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Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(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 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, 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 2022 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, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Οι βεβαιούντες, 

 

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

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. 
Μέλος 
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Εξαμ

ηνιαία Έκθεση Διοικητικού  Συμβουλίου 

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 2022 (1.1.2022-
30.6.2022). 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 

Από τα τέλη του 2021, οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις απείλησαν να επιβραδύνουν τη δυναμική της ανάκαμψης 
του 2022, ωστόσο η ζήτηση στους περισσότερους κλάδους προϊόντων παρουσιάστηκε εξαιρετικά ισχυρή κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2022. Η επανέναρξη των οικονομιών, μετά την άρση των απαγορεύσεων λόγω πανδημίας, επηρέασε θετικά 
την ανάπτυξη τους κατά τη διάρκεια της περιόδου. Στον αντίποδα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επέτεινε τις 
ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, των βασικών εμπορευμάτων και των τροφίμων, ενώ ενέτεινε και τους 
περιορισμούς στην προσφορά πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Στα πλαίσια αυτά οι κυβερνήσεις λαμβάνουν νομισματικά μέτρα αντιμετώπισης και στήριξης των 
οικονομιών τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα αυστηρά νομισματικά μέτρα των κεντρικών τραπεζών για την 
αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και 
επιβραδύνουν την ανάπτυξη.1 

Οι τιμές των μετάλλων για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Η μέση τιμή του αλουμινίου κυμάνθηκε σε 2.817 Ευρώ ανά τόνο έναντι 1.864 Ευρώ ανά τόνο, ήτοι υψηλότερη 
κατά 51,1%, η μέση τιμή του χαλκού στα 8.922 ανά τόνο έναντι 7.544 Ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
ήτοι αύξηση 18,3%, και η μέση τιμή του ψευδαργύρου σημείωσε άνοδο 49,1% με μέση τιμή στα 3.502 Ευρώ ανά τόνο 
έναντι 2.349 Ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο όγκων, οι πωλήσεις των προϊόντων 
αλουμινίου ανήλθαν σε 197 χιλιάδες τόνους έναντι 176 χιλιάδων τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και οι 
πωλήσεις των προϊόντων χαλκού ανήλθαν συνολικά σε 102 χιλιάδες τόνους έναντι 97 χιλιάδων τόνων την αντίστοιχη 
περυσινή εξαμηνιαία περίοδο, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης. 

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2022 σε 1.959,7 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 1.343,9 εκατομμυρίων Ευρώ το εξάμηνο του 2021 αυξημένος κατά 45,9% 
οδηγούμενος από την προαναφερθείσα άνοδο των όγκων πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων καθώς και από τις 
αυξημένες τιμές κατεργασίας των προϊόντων. 

Συνεπεία των ανωτέρω τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 215,5 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 130,7 εκατομμύρια 
Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 απορροφώντας τις όποιες αρνητικές επιδράσεις από τις αυξήσεις των τιμών του 
φυσικού αερίου και της ενέργειας. Ανάλογη αύξηση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε κέρδη 206,2 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 
122,8 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση αυτή ακολούθησε την αύξηση των όγκων 
πωλήσεων και την θετική επίδραση από το αποτέλεσμα μετάλλου, το οποίο διαμορφώθηκε σε κέρδος 47,0 εκατομμύρια 
Ευρώ έναντι 41,4 εκατομμυρίων Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. 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 2022 σε 
κέρδη 159,6 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 85,2 εκατομμύρια Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 
87,2%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 171,9 εκατομμυρίων Ευρώ έναντι κέρδους 89,0 

1 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202205.en.html#toc10 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202205.en.html#toc10
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εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ακολουθώντας την προαναφερθείσα πορεία των αυξημένων 
όγκων και των τιμών των μετάλλων. 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε στα 18,5 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 14,4 εκατομμυρίων Ευρώ την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο επηρεαζόμενο κυρίως από τον υψηλό καθαρό δανεισμό, απόρροια του επενδυτικού 
προγράμματος και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης λόγω των αυξημένων τιμών των μετάλλων και του 
όγκου πωλήσεων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε 
κέρδη 153,5 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 97,9 εκατομμυρίων Ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021, έχοντας υπερκεράσει το 
έκτακτο κέρδος ύψους 22,2 εκατομμυρίων Ευρώ από την εταιρική πράξη της διανομής μερίσματος σε είδος των μετοχών 
της Cenergy Holdings, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα του 2021. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 119,1 εκατομμύρια Ευρώ έναντι κερδών 83,6 εκατομμύρια Ευρώ 
στο πρώτο εξάμηνο της περυσινής περιόδου, ήτοι 0,3174 Ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,2227 Ευρώ ανά μετοχή. 

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, τόσο οι αυξημένοι όγκοι πωλήσεων όσο και οι ανοδικές τιμές των μετάλλων και των 
τιμών κατεργασίας συντέλεσαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 58,4%. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.395,0 
εκατομμύρια Ευρώ έναντι 880,7 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα μεικτά κέρδη 
διαμορφώθηκαν στα 151,0 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 78,4 εκατομμυρίων Ευρώ για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε κέρδη 149,0 
εκατομμύρια Ευρώ έναντι 78,0 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Τα αναπροσαρμοσμένα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την λειτουργική κερδοφορία της 
Εταιρείας, αυξήθηκαν στα 112,1 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 55,1 εκατομμυρίων Ευρώ για τους έξι μήνες του 2021, 
οδηγούμενα από την αύξηση των όγκων των πωλήσεων και των τιμών κατεργασίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων 
ανήλθαν στα 128,9 εκατομμύρια Ευρώ, συγκρινόμενα με τα 78,8 εκατομμύρια Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
ήτοι αύξηση 63,6%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 105,5 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 70,2 
εκατομμυρίων Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές εκροές για επενδύσεις ύψους 97,5 
εκατομμυρίων Ευρώ περίπου, εκ των οποίων το ποσό των 83,3 εκατομμυρίων Ευρώ αφορούσε την μητρική, 2,1 
εκατομμύρια Ευρώ την θυγατρική Sofia Med στην Βουλγαρία, 1,8 εκατομμύρια Ευρώ τη θυγατρική Συμετάλ και 10,4 
εκατομμύρια Ευρώ από τις υπόλοιπες θυγατρικές.  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.05.2022, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της 
Εταιρείας, ποσού τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση του 2021, 
το οποίο και καταβλήθηκε στις 03.06.2022.  

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 περίοδο καθώς και τη 
συγκρίσιμη προηγούμενη χρήση έχουν ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ €'000 30.06.2022 31.12.2021 

Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.480.067 1,72 1.106.940 1,71 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 859.890 648.591 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000 30.06.2022 31.12.2021 

Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.079.664 1,74 765.522 1,70 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 621.646 450.655 
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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 τις 
30.06.2022 και τη χρήση του 2021 είχε ως ακολούθως: 

 

ΟΜΙΛΟΣ €'000  30.06.2022   31.12.2021 

Δανειακή Επιβάρυνση =  Ίδια Κεφάλαια 963.631 0,90   808.316 0,92 
Δανειακά Κεφάλαια 1.071.449   878.198 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022  31.12.2021 

Δανειακή Επιβάρυνση =  Ίδια Κεφάλαια 868.752 0,97  725.428 1,02 
Δανειακά Κεφάλαια 898.380  713.946 

 

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων: Αποτελεί μέτρηση της αποδοτικότητας των ιδίων και ξένων 
επενδεδυμένων κεφαλαίων και μετράται 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 τη κλειόμενη εξαμηνιαία περίοδο του 2022 καθώς και τη 
προηγούμενη χρήση τα μεγέθη για τον Όμιλο και την Εταιρεία είχαν ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ €'000  30.06.2022  31.12.2021 

Αποδοτικότητα 

Απασχολούμενων 

Κεφαλαίων =  

Κέρδη προ Φόρων και 

Χρημ/κων 

343.893 16,90%  59.421 3,52% 
Ίδια και Δανειακά Κεφάλαια 2.035.081  1.686.514 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022  31.12.2021 

Αποδοτικότητα 

Απασχολούμενων 

Κεφαλαίων = 

Κέρδη προ Φόρων και 

Χρημ/κων 

252.697 14,30%  98.554 6,85% 
Ίδια και Δανειακά Κεφάλαια 1.767.132  1.439.374 

 

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 κλειόμενη  περίοδο του 2022 και τη χρήση του 2021 έχει ως ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ €'000  30.06.2022  31.12.2021 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά Κέρδη 241.904 25,10%  113.915 14,09% 
Ίδια Κεφάλαια 963.631  808.316 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022  31.12.2021 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά Κέρδη 211.048 24,29%  88.245 12,16% 
Ίδια Κεφάλαια 868.752  725.428 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Σε συνέχεια της από 8.11.2021 έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου 250 εκ. ευρώ διαπραγματεύσιμου στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών στη κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος με ISIN: GRC281121BD8, ο Όμιλος ανέλαβε την 
υποχρέωση παρακολούθησης των κατωτέρω δεικτών σε ενοποιημένο επίπεδο. Για λόγους διαφάνειας και 
ομοιομορφίας παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα εταιρικά. 

Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς a-EBITDA: Αποτελεί δείκτη που δείχνει πόσα έτη θα χρειαστούν για την αποπληρωμή 
του Καθαρού Δανεισμού, εάν ο Καθαρός Δανεισμός και το a-EBITDA παραμείνουν σταθερά. Για την κλειόμενη 
εξαμηνιαία περίοδο του 2022 και το 2021 έχει ως ακολούθως: 
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ΟΜΙΛΟΣ €'000 30.06.2022 31.12.2021 

Καθαρός Δανεισμός / a-EBITDA 
1.048.750 

4,35 787.054 4,72 
241.196 166.835 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000 30.06.2022 31.12.2021 

Καθαρός Δανεισμός / a-EBITDA 
885.302 

5,19 656.703 5,78 
170.553 113.602 

Καθαρός Δανεισμός σημαίνει το άθροισμα των κονδυλίων «Δάνεια» και «Υποχρεώσεις Μίσθωσης» που εμφανίζονται 
στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, μειωμένο κατά το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα», όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ακολούθως παρουσιάζεται ο 
υπολογισμός του για τον Όμιλο και την Εταιρεία:  

ΟΜΙΛΟΣ €'000 30.06.2022 31.12.2021 

Καθαρός Δανεισμός Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Πλέον: Δάνεια 749.918 662.111 
Πλέον: Υποχρεώσεις Μίσθωσης 9.025 10.392 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Πλέον: Δάνεια 307.451 200.910 

Πλέον: Υποχρεώσεις Μίσθωσης 5.056 4.785 

(Μείον): Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα

(22.699) (91.144) 

= 1.048.750 787.054 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000 30.06.2022 31.12.2021 

Καθαρός Δανεισμός Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Πλέον: Δάνεια 677.795 599.191 
Πλέον: Υποχρεώσεις Μίσθωσης 4.995 6.543 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Πλέον: Δάνεια 211.991 104.801 

Πλέον: Υποχρεώσεις Μίσθωσης 3.599 3.412 

(Μείον): Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα

(13.078) (57.242) 

= 885.302 656.703 

O υπολογισμός του a-EBITDA για τους σκοπούς παρακολούθησης των δεικτών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 250 εκ. 
ευρώ διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το εξάμηνο υπολογίζεται για την περίοδο των δύο πλέον 
πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, ήτοι σημαίνει το κονδύλι για την τελευταία χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ-
1 + πλέον κονδύλι για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 20ΧΧ – μείον κονδύλι για την εξαμηνιαία περίοδο 
που έληξε 30 Ιουνίου 20ΧΧ-1. Ο υπολογισμός του a-EBITDA για την περίοδο έως 30.06.2022 έχει ως ακολούθως για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία:  
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ΟΜΙΛΟΣ €'000  30.06.2022 

a-EBITDA  Κονδύλι την 31.12.2021 166.835 

  πλέον: Κονδύλι την 30.06.2022 159.602 

  μείον: Κονδύλι την 30.06.2021 (85.241) 

  a-EBITDA = 241.196 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022 

a-EBITDA Κονδύλι την 31.12.2021 113.602 

  πλέον: Κονδύλι την 30.06.2022 112.070 

  μείον: Κονδύλι την 30.06.2021 (55.119) 

  a-EBITDA = 170.553 

 

Δείκτης Συνόλου Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια: Αποτελεί δείκτη που δείχνει την μόχλευση μιας οντότητας. Για την 
κλειόμενη περίοδο του 2022 και το 2021 έχει ως ακολούθως: 

 

ΟΜΙΛΟΣ €'000 
 

30.06.2022 
 

31.12.2021 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια 

Κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.732.042 1,80  1.422.425 1,76 
Ίδια Κεφάλαια 963.631  808.316 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000 
 

30.06.2022 
 

31.12.2021 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια 

Κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.394.818 1,61  1.137.342 1,57 
Ίδια Κεφάλαια 868.752  725.428 

 

Δείκτης a-ΕΒΙΤDΑ προς Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα: Αποτελεί δείκτη κάλυψης των χρηματοοικονομικών 
εξόδων. Ειδικότερα, Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα σημαίνει, το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα» μείον το 
κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα», όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για την 
κλειόμενη περίοδο του 2022 και το 2021 έχει ως ακολούθως: 

 

ΟΜΙΛΟΣ €'000 
 

30.06.2022 
 

31.12.2021 

a-EBITDA / Καθαρά Χρηματ/κά Έξοδα 241.196 6,88  166.835 5,38 
35.063  30.987 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022  31.12.2021 

a-EBITDA / Καθαρά Χρηματ/κά Έξοδα 170.553 6,12  113.602 4,74 
27.886  23.987 
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Όπου Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα: 

 

ΟΜΙΛΟΣ €'000  30.06.2022 31.12.2021 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 35.273 31.266 

 
 (Μείον): Χρηματοοικονομικά έσοδα (211) (279) 

 
 = 35.063 30.987 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022 31.12.2021 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 28.119 24.434 

 
 (Μείον): Χρηματοοικονομικά έσοδα (232) (446) 

 
 = 27.886 23.987 

  

O υπολογισμός των χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων για τους σκοπούς παρακολούθησης των δεικτών του 
Κοινού Ομολογιακού Δανείου 250 εκ. ευρώ διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το εξάμηνο 
υπολογίζεται για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, ήτοι σημαίνει το κονδύλι για την 
τελευταία χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ-1 + πλέον κονδύλι για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 
20ΧΧ – μείον κονδύλι για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 20ΧΧ-1. Ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικών 
εσόδων και εξόδων για την περίοδο έως 30.06.2022 έχει ως ακολούθως για τον Όμιλο και την Εταιρεία:  

 

ΟΜΙΛΟΣ €'000  30.06.2022 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Κονδύλι την 31.12.2021 31.266 

  πλέον: Κονδύλι την 30.06.2022 18.629 

  μείον: Κονδύλι την 30.06.2021 (14.621) 

  = 35.273 

  
 

  30.06.2022 

Χρηματοοικονομικά έσοδα Κονδύλι την 31.12.2021 (279) 

  πλέον: Κονδύλι την 30.06.2022 (141) 

  μείον: Κονδύλι την 30.06.2021 209 

  = (211) 

   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ €'000  30.06.2022 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Κονδύλι την 31.12.2021 24.434 

  πλέον: Κονδύλι την 30.06.2022 15.017 

  μείον: Κονδύλι την 30.06.2021 (11.333) 

  = 28.119 

   

  30.06.2022 

Χρηματοοικονομικά έσοδα Κονδύλι την 31.12.2021 (446) 

  πλέον: Κονδύλι την 30.06.2022 (183) 

  μείον: Κονδύλι την 30.06.2021 397 

  = (232) 

 

 

 

 

 



    ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

- 11 - 

 

 

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 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία)  171.946 88.975  126.348 54.801 

Aναμορφώσεις για:       
+   Αποσβέσεις παγίων στοιχείων   32.633 32.735  21.234 22.063 

+   Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων  1.606 1.236  839 808 

+   Αποσβέσεις άϋλων παγίων  572 520  343 308 

+   Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  223 68  798 607 

-   Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (773) (759)  (549) (556) 

       
EBITDA  206.207 122.776  149.105 78.031 

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 
 

€ '000  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

EBITDA  206.207 122.776  149.015 78.031 

Aναμορφώσεις για:       
+   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο  (46.993) (41.379)  (37.097) (24.316) 
+   Ζημιά από διαγραφές ή απομειώσεις παγίων  340 -  10 702 
- Κέρδος / + Ζημία από πώληση παγίων  48 1.539  143 (803) 
+ Δαπάνες για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19*  - 2.305  - 1.504        
a - EBITDA  159.602 85.240  112.070 55.119        
 
*Τα πρόσθετα κόστη του κορονοϊού που αναπροσαρμόστηκαν το 2021, αφορούν όλα τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν λόγω της επιδημίας του 

κορονοϊού. Τέτοιες δαπάνες αποδίδονται άμεσα στην έξαρση του κορωνοϊού και είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
πριν από το ξέσπασμα του και δεν αναμένεται να επαναληφθούν μόλις υποχωρήσει η κρίση και επέλθει η κανονικότητα, ενώ είναι σαφώς 
διαχωρισμένες από τις κανονικές λειτουργίες. Το 2022 αυτές οι δαπάνες έχουν ενσωματωθεί στο λειτουργικό κόστος και δεν πληρούν τον ορισμό του 
μη επαναλαμβανόμενου. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

 € '000 € '000  € '000 € '000 

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών 1.476.899 1.044.381  977.603 612.982 

(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων (1.429.060) (993.837)  (937.017) (588.228) 

(Γ) Αποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging (846) (9.165)  (3.489) (438) 

(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μεικτό Κέρδος 46.993 41.379  37.097 24.316 
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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. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η ΙΝΤERNATIONAL TRADE S.A. εμπορεύεται 
προϊόντα του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, με παράδοση απευθείας από τις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε πλειάδα τελικών πελατών που κανείς δεν ξεπερνά το 10%. Οι δε 
συναλλαγές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με την INTERNATIONAL TRADE, λαμβάνουν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις πρόνοιες των αρ. 99-101 του Ν.4548/2018.    

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 απαιτήσεών 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 ιδιότητά του, ο Όμιλος και η Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του ζητά, 
όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ. εγγυητικές επιστολές). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της αθέτησης, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θεωρεί ως «αθέτηση» την 
επέλευση ενός ή αμφοτέρων των ακόλουθων γεγονότων: α) Η Εταιρεία εκτιμά ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι πιθανό 
να εκπληρώσει πλήρως την υποχρέωσή του έναντι της Εταιρείας, εκτός αν η Εταιρεία προσφύγει σε μέτρα, όπως η 
ρευστοποίηση τυχόν παρασχεθείσας υπέρ της Εταιρείας εξασφάλισης. β) Ο αντισυμβαλλόμενος τελεί σε καθυστέρηση 
πληρωμής / εκπλήρωσης της παροχής του προς την Εταιρεία για διάστημα άνω των 30 ημερών (υπό τον όρο ότι δεν έχει 
επέλθει αλλαγή των όρων της πίστωσης με συμφωνία της Εταιρείας). Ειδικότερα, για καθυστερήσεις άνω των 30 ημερών, 
γίνεται ενημέρωση-αίτηση στην ασφαλιστική εταιρεία και κινούνται διαδικασίες είσπραξης, με βασική προϋπόθεση να 
μην υπάρχει εμπορικό claim. Διαγραφή διενεργείται μετά και την ολοκλήρωση των όποιων νομικών ενεργειών. 

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 
για 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. 
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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 2022, ο Όμιλος και η Εταιρεία διέθετε ποσό ύψους 22,7 
εκατομμυρίων Ευρώ και 13,1 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.   

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 τη 
τιμή του χαλκού, αλουμινίου και των λοιπών μετάλλων που χρησιμοποιεί και εμπεριέχονται στα προϊόντα του. 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 με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – futures – στο London Metal Exchange - LME 
και Commodity Forward Start Swaps (Title Transfer Facility - TTF) αντίστοιχα. Ο Όμιλος όμως δεν καλύπτει με πράξεις 
αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) όλο το βασικό απόθεμα λειτουργίας του με αποτέλεσμα τυχόν πτώση των τιμών 
μετάλλων να μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά του 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 τους σε κεφάλαια κίνησης μέσω 
τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τα αποτελέσματά τους με 
χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα 
επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία ενδέχεται να αναλάβουν δάνεια με σταθερά επιτόκια για την μείωση του επιτοκιακού κινδύνου 
όποτε κριθεί απαραίτητο. Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία προβαίνουν σε πράξεις αντιστάθμισης του κινδύνου των 
επιτοκίων με τη χρήση συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων (Interest rate swaps) κυμαινόμενου προς σταθερό για ένα 
κομμάτι του μακροπρόθεσμου δανεισμού τους. 

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 του 2022.  

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία βασίζουν τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις τους σε χρηματιστηριακές τιμές για τη τιμή του 
χαλκού, αλουμινίου και των λοιπών μετάλλων που χρησιμοποιούν και εμπεριέχονται στα προϊόντα τους και είναι σε 
θέση διακριτά να τιμολογούν τους πελάτες, αλλά και να προβαίνουν σε αγορές με τους προμηθευτές, αναφορικά με τις 
ποσότητες του μετάλλου που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, για κάθε πώληση προϊόντος ή άλλου 
είδους αποθέματος το οποίο εμπεριέχει μέταλλα, την στιγμή που συμφωνείται η τιμή LME με τους πελάτες τους, 
παίρνουν χρηματιστηριακά μια θέση αγοράς (long) στο LME για την αντίστοιχη εμπεριεχόμενη ποσότητα 
χρησιμοποιώντας παράγωγα, και για κάθε παραγγελία φυσικού αποθέματος πρώτων υλών με προμηθευτές, την στιγμή 
που συμφωνείται η τιμή LME με τους προμηθευτές, παίρνουν χρηματιστηριακά μια θέση πώλησης (short) στο LME για 
την αντίστοιχη ποσότητα χρησιμοποιώντας παράγωγα, όπου και εάν οι ημερήσιες αγορές και πωλήσεις αυτές δεν 
δύνανται να αντισταθμιστούν μεταξύ τους (back-to-back). Έτσι ο Όμιλος και η Εταιρεία καλύπτουν με πράξεις 
αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών (cash-flow hedging), τις αγορές και τις πωλήσεις, εξασφαλίζοντας ότι η 
διακύμανση της τιμής των μετάλλων στις διεθνείς αγορές δεν θα επηρεάσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές και κατά 
συνέπεια την εύρυθμη, βιώσιμη και βέλτιστη λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Ειδικότερα, για την αντιστάθμιση ταμειακών ροών σχετιζόμενες με την αγορά του Φυσικού Αερίου ο Όμιλος και η 
Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (Commodity Forward Start Swaps) ώστε να 
αντισταθμίσει τον κίνδυνο της διακύμανσης τιμών φυσικού αερίου, που εμπεριέχεται σε συγκεκριμένες μελλοντικές 
αγορές φυσικού αερίου, από τις συνθήκες της αγοράς. Ο κίνδυνος από την διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου 
καλύπτεται με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (cash flow hedging) χρησιμοποιώντας συμβόλαια παραγώγων 
Commodity Forward Start Swaps που διαπραγματεύονται επί του χρηματιστηριακού δείκτη Title Transfer Facility (TTF). 
Συγκεκριμένα,  η Εταιρεία προβαίνει σε χρηματιστηριακή θέση αγοράς (long) προκαθορισμένων ποσοτήτων φυσικού 
αερίου που θα αναλωθούν σε μελλοντική παραγωγή προϊόντων για τα οποία υπάρχει δέσμευση πώλησης σε 
καθορισμένη τιμή. Με την έναρξη της αντισταθμιστικής συναλλαγής, ο Όμιλος και η Εταιρεία τεκμηριώνει την 
αντισταθμιζόμενη σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης αναφορικά με τη 
διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική ανάληψης μελλοντικών συναλλαγών φυσικού αερίου. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
τεκμηριώνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης όσον αφορά τον συμψηφισμό των μεταβολών 
στην εύλογη αξία ή των ταμιακών ροών των αντισταθμιζόμενων στοιχείων, τόσο κατά την έναρξη της αντισταθμιστικής 
σχέσης όσο και σε συνεχιζόμενη βάση. 
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Τέλος, ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούνε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση των 
ταμειακών τους ροών από τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων αναφοράς, ως κομμάτι της στρατηγικής διαχείρισης 
του κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος και η Εταιρεία προχωράνε σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων κυμαινόμενου 
σε σταθερό (Interest rate swaps floating to fixed rate), για μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού τους. Οι συμφωνίες 
ανταλλαγής επιτοκίων που ορίζονται ως αντισταθμίσεις ταμειακών ροών περιλαμβάνουν τη λήψη ποσών κυμαινόμενου 
επιτοκίου από έναν αντισυμβαλλόμενο σε αντάλλαγμα για την Εταιρεία και τον Όμιλο πραγματοποίησης πληρωμών 
σταθερού επιτοκίου κατά τη διάρκεια ισχύος των συμφωνιών αυτών χωρίς ανταλλαγή του υποκείμενου ποσού των 
χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οποιαδήποτε μεταβολή του αντισταθμιζόμενου 
στοιχείου να επιφέρει ίση αλλά αντίθετη μεταβολή στις ταμειακές ροές του μέσου αντιστάθμισης. O Όμιλος τεκμηριώνει 
την ύπαρξη οικονομικής σχέσης μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης βασιζόμενο στα 
επιτόκια αναφοράς, τις χρονικές περιόδους, τις ημερομηνίες λήξης και τις ονομαστικές αξίες. 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Covid 19 

H παγκόσμια διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον του Κορονοϊού επηρέασε την οικονομική και κοινωνική ζωή κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα αυξημένα κρούσματα και τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν κυρίως 
στη Κίνα, ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα για ανάπτυξη κατά τους πρώτους μήνες της περιόδου. Τα αυξημένα 
ποσοστά εμβολιασμού και οι άρσεις σε μέτρα αντιμετώπισης κυρίως τον Μάιο και τον Ιούνιο βοήθησαν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα για ανάπτυξη στο μέλλον. 
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και οι θυγατρικές της συνέχισαν να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της πανδημίας, έχοντας ως 
προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών τους, 
έλαβαν μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνεχή λειτουργία της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις 
σύμφωνα με τις συστάσεις των αρχών υγείας και των διεθνών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εφαρμογή κυρώσεων διεθνώς ενέτεινε την οικονομική αβεβαιότητα  
παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα επιτείνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία έχει αξιολογήσει τις  επιπτώσεις και τους κινδύνους και εκτιμά ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί ουσιωδώς από 
τις παραπάνω εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις προς τη Ρωσία και την Ουκρανία αντιπροσωπεύουν το 0,4% και 
0,3% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρεί 
σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που μπορεί να δημιουργηθούν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τέλος, σε ότι αφορά τη θυγατρική εμπορική εταιρεία του Ομίλου ETEM SYSTEMS LLC, η οποία εδρεύει στην 
Ουκρανία, η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της ανέρχονταν στις 30.06.2022 στα 232 χιλιάδες ευρώ, με τις πωλήσεις 
της για το πρώτο εξάμηνο του 2022 να διαμορφώνονται σε 35 χιλιάδες ευρώ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ευλόγως 
εκτιμάται ότι τα μεγέθη δεν δύναται να επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι 
αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Διοίκησης αποτυπώνονται και στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 

Γ. Εξέλιξη Δραστηριοτήτων Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 
 

Για το υπόλοιπο 2022, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες 
προσωρινές μεταβολές της ζήτησης, καθώς και στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας και της αύξησης των επιτοκίων 
αναφοράς από τις Κεντρικές Τράπεζες. Τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική της 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. 
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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 για την 
περίοδο έως την 30.06.2022:  

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 94.164  12.385  24.936  - 
SOFIA MED AD 34.128  16.367  17.831  81  
ELVAL COLOUR ΑΕ 23.211  502  20.426  - 
ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 8.399  5.219  34.822  - 
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 7.398  33  3.362  - 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ AE 5.668  - 6.095  199  
ETEM SCG DOO 427  3  168  - 
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 344  9.075  10.630  1  
ETEM BG SA 219  118  236  172  
CABLEL WIRES ΑΕ 191  340  2  45  
ETEM ALBANIA SA - - 25  - 
ELVIOK AE - - 554  - 
ETEM SYSTEMS SRL - 27  - 27  
TECHOR ΑΕ - 90  11  83  
ΒΕΠΑΛ ΑΕ (143) 19.680  - 16.439  

ΣΥΝΟΛΟ 174.008  63.840  119.099  17.047  

 

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

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πουλάει τελικά προϊόντα αλουμινίου στη ΒΙΟΜΑΛ τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη της και η 
ΒΙΟΜΑΛ 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 Α.Ε. 

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. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προσφέρει διοικητικές 
υπηρεσίες στην ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKH ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ. 

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

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

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 - 16.684  53  2.049  
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ 11  8.715  464  149  
INTERNATIONAL TRADE 329.223  - 57.924  - 
BRIDGNORTH LTD 32.785  953  21.965  - 
ETEM ALUMINIUM EXTRUSIONS SA 33.984  11.460  10.386  1.710  
ETEM Automotive Bulgaria SA - 1.524  - 303  
GENECOS SA 3.001  205  428  0  
METAL AGENCIES LTD 54.095  61  9.414  7  
NEDZINK B.V. 2.318  - 6.829  - 
REYNOLDS  CUIVRE SA 36.488  372  5.718  12  
SIDENOR INDUSTRIAL SA 417  39  2.332  0  
SIDMA SA (Associate) 244  1.166  163  414  
SOVEL SA 7.608  11  4.328  - 
STEELMET ROMANIA SA 11.590  203  2.323  10  
TEPROMKC GMBH 61.694  1.096  11.423  183  
UEHEM (Associate) 32.804  95  5.249  17  
VIENER SA - 2.857  748  336  
VIEXAL SA 1  2.242  - 211  
TEKA SYSTEMS SA - 5.774  - 1.908  
ALURAME  SPA - 1.004  - 215  
ΛΟΙΠΑ 931  2.863  1.548  1.486  

Grand Total 607.193  57.325  141.294  9.013  

 

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. αγοράζει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μη αξιοποιήσιμες ποσότητες σκράπ, και της παρέχει υπηρεσίες και 
μηχανήματα επεξεργασίας σκραπ. 

Η Βιεξαλ ΑΕ παρέχει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

Η Βιοχάλκο Α.Ε. ενοικιάζει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κτίρια και βιομηχανοστάσια. 
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Η Genecos, καθώς και η θυγατρική της Reynolds Cuivre εμπορεύονται τα προϊόντα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και την 
αντιπροσωπεύουν στην αγορά της Γαλλίας. 

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

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

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 

INTERNATIONAL TRADE 425.372  -  72.125  854  
BRIDGNORTH LTD 32.785  7.622  21.965  1.048  
ΟΜΙΛΟΣ CENERGY 4.376  41.206  2.120  7.728  
TEPROMKC GMBH 102.469  1.981  24.646  471  
METAL AGENCIES LTD 83.793  90  15.174  78  
REYNOLDS  CUIVRE SA 50.510  422  12.220  137  
ΒΙΕΝΕΡ ΑΕ - 14.744  1.430  2.706  
ETEM ALUMINIUM EXTRUSIONS SA 34.067  13.007  10.502  2.614  
UEHEM (Associate) 32.804  95  5.249  17  
STEELMET ROMANIA SA 16.920  338  3.533  81  
SOVEL ΑΕ 7.608  11  4.328  - 
GENECOS SA 3.272  286  428  46  
NEDZINK B.V. 2.318  - 6.863  19  
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 417  42  2.340  1  
ΣΙΔΜΑ ΑΕ 244  1.503  163  601  
ETEM Automotive Bulgaria SA 129  1.524  200  303  
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 106  1.112  10  683  
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ 17  8.927  898  356  
ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ 1  2.601  -  271  
ALURAME  SPA -  1.370  - 333  
TEKA SYSTEMS ΑΕ  - 7.362  399  3.229  
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 2.255  3.882  2.898  2.242  

ΣΥΝΟΛΟ 799.462  108.125  187.494  23.819  
 

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 2.048 981 

Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών  6.789 3.263 

Σύνολο 8.837 4.244 

 

Ως «ανώτατα διευθυντικά στελέχη» (εφεξής «Διευθυντικά Στελέχη») νοούνται τα στελέχη της Εταιρείας που κατά το 
οργανόγραμμα της Εταιρείας φέρουν τουλάχιστον τον βαθμό του Διευθυντή. 
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Ε. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Στις 19.07.2022 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού της κοινοπραξίας NedΖink BV, καταβάλλοντας 1,0 
εκατομμύριο ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό της στο 50%. 

 

 

 
 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Δημήτριος  

Κυριακόπουλος 

 

Το Μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Λάμπρος  

Βαρούχας 

Το Μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης  

Λώλος 

 



 

 
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr  

 

Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400 
Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880 

 Πάτρα: Όθωνος Αμαλίας 11 & Καρόλου 2Α (πρώην 28ης Οκτωβρίου) 262 23  
 
 

 

 

 
 
 
 
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 συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 
της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2022 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 of 2 

 
 
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. 
 
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, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι                           Σωκράτης Λεπτός – Μπούρτζη 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                           ΑΜ ΣΟΕΛ 41541 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΙΜΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 – 30.6.2022 
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I. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30.06.2022 31.12.2021 

 
30.06.2022 31.12.2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.: € '000 € '000  € '000 € '000 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώματα πάγια 6 1.010.894 967.684  727.568 685.581 
Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων  21.722 22.021  16.361 16.989 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 7 87.971 89.929  70.235 70.329 
Επενδύσεις σε ακίνητα 8 21.160 3.244  34.840 17.499 
Συμμετοχές σε θυγατρικές 9 - -  266.653 269.353 
Συμμετοχές σε συγγενείς 9 34.065 29.964  31.267 30.417 
Λοιπές συμμετοχές 9 4.332 4.231  4.289 4.189 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  1.767 1.679  - - 
Παράγωγα  29.089 -  29.089 - 
Λοιπές απαιτήσεις  4.608 5.048  3.603 2.890 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.215.607 1.123.801  1.183.906 1.097.248 
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα 10 968.216 697.605  631.946 436.739 
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις  432.181 298.321  377.412 260.504 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές απαιτήσεις  4.555 5.746  7.555 - 
Παράγωγα  52.415 14.125  49.673 11.037 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  22.699 91.144  13.078 57.242 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.480.067 1.106.941  1.079.664 765.522 
Σύνολο ενεργητικού  2.695.674 2.230.742  2.263.570 1.862.770 
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  344.515 291.419  338.807 287.424 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  388.742 286.426  318.570 226.629 
Κεφάλαιο αποδιδόμενο εις μετόχους της εταιρείας  944.632 789.219  868.752 725.428 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  19.000 19.098  - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  963.631 808.316  868.752 725.428 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Δάνεια 11 749.918 662.111  677.795 599.191 
Υποχρεώσεις μίσθωσης 11 9.025 10.392  4.995 6.543 
Παράγωγα  736 3.205  736 3.205 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  72.290 57.006  59.565 46.963 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  12.980 12.585  9.124 8.836 
Επιχορηγήσεις  15.110 15.233  9.145 9.044 
Προβλέψεις 12 1.608 1.608  1.411 1.411 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.485 11.695  10.400 11.495 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  872.152 773.835  773.172 686.687 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  482.370 412.266  358.575 319.647 
Συμβατικές υποχρεώσεις  11.192 9.267  3.751 4.562 
Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 12 41.960 18.093  33.741 15.685 
Δάνεια 11 307.451 200.910  211.991 104.801 
Υποχρεώσεις μίσθωσης 11 5.056 4.785  3.599 3.412 
Παράγωγα  11.699 3.108  9.879 2.439 
Προβλέψεις 12 162 162  110 110 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  859.890 648.591  621.646 450.655 
Σύνολο υποχρεώσεων  1.732.042 1.422.425  1.394.818 1.137.342 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  2.695.674 2.230.742  2.263.570 1.862.770 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 29 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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II. Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2022 30.06.2021 

 
30.06.2022 30.06.2021 

  € '000 € '000  € '000 € '000 

Πωλήσεις 5 1.959.699 1.343.916  1.394.958 880.703 

Κόστος Πωληθέντων  (1.744.164) (1.213.210)  (1.244.501) (802.259) 

Μεικτό Κέρδος  215.536 130.706  150.457 78.444 

Λοιπά Έσοδα  16.100 5.167  14.917 6.090 

Έξοδα διάθεσης  (17.032) (13.135)  (6.913) (5.700) 

Έξοδα διοίκησης  (28.663) (29.236)  (18.805) (20.397) 

Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών 
στοιχείων  

(1.038) 34  (914) 117 

Λοιπά Έξοδα  (12.957) (4.561)  (12.395) (3.754) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)  171.946 88.975  126.348 54.801 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  141 209  183 397 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (18.629) (14.621)  (15.017) (11.333) 

Έσοδα από μερίσματα  138 -  22.497 2.686 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (18.350) (14.412)  7.664 (8.249) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  1.805 1.154  - - 

Απομειώσεις Συμμετοχών 9 (1.867) -  (5.100) (341) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από διανομή σε είδος  - 22.157  - 32.603 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων  153.534 97.875  128.912 78.814 

 Φόρος εισοδήματος 12 (32.583) (12.076)  (23.388) (8.591) 

Καθαρά κέρδη περιόδου  120.952 85.799  105.524 70.223 

  
     

  
     

Κατανεμημένα σε :  
     

Μετόχους της μητρικής  119.111 83.572  105.524 70.223 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  1.841 2.227  - - 

  120.952 85.799  105.524 70.223 

       

       

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

Βασικά και μειωμένα  0,3174 0,2227  0,2812 0,1871 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 29 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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III. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

  

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

 € '000 € '000  € '000 € '000 

      
Καθαρά Κέρδη / (ζημιές) περιόδου 120.952 85.799  105.524 70.223 

      
Λοιπά στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν 
στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους      
Συμμετοχικοί τίτλοι μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων – 
καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία 

54 - 
 

54 - 

Αναλογoύν Φόρος (12) -  (12) - 

Σύνολο 42 -  42 - 

      
Λοιπά στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος που ενδέχεται να 
μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους       
Συναλλαγματικές διαφορές (80) 127  - - 

Κέρδος / (ζημιά) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου – αποτελεσματικό μέρος 

63.987 7.047 
 

67.777 8.154 

Κέρδος / (ζημιά) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου – μεταφορά στο αποτέλεσμα 

(2.858) 106 
 

(4.937) (1.227) 

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά εισοδήματα από συγγενείς 
επιχειρήσεις 

(76) (785) 
 

- - 

Αναλογoύν φόρος (13.610) (1.485)  (13.825) (1.482) 

Σύνολο 47.363 5.010  49.015 5.445 

      
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 47.404 5.010  49.057 5.445 

      
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 168.356 90.808  154.581 75.669 

      
Αποδιδόμενα σε:      
Μετόχους της μητρικής 166.642 88.543  154.581 75.669 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.714 2.265  - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 168.356 90.808  154.581 75.669 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 29 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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IV. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
€ '000 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
συνένωσης/ 

απορρόφησης 
επιχειρήσεων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
Εις Νέον 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές  

Ενοποίησης 
Σύνολο 

Μη 
Ελέγχουσες 
Συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

                   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 146.344 65.030 69.588 242.643 241.771 (1.440) 763.936 14.352 778.287 

Καθαρά Κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - - - 83.572 - 83.572 2.227 85.799 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 5.629 (785) 127 4.971 39 5.010 

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 5.629 82.787 127 88.543 2.265 90.808 
          

Συναλλαγές με τους μετόχους          

Μεταφορά αποθεματικών - - (23.444) 909 22.535 - - - - 

Διανομή μερίσματος - - - - (94.620) - (94.620) - (94.620) 
Μεταβολή σε δικαιώματα μη ελεγχουσών 
συμμετοχών 

- - - - - - - 2.255 2.255 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - (23.444) 909 (72.085) - (94.620) 2.255 (92.364) 
          

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021 146.344 65.030 46.144 249.181 252.473 (1.313) 757.858 18.872 776.730 
          

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022 146.344 65.030 46.144 246.847 286.426 (1.572) 789.219 19.098 808.317 

Καθαρά Κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - - - 119.111 - 119.111 1.841 120.952 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 47.645 (34) (80) 47.531 (127) 47.404 

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 47.645 119.077 (80) 166.642 1.714 168.356 
          

Συναλλαγές με τους μετόχους          

Απόκτηση μειοψηφίας - - - - 48 (21) 28 (1.020) (992) 
Μεταφορά αποθεματικών - - - 5.552 (5.552) - - - - 

Μερίσματα - - - - (11.257) - (11.257) (792) (12.049) 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - - 5.552 (16.760) (21) (11.229) (1.812) (13.041) 
          

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2022 146.344 65.030 46.144 300.044 388.742 (1.672) 944.632 19.000 963.632 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 29 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
€ '000 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικό 
συνένωσης/ 

απορρόφησης 
επιχειρήσεων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα Εις 
Νέον 

Σύνολο 

       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 146.344  65.030  83.153  235.892  204.078  734.497  

Καθαρά Κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - - - 70.223 70.223 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 5.445 - 5.445 

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 5.445 70.223 75.669 
       

Συναλλαγές με τους μετόχους       

Μεταφορά αποθεματικών - - (23.444) 618 22.826 - 

Διανομή μερίσματος - - - - (94.620) (94.620) 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - (23.444) 618 (71.794) (94.620) 
       

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021 146.344 65.030 59.709 241.955 202.507 715.547 

              

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022 146.344 65.030 49.843 237.581 226.630 725.428 

Καθαρά Κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - - - 105.524 105.524 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 49.015 42 49.057 

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων - - - 49.015 105.566 154.581 
       

Συναλλαγές με τους μετόχους       

Μεταφορά αποθεματικών - - - 2.368 (2.368) - 

Διανομή μερίσματος - - - - (11.257) (11.257) 

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους - - - 2.368 (13.625) (11.257) 
       

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2022 146.344 65.030 49.843 288.964 318.570 868.752 
 

 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 29 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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V. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες € '000 € '000  € '000 € '000 
Κέρδος / (Ζημιές) μετά φόρου εισοδήματος 120.952 85.799  105.524 70.223 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Φόρο 32.583 12.076  23.388 8.591 
Αποσβέσεις 34.260 33.800  22.666 23.230 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 32.633 32.735  21.234 22.063 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων 1.606 1.236  839 808 
Αποσβέσεις άυλων παγίων 572 520  343 308 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 223 68  798 607 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (773) (759)  (549) (556) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα (141) (209)  (183) (397) 

Έσοδα από μερίσματα (138) -  (22.497) (2.686) 
Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις (1.805) (1.154)  5.100 - 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18.629 14.621  15.017 11.333 
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων και διαγραφή παγίων  48 785  143 69 
(Αντιλογισμός) μη ταμειακής ροής από διανομή σε είδος  - (22.157)  - (32.603) 
Ζημιές από διαγραφές παγίων και επενδυτικών ακινήτων  340 754  10 702 
Λοιπές Προβλέψεις/(Αντιλογισμός προβλέψεων) 7.969 34  914 (648) 
 212.696 124.349  150.081 77.813 

Μεταβολές σε:      

Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (277.543) (105.553)  (195.207) (40.629) 
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων (144.535) (54.375)  (127.890) (19.470) 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 76.085 77.616  44.799 40.769 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 395 622  288 128 
(Μείωση) / Αύξηση συμβατικών υποχρεώσεων 1.925 3.266  (810) 641 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (130.977) 45.925  (128.740) (18.560) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (14.876) (13.190)  (12.169) (10.097) 
Καταβλημένοι φόροι (415) (371)  - (355) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (146.268) 32.364  (140.909) 48.801 
      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (79.376) (55.920)  (65.172) (39.683) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (250) (325)  (42) (98) 
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (18.139) -  (18.139) - 
Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.082 1.965  72 723 
Μερίσματα εισπραχθέντα 138 -  12.226 2.202 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 13 209  183 397 
Αγορές συμμετοχών (3.297) -  (3.296) (3.189) 
Καθαρή Εκροή ταμειακών διαθεσίμων λόγω εξαγορών  (992) (20.223)  - (22.800) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (100.822) (74.295)  (74.169) (62.448) 
      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους  (11.257) (9.381)  (11.257) (9.381) 
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας  (270) -  - - 
Δάνεια αναληφθέντα 244.379 98.675  211.251 62.731 
Αποπληρωμή δανεισμού (52.922) (27.426)  (27.493) (23.144) 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων (1.284) (1.990)  (1.588) (1.531) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 178.646 59.878  170.913 28.675 
      

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών (68.445) 17.948  (44.165) 15.028 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης 91.144 33.838  57.242 12.627 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος  της χρήσης 22.699 51.786  13.078 27.655 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 29 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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VI. Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 
2022 

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 30η Ιουνίου 2022 περιλαμβάνει την ατομική και ενοποιημένη Ενδιάμεση Συνοπτική 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (μαζί αναφερόμενες ως ο «Όμιλος»). Τα ονόματα των θυγατρικών 
και συνδεδεμένων εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 13 της παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

Η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Ομίλου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περιλαμβάνεται 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 Όμιλο 3.693 (30.06.2021: 3.417) και για την 
Εταιρεία 1.812 (30.06.2021: 1.537). 

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 31ης Δεκεμβρίου 2021. 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 13η Σεπτεμβρίου 2022. 

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 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

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 31ης Δεκεμβρίου 2021 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 1η Ιανουαρίου 2022: 
  

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 Ιανουαρίου 2022 ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών δεν αναμένεται να είναι σημαντική. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου εφαρμογής  

Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα 
έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»  

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.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο 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.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»  

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική 
Αναφορά 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.  
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020  

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 την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις 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 Τροποποιήσεις 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.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 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 αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου  
«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 
«Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές 
είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις 
λογιστικών πολιτικών.  

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των 
λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις 
αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις.  
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά 
την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως 
για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η τροποποίηση 
αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να 
βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 31ης Δεκεμβρίου 2021.  

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 
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Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται πληροφορίες για τα αποτελέσματα των αναφερόμενων κλάδων για την 
εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και 2021. 

 

€ '000  Αλουμίνιο Χαλκός Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2022     
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα  982.366 977.417 1.959.783 
Ενδοεταιρικές πωλήσεις  - (84) (84) 

Πωλήσεις σε τρίτα μέρη  982.366 977.333 1.959.699 

Κόστος Πωληθέντων  (820.666) (923.498) (1.744.164) 

Μεικτό Κέρδος  161.700 53.836 215.536 

Λοιπά Έσοδα  11.337 4.762 16.100 
Έξοδα διάθεσης  (11.557) (5.475) (17.032) 
Έξοδα διοίκησης  (17.775) (10.888) (28.663) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών 
στοιχείων  

(15) (1.023) (1.038) 

Λοιπά Έξοδα  (8.594) (4.362) (12.957) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)  135.097 36.850 171.946 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  33 108 141 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (11.505) (7.124) (18.629) 
Έσοδα από μερίσματα  - 138 138 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (11.472) (6.878) (18.350) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  824 981 1.805 
Απομειώσεις Συμμετοχών  (1.867) - (1.867) 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων  122.582 30.953 153.534 

 Φόρος εισοδήματος  (28.884) (3.699) (32.583) 

Καθαρά κέρδη περιόδου  93.698 27.254 120.952 

 

Σύνολο ενεργητικού  1.688.183 1.007.490 2.695.674 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.075.207 656.835 1.732.042 

 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2022      

Επενδύσεις   Αλουμίνιο Χαλκός Σύνολο 

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια   72.303 5.374 77.677 
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων   1.085 301 1.386 
Επενδύσεις σε άυλα πάγια   115 - 115 

Σύνολο   73.503 5.675 79.178 

         

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2022   Αλουμίνιο Χαλκός Σύνολο 

Αποσβέσεις      
Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων   (22.261) (10.372) (32.633) 
Aποσβέσεις  δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων   (1.275) (330) (1.606) 
Αποσβέσεις άυλων παγίων    (288) (284) (572) 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα   (191) (33) (223) 

Σύνολο αποσβέσεων   (24.014) (11.019) (35.033) 
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€ '000  Αλουμίνιο Χαλκός Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2021     
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα  604.634 739.777 1.344.410 
Ενδοεταιρικές πωλήσεις  (161) (334) (494) 
Πωλήσεις σε τρίτα μέρη  604.473 739.443 1.343.916 
Κόστος Πωληθέντων  (536.584) (676.627) (1.213.210) 

Μεικτό Κέρδος  67.889 62.817 130.706 

Λοιπά Έσοδα  3.581 1.585 5.167 
Έξοδα διάθεσης  (7.925) (5.210) (13.135) 
Έξοδα διοίκησης  (17.467) (11.768) (29.236) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών 
στοιχείων 

 
(54) 88 34 

Λοιπά Έξοδα  (1.666) (2.895) (4.561) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)  44.358 44.617 88.975 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  14 194 209 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (7.705) (6.915) (14.621) 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (7.691) (6.721) (14.412) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις  437 717 1.154 
Κέρδη/ (Ζημιές) από διανομή σε είδος  - 22.157 22.157 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων  37.103 60.771 97.875 

 Φόρος εισοδήματος  (8.554) (3.522) (12.076) 

Καθαρά κέρδη περιόδου  28.549 57.250 85.799 

     
31.12.2021     
Σύνολο ενεργητικού  1.365.790 864.951 2.230.742 
Σύνολο υποχρεώσεων  870.564 551.862 1.422.425 

      

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2021     

Επενδύσεις  Αλουμίνιο Χαλκός Σύνολο 

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια  54.257 7.820 62.077 
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων  778 261 1.039 
Επενδύσεις σε άυλα πάγια  102 58 160 

Σύνολο  55.137 8.139 63.276 

        
  Αλουμίνιο Χαλκός Σύνολο 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2021     
Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων  (22.105) (10.630) (32.735) 
Aποσβέσεις  δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων  (909) (328) (1.236) 
Αποσβέσεις άυλων παγίων   (209) (311) (520) 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  (35) (33) (68) 

Σύνολο αποσβέσεων  (23.258) (11.301) (34.560) 

 
Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 
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 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

 € '000 € '000  € '000 € '000 

      
Ελλάδα 155.697 114.733  244.369 183.548 

Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση 1.227.245 839.349  778.340 492.336 

Ηνωμένο Βασίλειο 133.835 68.689  101.445 42.457 

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 162.916 121.091  111.704 66.782 

Ασία 93.228 77.186  46.929 28.767 

Αμερική 148.718 86.541  90.576 51.691 

Αφρική 30.588 31.176  16.173 11.626 

Ωκεανία 7.472 5.151  5.422 3.496 

Σύνολο 1.959.699 1.343.916  1.394.958 880.703 

 

 

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 

Αξία        
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 116.739 271.391 1.136.129 22.238 29.396 152.062 1.727.955 

        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 - (123.225) (594.405) (17.160) (25.207) (274) (760.271) 

        
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 116.739 148.166 541.725 5.078 4.189 151.787 967.684 

        
Αξία        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 116.739 271.391 1.136.129 22.238 29.396 152.062 1.727.955 
Συναλλαγματικές διαφορές - - 1 - - - 1 
Προσθήκες  16.330 376 4.683 906 801 54.581 77.677 
Πωλήσεις - (1.148) (925) (26) (284) (8) (2.391) 
Καταστροφές/Διαγραφές - - (839) (47) (327) (33) (1.245) 
Αναταξινομήσεις - 1.149 11.494 20 276 (13.291) (353) 
Απώλεια ελέγχου ή πώληση θυγατρικής - - 251 - - (264) (13) 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022 133.068 271.769 1.150.794 23.092 29.861 193.047 1.801.631 
        
        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 - (123.225) (594.405) (17.160) (25.207) (274) (760.271) 

Συναλλαγματικές διαφορές - - (1) - - - (1) 
Αποσβέσεις περιόδου - (6.176) (25.122) (540) (795) - (32.633) 
Πωλήσεις - 517 438 24 282 - 1.262 
Καταστροφές/Διαγραφές - - 674 47 326 - 1.047 
Απομειώσεις - (9) (132) - - - (141) 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022 - (128.893) (618.547) (17.630) (25.394) (274) (790.738) 
        
        

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 133.068 142.876 532.247 5.462 4.468 192.773 1.010.894 
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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 2021  65.303 193.859 827.969 17.831 18.173 133.842 1.256.976 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021  - (83.562) (457.069) (14.461) (16.304) - (571.395) 

   
       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021  65.303 110.297 370.900 3.370 1.869 133.842 685.581 

Κόστος        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 65.303 193.859 827.969 17.831 18.173 133.842 1.256.976 

Προσθήκες  12.324 151 2.020 730 413 48.015 63.653 
Πωλήσεις - - (225) - (8) (8) (242) 
Αναταξινομήσεις - 290 675 - 68 (1.241) (207) 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022 77.627 194.300 830.438 18.561 18.647 180.607 1.320.180 
        
        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 - (83.562) (457.069) (14.461) (16.304) - (571.395) 

Αποσβέσεις περιόδου - (3.919) (16.463) (408) (444) - (21.234) 
Πωλήσεις - - 21 - 5 - 26 
Απομειώσεις - (9) - - - - (9) 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022 - (87.489) (473.510) (14.869) (16.743) - (592.612) 
        
        

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 77.627 106.811 356.928 3.692 1.904 180.607 727.568 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος απέκτησαν έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 30,2 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον φόρων, τελών, αμοιβών και λοιπών εξόδων, την κυριότητα, 
νομή και κατοχή ακινήτων (αγροτεμαχίων) στα Οινόφυτα δυνάμει των υπ’ αριθμ. 7285, 7286, 7287, 7288 και 7289 από 28.02.2022 συμβολαιογραφικών πράξεων 
αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων, οι οποίες μετεγράφησαν στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών στις 18.03.2022 η πρώτη και στις 08.04.2022 οι υπόλοιπες. Ποσό περίπου 
12,0 εκατομμυρίων ευρώ εμφανίζεται στο κονδύλι προσθήκες ενώ το υπόλοιπο έχει ταξινομηθεί ως επενδύσεις σε ακίνητα. Επιπρόσθετα, ποσό ύψους περίπου 
18,2 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά το νέο ψυχρό έλαστρο του τομέα έλασης αλουμινίου και έχει συμπεριληφθεί στο κονδύλι προσθήκες τόσο του Ομίλου όσο και 
της 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 2021  41.811 860 51.812 21.818 211 116.512 
 

 
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021  (5.524) (169) (621) (20.183) (86) (26.583) 
 

 
      

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2021  36.286 691 51.192 1.635 125 89.929 

        
Κόστος        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022  41.811 860 51.812 21.818 211 116.512 

Προσθήκες  - - - 115 - 115 
Πωλήσεις  - - - (70) - (70) 
Διαγραφές  - - - (6) - (6) 
Αναταξινομήσεις  - 16 - 350 - 366 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022  41.811 876 51.812 22.206 211 116.916 

  
      

  
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022  (5.524) (169) (621) (20.183) (86) (26.583) 
Αποσβέσεις περιόδου  - (44) (52) (466) (9) (572) 
Πωλήσεις  - - - 70 - 70 
Διαγραφές  - - - 6 - 6 
Απομειώσεις  (1.867) - - - - (1.867) 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022  (7.391) (213) (673) (20.573) (95) (28.945) 

        

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022  34.419 663 51.140 1.633 116 87.971 

 
 

Η γραμμή απομειώσεις αφορά ζημιά απομείωσης 1,8 εκατομμύριων ευρώ για τον Όμιλο για την περίοδο ως 
αποτέλεσμα των αναθεωρημένων προβλέψεων για τις εμπορικές θυγατρικές της ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.. 
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 9. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

    

€ '000  Υπεραξία Σήματα και άδειες Λογισμικό Σύνολο 

Κόστος      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021  22.118 47.370 16.501 85.989 
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021  - (268) (15.392) (15.660) 
      

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021  22.118 47.102 1.109 70.329 

 
Κόστος      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022  22.118 47.370 16.501 85.989 

Προσθήκες  - - 42 42 
Πωλήσεις  - - (70) (70) 
Αναταξινομήσεις  - - 207 207 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022  22.118 47.370 16.680 86.168 
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022  - (268) (15.392) (15.660) 
Αποσβέσεις περιόδου  - (37) (306) (343) 
Πωλήσεις  - - 70 70 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022  - (305) (15.628) (15.933) 
      

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022  22.118 47.065 1.053 70.235 

 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος απέκτησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 την κυριότητα, νομή και κατοχή αγροτεμαχίων 
στα Οινόφυτα έναντι τιμήματος περίπου 18,2 εκατομμυρίων ευρώ.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
συναλλαγή  παρατίθενται στη σημείωση 7. 

9. Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και Λοιπές Συμμετοχές  

 
Με την από 15.06.2022 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων 
Ανώνυμη Εταιρία» αποφασίστηκε η αγορά εκατό χιλιάδων (100.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της 
βουλγαρικής εταιρίας «ETEM BG S.A.», ήτοι 8% του μετοχικού κεφαλαίου της, από τη συνδεδεμένη εταιρία με την 
επωνυμία «ΕΤΕΜ Bulgaria S.A.» έναντι τιμήματος εννιακοσίων ενενήντα δυο χιλιάδων ογδόντα (992.080,00) Ευρώ. 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών 
Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ Bulgaria S.A.» θα ανέλθει στο 100%. Το αποτέλεσμα 
της συναλλαγής καθώς και οι μεταβολές στα δικαιώματα μειοψηφίας αποτυπώνονται στην ενοποιημένη κατάσταση 
μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων στη γραμμή Απόκτηση μειοψηφίας. 
 
Εντός του 2022 υλοποιήθηκαν αυξήσεις κεφαλαίου στη συνδεδεμένη εταιρεία NedΖink B.V., στις οποίες η 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε συνολικά με το ποσό των 3,25 εκατομμυρίων ευρώ διατηρώντας το μερίδιό της στο 50%. 
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία διενήργησαν έλεγχο απομείωσης στις συμμετοχές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές απεικονίζονται στις επικαιροποιημένες αναμενόμενες καθαρές ταμειακές ροές 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης. Σύμφωνα με αυτές, οι προβλέψεις για τις εμπορικές θυγατρικές της ΕΤΕΜ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναθεωρήθηκαν επί τα χείρω. Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν τα αναθεωρημένα 
στοιχεία όπως Risk-free rate: 1,0%, Market risk premium: 6,0%, Expected income tax rate: 10,0%, Levered beta: 1,37, 
WACC 8,5%, Growth rate (g): 1,6%. Η αρνητική επίδραση από την αναπροσαρμογή της αξίας της συμμετοχής 
επηρέασε τα αποτέλεσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. Αναφορικά με την Εταιρεία αναγνωρίστηκε ζημιά 
απομείωσης 2,7 εκατομμύριων ευρώ και συμπεριλαμβάνεται στη γραμμή «Απομειώσεις Συμμετοχών» της 
Ενδιάμεσης Εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30.06.2022. Σε ότι 
αφορά τα ενοποιημένα μεγέθη, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επανεκτίμησε τον Όμιλο ΕΤΕΜ εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
προαναφερθέντα νέα δεδομένα  και αναγνώρισε ζημιά απομείωσης ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η 
προαναφερθείσα απομείωση αφορά τη σχηματισθείσα υπεραξία της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 
(ΜΔΤΡ) του Ομίλου ΕΤΕΜ BG και συμπεριλαμβάνεται στη γραμμή «Απομειώσεις Συμμετοχών» της Ενδιάμεσης 
Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 
 
Σε ότι αφορά την εταιρεία NedΖink B.V, οι καθυστερήσεις στη λειτουργία του εξοπλισμού της, τα μειωμένα ποσοστά 
επάνδρωσης λόγω COVID που συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022, καθώς και οι νέες 
συνθήκες της αγοράς όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Διοίκησης, συντέλεσαν στην 
αναγνώριση ζημιάς απομείωσης περί τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ  για την Εταιρεία, η οποία περιλαμβάνεται στη 
γραμμή  «Απομειώσεις Συμμετοχών» της Ενδιάμεσης Εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 
  
Στις 30.03.2021, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέβαλε πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» και ως 
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» 
κατέστη μέτοχος της «ΕΤΕΜ Α.Ε.». Το αποτέλεσμα της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από την 01.04.2021. Για σκοπούς συγκρισιμότητας  τα αποτελέσμα του Ομίλου για τα συγκριτικά της 
αντίστοιχης περιόδου του 2021, ως αν η απόκτηση είχε γίνει από την 01.01.2021 παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 
 

1. Στην πρώτη στήλη τα στοιχεία αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΤΕΜ από 01.01.2021 μέχρι και τις ημερομηνίες 
απόκτησής τους, ήτοι την 31.03.2021. 

2. Στη δεύτερη στήλη τα στοιχεία αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΤΕΜ από 01.04.2021 μετά την ημερομηνία 
απόκτησης, ήτοι την 31.03.2021. 

3. Η τρίτη στήλη αποτελεί τα ενοποιημένα αποτελέσματα του υπόλοιπου Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. 
4. Η τέταρτη στήλη είναι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ως αν η απόκτηση είχε γίνει από την 

01.01.2021. 
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EUR 

Αποτέλεσμα Ομίλου 
ΕΤΕΜ μέχρι και την 

ημερομηνία 
συναλλαγής 

Αποτέλεσμα 
Ομίλου 

ΕΤΕΜ μετά 
την 

ημερομηνία 
συναλλαγής 

Αποτέλεσμα 
Ομίλου 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

Σύνολο 

Πωλήσεις 11.615 10.307 1.333.609 1.355.531 

Κόστος Πωληθέντων (9.814) (7.748) (1.205.462) (1.223.024) 

Μεικτό Κέρδος 1.801 2.559 128.147 132.507 

Λοιπά Έσοδα 119 163 5.004 5.286 

Έξοδα διάθεσης (2.026) (2.130) (11.005) (15.161) 

Έξοδα διοίκησης (1.013) (808) (28.428) (30.249) 

Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών 
στοιχείων 

(9) (7) 41 25 

Λοιπά Έξοδα (106) (245) (4.316) (4.667) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) (1.234) (468) 89.443 87.739 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 8 2 207 217 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (101) (131) (14.490) (14.722) 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (92) (129) (14.283) (14.504) 

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις - - 1.154 1.154 

Κέρδη/ (Ζημιές) από διανομή σε είδος  - - 22.157 22.157 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.327) (597) 98.471 96.548 

 Φόρος εισοδήματος 36 (16) (12.060) (12.040) 

Καθαρά κέρδη περιόδου (1.291) (613) 86.411 84.508 

10.  Αποθέματα 

 
Στις 30.06.2022 τα αποθέματα ανήλθαν στα 968,2 εκατομμύρια ευρώ (31.12.2021: 697,7 εκατομμύρια ευρώ) για τον 
Όμιλο και στα 631,9 εκατομμύρια ευρώ (31.12.2021: 436,7 εκατομμύρια ευρώ) για την εταιρεία. Η μεταβολή 
αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές των μετάλλων καθώς και στην αύξηση των αποθεμάτων σε ημιέτοιμα, λόγω 
της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας για το τομέα σωλήνων και κραμμάτων χαλκού της Εταιρείας, που 
επηρέασε τόσο τα μεγέθη του Ομίλου όσο και της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναγνωρίστηκε πρόβλεψη απομείωσης ύψους 7,8 εκατομμυρίων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου του 
Ομίλου και συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι «Κόστος Πωληθέντων» της ενδιάμεσης κατάστασης αποτελεσμάτων. 
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11.  Δανεισμός – Μισθώσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

  € '000 € '000  € '000 € '000 
Μακροπρόθεσμος       
Τραπεζικός Δανεισμός  141.040 111.534  81.501 62.489 
Ομολογιακά Δάνεια  608.877 550.577  596.294 536.702 
Υποχρεώσεις Μίσθωσης  9.025 10.392  4.995 6.543 

Σύνολο  758.942 672.504  682.790 605.734 
       

Βραχυπρόθεσμος  
     

Τραπεζικός Δανεισμός  191.646 92.264  113.461 10.328 
Τρέχων κομμάτι Τραπεζικού Δανεισμού  34.182 55.501  20.084 45.012 
Ομολογιακά Δάνεια  81.623 53.144  78.445 49.461 
Υποχρεώσεις Μίσθωσης  5.056 4.785  3.599 3.412 

Σύνολο  312.507 205.694  215.590 108.212 

       

Συνολικός Δανεισμός  1.071.449 878.198  898.380 713.946 

       
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 
 

 € '000 € '000  € '000 € '000 
Μεταξύ 1 και  2 ετών  117.670 103.512  95.567 84.610 
Μεταξύ 2 και 5 ετών  310.925 257.398  262.742 211.261 
Πάνω από 5 έτη  330.347 311.594  324.481 309.862 

Σύνολο  758.942 672.504  682.790 605.734 

 

Στις 08.04.2022, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», 
ύψους 75 εκ. ευρώ με διάρκεια έως δέκα (10) έτη. Τα κεφάλαια του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την 
χρηματοδότηση του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα. 

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υπέγραψε δύο κοινά ομολογιακά δάνεια. Το πρώτο 
συνολικού ύψους δεκαπέντε εκατ. ευρώ (€15.000.000) και διάρκειας δύο ετών με την «Τράπεζα Eurobank 
Aνώνυμη Εταιρεία», με σκοπό την χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών επιχειρηματικών αναγκών. Το 
δεύτερο συνολικού ύψους είκοσι εκατ. ευρώ (€20.000.000) και διάρκειας πέντε ετών με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Και τα δύο δάνεια εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018. 

Για τη λήψη των τραπεζικών και ομολογιακών δανείων έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικής αξίας 726 εκατ. 
Ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και 434 εκατομμυρίων Ευρώ σε επίπεδο Εταιρείας αντίστοιχα. 

12. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

Μέχρι και 30.06.2022 ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη 1,6 εκατομμυρίων Ευρώ και 1,4 
εκατομμυρίων Ευρώ εκ των οποίων 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. 
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13. Φορολογία 

Η ανάλυση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής : 

 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

  € '000 € '000  € '000 € '000 

Τρέχων φόρος  (31.008) (13.835)  (24.643) (11.636) 

Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο)/Έσοδο  (1.575) 1.759  1.254 3.046 

Φόρος Έξοδο  (32.583) (12.076)  (23.388) (8.591) 

Με το Ν.4799/2021 μειώθηκε ο συντελεστής φορολογίας σε 22% για τα εισοδήματα νομικών προσώπων του 
φορολογικού έτους 2021 και εφεξής. 

Για τη χρήση του 2021 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 για ορισμένες σε εξέλιξη. Για το τρέχον έτος 2022, η Εταιρεία και οι θυγατρικές θα 
υπαχθούν στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4174/2013. 

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: 

 

 

14. 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. 

Επωνυμία εταιρίας 
Χώρα καταστατικής 

έδρας
Δραστηριότητα

Συμμετοχή

Άμεση

Συμμετοχή

Έμμεση
Μέθοδος ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες

Φορολ. Χρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. - ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική - - - 2016 - 2021

SOFIA MED S.A. (1) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Βιομηχανική 89,56% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2015-2022

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2019-2021

TECHOR Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2016-2021

ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Μεταλλουργική Έρευνα 92,50% 0,00% Καθαρή Θέση 2010-2021

ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Υπηρεσίες 26,67% 0,00% Καθαρή Θέση 2016-2021

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. (2) ΕΛΛΑΔΑ Ενέργεια 41,32% 0,00% Καθαρή Θέση 2012-2021

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 2016-2021

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.E. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2016 - 2022

ELVAL COLOUR A.E. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2017-2021

ΒΕΠΑΛ Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2017-2022

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2016-2021

ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 75,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2016-2021

ROULOC A.E. (4) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 0,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση 2016 - 2022

ELVAL  COLOUR IBERICA S.A. (4) ΙΣΠΑΝΙΑ Εμπορία 0,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση -

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 2019-2021

ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (1) ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανική 80,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2017-2021

ETEM BG S.A. (5) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εμπορία 0,00% 80,00% Ολική Ενοποίηση 2019-2021

ETEM ALBANIA S.A. (6) ΑΛΒΑΝΙΑ Εμπορία 0,00% 80,00% Ολική Ενοποίηση 2011-2021

ETEM SCG DOO (6) ΣΕΡΒΙΑ Εμπορία 0,00% 80,00% Ολική Ενοποίηση 2013-2021

ETEM SYSTEMS LLC (6) ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εμπορία 0,00% 80,00% Ολική Ενοποίηση 2005-2021

ETEM SYSTEMS SRL (6) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εμπορία 0,00% 80,00% Ολική Ενοποίηση 2016-2021

ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε (1) ΕΛΛΑΔΑ Υπηρεσίες 100,00% 0,00% Ολική Ενοποίηση 2019-2021

(1) Θυγατρική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

(2) Θυγατρική της Viohalco SA

(3) Θυγατρική της Techor Α.E.

(4) Θυγατρική της Elval Colour A.E.

(5) Θυγατρική της ΕΤΕΜ Εμπορική Α.Ε.

(6) Θυγατρική της ETEM BG S.A.
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• 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. 

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2021 

€ '000 Επιπέδου 1 Επιπέδου 2 Επιπέδου 3 Σύνολο 
Λοιπές Συμμετοχές & λοιπές απαιτήσεις 3 - 9.972 9.975 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

6.065 8.060 - 14.125 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (2.053) (4.259) - (6.313) 
     

 30.06.2022 

Λοιπές Συμμετοχές & λοιπές απαιτήσεις 3 - 8.884 8.887 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

25.961 55.543 - 81.504 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 9.511 2.924 - 12.435 
     

     
 
 
 
 

    

     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2021 

€ '000 Επιπέδου 1 Επιπέδου 2 Επιπέδου 3 Σύνολο 
Λοιπές Συμμετοχές & λοιπές απαιτήσεις 3 - 12.932 12.935 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

3.050 7.986 - 11.037 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού (2.053) (3.591) - (5.644) 
     

 30.06.2022 

Λοιπές Συμμετοχές & λοιπές απαιτήσεις 3 - 11.840 11.843 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού 

23.305 55.457 - 78.762 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 8.546 2.069 - 10.615 
 
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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15.  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 

 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
€' 000 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Πωλήσεις αγαθών       

Θυγατρικές - -  170.209 116.500 
Συγγενείς 714.877 518.526  528.667 359.313 
Κοινοπραξίες 2.213 77  2.213 1 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 78.882 35.539  74.363 35.301 
 795.971 554.143  775.453 511.114 

 
 

     

Πωλήσεις υπηρεσιών      

Θυγατρικές - -  3.776 4.084 
Συγγενείς 386  598  345 405 
Κοινοπραξίες 106  192  106 90 
Μητρική - -  - - 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 2.255  709  1.462 355 
 2.747  1.499  5.688 4.934 
      
Πωλήσεις παγίων      

Θυγατρικές - -  23 151 
Συγγενείς - -  - - 
Κοινοπραξίες - 172  - 172 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 744  131  37 57 
 744  302  60 380 
      
Αγορές αγαθών       

Θυγατρικές - -  33.582 18.277 
Συγγενείς 78 37.512  6 11.673 
Κοινοπραξίες - -  - - 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 62.810 10.368  29.621 8.860 
 62.887 47.880  63.209 38.810 
      
Αγορές  υπηρεσιών      

Θυγατρικές - -  30.024 20.861 
Συγγενείς 31.751 18.955  17.635 12.719 
Κοινοπραξίες 285 -  285 - 
Μητρική 65 23  65 23 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 4.130 3.558  2.003 2.050 
 36.230 22.536  50.012 35.652 
      
Αγορές  παγίων      

Θυγατρικές - -  234 (318) 
Συγγενείς 815 254  620 917 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 8.192 4.982  7.090 2.592 
 9.007 5.236  7.944 3.191 

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  30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών & Δ.Σ στις δαπάνες προσωπικού  
8.837 7.054  4.243 2.950 

  
8.837 7.054  4.243 2.950 

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

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

€' 000 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 
     

Θυγατρικές - -  119.099 76.568 
Συγγενείς 135.714 32.771  93.690 53.786 
Κοινοπραξίες 6.863 5.857  6.829 5.778 
Μητρική 1 87.541  0 - 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 44.915 1  40.775 36.248 

 187.494 126.171  260.393 172.380 

      
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 
μέρη:      
      
Θυγατρικές - -  17.047 10.151 
Συγγενείς 6.501 9.066  2.094 4.864 
Κοινοπραξίες 87 269  67 249 
Μητρική 739 10.622  11 55 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 16.492 259  6.841 5.887 

 23.819 20.215  26.060 21.207 

16.  Μακροοικονομικό περιβάλλον 

 
Covid 19 

H παγκόσμια διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον του Κορονοϊού επηρέασε την οικονομική και κοινωνική ζωή κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα αυξημένα κρούσματα και τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν κυρίως 
στη Κίνα, ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα για ανάπτυξη κατά τους πρώτους μήνες της περιόδου. Τα αυξημένα 
ποσοστά εμβολιασμού και οι άρσεις σε μέτρα αντιμετώπισης κυρίως τον Μάιο και τον Ιούνιο βοήθησαν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα για ανάπτυξη στο 
μέλλον. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και οι θυγατρικές της συνέχισαν να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της πανδημίας, 
έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και 
συνεργατών τους, έλαβαν μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνεχή λειτουργία της παραγωγής με τις ελάχιστες 
δυνατόν επιπτώσεις σύμφωνα με τις συστάσεις των αρχών υγείας και των διεθνών πρωτοκόλλων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας., Για την λήψη μέτρων και επιπρόσθετων μέσων ατομικής προστασίας, ο Όμιλος και η 
Εταιρεία, προέβησαν σε δαπάνες που επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του εξαμήνου του 2022 αξίας 2,2 
εκατομμυρίων ευρώ και 1,7 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, έναντι δαπανών αξίας 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και 1,5 
εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα κατά το εξάμηνο του 2021.  
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Συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εφαρμογή κυρώσεων διεθνώς ενέτεινε την οικονομική αβεβαιότητα  
παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα επιτείνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο Όμιλος και 
η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τις  επιπτώσεις και τους κινδύνους και εκτιμά ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί ουσιωδώς 
από τις παραπάνω εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις προς τη Ρωσία και την Ουκρανία αντιπροσωπεύουν το 
0,4% και 0,3% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος και η 
Εταιρεία διατηρεί σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που μπορεί να 
δημιουργηθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, σε ότι αφορά τη θυγατρική εμπορική εταιρεία του Ομίλου ETEM 
SYSTEMS LLC, η οποία εδρεύει στην Ουκρανία, η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της ανέρχονταν στις 30.06.2022 
στα 232 χιλιάδες ευρώ, με τις πωλήσεις της για το πρώτο εξάμηνο του 2022 να διαμορφώνονται σε 35 χιλιάδες ευρώ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ευλόγως εκτιμάται ότι τα μεγέθη δεν δύναται να επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη του 
Ομίλου και της Εταιρείας. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Διοίκησης αποτυπώνονται και στη σημείωση 8 των 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 

17.  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. 

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία)  171.946 88.975  126.348 54.801 
  
Aναμορφώσεις για:      
+   Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 32.633 32.735  21.234 22.063 

+   Αποσβέσεις άϋλων παγίων 572 520  343 308 

+   Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων  1.606 1.236  839 808 

+   Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  223 68  798 607 

-   Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (773) (759)  (549) (556) 

EBITDA 
 206.207 122.776  149.015 78.031 

 

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:  
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€ '000 
 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

EBITDA  206.207 122.776  149.015 78.031 

 Aναμορφώσεις για:      

 +   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο (46.993) (41.379)  (37.097) (24.316) 

 +   Απομειώσεις Παγίων 340 754  10 702 

 -    Κέρδη / + Ζημία πώλησης παγίων 48 785  143 (803) 

 + Δαπάνες για αντιμετώπιση πανδημίας* - 2.305  - 1.504 

       
a - EBITDA  159.602 85.240  112.070 55.119 

 
*Τα πρόσθετα κόστη του κορονοϊού που αναπροσαρμόστηκαν το 2021, αφορούν όλα τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν λόγω της επιδημίας 

του κορονοϊού. Τέτοιες δαπάνες αποδίδονται άμεσα στην έξαρση του κορωνοϊού και είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις δαπάνες που  
πραγματοποιήθηκαν πριν από το ξέσπασμα του και δεν αναμένεται να επαναληφθούν μόλις υποχωρήσει η κρίση και επέλθει η κανονικότητα, ενώ 
είναι σαφώς διαχωρισμένες από τις κανονικές λειτουργίες. Το 2022 αυτές οι δαπάνες έχουν ενσωματωθεί στο λειτουργικό κόστος και δεν πληρούν 
τον ορισμό του μη επαναλαμβανόμενου. 

 

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών  1.476.899 1.044.381  977.603 612.982 
(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων  (1.429.060) (993.837)  (937.017) (588.228) 
(Γ) Aποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging  (846) (9.165)  (3.489) (438) 

(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μεικτό Κέρδος   46.993 41.379  37.097 24.316 

 
 
 
 
 

  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

  30.06.2022 30.06.2021 

  € '000 € '000 

  

  

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία)  135.097 44.358 

 Aναμορφώσεις για:   

 +   Αποσβέσεις 24.014 23.258 

 -  Αποσβέσεις επιχογηγήσεων (645) (669) 

EBITDA  158.466 66.947 

    
EBITDA  158.466 66.947 

 Aναμορφώσεις για:   

 +   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο (39.541) (12.893) 

 +   Ζημιά από διαγραφές παγίων 260 - 

 - Κέρδος / + Ζημία από πώληση παγίων (118) 825 

 + Δαπάνες για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19 - 1.360 

    
a - EBITDA  119.067 56.239 

    

    

  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

  30.06.2022 30.06.2021 

  
€ '000 € '000 

  

  

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών  593.687 352.567 

(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων  (555.945) (348.098) 
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(Γ) Aποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging   1.799 8.424 

(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μεικτό Κέρδος   39.541 12.893 

 

 

  ΧΑΛΚΟΣ 

  30.06.2022 30.06.2021 

  
€ '000 € '000 

  

  

Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία)  36.850 44.617 

 Αναμορφώσεις για:   

 +   Αποσβέσεις 11.019 11.301 

 -  Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (128) (90) 

EBITDA  47.741 55.828 

    
EBITDA  47.741 55.828 

 Αναμορφώσεις για:   

 +   Ζημιά  /  -   Κέρδος από μέταλλο (7.452) (28.487) 

 +   Ζημιά από διαγραφές ή απομειώσεις παγίων 80 - 

 - Κέρδος / + Ζημία από πώληση παγίων 166 714 

 + Δαπάνες για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19 - 946 

    
a - EBITDA  40.535 29.001 

 

 

  ΧΑΛΚΟΣ 

  30.06.2022 30.06.2021 

  
€ '000 € '000 

  

  

(Α) Αξία Μετάλλου στον Κύκλο Εργασιών  883.213 691.814 

(Β) Αξία Μετάλλου στο Κόστος Πωληθέντων  (873.115) (645.739) 

(Γ) Αποτέλεσμα από Συμβόλαια Hedging  (2.645) (17.589) 

(Α+β+Γ)   Αποτέλεσμα Μετάλλου στο Μεικτό Κέρδος   7.452 28.487 

18.  Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού 

 
Στις 19.07.2022  η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού της κοινοπραξίας NedΖink BV, καταβάλλοντας 
1,0 εκατομμύριο ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό της στο 50%. 
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Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 
250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 μέχρι και 30.06.2022  

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της υπ’ αριθμόν 
25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ’ αριθμόν 
8/754/14.04.2016 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες 
ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 
5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας («Κοινό Ομολογιακό Δάνειο») και την υπ’ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας 
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια 
προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού 
ομολογιακού δανείου» («Ενημερωτικό Δελτίο»), αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €250.000.000. Οι δαπάνες 
έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, αρχικώς εκτιμηθείσες σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 18, υπό 
Ενότητα Δ, Δ2) σε ποσό έως περίπου €6 εκ., ανήλθαν τελικά σε €4,4 εκ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα 
κεφάλαια. 

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων 
κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 16.11.2021. Σημειώνεται δε ότι οι εκδοθείσες 250.000 
κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 
Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 08.11.2021, η δε έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στην 
Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έλαβε χώρα στις 
17.11.2021. 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και τις από 28.06.2022 και 30.06.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα 
αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους €250 εκ. μείον ποσό ύψους €4,4 εκ., το οποίο αφορά σε δαπάνες έκδοσης, 
διατέθηκαν στο σύνολό τους έως τις 30.06.2022 ως εξής: 

 

Η διάθεση των κεφαλαίων κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από 17.11.2021 μέχρι και τις 30.06.2022, ανά κατηγορία 
επένδυσης/χρήσης με α/α 1 έως 4 του ανωτέρω πίνακα αφορά στην ταμειακή εκταμίευση και όχι στη λογιστικοποίηση 
του εξόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

1) Ως προς τη χρήση με α/α 1 του ανωτέρω πίνακα (νέες επενδύσεις σε ακίνητα για επέκταση δραστηριοτήτων), το 
αδιάθετο κατά την 31.12.2021 υπόλοιπο αντληθέντων κεφαλαίων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την εν λόγω 
χρήση, ποσού €30 εκ. (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 1 & στήλη IV), διατέθηκε και αναλώθηκε στο σύνολό του από 

Διατεθέντα 

κεφάλαια

Αδιάθετα 

κεφάλαια

Διατεθέντα 

κεφάλαια

Αδιάθετα 

κεφάλαια

Τροποποίηση διάθεσης 

διαφοράς μη 

πραγματοποιηθεισών 

δαπανών έκδοσης

Αδιάθετα 

κεφάλαια

Διατεθέντα 

κεφάλαια

Συνολικά 

διατεθέντα 

κεφάλαια

Αδιάθετα 

κεφάλαια

 από 17.11.2021 

έως και 

31.12.2021 

την 31.12.2021 

από 01.01.2022 

έως και 

28.06.2022 

την 28.06.2022
(απόφαση ΔΣ της 

28.06.2022)
την 28.06.2022

από 01.01.2022 

έως και 

30.06.2022 

από 17.11.2021 

έως και 

30.06.2022 

την 30.06.2022

(Ποσά σε € εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) (Ποσά σε €  εκ.) 

(Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) (IV) (V) (VI) (VΙΙ) (VIII) (IX) (Χ) (ΧI)

1
Νέες επενδύσεις σε ακίνητα για 

επέκταση δραστηριοτήτων 
30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0

2
Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο 

κίνησης 
60,0 59,8 0,2 0,0 0,2 +1,6 1,8 1,8 61,6 0,0

3
Μείωση Βραχυπρόθεσμου 

Δανεισμού 
154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,0 0,0

244,0 213,8 30,2 30,0 0,2 1,8 31,8 245,6 0,0

4 Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης 6,0 3,2 2,8 1,2 1,6 -1,6 0,0 1,2 4,4 0,0

250,0 217,0 33,0 31,2 1,8 1,8 33,0 250,0 0,0

Σύνολο 

Γενικό Σύνολο 

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων  
Α/Α 

Αντληθέντα 

Κεφάλαια 
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την Εταιρεία (βλ. ανωτέρω πίνακα σειρά υπ’ α/α 1 & στήλες V, VI, IX, Χ και ΧΙ) για την καταβολή  και εξόφληση ισόποσου 
μέρους του συνολικού τιμήματος, ποσού €29,0 εκ., πλέον φόρων, τελών, αμοιβών και λοιπών εξόδων, ποσού €1,2 εκ., 
δηλαδή συνολικού ποσού €30,2 εκ., απόκτησης από την Εταιρεία (δυνάμει των υπ’ αριθμ. 7285, 7286, 7287, 7288 και 
7289 από 28.02.2022 συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Μαρίνας Γεωργίου Καραγεώργη, οι οποίες μετεγράφησαν στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών στις 18.03.2022 η πρώτη και 
στις 01.04.2022 και 08.04.2022 οι υπόλοιπες) της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων (αγροτεμαχίων) και δη (α) 
γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 126.959,95 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων εμπορικών αποθηκών, 
και γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 141.708,66 τ.μ., (β) αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.044,71 τ.μ. (γ) 
αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.404,61 τ.μ., (δ) αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.090,85 τ.μ., και (ε) αγροτεμαχίου επιφάνειας 
4.394,39 τ.μ., κειμένων στα Οινόφυτα Βοιωτίας (στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ», της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος), όμορων – εγγύτατων με τα βιομηχανοστάσια της Εταιρείας. Η δε 
υπερβάλλουσα (πέραν του ποσού των €30 εκ. της ανωτέρω χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων του Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου) διαφορά του ανωτέρω συνολικού τιμήματος των €30,2 εκ., ύψους €0,2 εκ., καταβλήθηκε από 
την Εταιρεία από ίδια, πλην των αντληθέντων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, κεφάλαιά της. 

2) Ως προς τη χρήση με α/α 2 του ανωτέρω πίνακα, από το ποσό των €60 εκατ., διατέθηκε ποσό €59,8 εκατ. μέχρι 
τις 31.12.2021 σε καταβολές προμηθευτών για την προμήθεια α’ υλών των Εταιρείας (βλ. ανωτέρω πίνακα σειρά υπ’ 
α/α 2 & στήλη ΙΙΙ). Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, ύψους €0,2 εκ. 
(βλ. ανωτέρω πίνακα σειρά υπ’ α/α 2 & στήλη IV) πλέον ποσού ύψους €1,6 εκ., που αντιπροσωπεύει υπόλοιπο διαφοράς 
προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και αποφασίσθηκε με 
την από 28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να διατεθεί για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας 
σε κεφάλαιο κίνησης (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλη VΙΙ και σειρά υπ’ α/α 4 & στήλη VII), και συνολικά 
ποσό ύψους €1,8 εκ. (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλη VIII) διατέθηκε στο σύνολό του από την Εταιρεία για 
κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης έως και 30.06.2022 (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλες IX, Χ και ΧΙ). 
Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28.06.2022 αποφάσισε να διατεθεί 
το ανωτέρω ποσό ύψους €1,6 εκ. το αργότερο έως τις 31.12.2022 για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο 
κίνησης, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας και εκτιμώντας ότι η με τον τρόπο αυτό διάθεση του 
κονδυλίου του ανωτέρω ποσού θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον πλέον άμεσο και βέλτιστο τρόπο. 

3) Ως προς τη χρήση με α/α 3 του ανωτέρω πίνακα, το ποσό των €154 εκατ. διατέθηκε ολοσχερώς μέχρι τις 
31.12.2021 ως ακολούθως: 

i) ποσό €43 εκατ. στην «Τράπεζα EUROBANK Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991, 
1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, 
(για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», του Ενημερωτικού Δελτίου), 

ii) ποσό €56 εκατ. στην «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και 
25573101/28.7.2011 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών (για περισσότερες πληροφορίες 
βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», του Ενημερωτικού Δελτίου) και 

iii) ποσό €55 εκατ. στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 
0400107000/1003/11.3.1988, 9747084420/1.6.2011 και 0400071250/8.11.1977 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών 
(αλληλόχρεων) λογαριασμών, (βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», Ενημερωτικού Δελτίου). 

4) Ως προς τις αδιάθετες δαπάνες έκδοσης με α/α 4 του ανωτέρω πίνακα (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 4 & 
στήλη IV), ποσού ύψους €2,8 εκ. η διάθεσή τους έγινε ολοσχερώς ως εξής: 

i) Κατά το ποσό ύψους €1,2 εκ. για πραγματοποιηθείσες δαπάνες έκδοσης περιόδου από 01.01.2022 έως και 
28.06.2022 (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 4 & στήλες V και ΙΧ), και 

ii) κατά το ποσό ύψους €1,6 εκ. για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, κατόπιν της από 28.06.2022 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 4 & στήλη VI, σειρά υπ’ 
α/α 2 & στήλη VIΙ και σειρά υπ’ α/α 4 & στήλη VIΙ). Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό ύψους €1,8 
εκ. (βλ. ανωτέρω πίνακα, σειρά υπ’ α/α 2 & στήλες VI, IX, Χ και ΧΙ). Όπως αναφέρεται ανωτέρω στη σημείωση με 
α/α 2), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28.06.2022 αποφάσισε να διατεθεί το 
ανωτέρω ποσό ύψους €1,6 εκ. το αργότερο έως τις 31.12.2022 για κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο 
κίνησης, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας και εκτιμώντας ότι η με τον τρόπο αυτό διάθεση 
του κονδυλίου του ανωτέρω ποσού θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον πλέον άμεσο και βέλτιστο τρόπο. 

https://www.elvalhalcor.com/userfiles/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/PROSPECTUS-FOR-THE-PUBLIC-OFFERING-OF-BONDS-2021.pdf
https://www.elvalhalcor.com/userfiles/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/PROSPECTUS-FOR-THE-PUBLIC-OFFERING-OF-BONDS-2021.pdf
https://www.elvalhalcor.com/userfiles/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/PROSPECTUS-FOR-THE-PUBLIC-OFFERING-OF-BONDS-2021.pdf


    ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

- 52 - 

 

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων την 30.06.2022 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
διατυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι 
οριστική. 

Αθήνα, 30.06.2022 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής 
Κλάδου Χαλκού και Μέλος 

Δ.Σ. 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Κλάδου Αλουμινίου και  

Μέλος Δ.Σ. 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 
Ομίλου 

 

 

 

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΩΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ 

ΑΔΤ. AK 695653 ΑΔΤ. ΑΗ 131173 ΑΔΤ. ΑΒ 535203 ΑΔΤ. ΑΝ 659640 

   ΑΡ. ΑΔ. Α’ ΤΑΞΗΣ 20872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η Εταιρεία γνωστοποίησε στις 05.07.2022 την ολοκλήρωση της διάθεσης του συνόλου των αντληθέντων 
κεφαλαίων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου Ευρώ 250 εκατ. με ανακοίνωση μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εταιρικής ιστοσελίδας.» 



 

 
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr  

 

Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400 
Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880 

 Πάτρα: Όθωνος Αμαλίας 11 & Καρόλου 2Α (πρώην 28ης Οκτωβρίου) 262 23  
 
 

 

 

 
 
Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Έκθεση 
Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 
Ευρώ 250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 έως 30.06.2022» 
 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Σύμφωνα με την εντολή ανάθεσης που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες 
στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το 
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την «Έκθεση Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 
250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 έως 30.06.2022», από την έκδοση Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου, που διενεργήθηκε το 2021.  
 
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. 
Αναλάβαμε αυτήν την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (Δ.Π.Σ.Υ.) 
4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω 
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.   
 
Διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 
 

1. Εξετάσαμε εάν το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπονται από τις 
Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.4.2016 και 25/17.07.2008 του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 

2. Εξετάσαμε την συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό 
Δελτίο που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 8 Νοεμβρίου 2021. 
 

3. Εξετάσαμε εάν τα ποσά που αναφέρονται στην Έκθεση ως «Συνολικά διατεθέντα κεφάλαια 
από 17.11.2021έως και 30.06.2022»  συμφωνούν, ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης, με τα 
ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας.  
 

4. Εξετάσαμε εάν το αντληθέν ποσό από το Ομολογιακό Δάνειο κατά τη διάρκεια της περιόδου 
17.11.2021-30.06.2022 έχει διατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του, με βάση τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 8 Νοεμβρίου 2021 και την 
από 28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξετάζοντας τα 
δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.  

 
 
 
 
 



 
 

2 of 2 

Τα ευρήματα μας έχουν ως εξής: 
 

1. Το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπονται από τις Αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.4.2016 και 25/17.07.2008 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 

2. Το περιεχόμενο της Έκθεσης συμφωνεί με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που 
εκδόθηκε από την Εταιρεία την 8 Νοεμβρίου 2021. 
 

3. Το ποσά που αναφέρονται στην Έκθεση ως «Συνολικά διατεθέντα κεφάλαια από 
17.11.2021έως και 30.06.2022» συμφωνούν, ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης, με τα ποσά 
που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας. 
 

4. Επιβεβαιώσαμε ότι το αντληθέν ποσό από το Ομολογιακό Δάνειο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 17.11.2021-30.06.2022 έχει διατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του, 
με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 8 Νοεμβρίου 
2021 και την από 28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχοντας 
εξετάσει τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

 
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε 
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.  
 
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, 
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη της και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο 
πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η 
Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα 
στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στην ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2022, για την οποία εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 13 
Σεπτεμβρίου 2022. 
 
 

                                                                                                           Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 

 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφ. Κηφισίας 268, 
15232 Χαλάνδρι                                                                                             Σωκράτης Λεπτός – Μπούρτζη 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113,                                                                                                                    ΑΜ ΣΟΕΛ 41541 




