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Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
της 30 Ιουνίου 2020 

ΔΔηηλλώώσσεειιςς  ΜΜεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  
(σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, υπό την ιδιότητα 
μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:  

(α) η ενδιάμεση, εταιρική και ενοποιημένη, συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, η οποία καταρτίστηκε 
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 
και τα αποτελέσματα περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και  

(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  

 

 

 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020  
 

Οι βεβαιούντες, 

 

Το Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το Ορισθέν από το Δ.Σ. 
Μέλος 

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. 
Μέλος 

 

    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  

ΑΔΤ. ΑΚ 695653 ΑΔΤ. ΑΕ 620963 ΑΔΤ. ΑΚ 121106  
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ΕΕξξααμμηηννιιααίίαα  ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη 
για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στη χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της 
τρέχουσας χρήσεως 2020 (1.1.2020-30.6.2020). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις 
σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 
7/448/11.10.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν.4548/2018. 
 
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και 
της Εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») για το πρώτο 
εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην εν λόγω χρονική 
περίοδο και η επίδρασή τους στην Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. Επίσης, 
επισημαίνονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές 
μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 

Α.  Οικονομικά Στοιχεία – Απολογισμός Εργασιών – Σημαντικά Γεγονότα  

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρατηρήθηκαν σημάδια επιβράδυνσης της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας σε πρωτοφανή επίπεδα οφειλόμενα στην πανδημία του κορωνοϊού που 
χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένους περιορισμούς στις μετακινήσεις και την παραγωγή.1 Ωστόσο τα 
πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πτώση έφτασε στο κατώτατο σημείο και μια μικρή ανοδική πορεία 
έχει ήδη ξεκινήσει. 

Οι τιμές των μετάλλων για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο με τη μέση τιμή του αλουμινίου να κυμαίνεται σε 1.447 Ευρώ ανά τόνο έναντι 
1.617 Ευρώ ανά τόνο ήτοι χαμηλότερη κατά 10,5%, τη μέση τιμή του χαλκού να αγγίζει τα 4.988 
Ευρώ ανά τόνο έναντι 5.455 Ευρώ ανά τόνο για το εξάμηνο του 2019 ήτοι μείωση 8,6%, και τη μέση 
τιμή του ψευδαργύρου να σημειώνει πτώση 23,3% με μέση τιμή τα 1.857 Ευρώ ανά τόνο έναντι 
2.418 Ευρώ ανά τόνο. Σε επίπεδο όγκων, οι πωλήσεις των προϊόντων αλουμινίου ανήλθαν σε 142 
χιλιάδες έναντι 159 χιλιάδων τόνων στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και οι πωλήσεις των 
προϊόντων χαλκού ανήλθαν συνολικά σε 92 χιλιάδες τόνους (συμπεριλαμβανομένων και των 
πωλήσεων 2 χιλιάδων τόνων σύρματος εμαγιέ) έναντι 90 χιλιάδων τόνων στην περυσινή εξαμηνιαία 
περίοδο. 

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 998,8 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 2019 σε 1.081,0 εκατομμύρια Ευρώ 
μειωμένος κατά 7,6% οδηγούμενος από την προαναφερθείσα πτώση των όγκων πωλήσεων καθώς 
και από τις καθοδικές τιμές των μετάλλων. 

                                                           
1 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb202005.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb202005.en.pdf
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Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 58,6 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 76,0 εκατομμύρια Ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2019. Αντίστοιχη πτώση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε κέρδη 
52,1 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 70,1 εκατομμύρια Ευρώ. Η μείωση προήλθε από τη μείωση των 
όγκων πωλήσεων, από τα αποτελέσματα μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 12,7 
εκατομμύρια Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 8,3 εκατομμυρίων Ευρώ για το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 και από την πίεση στις τιμές κατεργασίας σε ορισμένες αγορές και τομείς. 
Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-
EBITDA) που απομονώνουν την επίδραση του μετάλλου στην κερδοφορία και απεικονίζουν καλύτερα 
τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε κέρδη 66,1 
εκατομμύρια Ευρώ έναντι 78,4 εκατομμύρια Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας 
μείωση 15,7%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 21,3 εκατομμυρίων 
Ευρώ έναντι κέρδους 42,3 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ακολουθώντας την 
πορεία των πτωτικών τάσεων των όγκων και των τιμών των μετάλλων κατά την περίοδο των 
περιορισμών των κινήσεων αλλά και λόγω αυξημένων κατά 2,5 εκατομμυρίων Ευρώ αποσβέσεων, 
λόγω έναρξης λειτουργίας διαφόρων περιφερειακών και άλλων επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί, 
ότι συνεχίστηκε η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους με την αναχρηματοδότηση των δανείων, 
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος κατά 6,9%.. 
Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε κέρδη 8,9 
εκατομμύρια Ευρώ έναντι κερδών 31,5 εκατομμυρίων Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τέλος, τα 
ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 7,6 
εκατομμύρια Ευρώ έναντι κερδών 19,5 εκατομμύρια Ευρώ, ήτοι 0,0202 Ευρώ ανά μετοχή έναντι 
0,0520 Ευρώ ανά μετοχή στο πρώτο εξάμηνο της περυσινής χρήσης. 

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, η μείωση των όγκων πωλήσεων και οι πτωτικές τιμές των 
μετάλλων συντέλεσαν στην μείωση του κύκλου εργασιών κατά 10,1%  με τις πωλήσεις να ανέρχονται 
σε 688,1 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 765,7 εκατομμυρίων Ευρώ. Η πτώση των όγκων πωλήσεων 
συνοδευόμενη από τις πτωτικές τιμές των μετάλλων οδήγησαν τα μεικτά κέρδη σε πτώση με το 
μεικτό κέρδος να διαμορφώνεται στα 38,8 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 48,4 εκατομμύρια Ευρώ για 
εξάμηνο του 2019, καθώς και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία 
διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε κέρδος 34,7 έναντι 46,2 εκατομμυρίων Ευρώ για την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-
EBITDA) που απεικονίζουν την λειτουργική κερδοφορία της Εταιρείας σημείωσαν μείωση λόγω της 
πτώσης των πωλήσεων διαμορφούμενα στα 41,2 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 51,9 εκατομμύρια Ευρώ 
για τους έξι μήνες του 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων αντικατοπτρίζοντας της συνθήκες της 
αγοράς ανήλθαν στα 6,3 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 19,2 εκατομμύρια Ευρώ στην αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,4 εκατομμύρια Ευρώ 
έναντι 11,0 εκατομμύρια Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές εκροές για 
επενδύσεις ύψους 60,5 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό 51,3 εκατομμύρια Ευρώ 
αφορούσαν την μητρική, ακολουθούμενη από 5,3 εκατομμύρια Ευρώ τη θυγατρική Sofia Med στην 
Βουλγαρία, 2,0 εκατομμύρια Ευρώ για τη θυγατρική Συμετάλ, 1,4 εκατομμύρια Ευρώ για τη 
θυγατρική Elval Colour, και 0,5 εκατομμύρια Ευρώ τις λοιπές θυγατρικές.  
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Τέλος, από τις επενδύσεις της μητρικής, 47,8 εκατομμύρια Ευρώ αφορούσαν τις επενδύσεις των 
γραμμών παραγωγής αλουμινίου της μητρικής στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος επενδυτικού 
προγράμματος, ενώ 3,5 εκατομμύρια Ευρώ την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της 
παραγωγής χαλκοσωλήνων. 

 

Οικονομική Θέση 

Η διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧAΛΚΟΡ έχει υιοθετήσει, παρακολουθεί και αναφέρει εσωτερικά και 
εξωτερικά Δείκτες και Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Οι δείκτες αυτοί προσφέρουν 
συγκρίσιμη εικόνα της απόδοσης της Εταιρείας  και του Ομίλου και αποτελούν βάση λήψης 
αποφάσεων για τη διοίκηση. 

Ρευστότητα: Αποτελεί ένδειξη κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις τρέχουσες 
απαιτήσεις και υπολογίζεται από το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. Τα μεγέθη αντλούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία για την κλειόμενη χρήση ή περίοδο καθώς και τη συγκρίσιμη προηγούμενη έχουν ως 
ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ €'000
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 781.225 736.865

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 493.298 444.723

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 540.345 512.781

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 378.195 342.093

30.06.2020 31.12.2019

Ρευστότητα = 1,43 1,50

30.06.2020 31.12.2019

Ρευστότητα = 1,58 1,66

 

 

Δανειακή Επιβάρυνση: Αποτελεί ένδειξη της μόχλευσης και υπολογίζεται από τον λόγο των ιδίων 
κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια. Τα ποσά χρησιμοποιούνται όπως παρουσιάζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για το 2020 και το 2019 είχε ως ακολούθως: 
ΟΜΙΛΟΣ €'000

Ίδια Κεφάλαια 756.196 761.272
Δανειακά Κεφάλαια 678.616 614.579

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000
Ίδια Κεφάλαια 720.922 727.427

Δανειακά Κεφάλαια 541.236 482.260

30.06.2020 31.12.2019

Δανειακή Επιβάρυνση = 1,11 1,24

Δανειακή Επιβάρυνση = 1,33 1,51

30.06.2020 31.12.2019

 
 

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων: Αποτελεί μέτρηση της αποδοτικότητας των ιδίων και 
ξένων επενδυμένων κεφαλαίων και μετράτε από τον λόγο του αποτελέσματος προ 
χρηματοοικονομικών και φόρων προς τα ίδια και δανειακά κεφάλαια. Τα ποσά χρησιμοποιούνται 
όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. Για την περίοδο που έληξε την 30.06.2020 τα Κέρδη προ Φόρων και Χρημα/κων 
πολλαπλασιάζονται επί δύο (2). Για τη εξαμηνιαία περίοδο του 2020 καθώς και τη προηγούμενη τα 
μεγέθη για τον Όμιλο και την Εταιρεία είχαν ως ακολούθως: 
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ΟΜΙΛΟΣ €'000
Κέρδη Προ Φόρων και Χρημα/κων 42.683 80.038

Ίδια και Δαν. Κεφάλαια 1.434.811 1.375.851

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000
Κέρδη Προ Φόρων και Χρημα/κων 28.711 62.820

Ίδια και Δαν. Κεφάλαια 1.262.158 1.209.687

30.06.2020 31.12.2019

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων = 3,0% 5,8%

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων = 2,3% 5,2%

30.06.2020 31.12.2019

 
 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Αποτελεί δείκτη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της 
οντότητας και μετράται από τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους προς το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων. Τα ποσά χρησιμοποιούνται όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για την περίοδο που έληξε την 30.06.2020 τα 
Καθαρά Κέρδη πολλαπλασιάζονται επί δύο (2). Για την κλειόμενη περίοδο 2020 και το 2019 έχει ως 
ακολούθως: 

 
ΟΜΙΛΟΣ €'000

Καθαρά Κέρδη 15.613 41.942
Ίδια Κεφάλαια 756.196 761.272

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000
Καθαρά Κέρδη 12.839 32.916
Ίδια Κεφάλαια 720.922 727.427

30.06.2020 31.12.2019

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = 2,1% 5,5%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = 1,8% 4,5%

30.06.2020 31.12.2019

 
 

EBITDA: Αποτελεί το δείκτη κερδοφορίας της οντότητας προ φόρων, χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, και υπολογίζεται με αναμόρφωση των αποσβέσεων στο 
λειτουργικό κέρδος όπως αυτό αναφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

€ '000
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία) 21.342 42.302 14.356 28.066
Aναμορφώσεις για:
+   Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 29.975 26.985 19.768 17.381
+   Αποσβέσεις άϋλων παγίων 497 413 351 331
+   Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων 1.173 1.376 786 1.048
-   Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (902) (942) (607) (628)

EBITDA 52.085 70.134 34.653 46.197

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

a – EBITDA: προσαρμοσμένο EBITDA αποτελεί το δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας της οντότητας 
αφού αναμορφωθεί για: 

• Αποτέλεσμα μετάλλου 

• Κόστη αναδιοργάνωσης 

• Ειδικά κόστη αδράνειας 

• Απομειώσεις και απαξιώσεις παγίου εξοπλισμού 

• Απομειώσεις και απαξιώσεις επενδύσεων 

• Κέρδη ή (ζημιές) πώληση παγίων και επενδύσεων αν συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά 
αποτελέσματα 

• Λοιπές απομειώσεις 
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€ '000
30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019

EBITDA 52.085 70.134 34.653 46.197
Aναμορφώσεις για:
+   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο 12.709 8.344 5.770 5.712
+   Απομειώσεις Παγίων / - Κέρδη πώλησης παγίων 1.310 - 795 -

a - EBITDA 66.105 78.479 41.218 51.910

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών 716.475 804.410 444.809 521.327
(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων (724.396) (808.252) (445.918) (522.865)
(Γ) Aποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging (4.789) (4.503) (4.661) (4.174)
(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μικτό Κέρδος (12.709) (8.344) (5.770) (5.712)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Όμιλος και η Εταιρεία, προέβησαν σε δαπάνες αξίας 1,7 
εκατομμυρίων ευρώ και 1,3 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Εάν δεν είχαν συμβεί τα έξοδα αυτά το a-EBITDA 
θα ανέρχονταν στις 67,8 εκατομμύρια ευρώ και 42,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα. 

Β.  Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της Τρέχουσας Χρήσης 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των 
χρηματοοικονομικών του μέσων: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα 
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του Ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά 
και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς 
δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 
10% των πωλήσεων (Εταιρικών ή Ομίλου) και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος 
σε μεγάλο αριθμό πελατών.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης 
εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις 
όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος και η Εταιρεία 
περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία 
επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι 
πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται με βάση τα 
ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρείες και εν συνεχεία 
διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων βάσει των ορίων αυτών. 

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται 
ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων 
τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι 
λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι 
πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και 
μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, ο Όμιλος και η Εταιρεία για την εξασφάλιση 
των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ. 
εγγυητικές επιστολές). 
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία καταχωρούν πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση 
των ζημιών και αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες, τις λοιπές 
απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες 
απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα 
πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς και από το πρόβλεψη για τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σύμφωνα με μελέτες του Ομίλου και της Εταιρείας που 
θεσπίστηκαν με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ  9. 

 

Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται από τον Όμιλο με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 
Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και 
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει φαινόμενο αθέτησης πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές.  

Εγγυήσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ως πολιτική να μην παρέχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά 
μόνο και κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι εγγυήσεις που έχει δώσει ο Όμιλος και η 
Εταιρεία δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος και η Εταιρεία να μη δύνανται να 
εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν.  Η προσέγγιση που 
υιοθετεί ο Όμιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης 
ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα 
θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από 
συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει 
η φήμη του Ομίλου. Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος και η Εταιρεία διέθετε ποσό 
ύψους 32,0 εκατομμυρίων Ευρώ και 19,3 εκατομμυρίων Ευρώ αντίστοιχα σε ρευστά διαθέσιμα 
καθώς και τις απαραίτητες εγκεκριμένες αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να 
μπορούν εύκολα  να εξυπηρετούν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για 
τους σκοπούς των επενδύσεων ο Όμιλος και η Εταιρεία φροντίζουν για την λήψη πρόσθετων 
δανείων, όπου απαιτείται (βλ. σημ. 9). Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία πραγματοποιεί συζητήσεις 
με τις τράπεζες για την έγκαιρη αναχρηματοδότηση δανείων λήξης όταν και όπου χρειάζεται. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος και η Εταιρεία διενεργούν πρόβλεψη 
ταμειακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία 
κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν αρκετά ταμειακά 
διαθέσιμα για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων τους. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική 
επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.   
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Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών,  συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή την αξία των 
χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς 
είναι να ελέγχει την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών 
παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.  

Ο Όμιλος διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να αντισταθμίσει 
μέρος των κινδύνων από τις συνθήκες της αγοράς.    

Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (Αλουμίνιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος, λοιπά 
μέταλλα και αέριο) 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία βασίζουν τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις τους σε χρηματιστηριακές 
τιμές / δείκτες για την τιμή του χαλκού, του αλουμινίου και των λοιπών μετάλλων που χρησιμοποιεί 
και εμπεριέχονται στα προϊόντα τους. Επίσης, η Εταιρεία, από τη δραστηριότητα της, εκτίθεται στη 
διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής. Ο κίνδυνος από τη 
διακύμανση των τιμών των μετάλλων και του φυσικού αερίου καλύπτεται με πράξεις αντιστάθμισης 
κινδύνου (hedging) (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – futures – στο London Metal Exchange - 
LME). Ο Όμιλος και η Εταιρεία όμως δεν καλύπτουν με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) 
όλο το βασικό απόθεμα λειτουργίας τους με αποτέλεσμα τυχόν πτώση των τιμών μετάλλων να 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά τους μέσω υποτίμησης των αποθεμάτων. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές 
που πραγματοποιούν και στα δάνεια που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα άλλο από το λειτουργικό 
νόμισμα των εταιρειών του Ομίλου, το οποίο είναι κυρίως το Ευρώ. Τα νομίσματα στα οποία 
πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, η στερλίνα και 
άλλα νομίσματα της Ν.Α. Ευρώπης.  

Διαχρονικά ο Όμιλος και η Εταιρεία αντισταθμίζουν το μεγαλύτερο μέρος της εκτιμώμενης έκθεσης 
του σε ξένα νομίσματα σε σχέση με τις προβλεπόμενες πωλήσεις και αγορές καθώς και τις 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία κυρίως συνάπτουν συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα οποία λήγουν κατά 
κύριο λόγο σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία του ισολογισμού.  Όταν κριθεί 
απαραίτητο, τα συμβόλαια αυτά ανανεώνονται κατά τη λήξη τους. Κατά περίπτωση ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος μπορεί να καλύπτεται και με την λήψη δανείων στα αντίστοιχα 
νομίσματα.  

Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόμισμα που δε διαφέρει από αυτό των ταμειακών ροών που 
προκύπτει από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου, κυρίως το Ευρώ.  

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε άλλες θυγατρικές δεν αντισταθμίζονται, διότι αυτές οι 
συναλλαγματικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι μακροχρόνιας φύσης.  
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Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια 
κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα 
αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική 
επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.  

 
Διαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, 
ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όμιλο και να 
επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει ο Όμιλος ως τα καθαρά αποτελέσματα 
διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το 
ύψος των μερισμάτων στους μετόχους κοινών μετοχών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που 
θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που 
θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   

Ο Όμιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών.  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετούν ο Όμιλος και η Εταιρεία σχετικά με τη 
διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2020.  

Μακροοικονομικό περιβάλλον (Covid 19) 

Η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον 
κόσμο. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα 
την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, 
λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις 
ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή 
σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών, επηρέασε αρνητικά τις φορτώσεις κυρίως του 
Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου με την πτώση σε βιομηχανικούς πελάτες δραστηριοποιούμενους 
κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές, να ανακόπτεται μερικώς από την αύξηση της 
ζήτησης στους κλάδους συσκευασίας τροφίμων και ποτών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2020, για την 
λήψη μέτρων και επιπρόσθετων μέσων ατομική προστασίας σύμφωνα με τις συστάσεις των 
επιτροπών υγείας, ο Όμιλος και η Εταιρεία, προέβησαν σε δαπάνες αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ και 
1,3 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. 
 
Επιπρόσθετα, η επιβράδυνση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών αναμένεται να επιδράσει 
αρνητικά ένα αριθμό εταιρειών σε διάφορους κλάδους. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αύξησαν τα επίπεδα 
της πρόβλεψης για «Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων» για τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ΔΠΧΑ 9) ακολουθώντας την αύξηση των συντελεστών κινδύνου (risk 
factors), επηρεάζοντας αρνητικά τα εξαμηνιαία αποτελέσματα, ώστε να απεικονίζουν τις νέες 
βραχυπρόθεσμες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ γίνονται σε εταιρείες με μακροχρόνιους εμπορικούς δεσμούς και παρουσία στις 
τοπικές αγορές και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους σχετιζόμενους με το μακροοικονομικό 
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περιβάλλον. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης για τα κύρια στοιχεία ενεργητικού του 
Ομίλου και δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης. Παρ’ όλα αυτά,  η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς τις 
επιμέρους παραμέτρους και τις πιθανές  επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται 
έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 
στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
Παρά τους περιορισμούς στην παγκόσμια οικονομία, η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων 
πραγματοποιήθηκε με μικρές καθυστερήσεις, και η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων παραγωγής 
εν μέσω της πανδημίας, εξασφάλισε πλεονέκτημα έναντι πολλών Ευρωπαίων ανταγωνιστών. Η 
διαθεσιμότητα και οι τιμές των βασικών πρώτων υλών ακολουθούν και καθορίζονται από τη διεθνή 
αγορά και δεν επηρεάζονται από την εγχώρια κατάσταση σε κάποια μεμονωμένη χώρα. Τα 
εκτεταμένα μέτρα όμως περιορισμού της κίνησης σε πολλές οικονομίες μείωσαν παροδικά την 
διαθεσιμότητα του σκραπ, ενώ διαταραχές παρατηρήθηκαν προσωρινά και στην διακίνηση των 
πρώτων υλών σε συγκεκριμένα κομβικά λιμάνια. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αντιμετώπισε αποτελεσματικά 
όποιες αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς διαθέτει πολλαπλές εναλλακτικές πηγές 
τροφοδοσίας πρώτων υλών, έδρασε δε έγκαιρα αυξάνοντας τα αποθέματα ασφαλείας σε καίρια 
υλικά.  
 
Τέλος, σημειώνεται ότι την 12.03.2020, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής 
διαδικασία έρευνας για αντινταμπινγκ 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). Η προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ξεκίνησε σε απάντηση σχετικής αιτήσεως, η οποία 
υποβλήθηκε από τους εγχώριους παραγωγούς των ΗΠΑ, κατά των προαναφερόμενων δεκαοκτώ 
εξαγωγικών χωρών. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετέχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ως 
ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις 
ελεγκτικές αρχές, θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της έρευνας και τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η έκδοση της προσωρινής απόφασης των 
αρχών αναμένεται για την 6η Οκτωβρίου του 2020. 

Γ.  Εξέλιξη Δραστηριοτήτων Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 

Για το υπόλοιπο 2020 η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να 
ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Καθώς η Εταιρεία αντιμετωπίζει μέχρι 
στιγμής με επιτυχία την κατάσταση η οποία έχει προκύψει από την πανδημία Covid-19, τα 
στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι επενδύσεις, η παραγωγική 
δυναμικότητα και η υψηλή ευελιξία της δίνουν την δυνατότητα να μπορέσει να αξιοποιήσει κάθε 
μελλοντική ευκαιρία. Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της 
επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, 
καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με 
προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 



                          
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 

της 30 Ιουνίου 2020 

 

- 12 - 

 

Δ.  Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
 

Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών αφορούν κατά κύριο λόγο αγοραπωλησίες και κατεργασία 
υλών ή προϊόντων (ετοίμων ή ημιετοίμων) αλουμινίου, χαλκού και ψευδαργύρου. Μέσω των 
συναλλαγών αυτών οι εταιρείες εκμεταλλευόμενες το μέγεθος του Ομίλου επιτυγχάνουν οικονομίες 
κλίμακας.  

Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως 
ακολούθως:  

Συναλλαγές της Μητρικής Εταιρείας με Θυγατρικές Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)  

Εταιρεία Πωλήσεις Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Παγίων 

Αγορές Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 56.349  7.204  7.216  - 
SOFIA MED AD 28.159  5.596  30.072  - 
ELVAL COLOUR ΑΕ 10.495  361  11.278  - 
FITCO ΑΕ 6.249  1.885  3.901  - 
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 2.964  56  2.067  23  
ΒΕΠΑΛ ΑΕ 404  14.759  - 14.475  
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 189  3.800  - 870  
TECHOR PIPE SYSTEMS SA - - - 643  
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  19  9  4.491  192  
CABLEL WIRES ΑΕ 49  - 51  - 
TECHOR ΑΕ - 24  - - 
ΣΥΝΟΛΟ 104.878 33.693 59.076 16.203 

Η Sofia Med SA αγοράζει από τη ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πρώτες ύλες, ημιέτοιμα προϊόντα χαλκού και 
κραμάτων αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της, καθώς και έτοιμα προϊόντα τα οποία διανέμει στην 
αγορά της Βουλγαρίας. Επίσης, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ της παρέχει υπηρεσίες τεχνικής, διοικητικής και 
εμπορικής υποστήριξης. Αντίστοιχα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αγοράζει από την Sofia Med πρώτες ύλες, 
ημιέτοιμα προϊόντα με βάση τις ανάγκες της, καθώς και έτοιμα προϊόντα τα οποία διανέμει στην 
Ελληνική αγορά. 

Η Fitco ΑΕ αγοράζει από τη ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πρώτες ύλες. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εκτελεί κατεργασία σε 
ύλες της Fitco και της παραδίδει ημιέτοιμα προϊόντα. Επίσης παρέχει στη Fitco υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης. Αντίστοιχα η Fitco πουλάει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πρώτες ύλες. 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αγοράζει τα απορρίμματα αλουμινίου που προκύπτουν από την παραγωγική 
διαδικασία της Συμετάλ και χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη (επαναχύτευση). Τέλος η 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, περιστασιακά πουλάει ανταλλακτικά και διάφορα υλικά στην Συμετάλ και παρέχει 
διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. πουλάει τελικά προϊόντα αλουμινίου στη Βιομάλ τα οποία αποτελούν την 
πρώτη ύλη της και η Βιομάλ πουλάει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ τις επιστροφές που προκαλούνται κατά την 
παραγωγική της διαδικασία. 

Η Elval Colour Α.Ε. αγοράζει τελικά προϊόντα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη και 
αντίστοιχα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εκτελεί κατεργασία σε ύλες της Elval Colour. 
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H Βεπαλ Α.Ε. κάνει κατεργασία σε προϊόντα της  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και της παραδίδει ημιέτοιμα και 
έτοιμα προϊόντα. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πουλάει πρώτες ύλες στη Βεπαλ και επίσης παρέχει στη Βεπαλ 
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. 

Η Ανοξαλ Α.Ε. επίσης εκτελεί κατεργασία σε πρώτες ύλες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ της 
παρέχει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. Επίσης αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ λοιπά υλικά 
(ανταλλακτικά, αναλώσιμα) για την παραγωγική της διαδικασία.  

Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKH ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ αγοράζει πρώτες ύλες από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, εκτελεί κατεργασία 
και παραδίδει έτοιμα προϊόντα στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προσφέρει διοικητικές 
υπηρεσίες στην ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKH ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ. 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες στην CABLEL WIRES S.A. 

 

Συναλλαγές της Μητρικής Εταιρείας με Συνδεδεμένες Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

Εταιρεία Πωλήσεις Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Παγίων 

Αγορές Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΟΜΙΛΟΣ CENERGY 1.383  4.835  2.096  2.403  
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ 9  6.310  167  1.334  
INTERNATIONAL TRADE 164.699  - 18.164  - 
METAL AGENCIES LTD 22.484  65  3.902  29  
TEPROMKC GMBH 36.194  945  8.980  149  
REYNOLDS  CUIVRE SA 19.931  206  8.398  87  
ETEM Aluminium Extrusions SA 17.324  4.517  10.129  501  
UEHEM 16.351  41  2.642  11  
STEELMET ROMANIA SA 4.888  188  - 1.683  
ETEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5.757  1.049  17.647  - 
GENECOS SA 2.135  173  1.123  0  
BASE METAL TICARET VE SANAYI A.S. - 359  - 180  
ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 228  1.355  111  15  
ALURAME  SPA 68  831  - 425  
ETEM SCG DOO 121  1  73  2  
HC ISITMA 67  13  41  - 
VIANATT SA 59  - 38  - 
METALIGN S.A. 14  201  7  4  
METALLOURGIA ATTIKIS SA 41  4  19  - 
TEKA SYSTEMS SA 18  5.567  - 4.148  
ELKEME SA 99  720  15  567  
VIEXAL SA 0  1.468  56  108  
VIENER SA 3  441  49  66  
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 3.193  40  3.493  21  
SOVEL SA 15.049  11  8.291  - 
ETEM BG SA 21  - 19.054  116  
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 285  1.646  1.829  644  
ΣΥΝΟΛΟ 310.419 30.988 106.325 12.492 
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Ο Όμιλος Cenergy αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πρώτες ύλες ανάλογα με τις ανάγκες του. Με την 
σειρά του, πουλάει σκραπ στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από τις επιστροφές που προκαλούνται κατά την 
παραγωγική του διαδικασία. Η CPW America CO (θυγατρική της CENERGY) εμπορεύεται τα προϊόντα 
της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Αμερικής. 

Ο Όμιλος Στηλμετ παρέχει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υπηρεσίες διοίκησης & οργάνωσης. 

H International Trade εμπορεύεται τα προϊόντα του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο Βέλγιο και άλλες 
χώρες της κεντρικής Ευρώπης. 

Η Metal Agencies LTD λειτουργεί ως έμπορος - κεντρικός διανομέας του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στη 
Μεγάλη Βρετανία. 

Η TEPROMKC GMBH εμπορεύεται τα προϊόντα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Γερμανίας.  

Η Steelmet Romania εμπορεύεται τα προϊόντα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Ρουμανίας. 

Η Teka Systems A.E. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση διαφόρων βιομηχανικών κατασκευών για 
λογαριασμό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μηχανογράφησης, 
υποστήριξης και αναβάθμισης του SAP. 

Η Αναμετ Α.Ε. προμηθεύει την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με σημαντικές ποσότητες σκραπ χαλκού και 
ορείχαλκου. 

Η Βιεξαλ ΑΕ παρέχει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

Η Βιοχάλκο Α.Ε. ενοικιάζει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κτίρια και βιομηχανοστάσια. 

Η Genecos, καθώς και η θυγατρική της Reynolds Cuivre εμπορεύονται τα προϊόντα της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και την αντιπροσωπεύουν στην αγορά της Γαλλίας. 

Η ETEM BG αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μπιγιέτες αλουμινίου και με την σειρά της πουλάει 
σκράπ αλουμινίου από την παραγωγική της διαδικασία στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.  

Η UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έτοιμα προϊόντα 
αλουμινίου και τα διανέμει στο εξωτερικό. 

Η ETEM BG αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μπιγιέτες αλουμινίου και με την σειρά της πουλάει 
σκράπ αλουμινίου από την παραγωγική της διαδικασία στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. 

Η ETEM Aluminium Extrusions SA αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μπιγιέτες αλουμινίου και με την 
σειρά της πουλάει σκράπ αλουμινίου από την παραγωγική της διαδικασία στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. 

Η ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ενοικιάζει βιομηχανικές εγκαταστάσεις από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, αγοράζει 
μπιγιέτες αλουμινίου και με την σειρά της πουλάει σκράπ αλουμινίου από την παραγωγική της 
διαδικασία στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. 
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Συναλλαγές του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με Συνδεδεμένες Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

Εταιρεία Πωλήσεις Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Παγίων 

Αγορές Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΟΜΙΛΟΣ CENERGY 3.105 18.286 4.253 8.341 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ 16 6.790 173 1.463 
INTERNATIONAL TRADE 229.212 0 25.339 0 
METAL AGENCIES LTD 39.457 119 7.887 79 
TEPROMKC GMBH  57.763 1.646 15.055 307 
REYNOLDS  CUIVRE SA 29.111 239 13.091 112 
ΣΙΔΕΝΟΡ  3.193 43 3.494 23 
STEELMET ROMANIA SA 7.550 294 336 1.724 
ETEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5.771 1.122 17.664 39 
GENECOS SA 3.779 193 1.589 2 
ALURAME  SPA 132 1.036 0 509 
ANAMET ΑΕ 303 1.417 218 32 
ETEM Aluminium Extrusions SA 17.324 4.517 10.130 501 
ΕΤΕΜ BG SA 332 163 19.253 206 
VIANATT SA 59 0 38 0 
VIOHALCO SA - 0 265 0 
SOVEL SA 15.049 11 8.292 0 
ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ - 1.729 57 134 
ΒΙΕΝΕΡ ΑΕ 3 2.621 112 436 
ΣΙΔΜΑ ΑΕ 130 827 57 544 
TEKA SYSTEMS SA 18 6.213 458 4.758 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 17.963 4.172 4.705 1.770 
ΣΥΝΟΛΟ 430.272 51.439 132.465 20.981 

 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου: 
          

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αμοιβές Δ.Σ 713 162 

Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών  4.553 2.458 
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Ε. Μεταγενέστερα γεγονότα 

1. Την 1/7/2020 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΝΟΞΑΛ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά 2,0 εκατομμύρια ευρώ με καταβολή μετρητών, με αύξηση της 
ονομαστικής αξίας των υπαρχόντων μετοχών κατά 16 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό 
κεφάλαιο της «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.» ανέρχεται σε 4.505.256 ευρώ διαιρούμενο σε  125.146 
μετοχές ονομαστικής αξίας 36 ευρώ εκάστης. 

 
2. Την 14/7/2020 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού της NedZink B.V. με 

το ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να 
διατηρηθεί στο 50%. 

 

 
 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 

Δημήτριος 
Κυριακόπουλος 

 

Το Μέλος του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 

Σταύρος 
Βολουδάκης 

Το Μέλος του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 

Περικλής 
Σαπουντζής 

 



 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr  
 
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487     

 
 

 
 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
οικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές 
και ενοποιημένες καταστάσεις  αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του 
Ν.3556/2007.  
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 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 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 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 που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία 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 η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 



 
 

2 of 2 

 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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I. Ενδιάμεση Οικονομική Θέση  
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.: € '000 € '000  € '000 € '000 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια 6 842.457 813.265  574.920 543.612 
Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων  19.721 19.274  17.901 17.292 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 7 79.746 79.983  70.806 71.068 
Επενδύσεις σε ακίνητα  6.485 6.589  19.436 20.045 
Συμμετοχές σε θυγατρικές 8 - -  267.327 264.672 
Συμμετοχές σε συγγενείς 8 83.767 85.801  80.965 80.965 
Λοιπές συμμετοχές 8 3.662 3.611  1.733 1.682 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  888 1.167  - - 
Παράγωγα 12 84 1  84 1 
Λοιπές απαιτήσεις  2.621 2.629  2.391 2.374 

  1.039.431 1.012.320  1.035.563 1.001.710 
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα  486.073 469.952  301.844 300.058 
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις  257.686 215.700  218.479 195.619 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος  1.577 1.577  - - 
Παράγωγα 12 3.931 949  677 861 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  31.958 48.688  19.345 16.243 

  781.225 736.865  540.345 512.781 
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 14 536 4.495  - - 
Σύνολο ενεργητικού  1.821.192 1.753.680  1.575.908 1.514.491 

       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους       
Μετοχικό κεφάλαιο  146.344 146.344  146.344 146.344 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  65.030 65.030  65.030 65.030 
Αποθεματικά  309.176 305.261  315.549 315.592 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  222.015 230.553  193.999 200.460 
Κεφάλαιο αποδιδόμενο εις μετόχους της εταιρείας  742.565 747.188  720.922 727.427 
Δικαιώματα μειοψηφίας  13.631 14.084  - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  756.196 761.272  720.922 727.427 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια 9 468.380 440.374  396.570 361.663 
Υποχρεώσεις μίσθωσης 9 11.283 11.813  10.110 10.502 
Παράγωγα 12 800 12  789 12 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  55.080 58.783  45.912 48.950 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  18.249 17.929  12.947 12.776 
Επιχορηγήσεις  16.462 17.365  9.203 9.811 
Προβλέψεις 10 1.444 1.410  1.260 1.260 

  571.698 547.685  476.791 444.972 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  262.284 258.979  221.406 211.850 
Συμβατικές υποχρεώσεις  10.399 8.722  3.681 6.802 
Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος  17.486 13.099  14.546 12.087 
Δάνεια 9 194.913 158.595  131.188 107.005 
Υποχρεώσεις μίσθωσης 9 4.040 3.798  3.368 3.091 
Παράγωγα 12 4.014 1.369  3.896 1.147 
Προβλέψεις 10 162 162  110 110 

  493.298 444.723  378.195 342.093 
Σύνολο υποχρεώσεων  1.064.996 992.408  854.986 787.065 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.821.192 1.753.680  1.575.908 1.514.491 

 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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II. Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2020 30.06.2019 

 
30.06.2020 30.06.2019 

EUR  € '000 € '000  € '000 € '000 

Πωλήσεις  998.769 1.080.955  688.124 765.741 
Κόστος Πωληθέντων  (940.182) (1.005.004)  (649.299) (717.325) 

Μεικτό Κέρδος  58.587 75.951  38.825 48.416 
Λοιπά Έσοδα  6.705 5.581  5.011 5.059 
Έξοδα διάθεσης  (10.723) (10.953)  (6.011) (5.695) 
Έξοδα διοίκησης  (27.206) (23.160)  (19.112) (16.630) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων  (417) 149  (112) (41) 
Λοιπά Έξοδα  (5.604) (5.265)  (4.245) (3.044) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)  21.342 42.302  14.356 28.066 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  103 113  89 245 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (12.353) (13.321)  (9.273) (9.752) 
Έσοδα από μερίσματα  - 50  1.164 633 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (12.250) (13.158)  (8.020) (8.875) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  (215) 2.352  - - 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων  8.877 31.496  6.336 19.192 

 Φόρος εισοδήματος  (1.071) (11.640)  83 (8.156) 

Καθαρά κέρδη περιόδου  7.806 19.856  6.419 11.036 

       
       
Κατανεμημένα σε :       

Μετόχους της μητρικής  7.575 19.516  6.419 11.036 
Δικαιώματα μειοψηφίας  231 340  - - 

  7.806 19.856  6.419 11.036 

       
       

       

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 
για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)       

Βασικά και μειωμένα  0,0202 0,0520  0,0171 0,0294 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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III. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

  

 

30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
€ '000 € '000 € '000 € '000

Κέρδος / (ζημία) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7.806 19.856 6.419 11.036

Λοιπά στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος που δε θα μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε 
μελλοντικές περιόδους
Συμμετοχικοί τίτλοι μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων - καθαρή αλλαγή στην εύλογη αξία - (843) - (843)
Αναλογούν Φόρος - 236 - 236
Σύνολο - (607) - (607)

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που ενδέχεται να μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε 
μελλοντικές περιόδους
Συναλλαγματικές διαφορές (432) (179)

Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου - αποτελεσματική
83 (855) (2.484) (1.300)

Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου - μεταφορά στο 
αποτέλεσμα

1.011 2.760 292 2.730

Λοιπές κινήσεις (245) - - -
Αναλογούν φόρος 158 (458) 526 (421)
Σύνολο 575 1.268 (1.666) 1.008

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 575 661 (1.666) 401

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 8.381 20.517 4.753 11.437

Αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής 7.868 20.126 4.753 11.437
Δικαιούχους Μειοψηφίας 513 391
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 8.381 20.517 4.753 11.437

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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IV. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΟΜΙΛΟΣ
€ '000

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το Άρτιο

Αποθεματικό 
συνένωσης/απορρό
φησης επιχειρήσεων

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Συναλλαγματικές 
διαφορές ενοποίησης

Σύνολο
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 146.344 65.030 69.588 211.485 224.310 31 716.788 13.679 730.468
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου - - - - 19.516 - 19.516 340 19.856
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 789 - (179) 611 50 661
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 789 19.516 (179) 20.126 391 20.517

Συναλλαγές με τους Μετόχους
Μεταφορά αποθεματικών - - - 3.018 (2.950) - 68 (68) -
Διανομή Μερίσματος - - - - (11.257) - (11.257) - (11.257)
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - - 3.018 (14.207) - (11.189) (68) (11.257)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019 146.344 65.030 69.588 215.292 229.619 (148) 725.725 14.002 739.728

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 146.344 65.030 69.588 235.969 230.555 (295) 747.190 14.084 761.272
Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου - - - - 7.575 - 7.575 231 7.806
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 969 (245) (432) 292 282 574
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 969 7.330 (432) 7.867 513 8.381

Συναλλαγές με τους Μετόχους
Μεταφορά αποθεματικών - - - 3.377 (3.377) - - - -
Διανομή Μερίσματος - - - - (11.257) - (11.257) - (11.257)
Απόκτηση μειοψηφίας - - - - (1.234) - (1.234) (966) (2.200)
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - - 3.377 (15.868) - (12.491) (966) (13.457)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 146.344 65.030 69.588 240.315 222.017 (727) 742.566 13.631 756.196  

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
€ '000

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το Άρτιο

Αποθεματικό 
συνένωσης/απορρόφησης 

επιχειρήσεων

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 146.344 65.030 83.153 208.753 202.634 705.914
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης - - - - 11.036 11.036
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 401 - 401
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 401 11.036 11.437

Συναλλαγές με τους Μετόχους
Μεταφορά αποθεματικών - - - 2.367 (2.367) -
Διανομή Μερίσματος - - - - (11.257) (11.257)
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - - 2.367 (13.624) (11.257)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019 146.344 65.030 83.153 211.522 200.045 706.094

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 146.344 65.030 83.153 232.439 200.460 727.427
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης - - - - 6.419 6.419
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (1.666) - (1.666)
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - (1.666) 6.419 4.753

Συναλλαγές με τους Μετόχους
Μεταφορά αποθεματικών - - - 1.623 (1.623) -
Διανομή Μερίσματος - - - - (11.257) (11.257)
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - - 1.623 (12.881) (11.257)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 146.344 65.030 83.153 232.396 193.999 720.922  
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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V. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 
  € '000 € '000  € '000 € '000 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδος / (Ζημιές) μετά φόρου εισοδήματος  7.806 19.856  6.419 11.036 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:       
Φόρο  1.071 11.640  (84) 8.156 
Αποσβέσεις  30.744 27.833  20.298 18.131 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων   29.872 26.868  19.160 16.774 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων   1.173 1.376  786 1.048 
Αποσβέσεις άυλων παγίων  497 413  351 331 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  104 117  608 607 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (902) (942)  (607) (628) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  (103) (113)  (89) (245) 
Έσοδα από μερίσματα  - (50)  (1.164) (633) 
Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  214 (2.352)  - - 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  12.353 13.321  9.273 9.752 
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων  425 (25)  (66) (5) 
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ασώματων παγίων  - (1)  - (1) 
Απομείωση / (αντιλογισμός απομείωσης) ενσώματων παγίων  (4) -  - - 
Ζημιές από διαγραφές παγίων και επενδυτικών ακινήτων  890 -  860 - 
Λοιπές Προβλέψεις/(Αντιλογισμός προβλέψεων)  1.259 1.210  112 (783) 

  54.655 71.319  35.560 45.408 
       

Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων  (16.942) 6.320  (1.786) 31.829 
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων  (42.404) (42.972)  (22.972) (17.198) 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  16.858 31.742  19.050 19.602 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού  319 324  172 188 
(Μείωση) / Αύξηση συμβατικών υποχρεώσεων  1.677 (1.207)  (3.122) (1.649) 
  (40.491) (5.793)  (8.658) 32.773 

       
       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (12.837) (13.157)  (9.854) (8.990) 
Καταβλημένοι φόροι  (2.161) (718)  (2.161) (280) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (834) 51.651  14.887 68.911 

       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων  (60.523) (50.623)  (51.309) (42.813) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων  (44) (153)  (88) (91) 
Αγορές επενδυτικών ακινήτων  - (13)  - (13) 
Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων  258 144  71 109 
Έσοδα από πωλήσεις ασώματων παγίων  - 40  350 40 
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών συμμετοχών  - 39  - 39 
Μερίσματα εισπραχθέντα  56 206  201 206 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  90 97  89 94 
Αγορές συμμετοχών  (6.300) (1.268)  (6.300) (6.268) 
Αγορές λοιπών συμμετοχών  (77) -  (51) - 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (66.539) (51.531)  (57.040) (48.698) 

       
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους   (11.257) (11.257)  (11.257) (11.257) 
Δάνεια αναληφθέντα  114.501 58.535  90.774 32.695 
Αποπληρωμή δανεισμού  (50.176) (48.572)  (32.594) (41.598) 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων  (2.424) (1.755)  (1.667) (1.450) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  50.643 (3.050)  45.255 (21.609) 

       
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  (16.731) (2.930)  3.102 (1.396) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης  48.688 34.241  16.243 22.470 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος  της χρήσης  31.958 31.311  19.345 21.074 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 26 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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VI. Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30 Ιουνίου 2020 

1.  Σύσταση και Δραστηριότητες Ομίλου 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε από τη συγχώνευση 
δια απορροφήσεως της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΒΑΛ») από την 
εισηγμένη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (εφεξής «ΧΑΛΚΟΡ») με την  131569/30-11-2017 του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί ως τις 31.12.2200. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτελεί 
θυγατρική εταιρεία της Viohalco. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 
2836/06/B/86/48 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 303401000. 

H παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (εφεξής και η «οικονομική πληροφόρηση») της 
περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2020 περιλαμβάνουν την ατομική και ενοποιημένη Ενδιάμεση Συνοπτική 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (μαζί αναφερόμενες ως ο «Όμιλος»). Τα ονόματα των θυγατρικών 
και συνδεμένων εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 11 της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης.  

Οι Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Ομίλου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περιλαμβάνονται στις 
Ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της VIOHALCO SA/NV που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο 
EURONEXT του Βελγίου καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων 
χαλκού, κραμάτων χαλκού, αλουμινίου, κραμάτων αλουμινίου και ψευδαργύρου καθώς και άλλων μετάλλων και 
κραμάτων αυτών και κάθε τύπου προϊόντων τους. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία 
και την Ολλανδία. 

Ο αριθμός προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρεία 1.473 (31.12.2019: 1.475) και για τον 
Όμιλο 2.999 (31.12.2019: 2.997). 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Πύργος Αθηνών – Β’ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, ΤΚ 115 27. Τα κεντρικά γραφεία της 
Εταιρείας καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας είναι στο 62ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, ΤΚ 
320 11. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.elvalhalcor.com.  

2. Βάση Παρουσίασης της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
(α) Σημείωση συμμόρφωσης 

Η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύμφωνα µε το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («Δ.Λ.Π.») 34 σχετικά με την Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. 
Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις περιλαμβάνονται προκειμένου να εξηγήσουν γεγονότα και συναλλαγές που 
είναι σημαντικά για να αιτιολογήσουν τις αλλαγές στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου από τις 
τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές 
Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για πλήρεις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

Η παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 17η Σεπτεμβρίου 2020. 

Η παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση παρουσιάζεται σε Ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Τα ποσά που αναφέρονται στην Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση είναι σε χιλιάδες Ευρώ στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη χιλιάδα (τυχόν διαφορές στα σύνολα 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις). 

http://www.elvalhalcor.com/
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(β) Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η σύνταξη της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 
υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά 
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Για τη σύνταξη αυτής της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ακολουθήθηκαν οι 
ίδιες εκτιμήσεις και παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019. 

3.  Βασικές λογιστικές αρχές 
Η παρούσα Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές 
πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019 και οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτών, με εξαίρεση την 
εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι 
υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020: 
  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2020 ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» 

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. Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι, για να θεωρηθεί 
επιχείρηση, ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
μια εισροή και μια ουσιαστική διαδικασία που από κοινού συνεισφέρουν σημαντικά στην ικανότητά του να δημιουργεί 
εκροή. Τέλος εισάγει την δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης (η εξέτασης συγκέντρωσης) με την οποία απλουστεύεται η 
εκτίμηση του κατά πόσον ένα αποκτηθέν σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί επιχείρηση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» 

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. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να παρέχουν 
διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. 
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με 
τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι στο στάδιο της εξέτασης των επιδράσεων των ανωτέρων προτύπων και διερμηνιών, ωστόσο 
δεν αναμένεται από την υιοθέτηση των προτύπων σημαντική επίδραση. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Tροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Tροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, 
αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 
εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε 
δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020) 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την 
εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι 
μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για 
αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια 
συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται 
από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί 
επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια 
παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της 
εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα 
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, 
και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική 
Αναφορα που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία 
συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να 
αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 
δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της 
οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνιζει τη σημασία του όρου 
«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2022) 

 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε 
στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 
συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 
επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν 
χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 
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4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και αντιμετώπιση κινδύνων 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων – Πιστωτικός κίνδυνος από εμπορικές συναλλαγές 

Οι πολιτικές του Ομίλου ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την αντιστάθμιση και διαχείριση των κινδύνων 
παραμένουν ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019.  

5. Λειτουργικοί τομείς 

Η πληροφόρηση κατά τομέα, βασίζεται στην δομή της πληροφόρησης προς τη διοίκηση του Ομίλου και του 
συστήματος εσωτερικής αναφοράς. Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε κέντρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικές μονάδες που βασίζονται στη παραγωγή προϊόντων χαλκού και αλουμινίου. Ειδικότερα, έχει δύο 
λειτουργικούς τομείς προς παρουσίαση. Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: 

• Προϊόντα Αλουμινίου: ο τομέας Αλουμινίου παράγει και πουλάει μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων 
αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου 

• Προϊόντα Χαλκού: ο τομέας Χαλκού παράγει και πουλάει προϊόντα έλασης και διέλασης χαλκού και κραμάτων 
χαλκού 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται πληροφορίες για τα αποτελέσματα των αναφερόμενων κλάδων για την 
εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και 2019. 
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€ '000  
Αλουμίνιο Προϊόντα 

χαλκού Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2020     
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα  475.603 523.251 998.854 
Ενδοεταιρικές πωλήσεις  (58) (27) (85) 
Κόστος Πωληθέντων  (439.703) (500.479) (940.182) 
Μεικτό Κέρδος  35.842 22.745 58.587 
Λοιπά Έσοδα  3.016 3.689 6.705 
Έξοδα διάθεσης  (5.865) (4.857) (10.723) 
Έξοδα διοίκησης  (16.769) (10.437) (27.206) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων  (20) (397) (417) 
Λοιπά Έξοδα  (1.148) (4.456) (5.604) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)  15.056 6.286 21.342 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  35 68 103 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (5.620) (6.733) (12.353) 
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (5.585) (6.665) (12.250) 
Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  417 (632) (215) 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων  9.887 (1.010) 8.877 
 Φόρος εισοδήματος  (1.692) 621 (1.071) 
Καθαρά κέρδη περιόδου  8.195 (389) 7.806 

     
     

30.06.2020    
Σύνολο ενεργητικού 1.032.077 789.115 1.821.192 
Σύνολο υποχρεώσεων  611.013 453.984 1.064.996 

 

 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2020      

Επενδύσεις   
Αλουμίνιο Προϊόντα 

χαλκού Σύνολο 

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια   52.448 8.413 60.860 
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων   1.425 225 1.650 
Επενδύσεις σε άυλα πάγια   44 - 44 
Σύνολο   53.917 8.637 62.554 

         

 
  

Αλουμίνιο Προϊόντα 
χαλκού Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2020      
Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων   (19.744) (10.127) (29.872) 
Aποσβέσεις  δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων   (873) (301) (1.173) 
Αποσβέσεις άυλων παγίων    (206) (292) (497) 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα   (70) (34) (104) 
Σύνολο αποσβέσεων   (20.893) (10.753) (31.646) 
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€ '000 Αλουμίνιο Προϊόντα 
χαλκού Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2019    
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 535.949 545.099 1.081.047 
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (80) (13) (93) 
Κόστος Πωληθέντων (485.665) (519.339) (1.005.004) 
Μεικτό Κέρδος 50.204 25.747 75.951 
Λοιπά Έσοδα 3.091 2.490 5.581 
Έξοδα διάθεσης (6.029) (4.924) (10.953) 
Έξοδα διοίκησης (14.125) (9.035) (23.160) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων 29 120 149 
Λοιπά Έξοδα (2.235) (3.031) (5.265) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 30.935 11.367 42.302 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 15 98 113 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.046) (7.275) (13.321) 
Έσοδα από μερίσματα - 50 50 
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (6.031) (7.127) (13.158) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 357 1.996 2.352 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 25.261 6.236 31.496 
 Φόρος εισοδήματος (9.131) (2.509) (11.640) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου 16.129 3.727 19.856 

    
    

31.12.2019    
Σύνολο ενεργητικού 978.435 775.245 1.753.680 
Σύνολο υποχρεώσεων 536.607 455.801 992.408 

     
6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2019    

Επενδύσεις Αλουμίνιο Προϊόντα 
χαλκού Σύνολο 

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 64.940 8.799 73.739 
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 536 5.567 6.103 
Επενδύσεις σε άυλα πάγια 153 - 153 
Επενδύσεις σε ακίνητα 13 - 13 
Σύνολο 65.643 14.366 80.008 

       

 Αλουμίνιο Προϊόντα 
χαλκού Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2019    
Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (18.411) (8.397) (26.808) 
Aποσβέσεις  δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων (1.008) (429) (1.436) 
Αποσβέσεις άυλων παγίων  (224) (189) (413) 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα (70) (47) (117) 

Σύνολο αποσβέσεων (19.713) (9.062) (28.775) 
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Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

 € '000 € '000  € '000 € '000 

      
Ελλάδα 89.790 84.401  141.353 142.656 
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση & Ηνωμένο Βασίλειο 666.168 701.775  424.866 456.317 
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 88.524 91.353  45.968 43.409 
Ασία 64.915 65.782  25.152 25.897 
Αμερική 61.908 110.825  40.357 86.870 
Αφρική 24.307 22.050  8.483 7.973 
Ωκεανία 3.157 4.768  1.944 2.620 
Σύνολο 998.769 1.080.955  688.124 765.741 

 

 

6. Ενσώματα Πάγια 

Κατά την τρέχουσα περίοδο η κίνηση των παγίων απεικονίζεται στις σελίδες που ακολουθούν. 
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ΟΜΙΛΟΣ 

€ '000 
Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα και 

εξαρτήματα 
Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος        
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 103.194 205.641 921.678 19.808 24.364 170.816 1.445.503 

        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 - (95.286) (499.729) (15.427) (20.990) (806) (632.238) 

        
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 103.194 110.355 421.949 4.381 3.375 170.010 813.265 

 

Κόστος     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 103.194 205.641 921.678 19.808 24.364 170.816 1.445.503 
Συναλλαγματικές διαφορές - (1) - - - (9) (10) 
Προσθήκες  605 260 2.018 885 648 56.445 60.860 
Πωλήσεις - - (2.522) (117) (35) (305) (2.978) 
Καταστροφές/Διαγραφές - - (1.009) (120) - (27) (1.157) 
Αναταξινομήσεις 30 1.499 4.446 - 165 (6.357) (217) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 103.830 207.399 924.610 20.456 25.143 220.563 1.502.001 
        
        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 - (95.286) (499.729) (15.427) (20.990) (806) (632.238) 
Συναλλαγματικές διαφορές - (2) - - - - (2) 
Αποσβέσεις περιόδου - (5.724) (23.134) (412) (601) - (29.872) 
Πωλήσεις - - 2.156 111 28 - 2.296 
Καταστροφές/Διαγραφές - - 147 120 4 - 271 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 - (101.012) (520.560) (15.608) (21.558) (806) (659.544) 
     
     

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020 103.830 106.386 404.050 4.849 3.585 219.757 842.457 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

€ '000 
 

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος         
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  56.105 138.296 652.250 16.038 15.094 152.305 1.030.088 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  - (64.955) (395.072) (12.927) (13.395) (127) (486.477) 
 

 
       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019  56.105 73.341 257.177 3.111 1.699 152.178 543.612 

 

Κόστος        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 56.105 138.296 652.250 16.038 15.094 152.305 1.030.088 
Προσθήκες  110 223 1.605 885 421 48.421 51.665 
Πωλήσεις - - (16) (106) (35) (272) (428) 
Καταστροφές/Διαγραφές - - (980) (120) - (27) (1.127) 
Αναταξινομήσεις 30 122 342 - 61 (609) (52) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 56.245 138.642 653.201 16.697 15.542 199.818 1.080.145 
        
        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 - (64.955) (395.072) (12.927) (13.395) (127) (486.477) 
Αποσβέσεις περιόδου - (3.483) (15.000) (341) (336) - (19.160) 
Πωλήσεις - - 10 106 28 - 144 
Καταστροφές/Διαγραφές - - 147 120 - - 267 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 - (68.438) (409.916) (13.041) (13.703) (127) (505.226) 
        
        
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020 56.245 70.204 243.285 3.655 1.839 199.691 574.920 

 

Η γραμμή «Προσθήκες» περιλαμβάνει κεφαλαιοποίησης ποσού 1.780 χιλιάδων Ευρώ σχετιζόμενα με κόστη δανεισμού για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 
30.06.2020, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και επίπεδο Εταιρείας. 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 

ΟΜΙΛΟΣ 
 

      

€ '000 
 

Υπεραξία Έξοδα 
ανάπτυξης 

Σήματα 
και άδειες Λογισμικό Λοιπά Σύνολο 

Κόστος        
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  27.158 42 50.475 20.164 117 97.957 
 

 
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  - (42) (196) (17.659) (77) (17.973) 
 

 
      

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019  27.158 - 50.279 2.505 40 79.983 

        
        

Κόστος        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  27.158 42 50.475 20.164 117 97.957 
Προσθήκες  - - - 44 - 44 
Αναταξινομήσεις  - - - 217 - 217 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020  27.158 42 50.475 20.425 117 98.217 

  
      

  
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  - (42) (196) (17.659) (77) (17.973) 
Αποσβέσεις περιόδου  - - (37) (458) (2) (497) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020  - (42) (233) (18.116) (79) (18.470) 

  
      

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020  27.158 - 50.242 2.309 37 79.746 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ      

€ '000  
Υπεραξία Σήματα και 

άδειες Λογισμικό Σύνολο 

Κόστος      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  22.118 47.370 15.620 85.108 
      
Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  - (134) (13.905) (14.039) 
      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019  22.118 47.236 1.714 71.068 
 
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  22.118 47.370 15.620 85.108 
Προσθήκες  - - 88 88 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020  22.118 47.370 15.708 85.196 

      
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  - (134) (13.905) (14.039) 
Αποσβέσεις περιόδου  - (34) (317) (351) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020  - (168) (14.223) (14.390) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020  22.118 47.203 1.485 70.806 
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8. Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και Λοιπές Συμμετοχές  

Την 01.04.2020, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» απέκτησε, με αγορά, την κυριότητα 1.610.000 κοινών ονομαστικών 
μετοχών, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.», που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της, αντί τιμήματος 
ποσού 2,2 εκ. ευρώ. Μετά την προαναφερθείσα αγορά, η συμμετοχή της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» στο μετοχικό 
κεφάλαιο της «ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ.» ανέρχεται σε ποσοστό 75%. 

Στις 14.02.2020 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της ενοποιούμενης «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το ποσό των Ευρώ 455.500,00 με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα (45.550) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια.  
 

9. Δανεισμός – Μισθώσεις 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

  € '000 € '000  € '000 € '000 
Μακροπρόθεσμος       
Τραπεζικός Δανεισμός  172.043 168.328  106.984 98.265 
Ομολογιακά Δάνεια  296.337 272.046  289.585 263.398 
Υποχρεώσεις Μίσθωσης (πρώην χρηματοδοτικές)  7.718 8.996  7.718 8.996 
Υποχρεώσεις Μίσθωσης (πρώην λειτουργικές)  3.566 2.817  2.393 1.506 
Σύνολο  479.663 452.186  406.680 372.164 
 

 
     

Βραχυπρόθεσμος  
     

Τραπεζικός Δανεισμός  126.995 87.758  79.148 55.400 
Τρέχων κομμάτι Τραπεζικού Δανεισμού  23.327 19.437  14.674 11.778 
Ομολογιακά Δάνεια  44.591 51.400  37.366 39.826 
Υποχρεώσεις Μίσθωσης (πρώην χρηματοδοτικές)  2.567 2.376  2.567 2.376 
Υποχρεώσεις Μίσθωσης (πρώην λειτουργικές)  1.473 1.422  801 715 
Σύνολο  198.953 162.393  134.556 110.096 
 
 
  

  
 

  

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 
 

 € '000 € '000  € '000 € '000 
Μεταξύ 1 και  2 ετών  256.200 68.919  242.413 55.476 
Μεταξύ 2 και 5 ετών  165.056 325.602  116.533 280.218 
Πάνω από 5 έτη  58.407 57.666  47.734 36.471 
Σύνολο  479.663 452.186  406.680 372.164 

 

Την 13.05.2020, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού 
ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (ΕΥΡΩ 20.000.000) με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με σκοπό την 
χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών. Το δάνειο είναι 
διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης έως και δύο επιπλέον ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 
3156/2003 και του Ν. 4548/2018. 
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Την 30.06.2020, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού 
ύψους εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (ΕΥΡΩ 25.000.000) με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και την 
“NBG BANK MALTA LIMITED”, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. 
Το δάνειο είναι διάρκειας τριών ετών εξοφλητέο στην λήξη και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018. 

Την 14.07.2020 η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους οκτώ 
εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€8.800.000) με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το 
οποίο θα κατευθυνθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε 
ετών με δυνατότητα παράτασης δύο ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018. 

Για τη λήψη των τραπεζικών και ομολογιακών δανείων έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικής αξίας 663 
εκατομμυρίων Ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και 542 εκατομμυρίων Ευρώ σε επίπεδο Εταιρείας αντίστοιχα. 

 

10. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

Μέχρι και 30.06.2020 ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
ποσού 1,4 εκατομμυρίων Ευρώ και 1,2 εκατομμυρίων Ευρώ αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, υπάρχει ποσό για λοιπές 
προβλέψεις γενικών δαπανών της τάξεως 162 χιλιάδων ευρώ και 110 χιλιάδων ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και 
Εταιρείας αντίστοιχα. 

Δεν υπάρχουν άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του Ομίλου πέρα των ανωτέρω αναφερόμενων. 

 

11. Φορολογία 

Η ανάλυση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής : 

 
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

  € '000 € '000  € '000 € '000 
Τρέχων φόρος  (4.337) (11.448)  (2.459) (8.506) 
Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο)/Έσοδο  3.266 (192)  2.542 350 
Φόρος Έξοδο  (1.071) (11.640)  83 (8.156) 

 

Για τη χρήση του 2020 η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές όπως αναφέρονται ακολούθως έχουν υπαχθεί στον 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013, ο 
οποίος έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Οι εταιρείες του Ομίλου είναι ενδεχόμενα υπόχρεες για φόρους εισοδήματος λόγω ανέλεγκτων χρήσεων από 
τις φορολογικές αρχές. Οι προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 
10. Οι ανέλεγκτες αυτές χρήσεις και η μέθοδος ενοποίησης, έχουν ως εξής: 
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Επωνυμία εταιρίας 
Χώρα καταστατικής 

έδρας
Δραστηριότητα

Συμμετοχή
Άμεση

Συμμετοχή
Έμμεση

Μέθοδος ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες

Φορολ. Χρήσεις
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. - ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική - - - 2014-2019
FITCO Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2014-2019
SOFIA MED S.A. (1) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Βιομηχανική 89,56% 0,00% Ολική Ενοποίηση -
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 99,99% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2019
TECHOR Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2014-2019
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Μεταλλουργική Έρευνα 92,50% 0,00% Καθαρή Θέση 2010-2019 
ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Υπηρεσίες 26,67% 0,00% Καθαρή Θέση 2014-2019
ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Ενέργεια 41,32% 0,00% Καθαρή Θέση 2012-2019
CENERGY HOLDINGS S.A. (2) ΒΕΛΓΙΟ Συμμετοχών 25,16% 0,00% Καθαρή Θέση -
ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL TRADE S.A. (2) ΒΕΛΓΙΟ Εμπορία 29,97% 0,00% Καθαρή Θέση -
TECHOR PIPE SYSTEMS (3) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Βιομηχανική 0,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση -
HC ISITMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ Βιομηχανική 50,00% 0,00% Καθαρή Θέση -
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Υπηρεσίες 29,50% 0,00% Καθαρή Θέση 2014-2019
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.E. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2014-2019
ELVAL COLOUR A.E. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2013 & 2017,2018,2019
ΒΕΠΑΛ Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2013-2019
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2014-2019
ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 75,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2012-2019
ROULOC A.E. (4) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 0,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση 2016-2019
ELVAL  COLOUR IBERICA S.A. (4) ΙΣΠΑΝΙΑ Εμπορία 0,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση 2018-2019
UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εμπορία 50,00% 0,00% Καθαρή Θέση -
NEDZINK B.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ Βιομηχανική 50,00% 0,00% Καθαρή Θέση -
CABLEL WIRES Α.Ε (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2014-2019

(1) Θυγατρική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
(2) Θυγατρική της Viohalco SA
(3) Θυγατρική της Techor Α.E.
(4) Θυγατρική της Elval Colour A.E.  

12. Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα επίπεδα ιεράρχησης της εύλογης αξίας έχουν ορισθεί ως εξής: 

• Πρώτο Επίπεδο: Εντάσσονται οι συμμετοχές και τα χρηματιστηριακά παράγωγα τα οποία βασίζονται σε 
τιμές αγοράς. 

• Δεύτερο Επίπεδο: Εντάσσονται τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα τα οποία βασίζονται σε τιμές από 
μεσίτες. 

• Τρίτο Επίπεδο: Εντάσσονται οι μη εισηγμένες μετοχές. Προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρείας καθώς 
δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιπέδου 3 αφορούν συμμετοχές σε εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού με 
ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 20%. Οι συμμετοχές αυτές οι οποίες δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή και η 
εύλογη αξία τους δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης και υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης. 
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ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2019 
€ '000 Επιπέδου 1 Επιπέδου 2 Επιπέδου 3 Σύνολο 

Λοιπές Συμμετοχές - - 3.611 3.611 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 660 290 - 950 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (1.147) (234) - (1.381) 

     
 30.06.2020 
Λοιπές Συμμετοχές - - 3.662 3.662 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 3.601 413 - 4.014 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (4.641) (174) - (4.814) 

     
  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2019 
€ '000 Επιπέδου 1 Επιπέδου 2 Επιπέδου 3 Σύνολο 

Λοιπές Συμμετοχές - - 1.682 1.682 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 636 226 - 862 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (1.055) (104) - (1.159) 

     
 30.06.2020 
Λοιπές Συμμετοχές - - 1.733 1.733 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 575 186 - 761 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (4.562) (123) - (4.685) 

 
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του επιπέδου 1 αποτελούνται από συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης  στο ‘London Metal Exchange – LME’ για τα οποία υπάρχει αποτίμηση του χρηματιστηρίου για 
όλες τις μελλοντικές ημερομηνίες (prompt dates) στις οποίες γίνεται εκκαθάριση συμβολαίων. Οι αποτιμήσεις 
mark-to-market των συμβολαίων futures στηρίζονται στις «βραδινές αποτιμήσεις» (evening evaluations) του 
LME, όπως άλλωστε και οι αποτιμήσεις των counterparties στα συμβόλαια, πού είναι μεσίτες LME. Τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του επιπέδου 2 αποτελούνται από προθεσμιακά συμβόλαια 
συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης. Η αποτίμηση των συμβολαίων παρέχεται από τις 
αντισυμβαλλόμενες τράπεζες βάσει χρηματοοικονομικού μοντέλου αποτίμησης. 
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13.  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 

 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

€' 000 30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 
Πωλήσεις αγαθών       
Θυγατρικές - -  101.648 107.425 
Συγγενείς 386.451 421.061  267.871 320.932 
Κοινοπραξίες 67 57  67 57 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 42.340 29.194  41.469 28.264 
 428.858 450.312  411.055 456.677 
Πωλήσεις υπηρεσιών      
Θυγατρικές - -  3.221 3.445 
Συγγενείς 662 603  372 383 
Κοινοπραξίες - -  - - 
Μητρική - 96  - 96 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 697 876  640 854 
 1.359 1.575  4.233 4.776       
Πωλήσεις παγίων      
Θυγατρικές - -  9 31 
Συγγενείς - 1  - 1 
Κοινοπραξίες - -  - - 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 55 31  - 20 
 55 32  9 52       
Αγορές αγαθών       
Θυγατρικές - -  9.864 34.435 
Συγγενείς 17.808 7.129  4.374 4.913 
Κοινοπραξίες 13   13 - 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 8.737 14.000  7.903 13.638 
 26.558 21.129  22.154 52.986       
Αγορές  υπηρεσιών      
Θυγατρικές - -  18.937 17.456 
Συγγενείς 15.636 10.232  11.463 8.180 
Μητρική - 227  - 102 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 2.621 8.380  1.702 4.217 
 18.257 18.839  32.102 29.956       
Αγορές  παγίων      
Θυγατρικές - -  4.892 10 
Συγγενείς 1.006 1992  747 1.746 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 5.618 2.797  4.786 2.659 
 6.624 4.788  10.424 4.414 

 

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με 
τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεμένα μέρη. 
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Παροχές προς τη Διοίκηση 
 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
€' 000  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 

Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών & Δ.Σ στις δαπάνες προσωπικού  5.266 5.989  2.621 2.619 

  5.266 5.989  2.621 2.619 

 
 
Υπόλοιπα τέλους περιόδου και χρήσης αντίστοιχα που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων κλπ. 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
€' 000 30.06.2020 31.12.2019  30.06.2020 31.12.2019 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:      
Θυγατρικές - -  59.076 55.073 
Συγγενείς 70.588 53.510  45.592 39.084 
Κοινοπραξίες 41 -  41 - 
Μητρική 265 269  264 264 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 61.571 51.401  60.428 50.678 

 132.465 105.179  165.401 145.099 
      

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:      
      
Θυγατρικές - -  16.203 10.049 
Συγγενείς 14.153 9.309  7.041 7.599 
Κοινοπραξίες - -  - - 
Μητρική - 13  - - 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 6.827 7.374  5.451 5.240 

 20.981 16.697  28.695 22.888 
 
 

14. Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση 

Το ποσό αξίας 0,5 εκατομμυρίων Ευρώ αφορά την αξία μηχανολογικού εξοπλισμού η οποία αντιστοιχεί σε 
αναπόσβεστη αξία βιβλίων. Το εν λόγω πάγιο κατατάσσεται στον τομέα Χαλκού. Για τον εν λόγω εξοπλισμό 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του ΔΠΧΑ 5, δεδομένου ότι η Διοίκηση υλοποιεί σχέδιο για την 
πώλησή του η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020.  
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15. Μακροοικονομικό περιβάλλον 
 

Η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Η 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια 
του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα 
διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η 
επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών, επηρέασε 
αρνητικά τις φορτώσεις του Μαρτίου και Απριλίου με την πτώση σε βιομηχανικούς πελάτες δραστηριοποιούμενους 
κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές, να ανακόπτεται μερικώς από την αύξηση της ζήτησης στους 
κλάδους συσκευασίας τροφίμων και ποτών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2020, για την λήψη μέτρων και επιπρόσθετων 
μέσων ατομική προστασίας σύμφωνα με τις συστάσεις των επιτροπών υγείας, ο Όμιλος και η Εταιρεία, προέβησαν 
σε δαπάνες αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ και 1,3 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. 
 
Επιπρόσθετα, η επιβράδυνση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών αναμένεται να επιδράσει αρνητικά ένα 
αριθμό εταιρειών σε διάφορους κλάδους. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αύξησαν τα επίπεδα της πρόβλεψης για 
«Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων» για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ΔΠΧΑ 
9) ακολουθώντας την αύξηση των συντελεστών ρίσκου (risk factors), επηρεάζοντας αρνητικά τα εξαμηνιαία 
αποτελέσματα, ώστε να απεικονίζουν τις νέες βραχυπρόθεσμες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι πωλήσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ γίνονται σε εταιρίες με μακροχρόνιους εμπορικούς δεσμούς και 
παρουσία στις τοπικές αγορές και δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους σχετιζόμενους με το μακροοικονομικό 
περιβάλλον. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης για τα κύρια στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου και δεν 
προέκυψε ανάγκη απομείωσης. Παρ’ όλα αυτά,  η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς τις επιμέρους παραμέτρους και τις 
πιθανές  επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και 
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
Παρά τους περιορισμούς στην παγκόσμια οικονομία, η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων 
πραγματοποιήθηκε με μικρές καθυστερήσεις, και η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων παραγωγής εν μέσω της 
πανδημίας, εξασφάλισε πλεονέκτημα έναντι πολλών Ευρωπαίων ανταγωνιστών. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των 
βασικών πρώτων υλών ακολουθούν και καθορίζονται από τη διεθνή αγορά και δεν επηρεάζονται από την εγχώρια 
κατάσταση σε κάποια μεμονωμένη χώρα. Τα εκτεταμένα μέτρα όμως περιορισμού της κίνησης σε πολλές οικονομίες 
μείωσαν παροδικά την διαθεσιμότητα του σκραπ, ενώ διαταραχές παρατηρήθηκαν προσωρινά και στην διακίνηση 
των πρώτων υλών σε συγκεκριμένα κομβικά λιμάνια. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αντιμετώπισε αποτελεσματικά όποιες 
αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς διαθέτει πολλαπλές εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας πρώτων υλών, 
έδρασε δε έγκαιρα αυξάνοντας τα αποθέματα ασφαλείας σε καίρια υλικά. 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι την 12.03.2020, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής διαδικασία 
έρευνας για αντινταμπινγκ 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). Η 
προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ξεκίνησε σε απάντηση σχετικής αιτήσεως, η οποία υποβλήθηκε από τους 
εγχώριους παραγωγούς των ΗΠΑ, κατά των προαναφερόμενων δεκαοκτώ εξαγωγικών χωρών. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
συμμετέχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων 
αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της 
έρευνας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η έκδοση της προσωρινής απόφασης 
των αρχών αναμένεται για την 6η Οκτωβρίου του 2020. 
 



                          
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 

της 30 Ιουνίου 2020 

 

- 44 - 

 

16. EBITDA και a-EBITDA 

 

EBITDA: Αποτελεί το δείκτη κερδοφορίας της οντότητας προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων. 
Υπολογίζεται με αναμόρφωση των αποσβέσεων στο λειτουργικό κέρδος όπως αυτό αναφέρεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 

€ '000 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 
Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία)  21.342 42.302  14.356 28.066 
  Aναμορφώσεις για:      
 +   Αποσβέσεις παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα 29.975 26.985  19.768 17.381 

 +   Αποσβέσεις άϋλων παγίων 497 413  351 331 

 +   Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων 1.173 1.376  786 1.048 

 -   Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (902) (942)  (607) (628) 
EBITDA  52.085 70.134  34.653 46.197 

 

a – EBITDA: προσαρμοσμένο EBITDA αποτελεί το δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας της οντότητας αφού αναμορφωθεί 
για: 

• Αποτέλεσμα μετάλλου 

• Κόστη αναδιοργάνωσης 

• Ειδικά κόστη αδράνειας 

• Απομειώσεις και απαξιώσεις παγίου εξοπλισμού 

• Απομειώσεις και απαξιώσεις επενδύσεων 

• Κέρδη ή (ζημιές) πώληση παγίων και επενδύσεων αν συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά αποτελέσματα 

• Λοιπές απομειώσεις 

Για την περίοδο τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως:   
€ '000 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2020 30.06.2019  30.06.2020 30.06.2019 
EBITDA  52.085 70.134  34.653 46.197 

 Aναμορφώσεις για:      
 +   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο 12.709 8.344  5.770 5.712 

 +   Απομειώσεις Παγίων / - Κέρδη πώλησης παγίων 1.310 -  795 - 

       
a - EBITDA  66.105 78.479  41.218 51.910 

 

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών  716.475 804.410  444.809 521.327 

(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων  (724.396) (808.252)  (445.918) (522.865) 

(Γ) Aποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging  (4.789) (4.503)  (4.661) (4.174) 

(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μικτό Κέρδος   (12.709) (8.344)  (5.770) (5.712) 
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30.06.2020 30.06.2019
€ '000 € '000

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία) 15.056 30.935
Aναμορφώσεις για:
+   Αποσβέσεις 20.893 19.713
-  Αποσβέσεις επιχογηγήσεων (795) (834)

EBITDA 35.154 49.813

EBITDA 35.154 49.813
Aναμορφώσεις για:
+   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο 3.276 3.852
+   Απομειώσεις Παγίων / - Κέρδη πώλησης παγίων 466 -

a - EBITDA 38.896 53.665

30.06.2020 30.06.2019
€ '000 € '000

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών 258.059 306.326
(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων (256.965) (306.647)
(Γ) Aποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging (4.370) (3.531)
(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μικτό Κέρδος (3.276) (3.852)

30.06.2020 30.06.2019
€ '000 € '000

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία) 6.286 11.367
Aναμορφώσεις για:
+   Αποσβέσεις 10.753 9.062
-  Αποσβέσεις επιχογηγήσεων (108) (108)

EBITDA 16.931 20.321

EBITDA 16.931 20.321
Aναμορφώσεις για:
+   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο 9.433 4.492
+   Απομειώσεις Παγίων / - Κέρδη πώλησης παγίων 845 -

a - EBITDA 27.209 24.813

30.06.2020 30.06.2019
€ '000 € '000

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών 458.416 498.084
(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων (467.431) (501.604)
(Γ) Aποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging (418) (972)
(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μικτό Κέρδος (9.433) (4.492)

ΧΑΛΚΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΧΑΛΚΟΣ
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Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Όμιλος και η Εταιρεία, προέβησαν σε δαπάνες αξίας 1,7 
εκατομμυρίων ευρώ και 1,3 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Εάν δεν είχαν συμβεί τα έξοδα αυτά το a-EBITDA θα 
ανέρχονταν στις 67,8 εκατομμύρια ευρώ και 42,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

17. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού 

1. Την 1/7/2020 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΝΟΞΑΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά 2,0 
εκατομμύρια ευρώ με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχόντων 
μετοχών κατά 16 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.» ανέρχεται σε 
4.505.256 ευρώ διαιρούμενο σε  125.146 μετοχές ονομαστικής αξίας 36 ευρώ εκάστης. 

 
2. Την 14/7/2020 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού της NedZink B.V. με το ποσό 4 

εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να διατηρηθεί στο 50%. 
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