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Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007) 
 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΥΑΛΚΟΡ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Α.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα, Λεσθ. Μεζνγείσλ 2-4:  

 

1. Θενδφζηνο Παπαγεσξγφπνπινο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

2. Νηθφιανο Κνπδνχλεο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζείο κε ηελ 

απφ 26 Απγνχζηνπ 2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο 

3. Γεψξγηνο Παζζάο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζείο κε ηελ απφ 

26 Απγνχζηνπ 2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο  

ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηα καο, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε:  

(α) νη εμακεληαίεο, εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΥΑΛΚΟΡ 

Α.Δ., γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 Ηνπλίνπ 2014, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηα ηζρχνληα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 ηεο ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007, θαη  

(β) ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν 

αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007.  

 

Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ 2014  
 

Οη βεβαηνχληεο, 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Οξηζζέλ απφ ην Γ.. 

Μέινο 

Σν Οξηζζέλ απφ ην Γ.. 

Μέινο 
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ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΓΟΤΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΑ 
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Δμακεληαία Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινχκελε 

γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2014 (1.1.2014-30.6.2014). H Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο 

εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 

7/448/11.10.2007 ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

ηε παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Οκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ Α.Δ. (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «ΥΑΛΚΟΡ») γηα ην πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζεκαληηθά 

γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο 

ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη 

αβεβαηφηεηεο πνπ νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζην δεχηεξν εμάκελν ηεο 

ρξήζεο θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κε απηφλ πξνζψπσλ. 

 

 

A. Δπηδφζεηο θαη Οηθνλνκηθή Θέζε Οκίινπ ΥΑΛΚΟΡ 

Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 ε αλάθακςε ζηελ Δπξσδψλε παξέκεηλε αλαηκηθή θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ πςειή αλεξγία θαη θφβνπο γηα απνπιεζσξηζκφ. Ηδηαίηεξα ζην 

δεχηεξν ηξίκελν, νη ηξεηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο (Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία) δηνιίζζεζαλ ζε 

χθεζε ή παξέκεηλαλ ζηάζηκεο. Αληίζεηα, ε Διιεληθή αγνξά εκθάληζε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη 

αλαθνπήο ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο κεηά απφ ζρεδφλ έμη έηε. Δθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηηο ΖΠΑ θπκάλζεθε ζε ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο, γεγνλφο πνπ επεξέαζε ζεηηθά ηηο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ. 

Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξψ 555,3 

εθαη. έλαληη Δπξψ 596,4 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 6,9% ιφγσ 

ησλ ζπγθξηηηθά ρακειφηεξσλ κέζσλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ, αιιά θαη ησλ κεησκέλσλ ηηκψλ 

θαηεξγαζίαο, θπξίσο ζηα πξντφληα έιαζεο γηα εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα θαιψδηα. ε επίπεδν φγθσλ 

ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηηο πνζφηεηεο πσιήζεσλ θαηά 5,7% ππέξ θπξίσο ησλ πξντφλησλ έιαζεο, ησλ 

πξντφλησλ δηέιαζεο νξεηράιθνπ θαη ησλ ραιθνζσιήλσλ.  

Tν πξψην εμάκελν ηνπ 2014, ε κέζε ηηκή ηνπ ραιθνχ ήηαλ ρακειφηεξε θαηά 12% θαη 

δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ 5.047 αλά ηφλν έλαληη Δπξψ 5.738 αλά ηφλν, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 

ςεπδαξγχξνπ ήηαλ ειαθξψο πςειφηεξε θαηά 1,6% θαη δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ 1.497 αλά ηφλν 

έλαληη Δπξψ 1.473 αλά ηφλν. ε επίπεδν φγθσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, νη πσιήζεηο θαισδίσλ 

απνηέιεζαλ ην 35% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, νη πσιήζεηο ζσιήλσλ ην 27%, ηα πξντφληα έιαζεο 

ην 22%, νη ιάκεο ραιθνχ ην 9% θαη νη ξάβδνη νξείραιθνπ ην 7%.  

Σα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 223,8% θαη αλήιζαλ ζε Δπξψ 17,1 εθαη. 

έλαληη Δπξψ 5,3 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013. Ζ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ θαηά ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2014 επηβαξχλζεθε θαηά Δπξψ 8,7 εθαη. απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζηθνχ απνζέκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, σο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πηψζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηάιισλ, πνζφ πνπ ζην εμάκελν, ιφγσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη κεηέπεηηα αλάθακςεο 

ηνπο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν, πεξηνξίζηεθε ζηα Δπξψ 7,6 εθαη., ελψ επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη 
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ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζην εξγνζηάζην ηεο FULGOR ΑΔ, ζπγαηξηθήο ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ ΑΔ (θφζηνο αδξάλεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ). Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν 

θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 ζε θέξδε 

Δπξψ 10,6 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 1,4 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ελψ ηα θέξδε πξν 

θφξσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΣ) δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο Δπξψ 0,7 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 12,2 εθαη. 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα αλήιζαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 

ζε δεκηέο Δπξψ 18,4 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 35,6 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013. Σέινο, ηα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε δεκηέο Δπξψ 

15,6 εθαη. ή Δπξψ 0,1537 αλά κεηνρή έλαληη δεκηψλ Δπξψ 33,1 εθαη. ή Δπξψ 0,3270 αλά κεηνρή ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2013. 

Όζνλ αθνξά ηε κεηξηθή εηαηξεία, ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

δηακνξθψζεθαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξψ 5,2 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 2 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ελψ ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2014 ζε δεκηέο Δπξψ 4,4 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 17,1 εθαη. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013. 

ηελ Δπξσδψλε, ε κέηξηα αλάθακςε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζρεδφλ ππνηνληθή 

θαηαλάισζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ έμη κελψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελίζρπζε ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, γεγνλφο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηηο ηηκέο θαηεξγαζίαο ζηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα πξντφληα ηνπ Οκίινπ. Αληίζεηα, ε ζπλερηδφκελε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζε 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζε θαιχηεξα 

πεξηζψξηα. Δηδηθφηεξα ε δήηεζε γηα πξντφληα εγθαηαζηάζεσλ εμαθνινχζεζε λα θηλείηαη ζε αξλεηηθά 

επίπεδα θαζψο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζθιεξά. Αληίζεηα, ε δήηεζε γηα 

βηνκεραληθά πξντφληα ζηηο βαζηθέο Δπξσπατθέο αγνξέο, έδεημε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο κεηά απφ 

έλα πησηηθφ 2013 κε απνηέιεζκα ν Όκηινο λα απμήζεη ηνλ φγθν πσιήζεσλ θαη λα θεξδίζεη 

κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο. Όζνλ αθνξά ηα θαιψδηα, παξά ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε λέεο 

αγνξέο θαη θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ε κεησκέλε δήηεζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο πίεζε ζεκαληηθά ηα πεξηζψξηα θαη επεξέαζε αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ. Δπίζεο, ζεκαληηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ είρε ε 

πξνζσξηλή αλαβνιή ζεκαληηθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζε πξντφληα πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ππνβξχρηα θαιψδηα θαη ππφγεηα θαιψδηα πςειήο & ππεξπςειήο ηάζεο.   

ε φηη αθνξά ην θφζηνο, νη κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηηζηνπνίεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βηνκεραληθνχ θφζηνπο θαη 

βνήζεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ. 

Ωζηφζν, ην πςειφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζπλέρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

Οκίινπ έλαληη ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ καο. 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2014, ν Όκηινο Υαιθφξ πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο Δπξψ 

28,4 εθαη. πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ Δπξψ 19,8 εθαη. πεξίπνπ αθνξνχζε ηνλ Όκηιν ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΚΑΛΩΓΗΑ ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο απφ ηα πξνεγνχκελα δχν έηε επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κε θχξην ζηφρν ηελ παξαγσγή ππνβξχρησλ θαισδίσλ. Αληίζηνηρα, Δπξψ 2,8 εθαη. αθνξνχζαλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο FITCO 

ζηα Οηλφθπηα, κε επίθεληξν θπξίσο ην σιελνπξγείν. Σέινο, Δπξψ 5,8 εθαη. αθνξνχζαλ ζηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ζπγαηξηθήο SOFIA MED S.A. ζηελ Βνπιγαξία.  
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Οη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο είραλ ηελ 

αθφινπζε εμέιημε: 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Ρεπζηφηεηα

Κπθινθ.Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξ.Τπνρξεψζεηο

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο

Ίδηα Κεθάιαηα / Γαλεηαθά Κεθάιαηα

Απνδνηηθφηεηα Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ

Κέξδε πξν Φφξσλ & Υξεκ/θψλ / Ίδηα Κεθάιαηα+Γαλ.Κεθάιαηα

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

Καζαξά Κέξδε / Ίδηα Κεθάιαηα

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡEΗΑ
ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ

0,10 0,13 0,38 0,37

1,23 1,38 1,09 1,15

-1,2%

-62,8% -83,5% -9,8% -30,1%

-0,2% -2,4% 1,7%

 

 

Β.  Κπξηφηεξνη Κίλδπλνη θαη Αβεβαηφηεηεο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο Σξέρνπζαο 

 Υξήζεο 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ: 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

πειάηε. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θηλδχλνπ αζέηεζεο πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγνχλ νη πειάηεο, επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο δελ παξαηεξείηαη 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Καλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 10% ησλ 

πσιήζεσλ (εηαηξηθψλ ή Οκίινπ) θαη επνκέλσο ν εκπνξηθφο θίλδπλνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν 

αξηζκφ πειαηψλ.    

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο 

εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο 

φξνη πιεξσκψλ. Ο έιεγρνο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο πεξηιακβάλεη ηελ 

εμέηαζε ηξαπεδηθψλ πεγψλ. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη 

αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ απαηηεζεί, νη φξνη πσιήζεσλ θαη 

εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα αζθαιηζηηθά 

φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ελ ζπλερεία δηελεξγείηαη 

αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ νξίσλ απηψλ. 

Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπο θαη ηα ηπρφλ πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη 

ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο ηνπ Οκίινπ. Οη πειάηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο 

πσιήζεηο πξέπεη λα πξνεηζπξάηηνληαη θαη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλάινγα κε 

ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ, ν Όκηινο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

δεηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο (π.ρ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο). 

Ο Όκηινο θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα δεκίεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, ηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. Ζ πξφβιεςε απηή 

απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί.   
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Δπελδχζεηο 

Οη επελδχζεηο ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ Όκηιν κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ 

Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηεο θαη 

επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο.  

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη θαηλφκελν αζέηεζεο πιεξσκψλ γηα ηηο επελδχζεηο απηέο.  

Δγγπήζεηο 

Ο Όκηινο έρεη σο πνιηηηθή λα κελ παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο, παξά κφλν θαη θαη’ 

εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη εγγπήζεηο πνπ έρεη δψζεη ν Όκηινο είλαη 

ρακεινχ χςνπο θαη δελ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν. 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν Όκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ.  Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη, κέζσ δηαθξάηεζεο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα 

γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεη ε θήκε ηνπ Οκίινπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, ν Όκηινο δηέζεηε πνζφ Δπξψ 14,5 εθαη. ζε ξεπζηά δηαζέζηκα 

θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο εγθεθξηκέλεο αιιά κε ρξεζηκνπνηεκέλεο δαλεηαθέο γξακκέο, ψζηε λα 

κπνξεί εχθνια  λα εμππεξεηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ν Όκηινο δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα 

πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε 

ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο 

ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ.   

Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ αιιαγψλ ζε ηηκέο πξψησλ πιψλ,  ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη επηηφθηα πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ή ηελ αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

είλαη λα ειέγρεη ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ 

παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ.  

Ο Όκηινο δηελεξγεί ζπλαιιαγέο επί παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ψζηε λα αληηζηαζκίζεη 

κέξνο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.    

Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Σηκψλ Πξψησλ Τιψλ Μεηάιινπ (ραιθφο, ςεπδάξγπξνο, ινηπά κέηαιια) 

Ο Όκηινο βαζίδεη ηφζν ηηο αγνξέο φζν θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο / δείθηεο γηα 

ηε ηηκή ηνπ ραιθνχ θαη ησλ ινηπψλ κεηάιισλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη εκπεξηέρνληαη ζηα πξντφληα ηνπ. 

Ο θίλδπλνο απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ θαιχπηεηαη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ (hedging) (ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο – futures – ζην London Metal Exchange - 

LME). Ο Όκηινο φκσο δελ θαιχπηεη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) φιν ην βαζηθφ 

απφζεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε απνηέιεζκα ηπρφλ πηψζε ησλ ηηκψλ κεηάιισλ λα κπνξεί λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπ κέζσ ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. 
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πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηηο πσιήζεηο θαη αγνξέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί θαη ζηα δάλεηα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε λφκηζκα άιιν απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν είλαη θπξίσο ην Δπξψ. Σα λνκίζκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη 

απηέο νη ζπλαιιαγέο είλαη θπξίσο ην Δπξψ, ην δνιάξην ΖΠΑ, ε ζηεξιίλα θαη άιια λνκίζκαηα ηεο 

Ν.Α. Δπξψπεο.  

Γηαρξνληθά ν Όκηινο αληηζηαζκίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθηηκψκελεο έθζεζεο ηνπ ζε μέλα 

λνκίζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο θαη αγνξέο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Ο Όκηινο θπξίσο ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηα νπνία ιήγνπλ θαηά θχξην ιφγν ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην, ηα ζπκβφιαηα απηά αλαλεψλνληαη θαηά 

ηε ιήμε ηνπο. Καηά πεξίπησζε ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα θαιχπηεηαη θαη κε ηελ ιήςε 

δαλείσλ ζηα αληίζηνηρα λνκίζκαηα.  

Οη ηφθνη ησλ δαλείσλ είλαη ζε λφκηζκα πνπ δε δηαθέξεη απφ απηφ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ην Δπξψ.  

Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε άιιεο ζπγαηξηθέο δελ αληηζηαζκίδνληαη, δηφηη απηέο νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ζέζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη καθξνρξφληαο θχζεο.  

Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

Ο Όκηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα 

απνηειέζκαηα θαζψο ν Όκηινο ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.  

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ κεηξηάδεηαη θαζψο κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ είλαη κε ζηαζεξά 

επηηφθηα, είηε άκεζα είηε κε ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (Swaps επηηνθίσλ). 

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα δηαηεξεί 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηνλ Όκηιν θαη λα επηηξέπεη ηελ 

κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ 

απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία νξίδεη ν Όκηινο σο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην 

ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, εμαηξψληαο κε κεηαηξέςηκεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο.   

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ 

ζα ήηαλ εθηθηέο κε πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ 

ζα παξείρε κηα ηζρπξή θαη πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε.   

Ο Όκηινο δελ δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ.  

Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2014.  
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Γ.  Δμέιημε Γξαζηεξηνηήησλ Οκίινπ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014 

Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ζηελ Δπξψπε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμαλφκελεο 

γεσπνιηηηθέο εληάζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο κηαο πην πεξηνξηζηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε δηεζλέο 

επίπεδν, πξνδηαγξάθνπλ απφ θνηλνχ έλα ηδηαίηεξα αζηαζέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

πξνζδνθίεο πνηθίινπλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηε δήηεζε ζε Κεληξηθή θαη Βφξεηα Δπξψπε λα 

είλαη αλζεθηηθή, ζε θζίλνπζα πνξεία ζηε Νφηηα Δπξψπε θαη ζε αλνδηθή πνξεία ζηηο ΖΠΑ. Ζ 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη θαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο λα θηλείηαη 

ζε αξλεηηθά επίπεδα. Αληίζεηα, ε δήηεζε γηα βηνκεραληθά πξντφληα δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο θαη 

πξνβιέπεηαη λα θηλεζεί ζε ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα.  Όζνλ αθνξά ηα θαιψδηα, έρνπλ αξρίζεη λα 

ηειεζθνξνχλ νη ελέξγεηεο γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

νπνίεο θηλνχληαη κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Ζ εκθαλήο βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο ζε ζρέζε κε ην πξψην, 

αληαλαθιά ηηο βειηησκέλεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ ζε πνζφηεηεο, ηηκέο θαη θφζηνο αιιά 

θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ. Γηα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

2014 εθηηκάηαη φηη, δεδνκέλσλ ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα επηθξαηνχλ ζην 

εζσηεξηθφ αιιά θαη ηε δηαθαηλφκελε αζηάζεηα πνπ ζπλερίδεη λα εθδειψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ν Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα έρεη σο θχξην ζηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν ηελ αχμεζε 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε βηνκεραληθά πξντφληα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζε λέεο 

αγνξέο νη νπνίεο δελ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Δπίζεο, ε έλαξμε παξαγσγήο 

ππνβξχρησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο γηα ην έξγν ηεο δηαζχλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ απφ ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ έηνπο, ζα νδεγήζεη ηνλ Όκηιν ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ θαη ζε 

αηζζεηή βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ. Παξάιιεια, θαζψο νη ηηκέο ησλ κεηάιισλ δείρλνπλ λα 

έρνπλ ηζνξξνπήζεη ζε πςειφηεξα επίπεδα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξακείλνπλ ζε απηά, 

ππάξρεη ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία φηη νη ινγηζηηθέο δεκηέο απφ ηελ απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζηθνχ 

απνζέκαηνο ιεηηνπξγίαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, ζα αληηζηξαθνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

Γ.  εκαληηθέο πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε 

Οη ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν αγνξαπσιεζίεο θαη θαηεξγαζία 

πξντφλησλ (εηνίκσλ θαη εκηεηνίκσλ) ραιθνχ θαη ςεπδαξγχξνπ. Μέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ νη 

εηαηξείεο εθκεηαιιεπφκελεο ην κέγεζνο ηνπ Οκίινπ επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 κεξψλ αλαιχνληαη 

σο αθνινχζσο:  

σναλλαγές ηης Μηηρικής Εηαιρείας με Θσγαηρικές Εηαιρείες (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ)  

Δηαηξείεο 

Πσιήζεηο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ & 

παγίσλ 

Αγνξέο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ & 

παγίσλ 

Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ 

ΚΑΛΩΓΗΩΝ 4.372 6.934 983 1.606 

ΟΜΗΛΟ ΣΖΛΜΔΣ 6 1.239 5 196 

SOFIA MED 21.404 1.339 21.027 20 

FITCO 11.963 496 2.957 91 

METAL AGENCIES 26.017 40 7.376 11 

ΛΟΗΠΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 123 0 133 0 

χλνιν Θπγαηξηθψλ 63.885 10.048 32.481 1.923 
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Ο Όκηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ πξψηεο χιεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο. Με ηελ ζεηξά ηεο, πνπιάεη ζθξαπ ραιθνχ ζηελ ΥΑΛΚΟΡ απφ ηηο επηζηξνθέο πνπ πξνθαινχληαη 

θαηά ηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. 

Ο Όκηινο ΣΖΛΜΔΣ παξέρεη ζηε ΥΑΛΚΟΡ ππεξεζίεο δηνίθεζεο & νξγάλσζεο. 

Ζ SOFIA MED SA αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ πξψηεο χιεο θαη εκηέηνηκα πξντφληα ραιθνχ θαη 

θξακάησλ απηνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Δπίζεο, ε ΥAΛΚΟΡ ηεο παξέρεη ππεξεζίεο ηερληθήο, 

δηνηθεηηθήο θαη εκπνξηθήο ππνζηήξημεο. 

Ζ FITCO ΑΔ αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ πξψηεο χιεο. Ζ ΥΑΛΚΟΡ εθηειεί θαηεξγαζία ζε χιεο ηεο 

FITCO θαη ηεο παξαδίδεη εκηέηνηκα πξντφληα. Δπίζεο παξέρεη ζηε FITCO ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο. 

Ζ METAL AGENCIES LTD ιεηηνπξγεί σο έκπνξνο - θεληξηθφο δηαλνκέαο ηνπ Οκίινπ ΥΑΛΚΟΡ 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

σναλλαγές ηης Μηηρικής Εηαιρείας με σνδεδεμένες Εηαιρείες (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ) 

Δηαηξείεο 

Πσιήζεηο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ & 

παγίσλ 

Αγνξέο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ & 

παγίσλ 

Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

ΜΚC 17.546 77 7.028 18 

STEELMET ROMANIA 2.774 27 82                    -    

ΣΔΚΑ SYSTEMS 15 183 2 134 

ANAMET 258 6.815 387                    -    

ΒΗΔΞΑΛ 1 207                   -    18 

TEPRO METAL                                  -    15                   -    2 

ΔΛΒΑΛ 110 1.553 48 299 

ΗΓΔΝΟΡ 10 6 12 7 

ΤΜΔΣΑΛ 13                    -    6                    -    

METALVALIUS 1.411 126 229 125 

ΛΟΗΠΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ 186 798 965 525 

χλνιν  22.324 9.807 8.759 1.128 

Ζ MKC GMBH εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο.  

Ζ STEELMET ROMANIA εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο. 

Ζ TEKA SYSTEMS A.E. αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ θαηαζθεπψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ΥΑΛΚΟΡ θαη παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο, 

ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ SAP. 

Ζ ΑΝΑΜΔΣ Α.Δ. πξνκεζεχεη ηε ΥΑΛΚΟΡ κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζθξαπ ραιθνχ θαη 

νξείραιθνπ. 

Ζ ΒΗΔΞΑΛ ΑΔ παξέρεη ζηε ΥΑΛΚΟΡ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ CPW AMERICA CO εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο. 

Ζ VIOHALCO SA ελνηθηάδεη ζηε ΥΑΛΚΟΡ θηίξηα θαη βηνκεραλνζηάζηα. 

Ζ TEPRO METALL AG εκπνξεχεηαη (κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο MKC) ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ 

θαη ηελ αληηπξνζσπεχεη ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο.  
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Ζ METALVALIUS αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζθξαπ ραιθνχ θαη 

νξείραιθνπ. 

σναλλαγές ηοσ Ομίλοσ ΧΑΛΚΟΡ με σνδεδεμένες Εηαιρείες (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ) 

Δηαηξείεο 

Πσιήζεηο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ & 

παγίσλ 

Αγνξέο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ & 

παγίσλ 

Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

ΜΚC 34.114 97 12.595 36 

STEELMET ROMANIA 6.917 2.405 471 2.862 

ΣΔΚΑ SYSTEMS 18 486 3 423 

ANAMET 482 9.855 424 34 

ΒΗΔΞΑΛ 3 852                   -    144 

CPW 434                              -    220                      -    

VIOHALCO 2 131 2 133 

TEPRO METAL 1.574 304 648 328 

ΔΣΔΜ                             183  9 263 188 

ΔΛΒΑΛ                          2.701  5.529 837 2.518 

ΗΓΔΝΟΡ 498 80 373 285 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ                             916  162 323 312 

ΤΜΔΣΑΛ 268 3.946 164 1.461 

STOMANA 731 1.492 350 350 

ETEM BULGARIA 1.127                              -    649 1 

METALVALIUS 6.068 43.340 316 3.387 

ΛΟΗΠΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ 1.561 4.543 2.710 2.238 

χλνιν  57.597 73.231 20.348 14.700 

 

Αμοιβές Διεσθσνηικών ηελετών και μελών Διοικηηικού σμβοσλίοσ (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ) 
 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

         Οκίινπ      Δηαηξείαο 

πλνιηθέο Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ & Μειψλ Γηνίθεζεο               1.808             622 

 

Δ.  Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα. 

  

Αζήλα, 26 Απγνχζηνπ 2014 

 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Θενδφζηνο Παπαγεσξγφπνπινο 



 

 

 

Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο 

ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ (ε «Δηαηξεία») ηεο  

30 Ηνπλίνπ 2014 θαη ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ 

πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμάκελεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007. Ζ Γηνίθεζε 

ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Γ.Λ.Π. 

34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά».  Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα 

επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή 

καο. 

Δχξνο επηζθφπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 

«Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην 

ειεγθηή ηεο νληφηεηαο».  Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα 

γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ 

δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο.  Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα ηεο Διεγθηηθήο θαη ζπλεπψο δελ καο δίδεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, δελ 

εθθξάδνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

πκπέξαζκα 

Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ην νπνίν ζα καο 

νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

δελ έρεη θαηαξηηζζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». 

KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ 

τρατηγού Σόμπρα 3 

153 42 Αγία Παρασκεσή 

Ελλάς 

ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 

Telephone Σει:  +30 210 60 62 100 
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Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμάκελεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε 

ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.  
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Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό

Γήπεδα, θηίξηα & εμνπιηζκόο 8 406.821.960 389.099.020 92.384.068 92.236.488

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9 14.137.830 14.455.753 353.036 277.324

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 383.271 383.271 -                              -                              

Σπκκεηνρέο 10 6.631.948 6.557.951 179.122.525 179.164.525

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 4.157.478 4.115.478 3.657.618 3.615.618

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.799.766 1.848.669 811.438 811.799

Απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 8.047.327 6.265.433 -                              -                              

441.979.580 422.725.575 276.328.686 276.105.754

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό

Απνζέκαηα 11 240.098.687 208.236.149 60.740.873 54.243.721

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 151.214.399 131.229.590 56.680.069 66.385.792

Παξάγσγα 577.560 776.621 476.994 80.441

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ 14.482.365 49.125.244 2.966.668 3.052.697

406.373.011 389.367.602 120.864.604 123.762.650

ύνολο ενεπγηηικού 848.352.591 812.093.177 397.193.289 399.868.405

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ίδια κεθάλαια

Μεηνρηθό θεθάιαην 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο μέλσλ ζπγαηξηθώλ (6.200.305) (6.851.131) -                              -                              

Λνηπά Aπνζεκαηηθά 76.072.171 76.555.543 69.316.800 68.976.644

Εεκηέο εηο λένλ (139.310.348) (123.831.007) (84.256.974) (79.832.051)

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 36.185.840 51.497.727 90.684.149 94.768.916

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 22.336.740 24.743.739 -                              -                              

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 58.522.580 76.241.466 90.684.149 94.768.916

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Γάλεηα 12 401.732.932 404.630.796 179.074.962 178.929.499

Υπνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 24.452.971 26.296.962 13.957.479 15.377.955

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 4.288.292 4.218.081 1.424.439 1.454.591

Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξ/ζκεο ιήμεσο                           12.741.019 10.681.508 -                              -                              

Δπηρνξεγήζεηο 15.654.670 7.939.339 1.535.978 1.591.529

Πξνβιέςεηο 329.984 522.087 90.000 90.000

459.199.869 454.288.774 196.082.859 197.443.575

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 132.518.248 107.183.716 48.392.013 30.774.194

Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 6.062.350 6.335.676 736.410 578.437

Γάλεηα 12 190.876.347 167.389.305 61.116.771 76.091.219

Υπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 12 84.055 166.641 -                              -                              

Παξάγσγα 1.089.144 487.600 181.088 212.064

330.630.143 281.562.938 110.426.282 107.655.914

ύνολο ςποσπεώζεων 789.830.011 735.851.712 306.509.141 305.099.489

ύνολο Ηδίων Κεθαλαίων και ςποσπεώζεων 848.352.591 812.093.178 397.193.289 399.868.405

ημ.

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Δνδιάμεζη Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων

(Πνζά ζε Δπξψ)
ημ.

6μήνερ έωρ 

30/6/2014

6μήνερ έωρ 

30/6/2013

3μήνερ από 1/4 έωρ 

30/6/2014

3μήνερ από 1/4 έωρ 

30/6/2013

Πωλήζειρ 555.266.712     596.430.472    289.291.578     293.148.174      

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (538.215.139)      (591.163.701)     (273.638.007)      (296.971.615)       

Μικηό Κέπδορ/(Εημιά) 17.051.573       5.266.771        15.653.570       (3.823.441)        

Λνηπά έζνδα 4.592.203           5.972.254          2.690.861           2.793.977           

Έμνδα Γηάζεζεο (7.617.947)          (7.190.496)        (3.553.561)          (3.681.929)          

Έμνδα Γηνίθεζεο (10.713.858)        (10.662.103)       (5.687.644)          (5.568.187)          

Λνηπά έμνδα (4.015.796)          (5.575.581)        (2.051.745)          (2.779.627)          

Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ (703.824)           (12.189.154)     7.051.481         (13.059.207)      

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 91.584               69.737              42.216                14.834                

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (21.184.586)        (18.599.006)       (10.848.123)        (9.704.896)          

Καζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (21.093.002)      (18.529.268)     (10.805.908)      (9.690.062)        

Κέξδε/(Εεκηέο) από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 89.825               (49.056)             12.704                (45.987)               

Εημιέρ ππο θόπος ειζοδήμαηορ (21.707.001)      (30.767.479)     (3.741.722)        (22.795.256)      

Φόξνο εηζνδήκαηνο 7 3.320.374           (4.845.949)        581.790              168.998              

Καθαπέρ ζημιέρ πεπιόδος (18.386.627)      (35.613.427)     (3.159.932)        (22.626.258)      

Καηανεμημένα ζε :

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο (15.561.685)        (33.116.529)       (1.870.224)          (21.150.420)        

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (2.824.942)          (2.496.898)        (1.289.708)          (1.475.838)          

(18.386.627)      (35.613.427)     (3.159.932)        (22.626.258)      

Εημίερ ανά μεηοσή πος αναλογούν ζηοςρ μεηόσοςρ 

ηηρ μηηπικήρ Δηαιπείαρ για ηη πεπίοδο                                                                         

(εθθξαζκέλεο ζε Δπξώ αλά κεηνρή)

Βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο δεκίεο αλά κεηνρή (0,1537)              (0,3270)             (0,0185)               (0,2088)               

ΟΜΗΛΟ

 
 

(Πνζά ζε Δπξψ)
ημ.

6μήνερ έωρ 

30/6/2014

6μήνερ έωρ 

30/6/2013

3μήνερ από 1/4 έωρ 

30/6/2014

3μήνερ από 1/4 έωρ 

30/6/2013

Πωλήζειρ 213.359.699     255.301.139     121.584.468     117.241.079     

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (204.894.654)      (253.331.102)      (114.400.883)      (119.921.295)      

Μικηό Κέπδορ/(Εημιά) 8.465.045         1.970.037         7.183.584         (2.680.215)        

Λνηπά έζνδα 1.826.662           1.550.810           1.070.726           605.371             

Έμνδα Γηάζεζεο (2.359.021)         (2.430.392)         (1.194.643)         (1.158.074)         

Έμνδα Γηνίθεζεο (4.724.940)         (4.637.859)         (2.336.738)         (2.383.574)         

Λνηπά έμνδα (448.287)            (1.086.382)         (247.487)            (415.981)            

Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ 2.759.460         (4.633.787)        4.475.442         (6.032.475)        

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 17.013               16.262               12.880               (1.873)                

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (8.689.393)         (7.787.669)         (4.393.456)         (4.170.766)         

Έζνδα από κεξίζκαηα 37.600               75.200               37.600               -                        

Καζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (8.634.780)        (7.696.207)        (4.342.976)        (4.172.639)        

Εημιέρ ππο θόπος ειζοδήμαηορ (5.875.320)        (12.329.994)      132.466            (10.205.113)      

Φόξνο εηζνδήκαηνο 7 1.450.397           (4.772.917)         945.063             (308.090)            

Καθαπέρ ζημιέρ πεπιόδος (4.424.923)        (17.102.911)      1.077.529         (10.513.203)      

Εημίερ ανά μεηοσή πος αναλογούν ζηοςρ μεηόσοςρ 

ηηρ μηηπικήρ Δηαιπείαρ για ηη πεπίοδο                                                                         

(εθθξαζκέλεο ζε Δπξώ αλά κεηνρή)

Βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο δεκίεο αλά κεηνρή (0,0437)              (0,1689)              0,0106               (0,1038)              

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Δνδιάμεζη Καηάζηαζη ςνολικού Διζοδήμαηορ

(Πνζά ζε Δπξψ)

6μήνερ έωρ 

30/6/2014

6μήνερ έωρ 

30/6/2013

3μήνερ από 1/4 

έωρ 30/6/2014

3μήνερ από 1/4 

έωρ 30/6/2013

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ (18.386.627) (35.613.427) (3.159.932) (22.626.258)

Λνηπά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ 

ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 733.987 (200.035) 906.363 (412.276)

Καζαξφ θέξδνο / (δεκηά) απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ γηα 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ (1.044.434) (1.225.448) (1.367.196) (452.922)

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ινηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο 271.553 318.617 355.471 117.760

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο (38.893) (1.106.867) (105.361) (747.438)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ 

θφξνπο γηα ηελ πεξίνδν (18.425.521) (36.720.294) (3.265.294) (23.373.697)

Καηαλεκεκέλα ζε :

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (15.663.498) (33.896.654) (2.052.414) (21.775.309)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (2.762.023) (2.823.640) (1.212.879) (1.598.388)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ 

θφξνπο γηα ηελ πεξίνδν (18.425.521) (36.720.294) (3.265.294) (23.373.697)

ΟΜΗΛΟ

 
 

 

(Πνζά ζε Δπξψ)

6κήλεο έσο 

30/6/2014

6κήλεο έσο 

30/6/2013

3κήλεο απφ 1/4 

έσο 30/6/2014

3κήλεο απφ 1/4 

έσο 30/6/2013

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ (4.424.923) (17.102.911) 1.077.529 (10.513.203)

Λνηπά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ 

ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο:

Καζαξφ θέξδνο / (δεκηά) απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ γηα 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ 459.671 (303.449) 683.709 (203.508)

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ινηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο (119.514) 78.897 (177.764) 52.912

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο 340.156 (224.552) 505.944 (150.596)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ 

θφξνπο γηα ηελ πεξίνδν (4.084.767) (17.327.463) 1.583.473 (10.663.799)

ΔΣΑΗΡEΗΑ
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Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

(Πνζά ζε Δπξψ)
Μεηνρηθφ 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

απφ έθδνζε 

κεηνρψλ 

ππέξ ην 

Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο 

αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο 

ελνπνίεζεο

χλνιν
Γηθαηψκαηα 

Μεηνςεθίαο

χλνιν 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

ΟΜΗΛΟ

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 38.486.258 67.138.064 1.652.034 75.044.197 (66.797.115) (6.481.900) 109.041.538 30.521.231 139.562.769

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -            -              -             (33.116.529) -                     (33.116.529) (2.496.898) (35.613.427)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -           -            -              -             242.106 (213.112) 28.994 (229.029) (200.035)

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -            (809.119) -             -                -                     (809.119) (97.713) (906.832)

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -            (809.119) -             242.106 (213.112) (780.125) (326.742) (1.106.867)

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -           (809.119) -             (32.874.423) (213.112) (33.896.654) (2.823.640) (36.720.294)

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ 

θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε

Μέξηζκα -           -            -              -             -                -                     -              (124.656) (124.656)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ -           -            -              105.129 (206.045) -                     (100.916) 100.916 -              

χλνιν εηζθνξψλ θαη δηαλνκήο ζε κεηφρνπο -           -            -              105.129 (206.045) -                     (100.916) (23.740) (124.656)

Τπφινηπν ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013 38.486.258 67.138.064 842.915 75.149.326 (99.877.583) (6.695.012) 75.043.968 27.673.851 102.717.819

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 38.486.258 67.138.064 1.406.248 75.149.294 (123.831.007) (6.851.131) 51.497.727 24.743.739 76.241.466

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -            -              -             (15.561.685) -                     (15.561.685) (2.824.942) (18.386.627)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -           -            -              -             (150.408) 650.826 500.418 233.570 733.987

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -            (602.231) -             -                -                     (602.231) (170.650) (772.881)

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -            (602.231) -             (150.408) 650.826 (101.813) 62.919 (38.893)

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -           (602.231) -             (15.712.093) 650.826 (15.663.498) (2.762.023) (18.425.521)

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ 

θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε

Μέξηζκα -           -            -              -             -                -                     -              (62.328) (62.328)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ -           -            -              119.394 (234.106) -                     (114.712) 114.712 -              

χλνιν εηζθνξψλ θαη δηαλνκήο ζε κεηφρνπο -           -            -              119.394 (234.106) -                     (114.712) 52.384 (62.328)

Μεηαβνιέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο

Δθθαζάξηζε ζπγαηξηθψλ (535) 466.857 -                     466.322 302.640 768.962

χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο -           -            -              (535) 466.857 -                     466.322 302.640 768.962

Τπφινηπν ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 38.486.258 67.138.064 804.018 75.268.153 (139.310.348) (6.200.305) 36.185.840 22.336.740 58.522.580  
 

(Πνζά ζε Δπξψ)
Μεηνρηθφ 

θεθάιαην

Γηαθνξά απφ 

έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο 

αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

χλνιν 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 38.486.258 67.138.064 66.924 69.062.881 (51.597.440) 123.156.688

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -                      -              -             (17.102.911) (17.102.911)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -                      (224.552) -             -                (224.552)

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -                      (224.552) -             -                (224.552)

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -                      (224.552) -             (17.102.911) (17.327.463)

Τπφινηπν ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013 38.486.258 67.138.064 (157.628) 69.062.881 (68.700.350) 105.829.226

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 38.486.258 67.138.064 (86.238) 69.062.881 (79.832.051) 94.768.916

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -                      -              -             (4.424.923) (4.424.923)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -                      340.156 -             -                340.156

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -                      340.156 -             -                340.156

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -                      340.156 -             (4.424.923) (4.084.767)

Τπφινηπν ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 38.486.258 67.138.064 253.919 69.062.881 (84.256.974) 90.684.149  
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Kαηάζηαζη ηαμειακών ποών

(Πνζά ζε Δπξψ) 1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013

Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ (21.707.001)     (30.767.479)     (5.875.320)       (12.329.994)     

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 11.550.471      11.120.131      2.417.883        2.718.856        

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (204.669)          (352.445)          (55.551)            (111.276)          

Πξνβιέςεηο (2.206.307)       9.455.726        (688.701)          3.178.629        

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (181.409)          (20.681)           (17.013)            (16.262)            

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 21.184.586      18.599.006      8.689.393        7.787.669        

(Κέξδε)/Εεκηέο απν πψιεζε Παγίσλ (4.579)             (34.787)           (2.020)             (5.814)             

(Κέξδε)/Εεκηέο εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ 11.132             73.728             32.141             14.483             

Εεκηά απν Καηαζηξνθή/Απνκείσζε Παγίσλ 78.286             3.952              76.105             -                        

Mείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ (29.712.433)     (27.890.543)     (5.786.985)       (17.334.908)     

Mείσζε / (Αχμεζε)  απαηηήζεσλ (20.071.488)     403.113           9.684.617        15.539.289       

(Μείσζε) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 26.017.114      13.739.760      17.885.173       11.334.931       

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (20.422.910)     (18.328.909)     (8.914.705)       (7.322.318)       

Καηαβιεκέλνη θφξνη (147.541)          (127.380)          -                        -                        

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (35.816.749)   (24.126.808)   17.445.016     3.453.284       

Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξέο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (28.397.182)     (12.952.907)     (2.566.139)       (374.731)          

Αγνξέο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (198.379)          (2.941.806)       (151.141)          (138.376)          

Πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ 7.459              64.436             2.020               7.690               

Τόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 91.584             69.737             17.013             16.262             

Αύμεζε ζπκκεηνρήο ζε Θπγαηξηθέο εηαηξείεο -                        -                        -                        (30.000.102)     

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (28.496.519)   (15.760.540)   (2.698.247)     (30.489.258)   

Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο (3.813)             (5.115)             (3.813)             (5.115)             

Γάλεηα αλαιεθζέληα 36.875.038      83.459.177      -                        48.348.895       

Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ (15.005.958)     (54.039.408)     (14.828.986)     (25.583.335)     

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (82.586)           (160.677)          -                        -                        

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (62.328)           (143.315)          -                        -                        

Δίζπξαμε επηρνξήγεζεο 7.920.000        -                        -                        -                        

Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 29.640.354    29.110.662    (14.832.799)   22.760.445     

Καθαπή (μείωζη)/ αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα αςηών (34.672.914)   (10.776.686)   (86.029)          (4.275.529)     

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 49.125.244      27.851.157      3.052.697        5.924.534        

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 30.035             (7.311)             -                        -                        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 14.482.365    17.067.160    2.966.668       1.649.004       

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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εεκκεεηηψψζζεεηηοο  εεππίί  ηησσλλ  ππλλννππηηηηθθψψλλ  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ΚΚααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  ηηεεοο  

3300  ΗΗννππλλίίννππ  22001144  
 

1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

Ζ ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ (πξψελ ΒΔΚΣΩΡ Α.Δ.-

Δπεμεξγαζίαο Μεηάιισλ) (ε «ΥΑΛΚΟΡ» ή ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1977. 

Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») 

ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2014 απνηεινχληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο (ν «Όκηινο»). 

Οη αηνκηθέο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαζψο θαη γηα ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δηαηξείαο, www.halcor.gr. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΥΑΛΚΟΡ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο VIOHALCO SA/NV πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην 

EURONEXT ηνπ Βειγίνπ. 

Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ έιαζεο θαη 

δηέιαζεο ραιθνχ θαη θξακάησλ ραιθνχ, πξντφλησλ έιαζεο ςεπδαξγχξνπ θαζψο θαη θαισδίσλ φισλ 

ησλ ηχπσλ. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηε Κχπξν, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε εξβία. 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Πχξγνο Αζελψλ – Β’ Κηίξην, Μεζνγείσλ 2-4, ΣΚ 115 27. 

Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο είλαη ζην 57ν ρικ. Δζληθήο 

Οδνχ Αζελψλ-Λακίαο, Οηλφθπηα Βνησηίαο, ΣΚ 320 11. 

 

2. Βάζε Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

(α) εκείσζε ζπκκφξθσζεο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα µε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν («Γ.Λ.Π.») 34 ζρεηηθά κε ηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε. Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ 

γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 2013. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα  πιήξεηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δηαηξείαο ηελ 26
ε
 Απγνχζηνπ 2014. 

Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη ζε Δπξψ 

ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα. 

 

http://www.halcor.gr/
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(β) Δθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 

πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

θαη ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα 

πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο 

εθηηκήζεηο. 

Γηα ηε ζχληαμε απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

3.  Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ:  

(α) ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Παξνπζίαζε» (ηξνπνπνίεζε)  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δίλεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

(β) ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» (ηξνπνπνίεζε) 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε αιιαγέο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

(γ) ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (ηξνπνπνίεζε) 

Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εάλ έλα 

παξάγσγν αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

(δ) Γηεξκελεία 21 «Δηζθνξέο» 

Ζ δηεξκελεία απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ εηζθνξψλ πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. 
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4. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ – Πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έγηλε επαλεμέηαζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ αλά 

πειάηε θαη δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κε βάζε ηα αζθαιηζηηθά φξηα απηψλ. Ο  Όκηινο ζα 

ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ηξνπνπνηεί ηα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ φηαλ απηφ θξηζεί 

αλαγθαίν. 

Καηά ηα ινηπά, ε πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθή 

αληηζηάζκηζεο ηνπ ραιθνχ θαη γεληθά γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ παξακέλεη ίδηα κε απηή πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.  

Σαμηλφκεζε ζε εχινγεο αμίεο  

Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζρέζε κε απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 

5. Αλαπξνζαξκνγέο θνλδπιίσλ  

ηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 

Ηνπλίνπ 2013, πνζφ Δπξψ 271.020 κεηαθέξζεθε απφ ην θνλδχιη «έμνδα δηνίθεζεο» ζην θνλδχιη 

«έμνδα δηάζεζεο», πξνθεηκέλνπ ηα πνζά λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 

 

6. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Ο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο, βαζίδεηαη ζηελ δνκή ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη 
ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αλαθνξάο. Ο Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε θέληξα επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηε παξαγσγή πξντφλησλ ραιθνχ θαη 

θξακάησλ ραιθνχ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηξεηο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξνο παξνπζίαζε θαη ν ηξίηνο ηνκέαο 

έρεη πξνθχςεη απφ ζπλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο ηνπ Οκίινπ είλαη νη 

αθφινπζνη: 

• Πξντφληα Υαιθνχ: ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο παξάγεη θαη πνπιάεη πξντφληα έιαζεο θαη 

δηέιαζεο ραιθνχ θαη θξακάησλ ραιθνχ 

• Πξντφληα Καισδίσλ: ν ηνκέαο Καισδίσλ παξάγεη θαη πνπιάεη κηα δηεπξπκέλε γθάκα 

θαισδίσλ, ζπξκάησλ πεξηειίμεσλ θαη πιαζηηθψλ κηγκάησλ   

• Λνηπέο Τπεξεζίεο: ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο εκπνξίαο πξντφλησλ, έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, δηαθφξσλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο γηα επίηεπμε ζπλεξγεηψλ 
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Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα γηα ηε πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013 

30 Ηνπλίνπ 2013 (Πνζά Δπξψ) Πξντφληα ραιθνχ 

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν 

πλνιηθέο κεηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 512.131.076  187.267.639  15.771.145  715.169.859  

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο (99.974.303) (16.339.638) (2.425.446) (118.739.387) 

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 412.156.773  170.928.001  13.345.698  596.430.472  

Λεηηνπξγηθά θέξδε (10.535.122) (2.582.566) 928.534 (12.189.154) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  21.404  42.954  5.379  69.737  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (11.800.831) (6.221.000) (577.175) (18.599.006) 

Μεξίδην απνηειεζκάησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ 
                       -                             -      (49.056) (49.056) 

Εεκηά πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο (22.314.548) (8.760.613) 307.683 (30.767.479) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (4.016.237) (686.153) (143.560) (4.845.949) 

Καζαξή δεκηά ηεο πεξηφδνπ (26.330.785) (9.446.765) 164.123 (35.613.427) 

     

30 Ηνχληνο 2013 Πξντφληα ραιθνχ 

Πξντφληα 

θαισδίσλ       Τπεξεζίεο  χλνιν 

Δλεξγεηηθφ 486.991.130  292.340.732  15.820.824  795.152.686  

χλνιν ππνρξεψζεσλ 441.031.100  235.835.921  15.567.845  692.434.867  
Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άυια πάγηα θαη 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα πάγηα 
3.655.686  12.120.414  118.614  15.894.713  

     
 

Λνηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε πεξίνδν απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013 

30 Ηνπλίνπ 2013 (Πνζά Δπξψ) Πξντφληα ραιθνχ 
Πξντφληα 

θαισδίσλ 
Τπεξεζίεο χλνιν 

Aπνζβέζεηο  ελζψκαησλ παγίσλ 6.828.929  3.851.551  53.087  10.733.567  

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ  136.797  245.182  4.585  386.564  

χλνιν απνζβέζεσλ 6.965.725  4.096.733  57.673  11.120.131  

 

Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα γηα ηε πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2014 

     

30 Ηνπλίνπ 2014 (Πνζά Δπξψ) Πξντφληα ραιθνχ 

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν 

πλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 454.029.340  179.941.798  17.600.139  651.571.277  

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο (83.491.689) (9.934.663) (2.878.214) (96.304.565) 

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 370.537.652  170.007.135  14.721.925  555.266.712  

Λεηηνπξγηθά θέξδε 3.600.628 (4.919.277) 614.824 (703.824) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  32.625 55.979 2.980 91.584  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (13.147.005) (7.495.044) (542.537) (21.184.586) 

Μεξίδην απνηειεζκάησλ ζπλδεδεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ 

                       -      (20) 89.845 89.825 

Κέξδε πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο (9.513.752) (12.358.362) 165.112 (21.707.001) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.299.484 2.165.367 (144.477) 3.320.374 

Καζαξά θέξδε ηεο πεξηφδνπ (8.214.268) (10.192.994) 20.635 (18.386.627) 
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30 Ηνχληνο 2014 Πξντφληα ραιθνχ 

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν 

Δλεξγεηηθφ 470.822.785  360.386.588  17.143.218  848.352.591  

χλνιν ππνρξεψζεσλ 449.547.372  324.790.018  15.492.622  789.830.011  

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άυια πάγηα θαη 
επελδχζεηο ζε αθίλεηα πάγηα 

8.702.982  19.836.448  56.131  28.595.562  

     

     Λνηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε πεξίνδν απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2014 

30 Ηνπλίνπ 2014 (Πνζά Δπξψ) Πξντφληα ραιθνχ 

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν 

Aπνζβέζεηο  ελζψκαησλ παγίσλ 6.792.810  4.169.409  68.324  11.030.543  

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ  181.071  338.857                          -      519.928  

χλνιν απνζβέζεσλ 6.973.881  4.508.266  68.324  11.550.471  

 

Οη πσιήζεηο θαζψο θαη ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ 

γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

(Πνζά ζε Δπξψ) 

 

ΟΜΗΛΟ 

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 

 

30/6/2014 30/6/2013 

Διιάδα 

 

54.414.519  66.556.294  

Λνηπή Δπξσπατθή Έλσζε 

 

392.817.283  420.218.440  

Λνηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο 

 

47.682.176  54.928.360  

Αζία 

 

22.798.967  19.420.886  

Ακεξηθή 

 

24.456.685  23.718.292  

Αθξηθή 

 

11.404.128  10.311.694  

Ωθεαλία 

 

1.692.955  1.276.506  

χλνιν 

 

555.266.712  596.430.472  

  
0,00 0,02 

    

  
ΟΜΗΛΟ 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 

 

30/6/2014 31/12/2013 

Διιάδα 

 

721.562.718  700.852.317  

Δμσηεξηθφ 

 

126.789.873  111.240.860  

χλνιν 

 

848.352.591  812.093.177  

  
0,01 0,00 

    

  
ΟΜΗΛΟ 

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άπια & 

αθίλεηα πάγηα 

 

30/6/2014 31/12/2013 

Διιάδα 
 

19.990.916  51.673.667  

Δμσηεξηθφ 
 

8.604.645  9.615.894  

χλνιν 

 

28.595.562  61.289.561  
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7. Φφξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζζεθε κε βάζε ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ γηα 

ην κέζν εηήζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζζεί ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.   

Ζ αλάιπζε ηνπ ηξέρνληνο θαη αλαβαιιφκελνπ θφξνπ έρεη σο εμήο : 

  

ΟΜΗΛΟ 
 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Πνζά ζε Δπξψ) 

 

1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 
 

1/1 - 30/6/2014 1/1 - 30/6/2013 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο πεξηφδνπ 

 

          (272.535)           (152.725) 

 

            (89.594)                     -    

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο πεξηφδνπ  

 

         3.592.909         (4.693.224) 

 

         1.539.991         (4.772.917) 

 

ηα κέζα Ηνπιίνπ νινθιεξψζεθε ν εηδηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Eηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ Α.Δ., FULGOR A.E., ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ. θαη FITCO A.E. απφ ην Νφκηκν 

ειεγθηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, παξ. 5 ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη, γηα ηε ρξήζε 2013 θαη 

εθδφζεθε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.   

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2010 βάζεη ησλ ηζρπφλησλ δηαηάμεσλ ζα ειεγρζνχλ 

απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο βάζεη ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο λφκνπ. 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζε θνξνινγηθέο 

δεκηέο ζε επίπεδν Οκίινπ Δπξψ 3,6 εθαη. θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο Δπξψ 1,6 εθαη. 

Ζ κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επηβάξπλζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ηεο ρξήζεο 

2013 απφ ηελ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα απφ ην 20% πνπ ίζρπε σο ηελ 

ρξήζε 2012 ζην 26%, θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζε θνξνινγηθέο δεκηέο. 

Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 15. 

 

8. Γήπεδα, Κηίξηα & Δμνπιηζκφο 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν νη πξνζζήθεο ζε γήπεδα, θηίξηα θαη εμνπιηζκφ ζε επίπεδν Οκίινπ 

αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 28.397.182 (Α’ Δμάκελν 2013: Δπξψ 12.952.907) ελψ νη πσιήζεηο 

αλήιζαλ ζε Δπξψ 2.880 (Α’ Δμάκελν 2013: Δπξψ 29.648) θαη ηα αληίζηνηρα θέξδε ησλ πσιήζεσλ 

ζε Δπξψ 4.579 (Α’ Δμάκελν 2013: Δπξψ 34.787). Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε παγίσλ εκθαλίδεηαη 

ζην ινγαξηαζκφ «Λνηπά έζνδα» ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 

ε επίπεδν Δηαηξείαο νη πξνζζήθεο αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 2.566.139 (Α’ Δμάκελν 2013: 

Δπξψ 374.731) ελψ νη πσιήζεηο ζε Δπξψ 2.020 (Α’ Δμάκελν 2013: Δπξψ 1.876) θαη ηα αληίζηνηρα 

θέξδε ησλ πσιήζεσλ ζε Δπξψ 2.020 (Α’ Δμάκελν 2013: Δπξψ 5.814). Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε 

παγίσλ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Λνηπά έζνδα» ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 

Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηαινγηζκφο απνζβέζεσλ ζε κε ρξεζηκνπνηνχκελα 

πάγηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο κείσζε ηηο απνζβέζεηο θαηά πνζφ Δπξψ 351.123 θαη 

Δπξψ 303.369 αληίζηνηρα.  
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9. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν νη πξνζζήθεο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν Οκίινπ 

αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 198.379 (Α’ Δμάκελν 2013: Δπξψ 2.941.806) ελψ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο. 

ε επίπεδν Δηαηξείαο νη πξνζζήθεο αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 151.141 (Α’ Δμάκελν 2013:  

Δπξψ 138.376) ελψ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο. 

 

10. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο  

ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2014  ε ζπγαηξηθή ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ ΑΔ ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο FULGOR ΑΔ πνζνχ Δπξψ 4.112.000. 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ελνπνηήζεθαλ νη εηαηξείεο ΑΚΡΟ ΑΔΒΔ (Διιάδα), ΥΑΜΠΑΚΖ 

ΔΠΔ (Διιάδα), ΥΑΛΚΟΡ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔ (Διιάδα) θαη METAL GLOBE DOO 

(εξβία), νη νπνίεο είραλ ελνπνηεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν φπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο βξίζθνληαη ζε 

θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, ε νπνία δελ είρε νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επηξξνή ιφγσ κε ζεκαληηθφηεηαο ησλ θνλδπιίσλ ηνπο.  

 

11. Απνζέκαηα 

Σελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014 έγηλε αληηζηξνθή ηεο πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31/12/2013 χςνπο Δπξψ 3,1 εθαη. γηα ηνλ Όκηιν θαη Δπξψ 0,7 εθαη. γηα ηελ 

εηαηξεία. 

Γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ κε 30 Ηνπλίνπ 2014 ζε επίπεδν Οκίινπ έγηλε πξφβιεςε απνκείσζεο 

ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξά ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο, χςνπο Δπξψ 901.709. Σν πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ “Κφζηνο Πσιεζέλησλ”. 
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12. Γαλεηζκφο – Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

 

ΟΜΗΛΟ 
 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/6/2014 31/12/2013   30/6/2014 31/12/2013 

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 

     
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 102.079.094 105.615.799 

 

                       
-                          -      

Οκνινγηαθά Γάλεηα 299.653.837 299.014.996 

 

179.074.962 178.929.499 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 401.732.932 404.630.796 

 

179.074.962 178.929.499 

     

- 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

     
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 190.876.347 167.389.305 

 
61.116.771 76.091.219 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 84.055 166.641 

 

                       

-                          -      

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 190.960.402 167.555.946 

 

61.116.771 76.091.219 

 

- - 
 

- - 

χλνιν δαλείσλ 592.693.334 572.186.741 

 

240.191.733 255.020.719 

 
-0 -0 

 
- - 

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη νη εμήο: 

      
 ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/6/2014 31/12/2013   30/6/2014 31/12/2013 

Μεηαμχ 1 θαη  2 εηψλ 18.043.276 3.985.261 

 

                       

-                          -      

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 353.429.176 371.331.268 

 

179.074.962 178.929.499 

Πάλσ απφ 5 έηε 30.260.479 29.314.267 

 

                       
-                          -      

 

401.732.932 404.630.796 

 

179.074.962 178.929.499 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν δελ άληιεζε δαλεηαθά θεθάιαηα ελψ απνπιήξσζε δάλεηα 

ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 14.828.986. ε επίπεδν Οκίινπ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα αληιεζέληα 

δαλεηαθά θεθάιαηα αλήιζαλ ζε Δπξψ 36.875.038 ελψ απνπιεξψζεθαλ δάλεηα Δπξψ 15.005.958.  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο θαζψο ηα δάλεηα 

θέξνπλ θπκαηλφκελα επηηφθηα. Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ δάλεηα ζε 

Δπξψ. 

Γηα ηε ιήςε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπζηαζεί ππνζήθεο ζε 

αθίλεηα ζπλνιηθήο αμίαο Δπξψ 379 θαη 216,7 εθαηνκκχξηα αληίζηνηρα. 

 

13. Γεζκεχζεηο 

Ο Όκηινο ελνηθηάδεη αλπςσηηθά, παιεηνθφξα θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα. Οη κηζζψζεηο πνηθίινπλ ζε 

ρξνληθή δηάξθεηα  αιιά θακία δελ ππεξβαίλεη ζε πεξίνδν ηα πέληε έηε απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο Δηαηξείαο έμνδα  Eπξψ 130.298 (31 Γεθεκβξίνπ 2013 : Δπξψ 260.110) θαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Οκίινπ Δπξψ 616.259 (31 Γεθεκβξίνπ 2013 : Δπξψ 1.162.127). 
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14. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

Έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηνπ Οκίινπ Δπξψ 240 ρηι.  

Δπίζεο, ππάξρεη ππφινηπν ινηπψλ πξνβιέςεσλ πνπ αθνξά πξνβιέςεηο γεληθψλ δαπαλψλ: Όκηινο 

Δπξψ 90 ρηι. θαη Δηαηξεία Δπξψ 90 ρηι. 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή άιιεο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

πέξα ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ. 

 

15. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ είλαη ελδερφκελα ππφρξεεο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο ιφγσ αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 14. Οη αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο, έρνπλ σο εμήο: 

Δπσλπκία εηαηξίαο  

Υψξα 

θαηαζηαηηθήο 

έδξαο 

  

πκκεηνρή              

(Άκεζε & 

Έκκεζε) 

  
Μέζνδνο 

ελζσκάησζεο 
  

Αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο 

ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 
 

Μεηξηθή 
 

- 
 

2009-2010 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ A.E. ΔΛΛΑΓΑ 
 

72,53% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
2009-2010 

ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 
 

51,00% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
2010 

SOFIA MED S.A. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 
 

100,00% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
2011-2013 

METAL AGENCIES L.T.D. ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 
 

49,51% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
- 

BELANTEL HOLDINGS L.T.D. ΚΤΠΡΟ 
 

100,00% 
 

Οιηθή 
Δλνπνίεζε  

2010-2013 

COPPERPROM Δ.Π.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 
 

69,01% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
2010-2013 

FITCO Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 
 

100,00% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
- 

TECHOR SA ΔΛΛΑΓΑ 
 

68,97% 
 

Οιηθή 
Δλνπνίεζε  

2009-2013 

ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.  ΔΛΛΑΓΑ 
 

33,33% 
 

Καζαξή Θέζε 
 

2010-2013 

ΔΛΚΔΜΔ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 
 

30,44% 
 

Καζαξή Θέζε 
 

2010 

ΒΗΔΞΑΛ ΑΔ (πξψελ Δ.Π.Δ.) ΔΛΛΑΓΑ 
 

26,67% 
 

Καζαξή Θέζε 
 

2010-2013 

S.C. STEELMET ROMANIA S.A ΡΟΤΜΑΝΗΑ 
 

40,00% 
 

Καζαξή Θέζε 
 

- 

TEPRO METALL AG ΓΔΡΜΑΝΗΑ 
 

36,21% 
 

Καζαξή Θέζε 
 

2011-2013 

HALCORAL SH. PK ΑΛΒΑΝΗΑ 
 

100,00% 
 

Οιηθή 

Δλνπνίεζε  
2011-2013 
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16. Δχινγεο αμίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

Σα επίπεδα ηεξάξρεζεο ηεο εχινγεο αμίαο έρνπλ νξηζζεί σο εμήο: 

 Πξψην Δπίπεδν: Δληάζζνληαη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ηηκέο 

αγνξάο. 

 Γεχηεξν Δπίπεδν: Δληάζζνληαη ηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

ηηκέο απφ κεζίηεο. 

 Σξίην Δπίπεδν: Δληάζζνληαη νη κε εηζεγκέλεο κεηνρέο. Πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαζψο δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά. Πεξηιακβάλνπλ 

ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κηθξφηεξν ηνπ 

20%. Οη ζπκκεηνρέο απηέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαη ε εχινγε αμία 

ηνπο δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο.  

 

 

ΟΜΗΛΟ 

 

30/6/2014 31/12/2013 

(Πνζά ζε Δπξψ) Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα ελεξγεηηθνχ 

498.101  79.459  - 760.810  15.811  - 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
- - 4.157.478  - - 4.115.478  

 
498.101  79.459  4.157.478  760.810  15.811  4.115.478  

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα παζεηηθνχ 
724.193  364.951 - 277.504  210.096 - 

       

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

30/6/2014 31/12/2013 

(Πνζά ζε Δπξψ) Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα ελεξγεηηθνχ 
398.137  78.857  - 65.465  14.976  - 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
- - 3.657.618  - - 3.615.618  

 

398.137  78.857  3.657.618  65.465  14.976  3.615.618  

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα παζεηηθνχ 
45.469  135.619 - 99.491  112.573 - 

 

Ζ κεηαβνιή ζην ινγαξηαζκφ «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» χςνπο Δπξψ 

42.000 νθείιεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο θαηά 70%  ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΥΑΛΚΟΡ ΔΡΔΤΝΑ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔ ιφγσ ηεο ππνβνιήο ηεο ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο. 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. 
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17.  πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε. 
 

  

ΟΜΗΛΟ 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Πνζά ζε Δπξψ) 

 
30/6/2014 30/6/2013 

 
30/6/2014 30/6/2013 

Πσιήζεηο αγαζψλ  

      
Θπγαηξηθέο 

 

                     -                      -      

 

61.172.150  75.000.354  

πγγελείο 

 

42.333.293  44.182.715  

 

20.314.827  18.088.717  

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 

 

13.252.973  29.633.078  

 

1.731.121  15.188.252  

  

55.586.267 73.815.793 

 

83.218.098 108.277.322 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 

 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Θπγαηξηθέο 

 

                     -                      -      

 

2.710.515  2.430.255  

πγγελείο 

 

306.183  187.306  

 

36.374  20.601  

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 

 

1.704.636  1.484.938  

 

241.575  722.772  

  

2.010.819 1.672.244 

 

2.988.465 3.173.629 

  

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Πσιήζεηο παγίσλ 

      
Θπγαηξηθέο 

 
                     -                      -      

 
2.000  3.600  

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 
 

20                  -      
 

20  -  

  

20                  -      

 

2.020  3.600  

  

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Αγνξέο αγαζψλ  

      
Θπγαηξηθέο 

 

                     -                      -      

 

8.445.375  7.150.686 

πγγελείο 

 

2.475.021  1.385.917  

 

27.165  -  

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 

 

65.300.281  84.736.992  

 

7.201.538  7.178.888 

  

67.775.301  86.122.909  

 

15.674.078  14.329.574  

  

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Αγνξέο  ππεξεζηψλ 

      
Θπγαηξηθέο 

 

                     -                      -      

 

1.557.345  1.518.781  

πγγελείο 

 

1.358.239  891.340  

 

459.460  564.507  

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 

 

2.615.274  2.453.916  

 

1.959.924  2.055.482  

  

3.973.513  3.345.256  

 

3.976.729  4.138.770  

  

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Αγνξέο  παγίσλ 

      
Θπγαηξηθέο 

 
                     -                      -      

 
45.032  1.585  

πγγελείο 
 

58.398  4.607  
 

6.448                  -      

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 
 

1.423.813  1.404.351  
 

152.640  115.394  

  

1.482.211  1.408.958  

 

204.120  116.979  

 

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ γηα κε ζπλδεκέλα κέξε. 
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Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε 

      

  

ΟΜΗΛΟ 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Πνζά ζε Δπξψ) 
 

30/6/2014 30/6/2013 
 

30/6/2014 30/6/2013 

Ακνηβέο Αλψηαησλ Γηεπζπληηθψλ 

ηειερψλ + Γ. ζηηο δαπάλεο 

πξνζσπηθνχ 
 

1.808.334  1.625.115  
 

622.097  703.741  

  

1.808.334  1.625.115  

 

622.097  703.741  

 

Τπφινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο-αγνξέο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, παγίσλ θιπ 

  

ΟΜΗΛΟ 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

(Πνζά ζε Δπξψ) 

 
30/6/2014 31/12/2013 

 
30/6/2014 31/12/2013 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε: 

      
Θπγαηξηθέο 

 

                     -                      -      

 

32.481.132  38.758.277  

πγγελείο 

 

13.714.740  11.421.750  

 

7.110.654  10.726.316  

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

6.633.408  8.197.081  

 

1.648.354  4.001.544  

  
20.348.147  19.618.831  

 

41.240.140  53.486.137  

  
- - 

 

- - 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα 
κέξε: 

      
Θπγαηξηθέο 

 

                     -                      -      

 

1.923.300  1.053.670  

πγγελείο 

 

3.500.417  2.008.081  

 

134.770  147.001  

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

11.199.950  11.312.697  

 

993.156  1.596.205  

  

14.700.367  13.320.778  

 

3.051.227  2.796.876  

 

 

18.  Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα κεηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2014. 
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Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: www.halcor.gr

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.. ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 26 Απγνύζηνπ 2014

Νόκηκνο ειεγθηήο : Νηθόιανο Βνπληζέαο (Α.Μ. ΟΔΛ 18701)

Διεγθηηθή εηαηξία : KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ

Σύπνο έθζεζεο επ ηζθόπεζεο : Με ζύκθσλε γλώκε

30-Ιοςν-14 31-Γεκ-13 30-Ιοςν-14 31-Γεκ-13 1 Ιαλ - 30 Ινπλ 2014 1 Ιαλ - 30 Ινπλ 2013 1 Απξ - 30 Ινπλ 2014 1 Απξ - 30 Ινπλ 2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 555.266.712             596.430.472             289.291.578             293.148.174                 

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 406.821.960        389.099.020        92.384.068          92.236.488          Μηθηά Κέξδε / (δεκηέο) 17.051.573               5.266.771                 15.653.570               (3.823.441)                    

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 383.271               383.271               -                       -                       

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.137.830          14.455.753          353.036               277.324               

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 20.636.519          18.787.531          183.591.581        183.591.942        Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (21.707.001)              (30.767.479)              (3.741.722)                (22.795.256)                  

Απνζέκαηα 240.098.687        208.236.149        60.740.873          54.243.721          Μείνλ θόξνη 3.320.374                 (4.845.949)                581.790                    168.998                        

Απαηηήζεηο από πειάηεο 118.593.224        96.696.862          52.764.799          57.724.234          Κέπδη / (ζημιέρ) μεηά από θόποςρ (Α) (18.386.627)              (35.613.427)              (3.159.932)                (22.626.258)                  

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 33.198.735          35.309.348          4.392.264            8.741.998            Καηαλέκνληαη ζε :

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 14.482.365          49.125.244          2.966.668            3.052.697            - Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (15.561.685)              (33.116.529)              (1.870.224)                (21.150.420)                  

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 848.352.591        812.093.177        397.193.289        399.868.405        - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (2.824.942)                (2.496.898)                (1.289.708)                (1.475.838)                    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό θεθάιαην (101.279.627 ησλ € 0,38) 38.486.258          38.486.258          38.486.258          38.486.258          Λοιπά ζςνολικά έζοδα / (έξοδα) μεηά από θόποςρ (Β) (38.893)                     (1.106.867)                (105.361)                   (747.438)                       

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (2.300.419)           13.011.469          52.197.891          56.282.658          ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα / (έξοδα) μεηά από θόποςρ (Α) + (Β) (18.425.521)              (36.720.294)              (3.265.294)                (23.373.697)                  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ Μεηξηθήο (α) 36.185.840          51.497.727          90.684.149          94.768.916          Καηαλέκνληαη ζε :

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) 22.336.740          24.743.739          -                       -                       - Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (15.663.498)              (33.896.654)              (2.052.414)                (21.775.309)                  

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 58.522.580          76.241.466          90.684.149          94.768.916          - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (2.762.023)                (2.823.640)                (1.212.879)                (1.598.388)                    

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 401.732.932        404.630.796        179.074.962        178.929.499        

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 57.466.937          49.657.979          17.007.897          18.514.076          Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,1537) (0,3270) (0,0185) (0,2088)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 190.960.402        167.555.946        61.116.771          76.091.219          Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - κεησκέλα (ζε €) (0,1537) (0,3270) (0,0185) (0,2088)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 139.669.741        114.006.992        49.309.511          31.564.694          

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 789.830.011        735.851.712        306.509.141        305.099.489        

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 848.352.591        812.093.178        397.193.289        399.868.405        

-0,01 -0,45 0,11 0,11

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

0 0 -0 0 

1 Ιαλ - 30 Ινπλ 20141 Ιαλ - 30 Ινπλ 20131 Ιαλ - 30 Ινπλ 2013 1 Απξ - 30 Ινπλ 2014 1 Απξ - 30 Ινπλ 2013

30-Ιοςν-14 30-Ιοςν-13 30-Ιοςν-14 30-Ιοςν-13 Κύθινο εξγαζηώλ 213.359.699             255.301.139             121.584.468             117.241.079                 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2014 θαη 1/1/2013 αληίζηνηρα) 76.241.466          139.562.769        94.768.916          123.156.688        Μηθηά Κέξδε / (δεκηέο) 8.465.045                 1.970.037                 7.183.584                 (2.680.215)                    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (18.425.521)         (36.720.294)         (4.084.767)           (17.327.463)         

57.815.945          102.842.475        90.684.149          105.829.226        

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                       -                       -                       -                       Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (5.875.320)                (12.329.994)              132.466                    (10.205.113)                  

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (62.328)                (124.656)              -                       -                       Μείνλ θόξνη 1.450.397                 (4.772.917)                945.063                    (308.090)                       

Αύμεζε / (κείσζε) πνζνζηνύ ζε ζπγαηξηθέο -                       -                       -                       -                       Κέπδη / (ζημιέρ) μεηά από θόποςρ (Α) (4.424.923)                (17.102.911)              1.077.529                 (10.513.203)                  

Δθθαζάξηζε ζπγαηξηθώλ 768.962               -                       -                       -                       Καηαλέκνληαη ζε :

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2014 θαη 30/06/2013 αληίζηνηρα) 58.522.580          102.717.819        90.684.149          105.829.226        - Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (4.424.923)                (17.102.911)              1.077.529                 (10.513.203)                  

- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -                            -                            -                            -                                

-0 0 0 0 

0 -0 -0 0 Λοιπά ζςνολικά έζοδα / (έξοδα) μεηά από θόποςρ (Β) 340.156                    (224.552)                   505.944                    (150.596)                       

0 0 0 0 ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα / (έξοδα) μεηά από θόποςρ (Α) + (Β) (4.084.767)                (17.327.463)              1.583.473                 (10.663.799)                  

Καηαλέκνληαη ζε :

- Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (4.084.767)                (17.327.463)              1.583.473                 (10.663.799)                  

01.01 - 30.06.2014 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 01.01 - 30.06.2013 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -                            -                            -                            -                                

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (21.707.001)         (30.767.479)         (5.875.320)           (12.329.994)         Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0437) (0,1689) 0,0106 (0,1038)

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - κεησκέλα (ζε €) (0,0437) (0,1689) 0,0106 (0,1038)

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 11.550.471          11.120.131          2.417.883            2.718.856            

Απνζβέζεηο επ ηρνξεγήζεσλ (204.669)              (352.445)              (55.551)                (111.276)              

Πξνβιέςεηο (2.206.307)           9.455.726            (688.701)              3.178.629            5.121.791                 (2.026.207)                5.675.324                 (4.689.843)                    

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (181.409)              (20.681)                (17.013)                (16.262)                

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 21.184.586          18.599.006          8.689.393            7.787.669            0 0 0 0 

(Κέξδε) / δεκίεο απν πώιεζε Παγίσλ (4.579)                  (34.787)                (2.020)                  (5.814)                  Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ : 0 0 0 0 

(Κέξδε)/Εεκηέο εύινγεο αμίαο παξαγώγσλ 11.132                 73.728                 32.141                 14.483                 1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο 

Ζεκίεο απν Καηαζηξνθή/Απνκείσζε Παγίσλ 78.286                 3.952                   76.105                 -                           ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α' Εμακήλνπ 2014, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Νν 15 ηεο Εμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε θάησζη εηαηξία:

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:     Δπσλπκία εηαηξίαο Υώξα έδξαο πκκεηνρή Μέζνδνο ελζσκάησζεο

Mείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (29.712.433)         (27.890.543)         (5.786.985)           (17.334.908)             VIOHALCO SA/NV ΒΔΛΓΗΟ 66,41% Οιηθή Δλνπνίεζε

Mείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ (20.071.488)         403.113               9.684.617            15.539.289          3. Δελ ππάξρνπλ επ ίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επ ίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 26.017.114          13.739.760          17.885.173          11.334.931              θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

Μείον: 4. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ : Δηαηξίαο 416 (30.06.2013 : 430), Οκίινπ 2.429 (30.06.2013 : 2.473).

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (20.422.910)         (18.328.909)         (8.914.705)           (7.322.318)           5. Δπ ί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη πξνζεκεηώζεηο ππνζήθεο ζπλνιηθνύ ύςνπο Δπξώ 379 εθ. (Δπξώ 217 εθ. αθνξά ηε κεηξηθή) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (147.541)              (127.380)              -                       -                           καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ (Bι. εκείσζε Νν 12 ηεο Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο).

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (35.816.749)         (24.126.808)         17.445.016          3.453.284            6. Έρεη δηελεξγεζεί πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Οκίινπ: Δπξώ 240 ρηι.. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.06.2014

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε Δπξώ 90 ρηι. θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε Δπξώ 90 ρηι. (Bι. εκείσζε Νν 14 ηεο Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο).

(Απόθηεζε)/Πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ -                       -                       -                       (30.000.102)         7. Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Εηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (28.595.562)         (15.894.713)         (2.717.280)           (513.107)                  ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΔΛΠ 24 πξνο απηήλ κέξε, είλαη σο εμήο:

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 7.459                   64.436                 2.020                   7.690                   ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 91.584                 69.737                 17.013                 16.262                 i)   Έζνδα 57.597.105               86.208.582               

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (28.496.519)         (15.760.540)         (2.698.247)           (30.489.258)         ii)   Έμνδα 73.231.026               19.854.926               

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο iii)  Απαηηήζεηο 20.348.147               41.240.140               

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 36.875.038          83.459.177          -                       48.348.895          iv) Τπνρξεώζεηο 14.700.367               3.051.227                 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (15.005.958)         (54.039.408)         (14.828.986)         (25.583.335)         v) πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 1.808.334                 622.097                    

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (82.586)                (160.677)              -                       -                       vi) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο -                            -                            

Δίζπξαμε επ ηρνξήγεζεο 7.920.000            -                       -                       -                       vii)  Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο -                            -                            

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (66.141)                (148.430)              (3.813)                  (5.115)                  8. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ζηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ αλαιύεηαη σο εμήο (Πνζά ζε Δπξώ): 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 29.640.354          29.110.662          (14.832.799)         22.760.445          

Καζ αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακ δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (34.672.914)         (10.776.686)         (86.029)                (4.275.529)           1 Ιαν - 30 Ιοςν 2014 1 Ιαν - 30 Ιοςν 2013 1 Ιαν - 30 Ιοςν 2014 1 Ιαν - 30 Ιοςν 2013

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 49.125.244          27.851.157          3.052.697            5.924.534                 Φόξνο Δηζνδήκαηνο Πεξηόδνπ (272.535)                   (152.725)                   (89.594)                     -                                

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 30.035                 (7.311)                  -                       -                            Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Πεξηόδνπ 3.592.909                 (4.693.224)                1.539.991                 (4.772.917)                    

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 14.482.365          17.067.160          2.966.668            1.649.004            9. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Νν 15 ηεο Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

10. Σα 'Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα' πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ρσξίο λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πεξηόδνπ, αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-0,01 0,00 0,00 0,00      ελνπνίεζεο ζπγαηξηθώλ εμσηεξηθνύ (Όκηινο : Δπξώ 734 ρηι.) θαη απνηίκεζε παξαγώγσλ αληηζηάζκηζεο ηακηαθώλ ξνώλ (Όκηινο : Δπξώ -773 ρηι. θαη Δηαηξία : Δπξώ 340 ρηι.).

11. Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο επ ηρεηξήζεηο, ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. 

12. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ελνπνηήζεθαλ νη εηαηξείεο ΑΚΡΟ ΑΔΒΔ (Διιάδα), ΥΑΜΠΑΚΖ ΔΠΔ (Διιάδα), ΥΑΛΚΟΡ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔ (Διιάδα) θαη 

     METAL GLOBE DOO (εξβία), νη νπνίεο είραλ ελνπνηεζεί θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν όπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ηε κέζνδν 

     ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο εθθαζάξηζεο, ε νπνία δελ είρε νινθιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Δμακεληαίαο 

     Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.

Αθήνα, 26 Αςγούζηος 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΕΝΑ ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΘΕΟΔΟΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΠΟΤΝΣΖΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗ

Α.Δ.Σ. ΑΕ 135393 Α.Δ.Σ. Υ 020251 Α.Δ.Σ. ΑΗ 582570 Α.Δ.Σ Φ 701209 - ΑΡ.ΑΔ. Α' ΣΑΞΗ 20872

(6.032.475)                    

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

2.759.460                 (4.633.787)                4.475.442                 

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

10.641.977               (1.421.468)                12.725.499               

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ (703.824)                   (12.189.154)              7.051.481                 (13.059.207)                  

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

TOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΥ από 1 Ιανοσαρίοσ 2014 έως 30 Ιοσνίοσ 2014

ύμυωνα με την απόυαση 4/507/28.04.2009 τοσ Γιοικητικού σμβοσλίοσ της Δπιτροπής Κευαλαιαγοράς

Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ ΦΑΛΚΟΡ Α.Ε. και ηος ΟΜΙΛΟΥ ΦΑΛΚΟΡ. Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηον εκδόηη, 

να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηος εκδόηη, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος νόμιμος ελεγκηή όποηε αςηή απαιηείηαι.

Γ.Δ.ΜΗ. : 303401000

Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(7.607.265)                    

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

 

 


