίες της Viohalco συνάπτουν τη συναλλαγή προκειμένου να 

αντισταθμίσουν την εύλογη αξία απαιτήσεων, υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων (αντισταθμίσεις εύλογης αξίας) ή 

εξαιρετικά πιθανές συναλλαγές (αντισταθμίσεις ταμειακών ροών). 

Η μεταβολή εύλογης αξίας που αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια υπό την αντιστάθμιση ταμειακών ροών στις 

30 Ιουνίου 2019 θα ανακυκλωθεί στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων στη διάρκεια των επόμενων 

ετών, καθώς μερικά από τα αντισταθμισμένα συμβάντα αναμένεται να πραγματοποιηθούν (οι προβλεπόμενες 

συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν ή τα αντισταθμισμένα στοιχεία θα επηρεάσουν την κατάσταση 

αποτελεσμάτων) εντός του 2019 και ορισμένα άλλα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 

B. Επιμέτρηση εύλογης αξίας 

(α) Τεχνικές αποτίμησης και σημαντικά μη παρατηρήσιμα στοιχεία 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στις διαδικασίες αποτίμησης σε σύγκριση με αυτές 

που περιγράφονται στις τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2019. 

(β) Μεταφορές μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου Επιπέδου 

Δεν σημειώθηκαν μεταφορές από το Δεύτερο Επίπεδο στο Πρώτο Επίπεδο ή από το Πρώτο Επίπεδο στο Δεύτερο 

Επίπεδο το πρώτο εξάμηνο του 2019 ή το 2018. 

 
 

18. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Οι εταιρείες της Viohalco έχουν παράσχει εγγυήσεις υπέρ των πελατών και των προμηθευτών για προϊόντα ή 

υπηρεσίες, κυρίως για να εξασφαλίσουν ότι θα τηρούνται συγκεκριμένοι όροι των συμβάσεων βάσει των 

συμφωνημένων όρων. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των εγγυήσεων: 

 

Εγγυήσεις 

        
    
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019   31 Δεκεμβρίου 2018 

Εγγυήσεις για την εξασφάλιση υποχρεώσεων στους προμηθευτές 35.435  38.726 

Εγγυήσεις για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων με 
τους πελάτες 140.225  120.530 

Εγγυήσεις για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων με 
τους προμηθευτές 

276  168 
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19.  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

 

(α) Συναλλαγές και υπόλοιπα με συγγενείς επιχειρήσεις και λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

      

 
Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2019 2018 

Πωλήσεις αγαθών  / υπηρεσιών     
Συγγενείς 40.477 37.944 

Κοινοπραξίες 7.901 14 

  48.378 37.958 

Αγορές αγαθών / υπηρεσιών    

Συγγενείς 3.261 3.304 

Κοινοπραξίες 2.257 - 

  5.518 3.304 

Αγορές  παγίων    

Συγγενείς 466 - 

  466 - 

   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:     
Συγγενείς 41.916 33.811 

Κοινοπραξίες 3.012 21 

  44.928 33.832 

   

Συμβατικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:   

Συγγενείς 27 - 

 27 - 

   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:   

Συγγενείς 3.447 3.211 

Κοινοπραξίες 1.739 18 

  5.186 3.229 

   

Συμβατικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:   

Κοινοπραξίες 285 285 

 285 285 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, ολοκληρώθηκε η απόσχιση επιχειρησιακών λειτουργιών από 

τη θυγατρική της Viohalco, Etem Bulgaria S.A., με την οποία προέκυψε νέα συγγενής εταιρία, η Gestamp Etem 

Automotive Bulgaria S.A., με καθαρή λογιστική αξία 7,3 εκ. ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 49%.  

(β) Αμοιβές μελών της διοίκησης 

Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ανήλθαν σε 2.595 

χιλ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2018: 1.983 χιλ. Ευρώ). 

Οι αμοιβές προς τα μέλη του ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη αποτελούν σταθερή αποζημίωση. Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποζημιώσεις, παροχές μετά τον τερματισμό της απασχόλησης ή 

παροχές βασισμένες στις μετοχές 
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20.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Στις 26 Ιουλίου 2019, η θυγατρική ElvalHalcor ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η υπογραφή ενός Συμφωνητικού 

Μεταβίβασης Μετοχών μεταξύ της θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.,Ελληνική Ενέργεια & Ανάπτυξη (HE&D) Α.Ε., 

της ElvalHalcor Α.Ε. και της Elpedison BV, για τη μεταβίβαση στην Elpedison BV των μετοχών της Elpedison Α.Ε. 

που κατέχουν οι δύο προηγούμενες εταιρίες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πώληση 147.749 μετοχών της 

Elpedison A.E. (1,48% του μετοχικού κεφαλαίου) από την ιδιοκτήτρια ElvalHalcor Α.Ε. στην «Elpedison BV» 

έναντι 1,2 εκ. ευρώ. Στο τέλος της περιόδου αναφοράς, αυτό το ποσό περιλαμβάνεται στα διακρατούμενα προς 

πώληση περιουσιακά στοιχεία. 

Στις 8 Αυγούστου 2019 η θυγατρική ElvalHalcor ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός της 

επιχειρησιακής λειτουργίας στο Πωγώνι-Ιωάννινα σε μια νεοϊδρυθείσα ανώνυμη εταιρία («Société anonyme). 

Το μέχρι πρότινος υποκατάστημα θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν την ενοποιημένη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. 
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ΈΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Προς το Δοικητικό Συμβούλιο της  

Viohalco SA                                                                                                                                         Μετάφραση στα Ελληνικά 

Έκθεση Επισκόπησης των Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου με λήξη 

την 30 Ιουνίου 2019 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας Viohalco S.A. 

και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2019 και τη σχετική συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων, τη 

συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, τη συνοπτική ενοποιημένη 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων με βάση την επισκόπησή 

μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 

στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από 

τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα 

να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν 

να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι οι 

συνημμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Sint-Stevens-Woluwe, 26 September 2019 

PwC Reviseurs d’ Enterprises scrl/Bedrijfsrevisoren cvba 

Εκπροσωπούμενη από τον  

Marc Daelman 

Ορκωτός Λογιστής 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

43 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΜΑ)  

 
Εισαγωγή 

Η διοίκηση της Viohalco έχει υιοθετήσει, παρακολουθεί και υποβάλλει εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές 
για εναλλακτικά μέτρα απόδοσης (ΕΜΑ) των αποτελεσμάτων, δηλαδή κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), αναπροσαρμοσμένο EBITDA(a-EBITDA) και αναπροσαρμοσμένο EBIT (a-
EBIT), με το σκεπτικό ότι αποτελούν κατάλληλα μέτρα που αποτυπώνουν την υποκείμενη απόδοση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτά τα ΕΜΑ αποτελούν επίσης κύριους δείκτες επιδόσεων βάσει των 
οποίων η Viohalco καταρτίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τα 
μακροπρόθεσμα (5ετή) προγράμματά της. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα αναπροσαρμοσμένα στοιχεία 
δεν πρέπει να θεωρούνται μη λειτουργικά ή μη επαναλαμβανόμενα.  

Όσον αφορά στα κονδύλια του ισολογισμού, η διοίκηση της Viohalco παρακολουθεί και αναφέρει το μέτρο του 
καθαρού δανεισμού. 
 
Γενικοί ορισμοί 

Οι ορισμοί των ΕΜΑ έχουν τροποποιηθεί ελαφρά έναντι αυτών που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι αλλαγές 
είναι επουσιώδεις και έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να απλοποιηθούν οι ορισμοί, να εναρμονιστούν οι 
υπολογισμοί των EBIT/EBITDA και των a-EBIT/a-EBITDA, καθώς και να ενισχυθεί η ακριβέστερη αποτύπωση των 
επιχειρηματικών επιδόσεων. Τα συγκριτικά μεγέθη έχουν αναδιατυπωθεί.  
Οι αλλαγές έχουν ως εξής: 
- Ο υπολογισμός των a-EBIT και a-EBITDA δεν συμπεριλαμβάνει πλέον τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα και 
όχι μόνο τις καθαρές χρεώσεις τόκων, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον υπολογισμό των EBIT και EBITDA. 
Για τον ίδιο λόγο, το μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις αφαίρείται από τα a-EBIT και a-EBITDA. 
- Συμπεριλαμβάνονται τα EBIT και EBITDA των συγγενών επιχειρήσεων λόγω του ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις η εφοδιαστική αλυσίδα των συγγενών επιχειρήσεων συνδέεται στενά με τις εταιρίες της Viohalco. 
- Η προσαρμογή που αφορά στα «Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από παράγωγα και συναλλαγματικές 
διαφορές» αφαιρέθηκε από τον υπολογισμό των a-EBIT και a-EBITDA, εφόσον αποφασίστηκε ότι αυτά τα ποσά 
συνδέονται με τις επιχειρηματικές επιδόσεις των εταιριών της Viohalco.  

Οι τρέχοντες ορισμοί των ΕΜΑ είναι οι εξής:   

EBIT 

Τα EBIT ορίζονται ως κέρδη για την περίοδο πριν από: 

• φόρο εισοδήματος, 

• μερίδιο κερδών/ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις, μετά από φόρους 

• καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

όπως αναπροσαρμόστηκαν για να περιλαμβάνουν: 

• τα EBIT συγγενών επιχειρήσεων 

a-EBIT 

Τα αναπροσαρμοσμένα EBIT ορίζονται ως τα EBIT, εξαιρώντας: 

• το αποτέλεσμα μετάλλου, 

• την απομείωση/τον αντιλογισμό απομείωσης πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

• την απομείωση / τον αντιλογισμό απομείωσης επενδύσεων, 

• κέρδη/ζημίες από πωλήσεις ενσώματων στοιχείων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, 

• έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα,  

• λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη ποσά 
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EBITDA 

Τα EBITDA ορίζονται ως κέρδη για την περίοδο πριν από: 

• φόρο εισοδήματος, 

• μερίδιο κερδών/ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις, μετά από φόρους 

• καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, 

• συνολικές αποσβέσεις 

όπως αναπροσαρμόστηκαν για να περιλαμβάνουν: 

• τα EBITDA συγγενών επιχειρήσεων 

 

a-EBITDA 

Το a-EBITDA ορίζονται ως τα EBITDA, με εξαίρεση τα ίδια κονδύλια που ισχύουν για τα a-EBIT. 

Στην ενότητα «Συμφωνία πινάκων» παρουσιάζεται η λεπτομερής συμφωνία ανάμεσα στα ΕΜΑ όπως 
δημοσιεύτηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και τα συγκριτικά μεγέθη του παρόντος δελτίου τύπου.  

 

Καθαρός δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο από: 

• μακροπρόθεσμα δάνεια, 

• βραχυπρόθεσμα δάνεια, 

Μείον:  
Ταμείακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

 

Αποτέλεσμα μετάλλου 

Το αποτέλεσμα μετάλλου είναι η επίδραση στα αποτελέσματα που προκύπτει από διακυμάνσεις των τιμών 
αγοράς των υποκείμενων μετάλλων (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα) που χρησιμοποιούν οι θυγατρικές της 
Viohalco ως πρώτες ύλες στις διαδικασίες παραγωγής των τελικών προϊόντων τους.  

Η υστέρηση τιμής μετάλλων προκύπτει λόγω: 

(i) του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στην τιμολόγηση των αγορών μετάλλων, την 

κατοχή και επεξεργασία των μετάλλων, και στην τιμολόγηση της πώλησης των τελικών αποθεμάτων 

στους πελάτες, 

(ii) της επίδρασης του υπολοίπου αποθεμάτων κατά την αρχή της περιόδου (το οποίο, με τη σειρά του, 

επηρεάζεται από τις τιμές μετάλλων των προηγούμενων περιόδων) στο ποσό που αναφέρεται ως 

κόστος πωληθέντων, λόγω της χρησιμοποιούμενης μεθόδου κοστολόγησης (π.χ. σταθμισμένος μέσος 

όρος), και 

(iii) ορισμένων συμβάσεων πελατών που περιέχουν δεσμεύσεις σταθερών τιμών και έχουν ως αποτέλεσμα 

την έκθεση σε μεταβολές των τιμών των μετάλλων για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ορίζεται 

η τιμή πώλησης έως τη στιγμή της πραγματικής πώλησης. 

Οι περισσότερες θυγατρικές της Viohalco εφαρμόζουν παράλληλη αντιστοίχιση των αγορών και των πωλήσεων, 
ή παράγωγα μέσα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της υστέρησης τιμής μετάλλων στα 
αποτελέσματά τους. Ωστόσο, θα υπάρχει πάντα κάποια επίδραση (θετική ή αρνητική) στα αποτελέσματα, 
δεδομένου ότι στους κλάδους των μη σιδηρούχων μετάλλων (δηλαδή αλουμίνιο, χαλκός και καλώδια) τα 
αποθέματα αντιμετωπίζονται ως πάγιο ενεργητικό (ελάχιστο λειτουργικό απόθεμα) και δεν αντισταθμίζονται  
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ενώ στον κλάδο των σιδηρούχων μετάλλων (δηλαδή χάλυβας και σωλήνες χάλυβα) δεν είναι δυνατή η 
αντιστάθμιση εμπορευμάτων. 

 

Πίνακες συμφωνίας 
 

EBIT and EBITDA 

  H1 2019 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Κέρδη προ φόρων (όπως 

δημοσιεύονται στην 

Κατάσταση 

Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων) 

24.270 7.137 6.325 -16.260 2.265 -628 -1.782 -4.045 17.282 

Προσαρμογές για:           

Κέρδη/ Ζημιές (-) από 

συγγενείς εταιρείες 
-366 98 - 578 -305 - - - 5 

ΕΒΙΤ από συγγενείς 

επιχειρήσεις 
491 91 - -576 388 - - - 393 

Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό) 
8.567 7.991 11.513 14.409 6.248 1.302 1.011 22 51.063 

EBIT 32.961 15.317 17.838 -1.849 8.596 673 -771 -4.023 68.743 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις 25.457 7.096 7.882 19.404 4.963 2.212 1.422 673 69.110 

Αποσβέσεις από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
61 373 - 266 84 - - - 784 

EBITDA 58.479 22.786 25.720 17.821 13.643 2.885 651 -3.350 138.637 

 

  H1 2018 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Κέρδη προ φόρων (όπως 

δημοσιεύονται στην 

Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων) 

26.431 15.711 -8.140 11.930 4.946 -648 -430 -3.853 45.947 

Προσαρμογές για:           

Κέρδη/ Ζημιές (-) από 

συγγενείς εταιρείες 
-161 -1 - 503 -214 - - - 127 

ΕΒΙΤ από συγγενείς 

επιχειρήσεις 
230 -6 - -342 274 - - - 156 

Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό) 
10.944 9.752 12.034 15.636 4.550 716 1,115 -6 54.742 

EBIT 37.444 25.456 3.894 27.727 9.556 68 685 -3,859 100.972 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις 28.908 5.860 6.815 18.367 4.626 2.144 1.371 391 68.482 

Αποσβέσεις από 

συγγενείς επιχειρήσεις 10 24 - 215 92 - - - 341 

EBITDA 66.362 31.340 10.709 46.308 14.274 2.212 2.057 -3.468 169.794 
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 H1 2018 Αναδιατύπωση δημοσιευμένου EBIT 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Δημοσιευμένα 

30.06.2018 

37.214 25.462 3.894 28.069 9.283 68 685 -3.859 100.815 

Προσαρμογές για:           

EBITDA συγγενών 

επιχειρήσεων 

230 -6 - -342 274 - - - 156 

Αναδιατυπωμένα 

30.06.2018 

37.444 25.456 3.894 27.727 9.556 68 685 -3.859 100.972 

 

 

  H1 2018 Αναδιατύπωση δημοσιευμένου EBITDA 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Δημοσιευμένα 30.06.2018 66.122 31.322 10.709 46.436 13.908 2.212 2.057 -3.468 169.297 

Προσαρμογές για:           

EBIT συγγενών επιχειρήσεων 241 18 - -127 365 - - - 497 

Αναδιατυπωμένα 30.06.2018 66.362 31.340 10.709 46.308 14.274 2.212 2.057 -3.468 169.794 
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a-EBIT and a-EBITDA 

  H1 2019 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Κέρδη προ φόρων (όπως 

δημοσιεύονται στην 

Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων) 

24.270 7.137 6.325 -16.260 2.265 -628 -1.782 -4.045 17.282 

Προσαρμογές για:           

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
8.567 7.991 11.513 14.409 6.248 1.302 1.011 22 51.063 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
-366 98 - 578 -305 - - - 5 

ΕΒΙΤ από συγγενείς 

επιχειρήσεις 
491 91 - -576 388 - - - 393 

Υστέρηση τιμής μετάλλων 3.890 4.492 2.746 7.454 - - - - 18.583 

Απομείωση/Αντιλογισμός 

απομείωσης(-) πάγιων 

στοιχείων ενεργητικού και 

επενδύσεων σε ακίνητα 

-2 - - - - - - - -2 

Έκτακτα δικαστικά έξοδα και 

πρόστιμα / έσοδα (-) 
29 - - - 139 - - - 167 

Κέρδη (-)/ζημιές από την 

πώληση ενσώματων και 

άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 

-87 -87 - -36 6 - -3 -10 -217 

a-EBIT 36.791 19.721 20.584 5.569 8.741 673 -774 -4.033 87.274 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις 25.457 7.096 7.882 19.404 4.963 2.212 1.422 673 69.110 

Αποσβέσεις από συγγενείς 

επιχειρήσεις 61 373 - 266 84 - - - 784 

a-EBITDA 62.309 27.191 28.466 25.239 13.788 2.885 648 -3.359 157.167 
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  H1 2018 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Κέρδη προ φόρων (όπως 

δημοσιεύονται στην 

Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων) 

26.431 15.711 -8.140 11.930 4.946 -648 -430 -3.853 45.947 

Προσαρμογές για:           

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
10.944 9.752 12.034 15.636 4.550 716 1.115 -6 54.742 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
-161 -1 - 503 -214 - - - 127 

ΕΒΙΤ από συγγενείς 

επιχειρήσεις 
230 -6 - -342 274 - - - 156 

Υστέρηση τιμής μετάλλων -8.775 -6.136 251 -3.074 - - - - -17.734 

Απομείωση/Αντιλογισμός 

απομείωσης(-) πάγιων 

στοιχείων ενεργητικού και 

επενδύσεων σε ακίνητα 

36 - - - - - - - 36 

Έκτακτα δικαστικά έξοδα και 

πρόστιμα / έσοδα (-) 
110 - - - - - - - 110 

Κέρδη (-)/ζημιές από την 

πώληση ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων 

-181 -64 -24 -92 - - -4 -4 -370 

Εξωδικαστικός 

διακανονισμός 
- - 2.000 - - - - - 2.000 

Πώληση δικαιωμάτων EU 

ETS  
- - - -9.822 - - - - -9.822 

Λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη 

έσοδα(-)/έξοδα 
- - - - - - -1 232 232 

a-EBIT 28.633 19.256 6.120 14.739 9.556 68 680 -3.630 75.423 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις  28.908 5.860 6.815 18.367 4.626 2.144 1.371 391 68.482 

Αποσβέσεις από συγγενείς 

επιχειρήσεις 10 24 - 215 92 - - - 341 

a-EBITDA 57.551 25.140 12.936 33.320 14.274 2.212 2.052 -3.240 144.246 
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  H1 2018 Αναδιατύπωση δημοσιευμένου a-EBIT   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Δημοσιευμένα 30.06.2018 27.515 19.097 6.116 15.660 9.480 68 632 -3.489 75.078 

Εξαιρουμένων:           

Χρεωστικοί τόκοι 

(Καθαροί) 
-10.576 -9.639 -11.451 -15.755 -4.917 -716 -1.157 -134 -54.346 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
-161 -1 - 503 -214 - - - 127 

Συμπεριλαμβανομένων:          

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
10.944 9.752 12.034 15.636 4.550 716 1.115 -6 54.742 

EBIT συγγενών 

επιχειρήσεων 
230 -6 - -342 274 - - - 156 

Μη πραγματοποιηθέντα 

(κέρδη)/ζημιές από 

υπόλοιπα ξένων 

νομισμάτων και παράγωγα 

(συναλλάγματος και 

εμπορευμάτων) 

681 53 -578 -963 383 - 91 -1 -334 

Αναδιατυπωμένα 

30.06.2018 
28.633 19.256 6.120 14.739 9.556 68 680 -3.630 75.423 

 

  H1 2018 Αναδιατύπωση παλαιότερα δημοσιευμένου a-EBITDA   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Δημοσιευμένα 30.06.2018 56.423 24.957 12.931 34.027 14.106 2.212 2.003 -3.099 143.560 

Εξαιρουμένων:           

Χρεωστικοί τόκοι (Καθαροί) -10.576 -9.639 -11.451 -15.755 -4.917 -716 -1.157 -134 -54.346 

Κέρδη / Ζημιές (-) από συγγενείς 

επιχειρήσεις 
-161 -1 - 503 -214 - - - 127 

Συμπεριλαμβανομένων:          

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 10.944 9.752 12.034 15.636 4.550 716 1.115 -6 54.742 

EBITDA συγγενών επιχειρήσεων 241 18 - -127 365 - - - 497 

Μη πραγματοποιηθέντα (κέρδη)/ζημιές 

από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων και 

παράγωγα (συναλλάγματος και 

εμπορευμάτων) 

681 53 -578 -963 383 - 91 -1 -334 

Αναδιατυπωμένα 30.06.2018 57.551 25.140 12.936 33.320 14.274 2.212 2.052 -3.240 144.246 
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Λειτουργικοί τομείς 

H1 2019 Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Πωλήσεις 683.658 554.939 294.241 449.232 195.458 4.248 23.931 10.536 2.216.242 

Μικτό Κέρδος 66.240 34.662 29.398 20.062 15.992 1.830 5.963 2.397 176.543 

Λειτουργικό 

αποτέλεσμα 
32.471 15.226 17.838 -1.273 8.208 673 -771 -4.023 68.350 

Καθαρά 

Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό) 
-8.567 -7.991 -11.513 -14.409 -6.248 -1.302 -1.011 -22 -51.063 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
366 -98 - -578 305 - - - -5 

Κέρδη / Ζημιές (-) προ 

φόρων 
24.270 7.137 6.325 -16.260 2.265 -628 -1.782 -4.045 17.282 

 Φόρος εισοδήματος -9.466 -898 -2.160 1.498 -1.481 97 -101 -1.009 -13.521 

Κέρδη / Ζημιές (-)  14.804 6.239 4.165 -14.762 784 -532 -1.884 -5.054 3.761 

  - - - - - - - -  

H1 2018 Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Πωλήσεις 685.304 544.860 222.202 469.815 220.968 3.835 28.567 10.277 2.185.828 

Μικτό Κέρδος 68.040 44.193 16.027 36.883 16.546 1.509 7.551 690 191.439 

Λειτουργικό 

αποτέλεσμα  
37.214 25.462 3.894 28.069 9.283 68 685 -3.859 100.815 

Καθαρά 

Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό) 
-10.944 -9.752 -12.034 -15.636 -4.550 -716 -1.115 6 -54.742 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
161 1 - -503 214 - - - -127 

Κέρδη / Ζημιές (-) προ 

φόρων 
26.431 15.711 -8.140 11.930 4.946 -648 -430 -3.853 45.947 

 Φόρος εισοδήματος -1.079 -5.721 2.575 802 -822 -87 -282 -1.117 -5.732 

Κέρδη / Ζημιές (-)  25.352 9.990 -5.566 12.732 4.124 -735 -712 -4.970 40.214 

 

 

Καθαρός δανεισμός 

 Κατά την 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 827.397 896.806 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 985.374 902.555 

Σύνολο δανεισμού 1.812.771 1.799.360 

Μείον:    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -154.160 -163.676 

Καθαρός δανεισμός 1.658.611 1.635.684 

 

 

 


