
 

 

 

 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
της 30ης Ιουνίου 2009 

(1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2009) 
 

Βάσει του Ν. 3556/2007 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

 

   

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΤ. ΑΕ 135393 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ 

ΑΔΤ. Φ 020251 

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ 

ΑΔΤ. ΑΗ 582570 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ 

ΑΔΤ. Χ 701209 

 

 

 

XAΛΚΟΡ Α.Ε. 
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2836/06/B/86/48 

Διεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β΄ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

της 30ης Ιουνίου 2009 
 

    - 1 -

Περιεχόμενα               Σελίδα 
Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου……………………………………………2  

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου………………………………………………………3  

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών………………………………………………12  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων……………………………………………………………….14  

Ισολογισμός.............................................................................................................................15 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος……...……………………………………………….16 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων……………………………………………….17   

Κατάσταση Ταμειακών Ροών………………………………………………………………18   

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων…………………………………………19  

Στοιχεία και Πληροφορίες…………………………………………………………………..29  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

της 30ης Ιουνίου 2009 
 

    - 2 -

 
Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΛΚΟΡ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που εδρεύει στην 
Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4:  
 
1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

2. Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την 
από 25.08.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

3. Γεώργιος Πασσάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την από 
25.08.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

υπό την ανωτέρω ιδιότητα μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων 
γνωρίζουμε:  

(α) οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., για την 
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσματα περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 της ΧΑΛΚΟΡ 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 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  

 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2009  
 

Οι βεβαιούντες, 

 

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

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. 
Μέλος 
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Εξαμηνιαία 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 2009 (1.1.2009-30.6.2009). 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. 
 
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και 
της Εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη για λόγους 
συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΧΑΛΚΟΡ») για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην εν λόγω χρονική περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες 
οικονομικές καταστάσεις. 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. 
 

 
A. Επιδόσεις και Οικονομική Θέση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση άμεση 
συνέπεια της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που ξέσπασε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τεσσάρων μηνών του 2008. Η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας ήταν σημαντικά χειρότερη 
απ’ ότι αναμενόταν και οδήγησε σε ελεύθερη πτώση όλους τους τομείς της οικονομίας.  

Ειδικότερα, οι δυσμενείς εξελίξεις στους κλάδους των μετάλλων και των κατασκευών επηρέασαν 
αρνητικά και τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2009 σε Ευρώ 315,4 εκατ. έναντι Ευρώ 644,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008 
σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 51%. Η κάμψη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του 
συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 33% αλλά και στις μειωμένες τιμές των μετάλλων έναντι του 
περσινού εξαμήνου. 

Οι τιμές του χαλκού και του ψευδαργύρου, μετά την κατάρρευση τους στο τέλος του 2008, 
ακολούθησαν έντονα ανοδικές πορείες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, παραμένοντας όμως σε 
σημαντικά χαμηλότερα μέσα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008. Έτσι, η μέση τιμή 
του χαλκού ήταν χαμηλότερη κατά 42,8% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3.026 ανά τόνο έναντι Ευρώ 
5.293 ανά τόνο, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου ήταν χαμηλότερη κατά 33,4% και διαμορφώθηκε 
σε Ευρώ 990 ανά τόνο έναντι Ευρώ 1.485 ανά τόνο. Σε επίπεδο όγκων το πρώτο εξάμηνο του 2009, 
οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 40% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 
27%, τα προϊόντα έλασης το 19%, οι ράβδοι ορείχαλκου το 7% και οι λάμες χαλκού το 7%.    

Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν πτώση κατά 41,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 19,5 εκατ. έναντι 
Ευρώ 33,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε Ευρώ 14 εκατ. έναντι Ευρώ 
25,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 45,2%, ενώ τα κέρδη προ 
φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 92,3% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1 εκατ.  

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων) ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 
ζημιές Ευρώ 8,9 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τέλος, οι ζημιές 
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μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 8,7 εκατ. ή Ευρώ -0,086 ανά μετοχή 
έναντι ζημιών Ευρώ 4,6 εκατ. ή -0,045 ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2008. 

Η πτώση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας, όπου κατευθύνεται ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων μας (χαλκοσωλήνες για 
ύδρευση και θέρμανση, προϊόντα επικάλυψης στεγών, καλώδια), όσο και στη συρρίκνωση της 
ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα χαλκού. Το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και πιστωτικής 
στενότητας που έχει δημιουργηθεί περιόρισε σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα των 
πελατών μας, οι οποίοι αντιδρώντας, στράφηκαν στην ορθολογικότερη διαχείριση – μείωση των 
αποθεμάτων τους και στη περικοπή της παραγωγής τους. Επιπλέον, η ανοδική πορεία της τιμής του 
χαλκού, και κυρίως η υψηλή μεταβλητότητα που εμφανίστηκε σε αυτή, ενέτεινε την αβεβαιότητα 
στην αγορά, με αρνητικές επιπτώσεις στην ζήτηση. 

Καθώς οι τιμές κατεργασίας ήταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα, διατηρήθηκαν κατά κανόνα σταθερές 
παρά την μείωση της ζήτησης και τον αυξημένο ανταγωνισμό. Επίσης, οι τιμές σε ορισμένους 
συντελεστές που επηρεάζουν το κόστος μας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ναύλοι) ήταν αισθητά 
μειωμένες συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Εκτός από τους προαναφερθέντες συντελεστές 
κόστους που δεν εξαρτώνται από τον Όμιλο, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση του κόστους 
παραγωγής μέσω βελτιστοποίησης και αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Πέραν των 
μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ εφάρμοσε 
μέτρα περιορισμού των δαπανών στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης με αποτέλεσμα την μείωσή τους 
κατά 6,4% και την εξοικονόμηση  Ευρώ 1,5 εκατ.  

Επίσης, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 10 εκατ., μειωμένα κατά Ευρώ 7,3 εκατ. (ή 
42,4%) ως αποτέλεσμα της πτώσης των επιτοκίων και της μείωσης του καθαρού δανεισμού του 
Ομίλου, καθώς αυτός ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε Ευρώ 364 εκατ. σε σχέση με Ευρώ 579 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Μέσω της καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων και του 
κεφαλαίου κίνησης πετύχαμε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Ευρώ 72,4 
εκατ.) κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2009, παρά το γεγονός της αύξησης των τιμών των 
μετάλλων σε σχέση με την αρχή του έτους. 

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας είχαν την 
ακόλουθη εξέλιξη: 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Ρευστότητα
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις
Δανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά Κεφάλαια
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Κέρδη προ Φόρων & Χρημ/κών / Ίδια Κεφάλαια+Δαν.Κεφάλαια
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1,31 1,45 1,67 1,90

0,48 0,44 0,84 0,74

-1,6%

-5,1% -25,7% -0,8% -8,5%

0,2% -2,9% 0,8%
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B. Σημαντικά Γεγονότα Πρώτου Εξαμήνου 2009 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 

 

Επενδυτικό πρόγραμμα Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 ο Όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις αναβάθμισης και επέκτασης των 
παραγωγικών του μονάδων, το συνολικό κόστος του οποίου για την περίοδο έχει διαμορφωθεί σε 
Ευρώ 16 εκατ. περίπου, εκ των οποίων Ευρώ 5,8 εκατ. αφορούσαν στα εργοστάσια της μητρικής 
Εταιρείας στα Οινόφυτα, Ευρώ 2,5 εκατ. στην αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της 
θυγατρικής SOFIA MED στην Βουλγαρία, Ευρώ 6,9 εκατ. αφορούσαν στις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ στην Ελλάδα και Ευρώ 0,8 εκατ. στο εργοστάσιο 
καλωδίων της ICME ECAB στην Ρουμανία. Οι σημαντικότερες εκ των ανωτέρω επενδύσεων 
απευθύνονται σε κλάδους οι οποίοι παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στην διεθνή ύφεση (κλάδος 
ενέργειας) και θεωρήθηκε σκόπιμο να ολοκληρωθούν ώστε ο Όμιλος να ανταπεξέλθει καλύτερα στις 
διεθνείς εξελίξεις. 
 
 
Αντικατάσταση  Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΛΚΟΡ 

Στις 12.3.2009 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σκοπό την εκλογή 
νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Κων. Κασωτάκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη. Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ως εξής:  

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.  
2. Νικόλαος Κουδούνης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.  
3. Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος.  
4. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος.  
5. Ευστάθιος Στρίμπερ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.  
6. Κωνσταντίνος Μπακούρης, μη εκτελεστικό μέλος.  
7. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος.  
8. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος.  
9. Χρήστος - Aλέξης Κομνηνός, μη εκτελεστικό μέλος.  
10. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
18 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:30 μμ, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, με τις επ' αυτών 
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τη χρήση 2008.  

3. Εκλέχθηκε ως Τακτικός ελεγκτής για την χρήση 2009 η ελεγκτική εταιρεία KPMG 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.  

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως προσωρινών συμβούλων του κ. Περικλή Σαπουντζή (στις 2.9.2008), 
σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Μενέλαου Τασόπουλου και του κ. Ευτύχιου 
Κοτσαμπασάκη (στις 12.3.2009), σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Κων/νου 
Κασωτάκη. 

5. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας περί 
του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
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απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο, μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα 
οποία εκλέγονται με θητεία ενός (1) έτους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.    

6. Εκλέχθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, οι εξής:  
• Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος  
• Νικόλαος Κουδούνης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος  
• Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος  
• Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
• Ευστάθιος Στρίμπερ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος  
• Κωνσταντίνος Μπακούρης, μη εκτελεστικό μέλος  
• Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος  
• Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος  
• Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός, μη εκτελεστικό μέλος  
• Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος  
• Τάσος Κασάπογλου, εκτελεστικό μέλος  

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της 
 εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 
 έτους 2010. 

7. Όρισαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 
3693/2008 τους κάτωθι: 

1. Γεώργιο Πασσά 
2. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος 
3. Ανδρέα Κατσάνο  

 

 

Γ.  Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της Τρέχουσας 
 Χρήσης 
Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα .  

Η έκθεση του Ομίλου 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 και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης 
εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις 
όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος 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 εταιρίες και εν συνεχεία  διενεργείται 
ασφάλιση των απαιτήσεων  βάσει των ορίων αυτών. 
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Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται 
ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων 
τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει.  Οι πελάτες και οι 
λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής του Ομίλου. Οι πελάτες που 
χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και μελλοντικές 
πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανάλογα με 
το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, ο Όμιλος για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του 
ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ. εγγυητικές επιστολές). 

Ο Όμιλος καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του 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.   

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 έχει ως πολιτική να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο και κατ’ 
εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες. 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν.  Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για 
τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων 
ταμιακών 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 υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να 
διακινδυνεύεται η φήμη του Ομίλου.  

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για 
περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη 
τριών μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις 
λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων του. 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 διακυμάνσεων 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.    
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Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (χαλκός, ψευδάργυρος, λοιπά μέταλλα) 

Ο Όμιλος βασίζει τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις του σε χρηματιστηριακές τιμές / δείκτες για 
τη τιμή του χαλκού και των λοιπών μετάλλων που χρησιμοποιεί και εμπεριέχονται στα προϊόντα του. 
Ο κίνδυνος από τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων καλύπτεται με πράξεις αντιστάθμισης 
κινδύνου (hedging) (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – futures – στο London Metal Exchange - 
LME).  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που 
πραγματοποιεί 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 το ελβετικό φράγκο.  

Διαχρονικά ο Όμιλος αντισταθμίζει 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 κυρίως συνάπτει 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 ταμιακών 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.  

Κίνδυνος επιτοκίων 

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

Ο κίνδυνος επιτοκίων μετριάζεται καθώς μέρος του δανεισμού του ομίλου είναι με σταθερά επιτόκια, 
είτε άμεσα είτε με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (Swaps επιτοκίων). 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική του Ομίλου 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, εξαιρώντας μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές και δικαιώματα 
μειοψηφίας.   

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.  
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Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2009.  

 

Δ.  Εξέλιξη Δραστηριοτήτων Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 
Οι συνθήκες που επηρέασαν το πρώτο εξάμηνο του 2009 φαίνονται μέχρι στιγμής έντονες και στις 
αρχές του δεύτερου εξαμήνου, καθώς το αίσθημα αισιοδοξίας από τις διεθνείς χρηματαγορές δεν έχει 
μεταφερθεί ακόμα στην πραγματική οικονομία. Τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τους πρώτους έξι 
μήνες του έτους, δηλαδή μειωμένη κατανάλωση – ζήτηση εκ μέρους των πελατών μας, περιορισμός 
της παραγωγής ώστε να υπάρξει προσαρμογή στην ζήτηση και εντατική διαχείριση των αποθεμάτων 
και του κεφαλαίου κίνησης φαίνεται πως θα συνεχίσουν να ισχύουν και στο δεύτερο εξάμηνο του 
2009.  

Οι κινήσεις για τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών στις οποίες επικεντρωθήκαμε στο πρώτο 
εξάμηνο του 2009 κρίνονται ως επιτυχημένες ενώ συνέβαλαν και στη σημαντική μείωση του 
καθαρού δανεισμού του Ομίλου. Σκοπός μας είναι η συνέχιση αυτών των κινήσεων και το δεύτερο 
μισό του έτους, μέσω κυρίως της ορθολογικότερης διαχείρισης των αποθεμάτων και του κεφαλαίου 
κίνησης. Καθώς όμως οι τιμές των μετάλλων και κυρίως του χαλκού έχουν επανέλθει σε υψηλά 
επίπεδα, η διατήρησή τους σε αυτά θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες συγκράτησης των 
κεφαλαίων κίνησης και του δανεισμού. 

Μέσα στο δύσκολο αυτό μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος συνεχίζει να εφαρμόζει το 
στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη 
προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας υποκείμενων σε μικρή ή καθόλου υποκατάσταση καθώς 
και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του εκτός Ελλάδας, σε νέες αγορές που δεν 
δραστηριοποιούνταν έως τώρα. 

 

Ε.  Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών αφορούν κατά κύριο λόγο αγοραπωλησίες και κατεργασία 
προϊόντων (ετοίμων και ημιετοίμων) 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 μερών αναλύονται 
ως ακολούθως:  

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

Εταιρείες
Πωλήσεις αγαθών, 

υπηρεσιών & 
παγίων

Αγορές αγαθών, 
υπηρεσιών & 

παγίων
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 11.189 3.782 1.868 757
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ 1 1.188 51 253
SOFIA MED 14.470 5.999 20.010 319
METAL AGENCIES 10.548 23 4.647 9
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 17 64 1.997 66
Σύνολο Θυγατρικών 36.225 11.057 28.573 1.403  



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

της 30ης Ιουνίου 2009 
 

    - 10 -

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. αγοράζει από τη ΧΑΛΚΟΡ σημαντικές ποσότητες σύρματος για 
την παραγωγή των καλωδίων. Με την σειρά της, πουλάει  σκραπ χαλκού στην ΧΑΛΚΟΡ από τις 
επιστροφές που προκαλούνται κατά την παραγωγική της διαδικασία. 

Η ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. παρέχει στη ΧΑΛΚΟΡ υπηρεσίες διοίκησης & οργάνωσης. 

Η SOFIA MED SA αγοράζει από τη ΧΑΛΚΟΡ μπιγέτες και πλάκες χαλκού και κραμάτων αυτού. 
Επίσης πουλάει ημιέτοιμους ρόλους χαλκού και ορειχάλκου για περαιτέρω κατεργασία στη 
ΧΑΛΚΟΡ. Η ΧAΛΚΟΡ εκτελεί κατεργασία (facon) μπιγέτας ορειχάλκου προς τη Sofia Med και 
παρέχει υπηρεσίες τεχνικής και εμπορικής υποστήριξης . 

Η METAL AGENCIES LTD λειτουργεί ως έμπορος - κεντρικός διανομέας του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 
στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

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

Εταιρείες Πωλήσεις αγαθών, 
υπηρεσιών & 

Αγορές αγαθών, 
υπηρεσιών & Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΜΚC 10.495 66 4.020 40
STEELMET ROMANIA 2.585 -                        1.344 -                    
ΤΕΚΑ SYSTEMS 14 1.127 1 72
ANAMET -                           2.657 188 -                    
ΒΙΕΞΑΛ -                           192 -                 24
CPW 110 -                        53 -                    
ΒΙΟΧΑΛΚΟ -                           441 -                 -                    
TEPRO METAL -                           88 -                 197
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 785 1.716 1.836 921
Σύνολο 13.989 6.287 7.442 1.253  

Η MKC GMBH εμπορεύεται τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Γερμανίας.  

Η STEELMET ROMANIA εμπορεύεται τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Ρουμανίας. 

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

Η  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. προμηθεύει τη ΧΑΛΚΟΡ με σημαντικές ποσότητες σκραπ χαλκού, ορείχαλκου 
και ψευδάργυρου. 

Η ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ παρέχει στη ΧΑΛΚΟΡ ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

Η CPW AMERICA CO εμπορεύεται τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Αμερικής. 

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. παρέχει στη ΧΑΛΚΟΡ κτίρια - βιομηχανοστάσια προς ενοικίαση. 

Η TEPRO METALL AG εμπορεύεται (μέσω της θυγατρικής της MKC) τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ και 
την αντιπροσωπεύει στην αγορά της Γερμανίας.  
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Συναλλαγές του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ με Συνδεδεμένες Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

Εταιρείες
Πωλήσεις αγαθών, 

υπηρεσιών & 
παγίων

Αγορές αγαθών, 
υπηρεσιών & 

παγίων
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΜΚC 19.115                      67                         6.807             40                     
STEELMET ROMANIA 3.615                        -                        1.724             -                    
ΤΕΚΑ SYSTEMS 14                            1.554                    88                  436                   
ANAMET 541                           2.657                    680                (1)                      
ΒΙΕΞΑΛ 37                            449                       20                  65                     
CPW 110                                                       53                  -                    
ΒΙΟΧΑΛΚΟ 17                            608                       5                    170                   
TEPRO METAL 165                           139                       165                276                   
ΕΤΕΜ 460                           44                         633                124                   
ΕΛΒΑΛ 2.270                        2.966                    966                2.834                
ΣΙΔΕΝΟΡ 1.328                        1.647                    532                2.628                
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 500                           813                       443                649                   
ΣΥΜΕΤΑΛ 152                           6.158                    275                2.299                
STOMANA 350                           2.169                    199                3.693                
STEELMET BULGARIA 1.220                        161                       783                205                   
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 4.389                        10.396                  3.726             751                   
Σύνολο 34.284 29.825 17.098 14.169  
 

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: 
         Ομίλου      Εταιρείας 
Συνολικές Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών & Μελών Διοίκησης               2.226            1.479 
Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη ΔΣ                          24                 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 25η Αυγούστου 2009 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 



 

 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 
ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική ατομική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (η «Εταιρεία») της 
30 Ιουνίου 2009 και τις συνοπτικές ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου 
που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 
συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.  Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για 
τη σύνταξη και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Δ.Λ.Π. 34).  Δική 
μας ευθύνη είναι η έκφραση συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας».  Η επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στην αναζήτηση επεξηγήσεων και πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών 
και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης.  Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς 
μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και 
επομένως δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 30 
Ιουνίου 2009 δεν έχει συνταχθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά. 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάς 
ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 

Telephone Τηλ:  +30 210 60 62 100 
Fax             Φαξ: +30 210 60 62 111 
Internet www.kpmg.gr 
e-mail postmaster@kpmg.gr 



 

 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Από την διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το 
άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξάμηνης οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με την συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

 
 
 
 

          Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής  
       ΑΜ ΣΟΕΛ 19071 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων

(Ποσά σε Ευρώ) Σημ.
6μήνες έως 
30/6/2009

6μήνες έως 
30/6/2008

3μήνες από 1/4 έως 
30/6/2009

3μήνες από 1/4 έως 
30/6/2008

Πωλήσεις 315.352.520         644.197.914       166.495.360         329.011.478       
Κόστος Πωληθέντων (295.876.076)       (611.081.935)      (158.107.394)        (316.949.150)      
Μικτό Κέρδος 19.476.443           33.115.979         8.387.966             12.062.328         
Λοιπά έσοδα 4.043.727            4.344.560           1.534.145             2.806.662           
Έξοδα διάθεσης (7.693.209)           (8.511.069)          (3.928.695)            (3.981.167)          
Έξοδα διοίκησης (12.385.444)         (11.902.082)        (6.973.592)            (6.548.188)          
Λοιπά έξοδα (2.405.546)           (3.598.125)          (705.986)              (1.175.272)          
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.035.971            13.449.263         (1.686.161)            3.164.363           
Χρηματοοικονομικά έσοδα 428.610               1.166.111           198.898                737.880              
Χρηματοοικονομικά έξοδα (9.988.207)           (17.326.722)        (4.263.128)            (9.114.507)          
Έσοδα από μερίσματα 5.773                   97.577                5.773                    97.577                
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (9.553.824)           (16.063.034)        (4.058.458)            (8.279.050)          
Κέρδη/(Ζημιές) από συνδεμένες επιχειρήσεις (388.024)              958.285              (294.057)              56.246                
Ζημιές προ φόρου εισοδήματος (8.905.877)           (1.655.485)          (6.038.676)            (5.058.441)          
 Φόρος εισοδήματος 15 (699.884)              (1.530.139)          (1.077.143)            259.163              
Καθαρά κέρδη / (ζημιά) περιόδου (9.605.760)           (3.185.624)          (7.115.820)            (4.799.278)          

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής Εταιρείας (8.684.435)           (4.573.651)          (6.600.172)            (5.526.205)          
Δικαιώματα μειοψηφίας (921.325)              1.388.027           (515.648)              726.928              

(9.605.760)           (3.185.624)          (7.115.820)            (4.799.278)          

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής Εταιρείας για τη περίοδο                                   
(εκφρασμένα σε Ευρώ ανά μετοχή)

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,0857)                (0,0452)               (0,065)                  (0,0546)               
Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,0857)                (0,0453)               (0,065)                  (0,0547)               

ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Σημ.
6μήνες έως 
30/6/2009

6μήνες έως 
30/6/2008

3μήνες από 1/4 έως 
30/6/2009

3μήνες από 1/4 έως 
30/6/2008

Πωλήσεις 163.942.235         341.404.469       75.505.859          173.014.987        
Κόστος Πωληθέντων (154.195.935)        (331.659.659)      (71.236.703)         (172.676.336)       
Μικτό Κέρδος 9.746.300             9.744.810           4.269.156            338.651               
Λοιπά έσοδα 3.100.189             3.336.108           1.281.436            1.495.879            
Έξοδα διάθεσης (3.488.353)            (4.098.240)          (1.755.710)           (2.081.989)           
Έξοδα διοίκησης (6.300.717)            (5.536.132)          (3.436.729)           (2.488.653)           
Λοιπά έξοδα (1.097.582)            (1.722.641)          (428.758)              (711.790)              
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.959.837             1.723.906           (70.605)                (3.447.903)           
Χρηματοοικονομικά έσοδα 146.374                687.226              63.529                 552.404               
Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.331.344)            (7.723.011)          (1.848.354)           (4.392.317)           
Έσοδα από μερίσματα 923.622                3.005.626           5.773                   1.672.908            
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (3.261.348)            (4.030.158)          (1.779.052)           (2.167.005)           
Ζημιές προ φόρου εισοδήματος (1.301.511)            (2.306.252)          (1.849.657)           (5.614.907)           
 Φόρος εισοδήματος 15 (61.005)                316.261              (604.636)              1.062.627            
Καθαρά κέρδη / (ζημιά) περιόδου (1.362.516)            (1.989.991)          (2.454.294)           (4.552.280)           

Κέρδη ανά μετοχή (εκφρασμένα σε Ευρώ ανά μετοχή)
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,013)                  (0,0196)               (0,024)                 (0,0449)                
Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,013)                  (0,0197)               (0,024)                 (0,0451)                

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 20 έως 30 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός 8 332.510.699 332.292.304 145.626.572 146.973.289
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 1.002.657 1.127.298 261.111 215.417
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.152.565 2.152.565 -                          -                                  
Συμμετοχές 10 6.417.934 6.881.712 111.974.934 111.974.934
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.707.901 1.679.181 1.350.465 1.349.346
Παράγωγα -                          39.130 -                          39.130
Λοιπές απαιτήσεις 1.501.066 1.578.706 897.233 976.883
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 3.348.652 3.770.095 -                          -                                  

348.641.472 349.520.992 260.110.315 261.528.999
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 180.817.191 212.260.580 80.365.102 96.334.817
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 140.127.407 185.398.014 69.780.177 80.956.124
Παράγωγα 737.354 11.393.833 490.340 9.537.543
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8.231 8.231 -                          -                                  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 41.690.128 58.971.221 23.720.506 40.767.188

363.380.312 468.031.879 174.356.124 227.595.672
Σύνολο ενεργητικού 712.021.783 817.552.871 434.466.439 489.124.671
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών (5.753.708) (4.206.267) -                          -                                  
Λοιπά Aποθεματικά 72.349.373 78.319.258 67.710.434 72.685.235
Κέρδη εις νέον (637.107) 8.118.415 (89.811) 1.272.705
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων στους μετόχους της μητρικής 171.582.881 187.855.729 173.244.946 179.582.262
Δικαιώματα μειοψηφίας 23.155.200 25.657.120 -                          -                                  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 194.738.081 213.512.849 173.244.946 179.582.262
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 11 215.280.086 257.127.581 139.000.000 171.000.000
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 15.420.514 17.802.086 12.724.578 14.321.839
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 4.792.586 4.819.750 2.524.628 2.615.178
Επιχορηγήσεις 2.631.312 1.553.534 2.200.215 1.059.349
Προβλέψεις 12 992.083 932.087 500.000 500.000

239.116.581 282.235.039 156.949.421 189.496.366
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 60.256.549 76.715.531 23.192.947 37.605.113
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.891.389 6.548.875 1.351.116 684.888
Δάνεια 11 190.528.786 225.437.158 68.373.167 70.658.501
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 11 5.734 6.069 -                          -                                  
Παράγωγα 13.299.601 7.016.212 5.169.779 5.016.403
Προβλέψεις 12 6.185.063 6.081.138 6.185.063 6.081.138

278.167.122 321.804.983 104.272.072 120.046.043
Σύνολο υποχρεώσεων 517.283.703 604.040.022 261.221.493 309.542.409
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 712.021.783 817.552.871 434.466.439 489.124.671

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 20 έως 30 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου (9.605.760) (3.185.624) (1.362.516) (1.989.991)

Συναλλαγματικές διαφορές (2.068.770) (1.115.533) -                      -                      
Κέρδος / (ζημιά) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών (7.969.472) 6.185.136 (6.633.067) 5.026.147
Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος 1.992.368 (1.546.284) 1.658.267 (1.256.537)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (8.045.874) 3.523.319 (4.974.800) 3.769.610

0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους για την περίοδο (17.651.634) 337.695 (6.337.316) 1.779.619

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (16.266.264) (902.572) (6.337.316) 1.779.619
Δικαιώματα μειοψηφίας (1.385.370) 1.240.267 -                      -                      

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους για την περίοδο (17.651.634) 337.695 (6.337.316) 1.779.619

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 20 έως 30 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Συναλλαγματικές 
διαφορές 
ενοποίησης

Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 38.486.258 67.138.064 (4.169.513) 71.345.424 65.789.374 (718.243) 237.871.365 27.779.160 265.650.524
Συναλλαγματικές διαφορές -              -                  -                  -                (398.950) (574.221) (973.172) (142.362) (1.115.533)
Μεταφορά ειδικού φορολογημένου αποθεματικού -              -                  -                  (440.857) 440.857 -                        -               -                -                 
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -              -                  4.644.250 -                -                   -                        4.644.250 (5.398) 4.638.852
Καθαρή ζημιά περιόδου -              -                  -                  -                (4.573.651) -                        (4.573.651) 1.388.027 (3.185.624)
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου -              -               4.644.250 (440.857) (4.531.744) (574.221) (902.572) 1.240.267 337.695

Διανεμηθέντα μερίσματα -              -                  -                  -                (6.076.778) -                        (6.076.778) -                (6.076.778)
Μεταφορά αποθεματικών -              -                  -                  4.114.434 (4.799.365) -                        (684.932) 684.932 -                 
Πληρωμή μερισμάτων στη μειοψηφία -              -                  -                  -                -                   -                        -               (2.260.331) (2.260.331)
Σύνολο ποσών που αφορούν κινήσεις μετόχων -              -               -              4.114.434 (10.876.143) -                    (6.761.709) (1.575.399) (8.337.109)

-              -               4.644.250 3.673.577 (15.407.887) (574.221) (7.664.282) (335.132) (7.999.414)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 38.486.258 67.138.064 474.737 75.019.001 50.381.487 (1.292.464) 230.207.083 27.444.027 257.651.110
-0 0 0 0 - 0 -0 -0

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 38.486.258 67.138.064 4.235.357 74.083.901 8.118.415 (4.206.267) 187.855.729 25.657.120 213.512.849
Συναλλαγματικές διαφορές -              -                  (55.137) (1.547.441) (1.602.578) (466.192) (2.068.770)
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -              -                  (5.979.251) -                -                   -                        (5.979.251) 2.148 (5.977.104)
Καθαρή ζημιά περιόδου -              -                  -                  -                (8.684.435) -                        (8.684.435) (921.325) (9.605.760)
Σύνολο αναγνωρισμένης καθαρής ζημιάς περιόδου -              -                  (5.979.251) -                (8.739.572) (1.547.441) (16.266.264) (1.385.370) (17.651.634)

Μεταφορά αποθεματικών -              -                  -                  9.366 (15.950) -                        (6.584) 6.584 -                 
Πληρωμή μερισμάτων στη μειοψηφία -              -                  -                  -                -                   -                        -               (1.123.134) (1.123.134)
Σύνολο ποσών που αφορούν κινήσεις μετόχων -              -               -              9.366 (15.950) -                    (6.584) (1.116.550) (1.123.134)

-              -               (5.979.251) 9.366 (8.755.522) (1.547.441) (16.272.848) (2.501.920) (18.774.768)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 38.486.258 67.138.064 (1.743.894) 74.093.267 (637.107) (5.753.708) 171.582.881 23.155.200 194.738.080  
 
 
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 38.486.258 67.138.064 (3.675.809) 68.101.198 23.697.666 193.747.377

Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -              -                3.769.610 -              -                 3.769.610
Μεταφορά ειδικού φορολογημένου αποθεματικού -              -                -                (440.857) 440.857 -                
Καθαρή ζημιά περιόδου -              -                -                -              (1.989.991) (1.989.991)

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου -              -                3.769.610 (440.857) (1.549.134) 1.779.619

Διανεμηθέντα μερίσματα -              -                -                -              (6.076.778) (6.076.778)
Μεταφορά αποθεματικών -              -                -                1.604.691 (1.604.691) -                

-              -                -                1.604.691 (7.681.469) (6.076.778)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008 38.486.258 67.138.064 93.801 69.265.032 14.467.063 189.450.219
- - - 0 0

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 38.486.258 67.138.064 3.420.203 69.265.032 1.272.705 179.582.262

Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -              -                (4.974.800) -              -                 (4.974.800)
Καθαρή ζημιά περιόδου -              -                -                -              (1.362.516) (1.362.516)

Σύνολο αναγνωρισμένης καθαρής ζημιάς περιόδου -              -                (4.974.800) -              (1.362.516) (6.337.316)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 38.486.258 67.138.064 (1.554.597) 69.265.032 (89.811) 173.244.946  
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 20 έως 30 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταμειακών ροών

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (8.905.877)        (1.655.485)        (1.301.511)        (2.306.252)        
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 13.210.645        12.225.657        5.804.224          5.357.648          
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (271.122)           (192.995)           (208.034)           (111.776)           
Προβλέψεις (3.472.073)        (6.936.777)        (9.013.858)        (4.650.698)        
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 8.341.099         (2.221.974)        1.536.647          (3.692.853)        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.988.207         17.326.722        4.331.344          7.723.011          
(Κέρδη)/Ζημιές απο πώληση Παγίων (604.296)           (7.103)               (382.962)           (46)                    
Ζημιά απο Καταστροφή/Απομείωση Παγίων 5.085                73.906              -                      17.194               
Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 35.620.481        (40.885.366)      25.110.505        (39.174.853)       
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων 44.754.036        (24.895.690)      11.232.591        (1.877.206)        
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (13.462.685)      3.983.016         (12.451.909)       4.359.416          
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (11.933.873)      (18.161.093)      (5.709.903)        (8.444.568)        
Καταβλημένοι φόροι (854.936)           (1.699.064)        -                      (539.410)           
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 72.414.691        (63.046.245)      18.947.134        (43.340.394)       

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (16.077.277)      (16.848.818)      (5.807.939)        (4.453.864)        
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (142.278)           (23.117)             (126.848)           (12.720)             
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 2.044.488         10.430              1.814.548          46                     
Μερίσματα εισπραχθέντα 692.979            630.577            923.622             3.005.626          
Τόκοι που εισπράχθηκαν 428.610            1.166.111         146.374             687.226             
Αύξηση συμμετοχής σε Θυγατρικές εταιρείες -                     -                     -                      (17.059.008)       
Αύξηση συμμετοχής σε λοιπές συμμετοχές (28.719)             (375.000)           (1.119)               (375.000)           
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (13.082.197)      (15.439.816)      (3.051.362)        (18.207.693)       

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής Εταιρείας (6.020)               -                        (6.020)               -                      
Δάνεια αναληφθέντα 12.415.301        95.662.536        -                      55.000.000        
Αποπληρωμή δανεισμού (89.171.169)      (24.365.967)      (34.285.334)       (10.862.559)       
Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (334)                  (3.148)               -                      -                      
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας (1.200.264)        (1.395.769)        -                      -                      
Είσπραξη επιχορήγησης 1.348.900         -                        1.348.900          -                      
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (76.613.586)      69.897.652        (32.942.454)       44.137.441        

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών (17.281.092)      (8.588.409)        (17.046.682)       (17.410.646)       
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της περιόδου 58.971.221        41.597.499        40.767.188        24.068.894        
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της περιόδου 41.690.128        33.009.090        23.720.506        6.658.248          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 20 έως 30 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  22000099  
 
1. Σύσταση και Δραστηριότητες Ομίλου 

Η ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρώην ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε.-
Επεξεργασίας Μετάλλων) (η «ΧΑΛΚΟΡ» ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977. 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (οι «Οικονομικές Καταστάσεις») 
της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2009 αποτελούνται από την Εταιρεία και τις 
θυγατρικές της (ο «Όμιλος»). 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Κύπρο, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο. 

Οι ατομικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2008 καθώς και για τις ενδιάμεσες περιόδους υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, www.halcor.gr. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.. 

 

2. Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (Δ.Λ.Π. 34). 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για  πλήρεις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις 
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 25η 
Αυγούστου 2009. 

Τα ποσά που αναφέρονται στις Οικονομικές Καταστάσεις είναι σε Ευρώ στρογγυλοποιημένα στην 
πλησιέστερη μονάδα. 
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3.  Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, οι λογιστικές αρχές που εφάρμοσε η 
Εταιρεία  για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2009 είναι ίδιες 
με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2008. 

Αλλαγή Λογιστικών Αρχών 

3.1  Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 
Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» που έχει 
εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2009. 

Ως αποτέλεσμα, οι μεταβολές που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους να απεικονίζονται 
στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, και οι μεταβολές από λοιπές συναλλαγές στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί για να είναι σε συμφωνία με 
το αναθεωρημένο πρότυπο.  Ως εκ τούτου η αλλαγή της λογιστικής αρχής επηρεάζει μόνο την 
εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων και δεν έχει επίδραση επί των κερδών ανά μετοχή. 

 

3.2  Λογιστική του κόστους των Δανείων  
Ο Όμιλος σε εφαρμογή της τροποποίησης του ΔΛΠ 23 κεφαλαιοποιεί το κόστος των δανείων που 
λήφθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 για την απόκτηση ή παραγωγή συγκεκριμένων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. Προηγουμένως ο Όμιλος αναγνώριζε άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα 
χρήσεως το κόστος των δανείων.  

Τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν έχουν αναμορφωθεί. 

Η αλλαγή της λογιστικής αρχής δεν έχει σημαντική επίδραση στα στοιχεία του ενεργητικού στα 
αποτελέσματα ή στα κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009. 

Ο Όμιλος κεφαλαιοποίησε το κόστος των δανείων που αφορούν κτίρια και μηχανήματα υπό 
κατασκευή. 

 

3.3  Καθορισμός και παρουσίαση των λειτουργικών τομέων 
Από 1 Ιανουαρίου 2009 ο Όμιλος καθορίζει και παρουσιάζει τους τομείς δραστηριότητάς του βάσει 
της πληροφόρησης που παρέχεται εσωτερικά στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος τελικά 
αποφασίζει για την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου. 

Αυτή η αλλαγή στις λογιστικές αρχές έγινε λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 8 που αναφέρεται στους 
λειτουργικούς τομείς. 

Προηγουμένως οι λειτουργικοί τομείς καθορίζονταν και παρουσιάζονταν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΔΛΠ 14 «Πληροφόρηση ανά τομέα». 

Η νέα λογιστική αρχή σε σχέση με την πληροφόρηση των λειτουργικών τομέων παρουσιάζεται ως 
εξής. 
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Τα συγκριτικά στοιχεία της πληροφόρησης ανά τομέα έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με τις 
μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 8. Από την αλλαγή της λογιστικής αρχής δεν υπάρχει επίδραση 
στα κέρδη ανά μετοχή παρά μόνο αλλαγή στην παρουσίαση και στην παρεχόμενη πληροφόρηση. 

Ο λειτουργικός τομέας είναι ένα μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου που 
αποφέρει έσοδα και δημιουργεί έξοδα περιλαμβανομένων και των εσόδων και εξόδων που 
σχετίζονται με συναλλαγές με άλλους λειτουργικούς τομείς του ομίλου. 

Τα αποτελέσματα ενός λειτουργικού τομέα επισκοπούνται τακτικά από τον Γενικό Διευθυντή της 
Εταιρείας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον επιμερισμό των πόρων στον τομέα ενώ 
εκτιμάται η απόδοση του και οι ιδιαίτερες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. 

Τα αποτελέσματα των τομέων που γνωστοποιούνται στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας 
περιλαμβάνουν ποσά τα οποία αφορούν άμεσα το τομέα καθώς επίσης και ποσά που έχουν 
επιμερισθεί σε αυτόν με λογικό συσχετισμό. 

Τα κεφαλαιουχικά έξοδα του τομέα είναι το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιούνται κατά την  
διάρκεια της περιόδου για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας.  

 

4. Εκτιμήσεις 

Η σύνταξη ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την άσκηση κρίσης και τη χρήση 
υποθέσεων και εκτιμήσεων από τη Διοίκηση οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών και τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εσόδων και εξόδων. 
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις υποθέσεις και εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις 
αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις τυχόν επόμενες. 

Οι σημαντικές εκτιμήσεις και υποθέσεις που έγιναν από τη Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών του Ομίλου καθώς και οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό και καθορισμό της όποιας αβεβαιότητας και χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη 
οικονομικών καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στη σύνταξη των ετήσιων 
ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008. 

 

5. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης έγινε επανεξέταση των πιστωτικών ορίων ανά πελάτη και 
δεν προέκυψαν σημαντικές μεταβολές με βάση τα ασφαλιστικά όρια αυτών. Ο Όμιλος, για να 
αντισταθμίσει τον κίνδυνο διακύμανσης της τιμής του χαλκού του βασικού  αποθέματος λειτουργίας 
του, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης της τιμής του μετάλλου. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης 
σε εύλογες αξίες των πράξεων αντιστάθμισης έχει περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Κατά τα λοιπά, η πολιτική του Ομίλου ως προς τα θέματα που σχετίζονται με πολιτική 
αντιστάθμισης και γενικά για την διαχείριση κινδύνου παραμένει ίδια με αυτή που περιγράφεται στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
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6. Ανακατατάξεις κονδυλίων 

Στα “Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων” της περιόδου 01/01 – 30/06/2008 της Εταιρείας και 
του Ομίλου, από το κονδύλι «Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων» έχει αφαιρεθεί ποσό Ευρώ 111.776 και Ευρώ 192.996 
αντίστοιχα που αφορά σε  αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων. Όσον αφορά τη περίοδο 01/04 – 
30/06/2008 τα ποσά για την Εταιρεία και τον Όμιλο είναι Ευρώ 48.501 και Ευρώ 89.110 αντίστοιχα.   

7. Λειτουργικοί τομείς 

Οι λειτουργικοί τομείς αφορούν τους επιχειρησιακούς και γεωγραφικούς τομείς του Ομίλου.  Ο 
πρωτεύων τύπος αναφοράς (επιχειρησιακοί τομείς), βασίζεται στην δομή της διοίκησης του Ομίλου 
και του συστήματος εσωτερικής αναφοράς. 

Ο Όμιλος περιλαμβάνει τους ακόλουθους κύριους επιχειρηματικούς τομείς: 

Προϊόντα Χαλκού 

Προϊόντα Καλωδίων   

Λοιπές Υπηρεσίες 

 

Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

30 Ιουνίου 2008 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 517.346.542 201.314.847 56.249.498 774.910.887
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (110.942.854) (15.152.536) (4.617.584) (130.712.973)
Πωλήσεις σε τρίτους 406.403.688 186.162.311 51.631.915 644.197.914

Λειτουργικά κέρδη 728.341 10.965.791 1.755.131 13.449.263
Χρηματοοικονομικά έσοδα 693.504 313.849 158.758 1.166.111
Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.255.065) (4.586.064) (485.594) (17.326.722)
Έσοδα από Μερίσματα 56.873 40.704 -                  97.577
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων επιχειρήσεων -                 232.094 726.191 958.285
Ζημιά προ φόρου εισοδήματος (10.776.346) 6.966.374 2.154.487 (1.655.485)
Φόρος εισοδήματος 852.036 (1.540.459) (841.716) (1.530.139)
Καθαρή ζημιά της περιόδου (9.924.310) 5.425.915 1.312.770 (3.185.624)

30 Ιουνίου 2008
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Eνεργητικό 715.555.740 259.918.022 34.372.609 1.009.846.371
Σύνολο υποχρεώσεων 543.019.046 181.354.840 27.821.374 752.195.261

Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα πάγια 11.018.832 5.791.147 51.730 16.861.709

30 Ιουνίου 2008 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων 8.273.837 3.494.550 103.785 11.872.172
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 110.896 241.711 878 353.486
Σύνολο αποσβέσεων 8.384.734 3.736.261 104.663 12.225.657

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008
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Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

30 Ιουνίου 2009 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 224.806.537 105.457.477 35.680.611 365.944.625
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (43.514.283) (4.170.480) (2.907.343) (50.592.106)
Πωλήσεις σε τρίτους 181.292.254 101.286.997 32.773.268 315.352.520

Λειτουργικά κέρδη 1.685.317 (807.974) 158.628 1.035.971
Χρηματοοικονομικά έσοδα 154.896 262.292 11.422 428.610
Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.586.615) (3.143.528) (258.064) (9.988.207)
Έσοδα από Μερίσματα 5.773 -                 -                  5.773
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων επιχειρήσεων -                 -                 (388.024) (388.024)
Ζημιά προ φόρου εισοδήματος (4.740.629) (3.689.209) (476.038) (8.905.877)
Φόρος εισοδήματος 551.174 (573.241) (677.816) (699.884)
Καθαρή ζημιά της περιόδου (4.189.456) (4.262.451) (1.153.854) (9.605.760)

30 Ιουνίου 2009
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Eνεργητικό 501.933.820 184.545.066 25.542.897 712.021.783
Σύνολο υποχρεώσεων 371.257.059 122.347.218 23.679.426 517.283.703

Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα πάγια 8.464.638 7.724.341 30.575 16.219.554

30 Ιουνίου 2009 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων 9.218.594 3.593.079 79.122 12.890.796
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 83.414 236.063 371 319.849
Σύνολο αποσβέσεων 9.302.009 3.829.143 79.493 13.210.645

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

 

 

Οι πωλήσεις καθώς και τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου με βάση την 
γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 
(Ποσά σε Ευρώ)
Πωλήσεις σε τρίτους 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Ελλάδα 94.383.239 150.714.909 51.847.024 86.274.405
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση 185.920.570 424.775.025 96.557.916 221.617.565
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 12.582.874 37.472.075 6.106.806 20.688.958
Ασία 13.181.280 19.401.173 6.428.106 8.049.343
Αμερική 2.339.943 8.753.617 625.869 4.089.542
Αφρική 6.686.401 3.081.115 2.376.515 684.656
Ωκεανία 258.212 -                 -                      -                      
Σύνολο 315.352.520 644.197.914 163.942.235 341.404.469

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ενεργητικού 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Ελλάδα 567.403.153 630.259.618 434.466.439 489.124.671
Εξωτερικό 144.618.631 187.293.253 -                      -                      
Σύνολο 712.021.783 817.552.871 434.466.439 489.124.671

0,00 0,00 0,00 0,01

Επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα & ακίνητα πάγια 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Ελλάδα 13.051.633 29.880.714 5.934.787 2.652.195
Εξωτερικό 3.167.921 17.267.906 -                      -                      
Σύνολο 16.219.554 47.148.620 5.934.787 2.652.195

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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8. Γήπεδα, Κτίρια & Εξοπλισμός 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες σε γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό σε επίπεδο Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 16.077.277 (Α’ Εξάμηνο 2008 : Ευρώ 16.848.818) ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 
Ευρώ 1.440.192 (Α’ Εξάμηνο 2008 : Ευρώ 3.327) και τα αντίστοιχα κέρδη των πωλήσεων σε Ευρώ 
604.296 (Α’ Τρίμηνο 2008 : Ευρώ 7.103). Το κέρδος από την πώληση παγίων εμφανίζεται στο 
λογαριασμό «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε Ευρώ 5.807.939 (Α’ Εξάμηνο 2008: Ευρώ 
4.453.864) ενώ οι πωλήσεις σε Ευρώ 1.431.586 (Α’ Εξάμηνο 2008: Ευρώ 0) και τα αντίστοιχα κέρδη 
των πωλήσεων σε Ευρώ 382.962 (Α’ Εξάμηνο 2008: Ευρώ 46). Το κέρδος από την πώληση παγίων 
εμφανίζεται στο λογαριασμό «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

 

9. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες άϋλων περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 142.278 (Α’ Εξάμηνο 2008: Ευρώ 23.117) ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε Ευρώ 126.848 (Α’ Εξάμηνο 2008:  Ευρώ 12.720) 
ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις. 

 

10. Συμμετοχές  

Λόγω της πώλησης της τον Ιούλιο του 2008, η εταιρεία Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. δεν ενσωματώθηκε στις 
οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο ενώ είχε  ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης. 

Η εταιρία DE LAIRE L.T.D. ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αλλαγή μεθόδου 
ενοποίησης πραγματοποιήθηκε στο τέλος της χρήσης 2008 και εφαρμόστηκε και στη τρέχουσα 
περίοδο. Η αλλαγή μεθόδου ενοποίησης οφείλεται στην σημαντικότητα των σχετικών κονδυλίων της 
εταιρίας.  
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11. Δανεισμός – Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 32.375.119 34.722.614 - -
Ομολογιακά Δάνεια 182.904.967 222.404.967 139.000.000 171.000.000
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 215.280.086 257.127.581 139.000.000 171.000.000

-
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός 190.528.786 225.437.158 68.373.167 70.658.501
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 190.528.786 225.437.158 68.373.167 70.658.501

- -
Σύνολο δανείων 405.808.872 482.564.740 207.373.167 241.658.501

- - - -
Οι ημερομηνίες λήξης των  μακροπρόθεσμων  δανείων  είναι οι εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Μεταξύ 1 και  2 ετών 89.187.500 96.687.500 59.500.000 67.000.000
Μεταξύ 2 και 5 ετών 126.092.586 160.440.081 79.500.000 104.000.000

215.280.086 257.127.581 139.000.000 171.000.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 31/12/2008
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος 5.734 6.069
Από 1 έως 5 έτη -                        -
Σύνολο 5.734 6.069

ΟΜΙΛΟΣ

 

Η Εταιρεία κατά τη τρέχουσα περίοδο αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους Ευρώ 34.285.334. Σε 
επίπεδο Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο τα αντληθέντα δανειακά κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 
12.415.301 ενώ αποπληρώθηκαν Ευρώ 89.171.169.  

 

12. Προβλέψεις 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία πραγματοποίησε επιπλέον προβλέψεις ύψους 
Ευρώ 75.925 ως συμπληρωματική πρόβλεψη των αναλογούντων τόκων για το πρόστιμο που της έχει 
επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (βλ. σημείωση 14).  

 

13. Δεσμεύσεις 

Ο Όμιλος ενοικιάζει ανυψωτικά, παλετοφόρα και επιβατικά αυτοκίνητα. Οι μισθώσεις ποικίλουν σε 
χρονική διάρκεια  αλλά καμία δεν υπερβαίνει σε περίοδο τα πέντε έτη από τη στιγμή της σύμβασης. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα 
της Εταιρείας έξοδα  Eυρώ 252.233 (31 Δεκεμβρίου 2008 : Ευρώ 460.929) και στα αποτελέσματα 
του Ομίλου Ευρώ 650.042 (31 Δεκεμβρίου 2008 : 1.174.422). 
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14. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ευρωπαίους παραγωγούς        
σωλήνων χαλκού, διαπίστωσε παράβαση σχετικά με την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού στην 
αγορά χάλκινων σωλήνων για ύδρευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα σε επτά εταιρείες 
μεταξύ των οποίων και στην ΧΑΛΚΟΡ. Το πρόστιμο για την ΧΑΛΚΟΡ ανέρχεται σε Ευρώ 9.16 
εκατομμύρια για τα οποία η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή αντίστοιχης αξίας.  Επειδή η 
Εταιρεία εκτιμά ότι η επιβολή προστίμου είναι αναιτιολόγητη και άδικη και το ποσό που της 
καταλογίστηκε υπέρμετρα υψηλό, έχει προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη και σε 
γνωμοδότηση των Νομικών υπηρεσιών της σχετικά με το βάσιμο της προσφυγής, εκτιμά πως το 
τελικό ποσό του ανωτέρω αναφερόμενου προστίμου (εάν επιβεβαιωθεί δικαστικά η νομιμότητα της 
επιβολής του) δε θα υπερβεί τα Ευρώ 5 εκατομμύρια, ποσό το οποίο έχει επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα της χρήσης 2004. Την 31 Δεκεμβρίου 2008 η σωρευτική πρόβλεψη για τους 
αναλογούντες τόκους ανερχόταν σε Ευρώ 973.688 ενώ την τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκε 
συμπληρωματική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 75.925. 

Η θυγατρική εταιρεία SOFIA MED S.A. έχει εκδώσει τραπεζικές εγγυήσεις υπέρ τρίτων ύψους Ευρώ 
446 χιλ. Επιπλέον, έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους Ευρώ 4 εκατ. στα ακίνητα της. 

Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Όμιλος Ευρώ 800 χιλ και 
Εταιρία Ευρώ 500 χιλ. 

Επίσης, υπάρχει υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων που αφορά προβλέψεις γενικών δαπανών: Όμιλος 
Ευρώ 328 χιλ και Εταιρία Ευρώ 135 χιλ. 

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

 

15. Φορολογία 
Η ανάλυση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής : 

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008
Φόρος Εισοδήματος περιόδου (985.602)           (2.670.814)        -                    94.664               
Αναβαλλόμενος Φόρος περιόδου 285.718             1.140.675          (61.005)             221.597             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με βάση την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου για 
το μέσο ετήσιο φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να εφαρμοσθεί στο τέλος της χρήσης.  

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα 
συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 25%. 

Βάσει νέου φορολογικού νόμου ο συντελεστής αυτός μειώνεται σταδιακά για πέντε χρόνια κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα αρχής γενομένης από τη χρήση 2010. Από τη χρήση 2014 και εφεξής ο 
φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. 
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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 14. Οι ανέλεγκτες αυτές χρήσεις, έχουν ως εξής: 

Επωνυμία  ετα ιρ ίας  
Χώρα  

καταστατικής  
έδρας

Συμμετοχή           
(Άμεση  &  Έμμεση )

Μέθοδος  
ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες  
χρήσεις

ΧΑΛΚΟΡ  Α .Ε . ΕΛΛΑΔΑ Μητρική - 2007-2008
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΑΛΩΔ ΙΑ  A .E . ΕΛΛΑΔΑ 78,71% Ολική  Ενοποίηση 2007-2008
ΣΤΗΛΜΕΤ  Α .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 52,83% Ολική  Ενοποίηση 2006-2008
ΑΚΡΟ  Α .Ε .Β .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 95,74% Ολική  Ενοποίηση 2007-2008
S O F IA  M E D  S .A . ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2008
M E T A L AG E N C IES  L .T .D . ΗΝ . ΒΑΣΙΛΕΙΟ 92,98% Ολική  Ενοποίηση -
BE L AN T E L  H O L D IN G S  L .T .D . ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 1999-2008
M E T A L  G L O BE  D .O .O . ΣΕΡΒΙΑ 53,61% Ολική  Ενοποίηση -
C O P P E R P R O M  Ε .Π .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 71,49% Ολική  Ενοποίηση 2003-2008
ΣΥΛΛΑΝ  Α .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2005-2008
O G W E L L  L IM IT E D ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2005-2008
ΧΑΜΠΑΚΗΣ  Ε .Π .Ε . ΑΝΤ ΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2007-2008
Δ ΙΑΠΕΜ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 33,33% Καθαρή  Θέση 2007-2008
ΕΛΚΕΜΕ  Α .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 30,90% Καθαρή  Θέση 2007-2008
E N E R G Y S O L UT IO N S  S .A . ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 38,60% Καθαρή  Θέση 2005-2008
ΒΙΕΞΑΛ  Ε .Π .Ε . ΕΛΛΑΔΑ 26,67% Καθαρή  Θέση 2003-2008
S .C . ST EE LM E T  R O M A N IA S .A ΡΟΥΜΑΝΙΑ 40,00% Καθαρή  Θέση 2002-2008
T E P R O  M E T AL L  AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ 43,53% Καθαρή  Θέση 2007-2008  

 

16.  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Πωλήσεις αγαθών 
Θυγατρικές -                      -                 33.826.318 56.140.286
Συγγενείς 22.503.119 51.334.622 13.080.026 31.400.217
Λοιπά συνδεμένα μέρη 3.997.505 6.730.918 166.403 1.308.706

26.500.624 58.065.540 47.072.748 88.849.209
Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00
Θυγατρικές -                      -                 2.398.642 992.510
Συγγενείς 436.066 507.170 7.151 775
Λοιπά συνδεμένα μέρη 6.920.130 7.942.132 308.462 433.311

7.356.195 8.449.302 2.714.256 1.426.596
0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις παγίων
Λοιπά συνδεμένα μέρη 426.812 -                 426.812 -                 

426.812 -                 426.812 -                 
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές αγαθών 
Θυγατρικές -                      -                 9.675.728 58.699.769
Συγγενείς 54.142 611.965 606 150.390
Λοιπά συνδεμένα μέρη 25.059.312 35.933.044 3.188.600 16.472.809

25.113.454 36.545.009 12.864.933 75.322.968
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές  υπηρεσιών
Θυγατρικές -                      -                 1.369.116 1.800.477
Συγγενείς 901.205 778.271 620.359 464.566
Λοιπά συνδεμένα μέρη 2.262.872 4.511.488 1.375.900 1.464.196

3.164.076 5.289.759 3.365.374 3.729.240
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές  παγίων
Θυγατρικές -                      -                 12.333 603.096
Συγγενείς 52.601 3.259 45.573 -                 
Λοιπά συνδεμένα μέρη 1.494.885 1.911.882 1.056.063 244.341

1.547.486 1.915.140 1.113.969 847.437

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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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. 

 Παροχές προς τη Διοίκηση

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών + Δ.Σ στις δαπάνες 
προσωπικού 1.362.947 1.629.548 739.087 863.030
Πρόβλεψη αμοιβών διευθυντ. στελεχών 740.000 360.000 740.000 -                 
Παροχές διακοπής συνεργασίας 123.260 227.774 -                      20.440

2.226.207 2.217.322 1.479.087 883.470
0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις από Δ/ντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 24.269 75.077 24.269 9.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Θυγατρικές -                      -                 28.572.712 15.615.822
Συγγενείς 8.718.711 9.328.099 5.366.198 5.667.871
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.378.915 11.310.513 2.076.212 2.464.887

17.097.626 20.638.612 36.015.122 23.748.580
- - - -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Θυγατρικές -                      -                 1.402.541 1.559.190
Συγγενείς 463.763 498.970 329.640 345.410
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13.705.217 13.523.630 923.221 765.205

14.168.979 14.022.600 2.655.402 2.669.805

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

 

17. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας Ισολογισμού 

Τον Ιούλιο η μητρική Εταιρεία αγόρασε από την 100% θυγατρική της OGWELL LTD το ποσοστό 
συμμετοχής που κατείχε η τελευταία στην θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., συνεπώς το 
άμεσο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε στο 78,71% ενώ τα 
δικαιώματα ψήφου παρέμειναν αμετάβλητα.  
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