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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2020 – Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες: VIO, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΒIO), εφεξής 

«Viohalco» ή «η Εταιρία», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

Συνοπτικά 

• Οι κλάδοι της Viohalco διασφάλισαν τη θέση τους στην αγορά και διεύρυναν την παγκόσμια παρουσία 

τους. 

• Συνεχείς επενδύσεις των εταιριών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τάσεις των αγορών των 

προϊόντων τους. 

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4.198 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5% (2018: 4.406 

εκατ. ευρώ). 

• Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 302 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3% 

(2018: 313 εκατ. ευρώ), ενώ το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 273 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 

μείωση κατά 18% (2018: 332 εκατ. ευρώ).  

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 67% σε ετήσια 

βάση (2018: 96 εκατ. ευρώ).  
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Επισκόπηση 

Παρότι οι εταιρίες της Viohalco, κατά τη διάρκεια του έτους, αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις στις αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιούνται, χάρη στην ανθεκτικότητα των διαφοροποιημένων επιχειρηματικών μοντέλων τους 

κατάφεραν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις. Μεταξύ των κλάδων της Viohalco, ο κλάδος καλωδίων 

κατέγραψε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις.   

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η αγορά για τα πλατέα προϊόντα έλασης αλουμινίου ήταν 

σταθερή το 2019, ενώ η ζήτηση προήλθε κυρίως από τους τομείς συσκευασίας, μεταφορών, καθώς και τους  

βιομηχανικούς τομείς. Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι εταιρίες του κλάδου αλουμινίου της Viohalco διεύρυναν 

την παγκόσμια παρουσία τους, αξιοποιώντας τα χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων προϊόντων και 

εξυπηρέτησης πελατών, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν επιλεκτικές επενδύσεις σε προηγμένης τεχνολογίας 

εξοπλισμό. Η υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας αλουμινίου ενίσχυσε περισσότερο αυτές τις προσπάθειες. Ο κύκλος 

εργασιών του κλάδου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση κατά 10,4% των τιμών αλουμινίου έναντι του περασμένου 

έτους, την πτώση των όγκων πωλήσεων περί τα τέλη του έτους λόγω της μείωσης της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ και 

τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων στον τομέα της λιθογραφίας, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης λόγω της 

αβεβαιότητας που δημιούργησε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι όγκοι πωλήσεων του κλάδου χαλκού διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2018, με τις 

πωλήσεις σωλήνων χαλκού να παρουσιάζουν αύξηση, παρά την επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής στις 

ευρωπαϊκές αγορές που μείωσαν σημαντικά τη ζήτηση, ιδιαιτέρως για προϊόντα έλασης. Ταυτόχρονα, η Sofia Med 

διείσδυσε με επιτυχία σε νέες αγορές, εισάγοντας στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα με υψηλή ζήτηση και προστιθέμενη 

αξία.  

Το 2019 ήταν ένα έτος με πολλές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα, κατά συνέπεια και για τον κλάδο 

χάλυβα της Viohalco. Οι δυσχέρειες αυτές οφείλονταν σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η επιβράδυνση της 

ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής, η διεθνής πτώση των τιμών χάλυβα, ως απόρροια του εμπορικού πολέμου και 

των παγκόσμιων εμπορικών στρεβλώσεων, και η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας. Τα μέτρα 

προστασίας του εμπορίου στην Ε.Ε. κατάφεραν μόνο να μετριάσουν εν μέρει τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων. 

Παρ’ όλα αυτά, ο κλάδος ενίσχυσε την παρουσία του στην αγορά των Βαλκανίων, όπου η Ρουμανία εξελίχθηκε σε κύρια  

αγορά, ενώ διατήρησε το μερίδιο αγοράς του στην Ελλάδα. 

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, το 2019 ήταν επίσης ένα έτος πολλών προκλήσεων, που όμως χαρακτηρίστηκε από 

το υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Θίσβης και την ισχυρή παρουσία 

στην αγορά, παρά τους μειωμένους όγκους πωλήσεων εξαιτίας του έντονου προστατευτισμού, ιδίως στις ΗΠΑ. Η 

Σωληνουργεία Κορίνθου αξιοποίησε τη φήμη της για υψηλής ποιότητας προϊόντα και κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο 

αγοράς της, ενώ εισήλθε με επιτυχία σε νέες αγορές και κλάδους προϊόντων, όπως η αγορά υποθαλάσσιων έργων 

μεγάλου βάθους υψηλών τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, στην εταιρία ανατέθηκαν αρκετά σημαντικά έργα.   

Στον κλάδο καλωδίων για το 2019 , όλες οι επιχειρηματικές μονάδες είχαν θετικές επιδόσεις, με την αύξηση του κύκλου 

εργασιών να ανέρχεται σε 20%. Η αύξηση αυτή βασίστηκε κυρίως στις επιδόσεις του τομέα ενεργειακών έργων και 

μεταφράστηκε σε ενίσχυση των κερδών για τον κλάδο στο σύνολό του. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο αξιοποίησης της 

παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων ενίσχυσε τις οικονομικές επιδόσεις του έτους. Τέλος, οι 

επιδόσεις του κλάδου ενισχύθηκαν περαιτέρω από πρόσφατες πρωτοβουλίες για την είσοδο σε νέες γεωγραφικές 

αγορές, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και από την αμείωτη αποφασιστικότητά του να παραμένει στο προσκήνιο της τεχνολογίας.   

Όσον αφορά στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, τον Οκτώβριο του 2019 συστάθηκε επίσημα η Noval Property ως 

Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα, 

με βάση την αξία ακινήτων. Η Noval Property διαθέτει ένα σύγχρονο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 41 ακινήτων 

υψηλής εμπορευσιμότητας με σημαντική γεωγραφική κατανομή. Οι εμπορικές αναπτύξεις της (Εμπορικό Κέντρο River 

West | IKEA και Εμπορικό Πάρκο Mare West), καθώς και τα τουριστικά ακίνητα (ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens και 
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ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων K29) κατέγραψαν εύρωστες επιδόσεις μέσα στο 2019. Το 2019, σημειώθηκε 

πρόοδος σε μια σειρά κατασκευών και ολοκληρώθηκαν αρκετά σημαντικά έργα, όπως τα συγκροτήματα γραφείων The 

Orbit και The Butterfly στην Αθήνα, που έχουν εκμισθωθεί σε επιφανείς ενοικιαστές. 

 

Οικονομική ανασκόπηση 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2019 2018 

Πωλήσεις 4.198.194 4.406.185 

Μικτό κέρδος 347.766 396.775 

EBITDA 273.374 331.857 

α-EBITDA 302.473 312.565 

EBIT 130.782 200.044 

α-EBIT 159.881 180.752 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα -98.515 -102.499 

Κέρδη προ φόρων 31.924 95.612 

Κέρδη μετά από φόρους 16.740 85.852 

Κέρδη/(Ζημιές) (-) αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρίας 8.206 76.112 

 

* Αναδιατυπωμένα. Η συμφωνία με τα ποσά που δημοσιεύθηκαν στην ετήσια έκθεση 2018 παρέχεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

 

* Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT), το α-EBITDA και το α-EBIT θεωρούνται εναλλακτικά μέτρα απόδοσης (ΕΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Παράρτημα 

Γ. 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2019 ανήλθε σε 4.198 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,7% έναντι 

του περασμένου έτους (2018: 4.406 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών μετάλλων, 

ειδικά στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα, και λόγω των χαμηλότερων όγκων σε ορισμένους κλάδους, εξαιτίας της 

επιβράδυνσης της αγοράς που παρατηρήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2019. 

 

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε συνολικά σε 302 εκατ. ευρώ το 2019 (2018: 313 εκατ. ευρώ), ενώ 

το ενοποιημένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τιμών μετάλλων, μειώθηκε κατά 18% στα 273 εκατ. 

ευρώ (2018: 332 εκατ. ευρώ).  

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα βελτιώθηκαν και διαμορφώθηκαν στα 98,5 εκατ. ευρώ (2018: 102,5 εκατ. ευρώ), 

κυρίως λόγω των μειώσεων του spread των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ έναντι 96 εκατ. 

ευρώ το 2018, επηρεασμένα κυρίως από τις χαμηλότερες τιμές μετάλλων. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ (2018: 86 εκατ. ευρώ). 

 

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

Ενσώματα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.152.103 1.989.868 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 67.296 67.224 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.219.399 2.057.092 

Αποθέματα 1.060.009 1.142.309 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συμπ. συμβατικών περ. στοιχείων) 559.919 668.633 

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 214.499 163.676 



 

 
 
 

5 

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.084 13.976 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.843.511 1.988.594 

Σύνολο ενεργητικού 4.062.910 4.045.685 

Ίδια κεφάλαια 1.335.073 1.304.624 

Δάνεια 943.522 874.802 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 212.302 194.164 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.155.824 1.068.966 

Δάνεια 830.455 899.468 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (συμπ. συμβατικών υποχρεώσεων) 710.957 739.391 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.600 33.237 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.572.012 1.672.096 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.062.910 4.045.686 

 

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ (2018: 196 εκατ. ευρώ), λόγω του επενδυτικού 

προγράμματος για το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου στον κλάδο αλουμινίου, καθώς και των επενδύσεων που 

ήταν επικεντρωμένες σε νέα προϊόντα και στην αύξηση της δυναμικότητας του κλάδου καλωδίων. 

Οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 143 εκατ. ευρώ.  

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 15% έναντι του 2018, ως απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

επιμέρους στοιχείων (πελάτες, προμηθευτές και αποθέματα). 

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 1.590 εκατ. ευρώ (2018: 1.636 εκατ. 

ευρώ) πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε το 2019. Το 

αντίστοιχο ποσό μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 ανήλθε σε 1.613 εκατ. ευρώ. 

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Πωλήσεις EBITDA α-EBITDA EBIT 
Κέρδη προ 

φόρων (EBT) 

Κλάδοι 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Αλουμίνιο 1.318.774 1.397.322 109.073 144.079 105.340 122.353 59.444 89.565 45.943 70.278 

Χαλκός 1.036.972 1.065.500 45.033 53.500 45.749 50.693 29.916 41.706 12.123 21.119 

Καλώδια 567.785 474.734 63.641 32.208 66.816 35.871 47.152 18.541 24.488 -3.961 

Χάλυβας 815.568 916.581 26.428 74.002 53.309 72.336 -13.057 37.812 
-

41.993 
9.115 

Σωλήνες χάλυβα 376.084 470.174 25.541 25.536 27.045 27.245 15.113 17.918 4.262 8.612 

Ανάπτυξη ακινήτων 11.197 8.388 7.771 4.607 8.259 4.597 932 297 -2.022 -1.507 

Ανάκτηση φυσικών πόρων 42.160 45.626 267 2.952 199 2.950 -2.452 273 -4.366 -1.807 

Λοιπές υπηρεσίες 29.654 27.860 -4.379 -5.027 -4.245 -3.480 -6.266 -6.068 -6.512 -6.238 

Σύνολο 4.198.194 4.406.185 273.374 331.857 302.473 312.565 130.782 200.044 31.924 95.612 
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Αλουμίνιο 

Το 2019, ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε πτώση 5,6% του κύκλου εργασιών σε 1.319 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των 

χαμηλότερων διεθνών τιμών αλουμινίου, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ (2018: 70 

εκατ. ευρώ). 

 

Κατά τη διάρκεια του 2019, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του τομέα έλασης αλουμινίου σημείωσε 

επιτυχία στους βιομηχανικούς τομείς τελικών προϊόντων, ιδίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η πτωτική τάση των 

πωλήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο, λόγω της κάμψης της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ, αντιστράφηκε κατά τους δύο 

πρώτους μήνες του 2020. Κατά τη διάρκεια του έτους, επενδύθηκε το ποσό των 118,6 εκατ. ευρώ στις παραγωγικές 

εγκαταστάσεις του τομέα έλασης αλουμινίου, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος. 

Σε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, που έχει 

προγραμματιστεί να αρχίσει την παραγωγή εντός του δεύτερου τριμήνου το 2020, και το οποίο θα υπερδιπλασιάσει την 

παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης του εργοστασίου των Οινοφύτων. Στις αρχές του 2020, ο τομέας έλασης 

αλουμινίου (Ελβάλ) ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του πενταετούς επενδυτικού προγράμματός της, αξίας 

100 εκατ. ευρώ, και υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά και εγκατάσταση ενός ψυχρού έλαστρου έξι ραούλων, που 

αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2022. Τα βιώσιμα χαρακτηριστικά του αλουμινίου αναμένεται να 

ενισχύσουν τη ζήτηση για καινοτόμες λύσεις πλατέων προϊόντων αλουμινίου. Η θετική αυτή τάση παρουσιάζει 

σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ελβάλ μέσα στο 2020, τις οποίες θα μπορέσει να αξιοποιήσει χάρη στην 

επένδυσή της στο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου και το ψυχρό έλαστρο αλουμινίου έξι ραούλων, που 

ανακοινώθηκε πρόσφατα. 

Το 2019 αποτέλεσε ένα ακόμα έτος ανάπτυξης για τη Συμετάλ, παρά τις αρνητικές τάσεις της αγοράς το τελευταίο 

τρίμηνο του 2019 και συγκεκριμένα τη μειωμένη ζήτηση στην αγορά των ΗΠΑ και τον αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς οι 

Κινέζοι παραγωγοί foil αλουμινίου εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά, παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τον όγκο 

πωλήσεων και την κερδοφορία. Η μείωση του όγκου πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα εμφανής ιδιαίτερα στο foil που 

προορίζεται για εύκαμπτες συσκευασίες, για συσκευασίες τροφίμων και για βιομηχανικές εφαρμογές. Παρόλα αυτά, η 

Συμετάλ προσάρμοσε επιτυχώς την επιχειρηματική στρατηγική της, προκειμένου να αξιοποιήσει την αυξανόμενη 

ζήτηση για προϊόντα με επίστρωση λάκας, το μερίδιο αγοράς της ως προμηθευτής της καπνοβιομηχανίας και την 

αναπτυσσόμενη αγορά foil για μπαταρίες. Το 2020, η Συμετάλ θα παραμείνει προσανατολισμένη στην αξιοποίηση της 

αυξημένης ζήτησης για προϊόντα με επίστρωση λάκας, για foil που προορίζεται για εύκαμπτες συσκευασίες και για 

μπαταρίες. 

 

Το 2019, η Etem Bulgaria μετατόπισε το βάρος της στρατηγικής της σε έργα και επενδύσεις που βασίζονται στην 

αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρία ολοκλήρωσε την απόσχιση των κλάδων διέλασης και 

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

διέλασης. Λόγω της τεχνογνωσίας της Etem Bulgaria, η νέα κοινοπραξία Etem-Gestamp επιλέχτηκε ήδη για ορισμένα 

έργα που αφορούν στην παραγωγή κιβωτίων μπαταριών για αυτοκίνητα, διαμορφώνοντας μια δυνατή βάση για 

μελλοντική ανάπτυξη. Η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, σκοπός του οποίου είναι να αυξήσει την παραγωγική 

δυναμικότητα της διέλασης, θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Ο τομέας της διέλασης για την 

αυτοκινητοβιομηχανία θα ενισχύσει επίσης την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας, μέσω της συνεχούς και έντονης 

προσήλωσής του στην έρευνα και την ανάπτυξη.   

Στη Bridgnorth Aluminium, η ζήτηση στον κλάδο της λιθογραφίας μειώθηκε σε ετήσια βάση, αφενός γιατί βασικοί 

πελάτες μείωσαν την παραγωγική δραστηριότητά τους και αφετέρου εξαιτίας της αβεβαιότητας που δημιούργησε η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για το 2020 

είναι ισχυρό, καθώς περιλαμβάνει μεγάλα συμβόλαια με σημαντικούς πελάτες. Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις για 

τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποσαφηνίσουν 

περισσότερο τις εμπορικές ρυθμίσεις από το 2021 και εφεξής.  
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Χαλκός  

Το 2019, οι όγκοι του κλάδου χαλκού διατηρήθηκαν σχεδόν στα επίπεδα του 2018. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.037 

εκατ. ευρώ έναντι 1.066 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών χαλκού κατά 2,9%, ενώ τα 

κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 12 εκατ. ευρώ (2018: 21 εκατ. ευρώ). 

 

Στον κλάδο χαλκού υπήρξαν σημαντικές ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια του 2019. Η ζήτηση για 

προϊόντα χαλκού και πλατέα προϊόντα χαλκού και κραμάτων χαλκού, σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ευρώπη, ήταν 

ιδιαίτερα υποτονική, παρόλα αυτά ο κλάδος κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις από την αγορά, καθώς οι όγκοι σημείωσαν 

οριακή αύξηση. Ειδικά για τον τομέα σωλήνων χαλκού, καταγράφηκε άνοδος στους όγκους πωλήσεων και το μερίδιο 

αγοράς, παρά τις ελαφρά ασθενέστερες επιδόσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019.  

Ο τομέας σωλήνων χαλκού (Χαλκόρ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την επένδυσή στη μονάδα παραγωγής σωλήνων χαλκού 

στο τέλος του 2018, αυξάνοντας τη συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά 5.000 τόνους. Επιπλέον, μετά την 

έναρξη λειτουργίας γραμμής επικασσιτέρωσης θερμής εμβάπτισης για ταινίες, η Sofia Med εισήλθε με επιτυχία σε νέες 

αγορές και παρουσίασε προϊόντα με υψηλή ζήτηση και προστιθέμενη αξία.  

Για το 2020, δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση στις συνθήκες της αγοράς χαλκού. Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες ότι η 

ζήτηση για σωλήνες χαλκού θα παραμείνει σταθερή, η μονάδα παραγωγής σωλήνων θα συνεχίσει να αξιοποιεί σχεδόν 

πλήρως την παραγωγική της δυναμικότητα. Η παραγωγή των προϊόντων χαλκού και έλασης κραμάτων χαλκού 

αναμένεται να αυξηθεί. Συνεπώς, η Sofia Med θα επιδιώξει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, βελτιώνοντας την 

ποιότητα των προϊόντων και διευρύνοντας το φάσμα των προϊόντων της. Τέλος, η επένδυση σε προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την κερδοφορία του 

κλάδου.  

Χάλυβας  

Από τα τέλη του 2018, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα έχει επηρεαστεί αρνητικά από διάφορους παράγοντες, όπως η 

επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής, η αύξηση των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα σε χαμηλή τιμή από άλλες 

χώρες πλην της ΕΕ, η μείωση των διεθνών τιμών ως επακόλουθο του εμπορικού πολέμου και οι υψηλότερες τιμές 

πρώτων υλών και ενέργειας. Τα μέτρα προστασίας του εμπορίου στην Ε.Ε. (ποσοστώσεις) κατάφεραν μόνο να εν μέρει 

μετριάσουν τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων. Ως επακόλουθο, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο χάλυβα ανήλθε 

σε 816 εκατ. ευρώ το 2019 (2018: 917 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 42 εκατ. ευρώ 

(2018: κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του 2019, ο κλάδος ενίσχυσε την παρουσία του στην αγορά των 

Βαλκανίων, όπου η Ρουμανία εξελίχθηκε σε κύρια αγορά, ενώ διατήρησε το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα. 

Η τιμή πλατέων προϊόντων και ειδικών χαλύβων συμπιέστηκε, λόγω της επιβράδυνσης που σημειώθηκε στην 

αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ, μετά την εισαγωγή νέων κανόνων για τις μετρήσεις εκπομπών και αποδοτικότητας 

καυσίμων. Οι αυξημένες τιμές πρώτων υλών και ενέργειας (ιδιαίτερα το επιπλέον κόστος CO2) δυσχέραναν τις πωλήσεις 

στις spot αγορές ή τις κατέστησαν εντελώς απρόσιτες. 

Η προοδευτική αύξηση της ζήτησης για οικιστικά, εμπορικά και τουριστικά ακίνητα αναμενόταν να ωθήσει την 

ανάκαμψη της εγχώριας κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα το διάστημα 2020-2022, παρά τα χαμηλά επίπεδα 

δημόσιων επενδύσεων που διατέθηκαν για έργα υποδομών το 2020. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της επιδημίας του 

κοροναϊού Covid-19 έχουν επηρεάσει αυτές τις προσδοκίες και προβλέψεις.  

Το 2020, οι εταιρίες του κλάδου θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, ενισχύοντας 

περισσότερο την ανταγωνιστικότητα  τους, ως προς το κόστος και τη λειτουργική αποδοτικότητά τους.  
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Σωλήνες χάλυβα 

Λειτουργώντας υπό δυσμενείς συνθήκες σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο προστατευτισμό, ιδίως στις ΗΠΑ, 

ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα κατέγραψε κύκλο εργασιών 376 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένος κατά 20,0% σε ετήσια 

βάση (2018: 470 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. ευρώ το 2018, 

κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 2,4 εκατ. ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου αξιοποίησε τη φήμη της ως προς την ποιότητα των προϊόντων 

της, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς της και την επιτυχή είσοδό της σε νέες αγορές. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια του 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου παρήγε σωλήνες για το Karish, το πρώτο έργο υποθαλάσσιου αγωγού 

μεγάλου βάθους που σηματοδοτεί σημαντική καινοτομία για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα. Πρόκειται για έργο 

στρατηγικής σημασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, εξαιρετικά απαιτητικό, το οποίο 

ελάχιστες εταιρίες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας. 

Το 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε επιτυχώς:  

• Σειρά από έργα reel lay στην Βόρεια θάλασσα και στις Η.Π.Α., καθώς και το έργο Zinia, το πρώτο υποθαλάσσιο έργο 

LSAW που εκτελέστηκε για την Total, 

• Τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Baltic Connector που ενώνει την Φινλανδία με την Εσθονία, 

• Έργα της NET4GAS στην Τσεχία και Izostal στην Πολωνία, συνολικού βάρους 34 χιλ. τόνων, 

• Έργα της Snam και SGI στην Ιταλία, που περιλαμβάνουν και την σύνδεση του ΤΑΡ στο δίκτυο της Ιταλίας (ανάθεση 

3 έργων με σωλήνες διαμέτρου 56”). 

Επίσης, το 2019 ανατέθηκαν και άλλα σημαντικά έργα στη Σωληνουργεία Κορίνθου, όπως: 

• Energinet, Baltic Pipe, αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 114 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 32-36 ιντσών, 

• Midia Gas Development Project, υποθαλάσσιος αγωγός 145 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 8 και 16 ιντσών στη 

Ρουμανία, 

• Snam, αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 150 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 26 ιντσών στην Ιταλία, 

• Έργο I.G.B., αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας 187 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 32 ιντσών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου υλοποίησε με επιτυχία το εντατικό πρόγραμμα πιστοποίησης 

από τις σημαντικότερες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παρουσίασε καινοτόμα προγράμματα για 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία 

Κορίνθου παραμένει ασταθές. Η επιβολή εξισωτικών (antidumping) και άλλων δασμών από τις ΗΠΑ πυροδότησε έντονες 

ανταγωνιστικές πιέσεις από τοπικούς παραγωγούς σωλήνων στις ΗΠΑ στους παγκόσμιου βεληνεκούς παραγωγούς. 

Παρά τις αντιξοότητες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκινά το 2020 με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων 

έργων και αναμένει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Επίσης, το 2020 θα 

αποτελέσει μεταβατικό έτος με νέα ή υφιστάμενα έργα με στόχο την υψηλότερη αποδοτικότητα, τη βιομηχανική 

αριστεία και την ψηφιοποίηση.      

Καλώδια  

Τα αποτελέσματα του κλάδου καλωδίων για το 2019 αποτυπώνουν τις θετικές επιδόσεις όλων των επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20% σε 568 εκατ. ευρώ (2018: 475 εκατ. ευρώ), ως επακόλουθο 

των θετικών επιδόσεων της μονάδας των ενεργειακών έργων, η οποία έδωσε ώθηση στην κερδοφορία του τομέα, και 

των υψηλών επιπέδων αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες. Το 

αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 86% σε ετήσια βάση στα 67 εκατ. ευρώ (2018: 36 εκατ. ευρώ), που είναι το 

υψηλότερο που έχει καταγράψει ποτέ ο κλάδος. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ έναντι 

ζημιών προ φόρου εισοδήματος ύψους 4 εκατ. ευρώ το 2018.  



 

 
 
 

9 

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

Το 2019, τα σημαντικότερα έργα της μονάδας ενεργειακών έργων ήταν τα παρακάτω: 

• Η επέκταση του καλωδιακού συστήματος δικτύου 400kV στην Πελοπόννησο, βάσει χρονοδιαγράμματος: η 
παραγωγή των υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης ολοκληρώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού και κατά τη 
διάρκεια του Αυγούστου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου 400kV στην Ελλάδα 
(καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα, διάνοιξη ορύγματος, πόντιση και προστασία καλωδίων) στην περιοχή Ρίου-
Αντιρρίου. 

• Τα στάδια παραγωγής για το έργο Hollandze Kust Alpha στην Ολλανδία και για τη διασύνδεση Κρήτης-
Πελοποννήσου άρχισαν, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δεύτερη φάση του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων 
και για το έργο Seamade-Mermaid στο Βέλγιο.  Η εγκατάσταση των δύο έργων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 
του 2020. 

• Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα υποβρύχια καλώδια για το έργο Αρθρωτού Παράκτιου Δικτύου (Modular 
Offshore Grid – MOG) στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο) και η υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου 
Καφηρέα στην Εύβοια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2019, η Ελληνικά Καλώδια συμμετείχε σε αρκετούς διαγωνισμούς σε 

διάφορες γεωγραφικές περιοχές και αγορές και κατάφερε να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων αναθέσεων, το πρώτο της 

έργο στις ΗΠΑ (έργο Mayflower Wind) από τις Shell / EDPR και το πρώτο της συμβόλαιο για την προμήθεια inter-array 

(μεταξύ συστοιχιών) καλωδίων από την Ørsted, την παγκοσμίως κορυφαία εταιρία στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. 

Δεδομένων των προβλέψεων για νέα έργα, αλλά και της εκτιμώμενης επέκτασης σε νέες αγορές, του σημαντικού 

χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών και των προβλέψεων για ανάπτυξη του κλάδου των υποθαλάσσιων 

καλωδίων, οι προοπτικές του κλάδου καλωδίων παραμένουν θετικές για το 2020, παρά την παρατηρούμενη παγκόσμια 

οικονομική αστάθεια. Το εργοστάσιο στην Κόρινθο αναμένεται να διατηρήσει την υψηλή παραγωγική δυναμικότητά 

του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, γεγονός που θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της κερδοφορίας του κλάδου. 

Ομοίως και το εργοστάσιο στη Θήβα αναμένεται να λειτουργήσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας καθ' 

όλο το 2020. 

Τέλος, η Ελληνικά Καλώδια εδραίωσε την παρουσία της στην αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ με την 

ίδρυση της Hellenic Cables America Inc., μιας εξ ολοκλήρου ελεγχόμενης θυγατρικής, προσφέροντας στους πελάτες 

άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου τους. 

Ανάπτυξη ακινήτων 

 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε σε 11 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος 

διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα έναντι του 2018. 

 

Το Εμπορικό Κέντρο River West | IKEA κατέγραψε αύξηση εσόδων από μισθώματα και επισκεψιμότητας κατά 18% και 

10% αντίστοιχα, ενώ η πληρότητά του είναι 100%. Τα έργα επέκτασης του River West ξεκίνησαν στα μέσα του 2019 με 

την έναρξη της κατασκευής ενός πρόσθετου εμπορικού και ψυχαγωγικού κτηρίου με μικτή δομημένη επιφάνεια (ΜΔΕ) 

περίπου 25.000 τ.μ. Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί μισθώσεις με 

βασικούς μισθωτές. Παράλληλα, το Εμπορικό Πάρκο Mare West πέτυχε αύξηση εσόδων από μισθώματα και 

επισκεψιμότητας κατά 31% και 17%, αντίστοιχα, και πληρότητα 99%. Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 

υπαίθριου αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου του Mare West (επιφάνεια 6.000 τ.μ.), το οποίο λειτουργεί με επιτυχία από 

τον Σεπτέμβριο του 2019. 

 

Όσον αφορά στους χώρους γραφείων, η κατασκευή δύο συγκροτημάτων γραφείων με περιβαλλοντική πιστοποίηση 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στην Αθήνα, του «The Orbit» (ΜΔΕ: 39.650 τ.μ.) και του «The 

Butterfly» (ΜΔΕ: 10.150 τ.μ.) ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, με τα δύο κτίρια να έχουν ήδη εκμισθωθεί σε 

επιφανείς ενοικιαστές. Στον τομέα των τουριστικών ακινήτων, το Ξενοδοχείο «Wyndham Grand Athens» και το 
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ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων «K29», στο κέντρο της Αθήνας, κατέγραψαν πολύ καλές επιδόσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους.  

 

Η Noval Property προχώρησε την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ιδίων ακινήτων της το 2019, μέσω της μετατροπής  

αρκετών πρώην βιομηχανικών ακινήτων της, κυρίως στην Αθήνα, σε έργα ενιαίας ή/και μικτής χρήσης, και συνέχισε τον 

εντοπισμό ευκαιριών επένδυσης και ανάπτυξης στην Ελλάδα και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, η 

Noval Property προχωράει τη μετατροπή του πρώην βιομηχανικού ακινήτου στην οδό Πειραιώς 252 στην Αθήνα 

(επιφάνειας περίπου 73.000 τ.μ.) σε συγκρότημα μικτής χρήσης (ξενοδοχείο, γραφείο και καταστήματα). Η Ελληνική 

Κυβέρνηση ενέταξε το έργο αυτό στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019. 

 

Το 2020 και στο μέλλον, η Noval Property θα επιδιώξει την εξαγορά ακινήτων τρίτων, παράλληλα με την περαιτέρω 

ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ίδιων ακινήτων της, ενώ θα συνεχίσει να ασκεί ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

της. 

 

Ανάκτηση φυσικών πόρων 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανάκτησης φυσικών πόρων μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ οι ζημιές προ 

φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ το 2018. Η πίεση που συνέχισε να ασκείται 

στις τιμές των εμπορευμάτων, ιδίως των σιδηρούχων μετάλλων και των πλαστικών, είχε αρνητικό αντίκτυπο στις 

οικονομικές επιδόσεις του κλάδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, οι αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών 

πολιτικών προστατευτισμού συνεχίστηκαν και το 2019. Η δραστηριότητα σε σχέση με τα βιομηχανικά απόβλητα 

συνέχισε να παράγει θετικά αποτελέσματα, παρότι ήταν περιορισμένα έναντι των περασμένων ετών, καθώς μειώθηκαν 

οι όγκοι. Τέλος, οι ροές αποβλήτων στο τέλος του κύκλου ζωής μείωσαν τις ζημιές, ενισχυμένες από προσπάθειες 

περικοπής κόστους και συγκεκριμένα έργα. Το 2020, το περιβάλλον της αγοράς αναμένεται να παραμείνει δυσχερές, 

καθώς οι τιμές εμπορευμάτων συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ζήτησης. Σε αυτό 

το πλαίσιο, ο κλάδος θα επιδιώξει να αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές του σε μια προσπάθεια μείωσης των εξόδων 

και ελαχιστοποίησης των ζημιών. 

Λοιπές υπηρεσίες 

 

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών) μαζί 

με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας (R&D&I) και 

τεχνολογίας, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit). Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 7 

εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό σταθερές έναντι του 2018.  

 

 

Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

- Στις 12 Μαρτίου 2020 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έλαβε γνώση για την έναρξη προκαταρκτικής διαδικασία έρευνας για 

antidumping και αντισταθμιστικούς δασμούς από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (United States 

International Trade Commission, USITC), προκειμένου να διαπιστωθεί, κατά πόσον υπάρχει εύλογη ένδειξη 

ουσιώδους βλάβης ή απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ ή αν η ανάπτυξη 

της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ επιβραδύνεται ουσιωδώς, λόγω των εισαγωγών φύλλων κοινών κραμάτων 

αλουμινίου από την Ελλάδα και δεκαεπτά ακόμα χώρες (Μπαχρέιν, Βραζιλία, Κροατία, Αίγυπτο, Γερμανία, 

Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κορέα, Ομάν, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Νότιο Αφρική, Ισπανία, Ταιβάν και 

Τουρκία). Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να εκτιμηθεί η 

πιθανή επίπτωση της έρευνας στα αποτελέσματα της εταιρίας. 

 

- Στις 19 Μαρτίου 2020, η θυγατρική της Viohalco Stomana Industry SA με έδρα τη Βουλγαρία, που 

δραστηριοποιείται στον τομέα του χάλυβα, ανακοίνωσε ένα πλάνο αναδιάρθρωσης της λειτουργίας της με 
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στόχο την αντιμετώπιση της μείωσης του όγκου πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους του κλάδου. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η Stomana Industry SA σχεδιάζει να 

περιορίσει τις δραστηριότητές της, βάσει της τρέχουσας και προβλεπόμενης ζήτησης προχωρώντας σε 

αντίστοιχη μείωση του προσωπικού, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια και επιδεικνύοντας κοινωνική 

ευθύνη. Βάσει αξιολόγησης της διοίκησης, η εξέλιξη αυτή δεν επιφέρει κάποια επίδραση στις τρέχουσες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Προοπτικές 

 

Καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊόυ που προκαλεί τη νόσο Covid-19  συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, η πρόβλεψη 

της πλήρους έκτασης και διάρκειας των επιχειρηματικών και οικονομικών επιπτώσεων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. 

Οι εταιρίες της Viohalco έχουν ήδη ενεργοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς και μέτρα προστασίας του 

ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αξιολογούν 

τις επιπτώσεις στη λειτουργική δραστηριότητα. 

Η παρατεταμένη εξάπλωση του ιού Covid-19 αναμένεται να επηρεάσει τόσο τα επιχειρηματικά όσο και τα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2020, αλλά ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων οι 

σημαντικότεροι σχετίζονται με τους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν από τις αρμόδιες αρχές καθώς επίσης και με 

περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας εν γένει. 

Ωστόσο, οι εταιρίες Viohalco, δεδομένης της διαφοροποίησης του επιχειρησιακού χαρτοφυλακίου και τη στέρεη 

οργανωτική δομή, συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, διασφαλίζοντας 

μακροπρόθεσμη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη. 

Αν και οι συνθήκες αγοράς για το 2020 αναμένεται ότι θα διαφέρουν ανά κλάδο, προβλέπεται ότι οι στρατηγικές 

επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλους τους κλάδους θα ενισχύσουν περισσότερο τα 

χαρτοφυλάκια  προϊόντων των εταιριών της Viohaco. Οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν προσηλωμένες στη 

μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους να ενισχύσουν τη θέση τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων 

επενδυτικών προγραμμάτων και τεχνολογικών καινοτομιών, σε συνδυασμό με βελτιώσεις του κόστους και της 

λειτουργικής αποδοτικότητας.  

 

Έκθεση του Ελεγκτή 

 

Ο νόμιμος ελεγκτής, PwC Réviseurs d’Entreprises SRL / Bedrijfsrevisoren BV, που εκπροσωπείται από τον κ. Marc 

Daelman επιβεβαίωσε ότι ο τακτικός έλεγχος, ο οποίος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, δεν αποκάλυψε 

ουσιώδεις ανακρίβειες στα προσχέδια των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ότι οι 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Τύπου είναι συνεπείς από κάθε ουσιώδη άποψη με το προσχέδιο 

των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το οποίο προέρχονται. 

 

Οικονομικό ημερολόγιο 

Ημερομηνία Γεγονός 

21 Μαΐου 2020   Παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 

στους αναλυτές (Χρηματιστήριο Αθηνών)  

 

26 Μαΐου 2020 Viohalco - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 
 

24 Σεπτεμβρίου 2020 Viohalco - Αποτελέσματα A’ εξαμήνου 2020 
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Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα 

δημοσιευθεί στις 23 Απριλίου 2020 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.viohalco.com, στην 

ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Euronext Βρυξελλών (www.euronext.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr. 

  

 

Σχετικά με τη Viohalco 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης 

μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

(BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και 

σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων 

προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της 

Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco 

περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας, καθώς και έναν κλάδο που 

ασχολείται με την ανάκτηση φυσικών πόρων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη 

περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγει επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.viohalco.com. 

 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Σοφία Ζαΐρη   

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων  

Τηλ: +30 210 6787111, 6787773     

Email: ir@viohalco.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helex.gr/
http://www.viohalco.com/
mailto:ir@viohalco.com


 

 
 
 

13 

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

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

τύπου 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. 

 

Παράρτημα A – Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

  
Για την περίοδο που έληξε στις             

31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2019 2018 

Πωλήσεις 4.198.194 4.406.185 

Κόστος πωληθέντων -3.850.427 -4.009.411 

Μικτό Κέρδος 347.766 396.775 

Έξοδα διάθεσης -83.165 -82.835 

Έξοδα διοίκησης -131.528 -117.586 

Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων -78 -328 

Λοιπά έσοδα / έξοδα -2.213 4.018 

Operating result  130.782 200,044 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα -98.515 -102,499 

Κέρδη / Ζημιές (-) από συγγενείς επιχειρήσεις -343 -1.934 

Κέρδη προ φόρων 31.924 95.612 

Φόρος εισοδήματος -15.184 -9.760 

Κέρδη περιόδου 16.740 85.852 

   

Κέρδη αποδιδόμενα σε:   

Μετόχους της μητρικής 8.206 76.112 

Δικαιώματα μειοψηφίας 8.534 9.740 

  16.740 85.852 

      

Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή)     

      

Βασικά και μειωμένα 0,0317 0,2937 
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Παράρτημα Β – Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  Στις  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2019   31 Δεκεμβρίου 2018 

Ενεργητικό       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια 1.881.616   1.783.812 
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 42.652  - 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 36.226   32.346 
Επενδύσεις σε ακίνητα 191.608   173.710 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή 
θέση 

37.742   32.066 

Λοιπές επενδύσεις 5.829   8.539 
Παράγωγα 1   3 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 6.023   6.315 
Έξοδα συμβάσεων 84   108 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17.618   20.193 

  2.219.399   2.057.092 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα 1.060.009   1.142.309 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 438.734   551.205 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 121.186   117.428 
Έξοδα συμβάσεων 512   1.872 
Παράγωγα 1.522   7.009 
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 4.223   4.223 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2.826   872 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 214.499  163.676 

  1.843.511   1.988.594 

Σύνολο ενεργητικού 4.062.910   4.045.685 

Ίδια κεφάλαια       
Κεφάλαια αποδιδόμενα εις μετόχους της εταιρίας       
Μετοχικό κεφάλαιο 141.894   141.894 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 457.571   457.571 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών -21.711   -26.227 
Λοιπά αποθεματικά  426.607   404.370 
Κέρδη/ζημιές (-) εις νέον 184.854   196.142 

  1.189.214   1.173.749 
Δικαιώματα μειοψηφίας 145.859   130.875 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.335.073   1.304.624 

Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια 943.522   874.802 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 42.518   22.004 
Παράγωγα 185   101 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

37.362   31.624 

Επιχορηγήσεις 35.409   39.618 
Προβλέψεις 2.777   4.071 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 4.183   8.324 
Συμβατικές υποχρεώσεις 7.551   19 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 82.317   88.402 

  1.155.824   1.068.966 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια 830.455   899.468 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 10.903   3.087 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 649.981   661.544 
Συμβατικές υποχρεώσεις 60.975   77.847 
Υποχρέωση από φόροuς 14.962   16.115 
Παράγωγα 4.100   13.498 
Προβλέψεις 636   538 

  1.572.012   1.672.096 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.727.837   2.741.062 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.062.910   4.045.686 
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Παράρτημα Γ – Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης (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 δε συμπεριλαμβάνει πλέον τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

και όχι μόνο τις καθαρές χρεώσεις τόκων, προκειμένου να εναρμονιστεί με τον υπολογισμό των EBIT και 

EBITDA.  

- 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 

 

a-EBIT 

Τα αναπροσαρμοσμένα EBIT ορίζονται ως τα EBIT, εξαιρώντας: 

• το αποτέλεσμα μετάλλου, 

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

 

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 

 

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 το 2018 και τα συγκριτικά μεγέθη του παρόντος δελτίου τύπου.  

 

Καθαρός δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο από: 

• μακροπρόθεσμα δάνεια & υποχρεώσεις μισθώσεων 

• βραχυπρόθεσμα δάνεια & υποχρεώσεις μισθώσεων 

Μείον:  

Ταμειακά 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 



 

 
 
 

17 

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

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, ενώ στον κλάδο των σιδηρούχων μετάλλων (δηλαδή χάλυβας και σωλήνες χάλυβα) δεν 

είναι δυνατή η αντιστάθμιση εμπορευμάτων. 
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Πίνακες συμφωνίας 

 

EBIT and EBITDA 

  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) 

45.943 12.123 24.488 -41.993 4.262 -2.022 -4.366 -6.512 31.924 

Προσαρμογές για:           

Κέρδη/ Ζημιές (-) από συγγενείς 

εταιρίες 
-718 2.286 - 262 -1.488 - - - 343 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
14.218 15.506 22.664 28.674 12.339 2.954 1.914 246 98.515 

EBIT 59.444 29.916 47.152 -13.057 15.113 932 -2.452 -6.266 130.782 

Προσαρμογή για:          

Αποσβέσεις 49.629 15.117 16.489 39.485 10.428 6.839 2.719 1.886 142.592 

EBITDA 109.073 45.033 63.641 26.428 25.541 7.771 267 -4.379 273.374 

 

  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) 

70.278 21.119 -3.961 9.115 8.612 -1.507 -1.807 -6.238 95.612 

Προσαρμογές για:          
Κέρδη/ Ζημιές (-) από συγγενείς 

εταιρίες 
-322 1.957 - 952 -653 - - - 1.934 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
19.609 18.630 22.502 27.745 9.959 1.804 2.081 170 102.499 

EBIT 89.565 41.706 18.541 37.812 17.918 297 273 -6.068 200.044 

Προσαρμογή για:          

Αποσβέσεις 54.515 11.795 13.667 36.190 7.618 4.310 2.678 1.041 131.813 

EBITDA 144.079 53.500 32.208 74.002 25.536 4.607 2.952 -5.027 331.857 
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          a-EBIT and a-EBITDA 

  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) 
45.943 12.123 24.488 -41.993 4.262 -2.022 -4.366 -6.512 31.924 

Προσαρμογές για:          

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
14.218 15.506 22.664 28.674 12.339 2.954 1.914 246 98.515 

Υστέρηση τιμής μετάλλων -4.379 2.579 3.088 26.215 - - - - 27.502 
Απομείωση/Αντιλογισμός 

απομείωσης(-) πάγιων στοιχείων 

ενεργητικού και επενδύσεων σε 

ακίνητα 

-10 671 80 - - 86 - 144 972 

Έκτακτα δικαστικά έξοδα και 

πρόστιμα / έσοδα (-) 
29 - - -16 - - 1 - 14 

Κέρδη (-)/ζημιές από την πώληση 

ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 
-89 -248 7 -12 16 -5 -67 -10 -409 

Λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα(-

)/έξοδα 
- - - 956 - 407 -1 1 1.362 

a-EBIT 55.712 30.632 50.326 13.824 16.617 1.420 -2.520 -6.131 159.881 

Προσαρμογή για:          

Αποσβέσεις 49.629 15.117 16.489 39.485 10.428 6.839 2.719 1.886 142.592 

a-EBITDA 105.340 45.749 66.816 53.309 27.045 8.259 199 -4.245 302.473 

                   

  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) 
70.278 21.119 -3.961 9.115 8.612 -1.507 -1.807 -6.238 95.612 

Προσαρμογές για:          

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
19.609 18.630 22.502 27.745 9.959 1.804 2.081 170 102.499 

Υστέρηση τιμής μετάλλων -22.041 -545 1.679 9.110 173 - - - -11.624 
Απομείωση/Αντιλογισμός 

απομείωσης(-) πάγιων στοιχείων 

ενεργητικού και επενδύσεων σε 

ακίνητα 

-22 - - - - - - 1.100 1.078 

Έκτακτα δικαστικά έξοδα και 

πρόστιμα / έσοδα (-) 
120 - - - 906 - 3 - 1.028 

Κέρδη (-)/ζημιές από την πώληση 

ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων 
-105 -305 -16 -3 -23 -10 -4 -11 -478 

Λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα(-

)/έξοδα 
- - 2000 -9822 - - - 458 -7.364 

a-EBIT 67.838 38.899 22.204 36.146 19.627 287 272 -4.521 180.752 

Προσαρμογή για:          

Αποσβέσεις 54.515 11.795 13.667 36.190 7.618 4.310 2.678 1.041 131.813 

a-EBITDA 122.353 50.693 35.871 72.336 27.245 4.597 2.950 -3.480 312.565 
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  2018 Αναδιατύπωση δημοσιευμένου a-EBIT   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Δημοσιευμένα 31/12/2018 68.151 38.863 21.898 38.122 21.727 287 577 -4.413 185.212 

Εξαιρουμένων:          

Χρεωστικοί τόκοι (Καθαροί) -19.462 -18.799 -22.188 -28.568 -10.136 -1.804 -2.265 -266 -103.488 

Συμπεριλαμβανομένων:          

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
19.609 18.630 22.502 27.745 9.959 1.804 2.081 170 102.499 

Μη πραγματοποιηθέντα 

(κέρδη)/ζημιές από υπόλοιπα 

ξένων νομισμάτων και 

παράγωγα (συναλλάγματος 

και εμπορευμάτων) 

-459 204 -7 -1.153 -1.923 - -121 -12 -3.471 

Αναδιατυπωμένα 31/12/2018 67.838 38.899 22.204 36.146 19.627 287 272 -4.521 180.752 

 

 

  2018 Αναδιατύπωση δημοσιευμένου a-EBITDA   

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Δημοσιευμένα 31/12/2018 122.665 50.658 35.564 74.312 29.345 4.597 3.256 -3.372 317.025 

Εξαιρουμένων:          

Χρεωστικοί τόκοι (Καθαροί) -19.462 -18.799 -22.188 -28.568 -10.136 -1.804 -2.265 -266 -103.488 

Συμπεριλαμβανομένων:          

Χρηματοοικονομικό κόστος 

(καθαρό) 
19.609 18.630 22.502 27.745 9.959 1.804 2.081 170 102.499 

Μη πραγματοποιηθέντα 

(κέρδη)/ζημιές από υπόλοιπα 

ξένων νομισμάτων και 

παράγωγα (συναλλάγματος 

και εμπορευμάτων) 

-459 204 -7 -1.153 -1.923 - -121 -12 -3.471 

Αναδιατυπωμένα 31/12/2018 122.353 50.693 35.871 72.336 27.245 4.597 2.950 -3.480 312.565 
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   Λειτουργικοί τομείς 

2019 Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Πωλήσεις 1,318,774 1,036,972 567,785 815,568 376,084 11,197 42,160 29,654 4,198,194 

Μικτό Κέρδος 124,132 68,052 70,133 30,386 32,532 3,325 10,748 8,458 347,766 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 59,444 29,916 47,152 -13,057 15,113 932 -2,452 -6,266 130,782 

Καθαρά Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό) 
-14.218 -15.506 -22.664 -28.674 -12.339 -2.954 -1.914 -246 -98.515 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
718 -2.286 - -262 1.488 - - - -343 

Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρων 45.943 12.123 24.488 -41.993 4.262 -2,022 -4.366 -6.512 31,924 

 Φόρος εισοδήματος -19.181 -3.309 -7.524 1.279 -782 7.571 -462 7.223 -15.184 

Κέρδη / Ζημιές (-)  26,762 8,815 16,964 -40,714 3,481 5,549 -4,828 711 16,740 

Πωλήσεις - - - - - - - -  

2018 Αλουμίνιο Χαλκός Καλώδια Χάλυβας 
Σωλήνες 

χάλυβα  

Ανάπτυξη 

ακινήτων 

Ανάκτηση 

φυσικών 

πόρων 

Λοιπές 

υπηρεσίες 
Σύνολο 

Πωλήσεις 1,397,322 1,065,500 474,734 916,581 470,174 8,388 45,626 27,860 4,406,185 

Μικτό Κέρδος 149,335 77,638 40,880 69,626 33,029 3,024 14,227 9,015 396,775 

Λειτουργικό αποτέλεσμα  89,565 41,706 18,541 37,812 17,918 297 273 -6,068 200,044 

Καθαρά Χρηματοοικονομικό 

κόστος (καθαρό) 
-19,609 -18,630 -22,502 -27,745 -9,959 -1,804 -2,081 -170 -102,499 

Κέρδη / Ζημιές (-) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
322 -1,957 - -952 653 - - - -1,934 

Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρων 70,278 21,119 -3,961 9,115 8,612 -1,507 -1,807 -6,238 95,612 

 Φόρος εισοδήματος -7,654 -11,578 5,733 3,910 1,177 317 -498 -1,166 -9,760 

Κέρδη / Ζημιές (-)  62,624 9,541 1,772 13,025 9,789 -1,190 -2,306 -7,404 85,852 

 

Καθαρός δανεισμός 

 Στις  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

Μακροπρόθεσμες    

Δανειακές υποχρεώσεις 943.522 874.802 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 42.518 22.004 

Βραχυπρόθεσμες     

Δανειακές υποχρεώσεις 830.455 899.468 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 10.903 3.087 

Σύνολο δανεισμού 1.827.398 1.799.361 

Μείον:    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -214.499 -163.676 

Καθαρός δανεισμός 1.612.899 1.635.685 

 


