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Κατάσταση αποτελεσµάτων

(Ποσά σε Ευρώ) Σηµ.
9µήνες έως 
30/9/2009

9µήνες έως 
30/9/2008

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2009

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2008

Πωλήσεις 482.794.600         938.335.980        167.442.080         294.138.066        
Κόστος Πωληθέντων (463.678.286)        (899.787.525)      (167.802.210)        (288.705.590)      
Μικτό Κέρδος 19.116.314           38.548.455          (360.129)               5.432.476            
Λοιπά έσοδα 5.439.436             7.392.273            1.395.709             3.047.712            
Έξοδα διάθεσης (11.628.171)          (12.524.659)        (3.934.962)            (4.013.590)          
Έξοδα διοίκησης (16.792.035)          (17.553.030)        (4.406.591)            (5.650.947)          
Λοιπά έξοδα (3.077.377)            (5.398.705)          (671.832)               (1.800.579)          
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (6.941.833)            10.464.334          (7.977.805)            (2.984.929)          
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 564.136                1.000.921            135.526                (165.190)             
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (12.836.553)          (27.390.161)        (2.848.346)            (10.063.438)        
Έσοδα από µερίσµατα 54.570                  97.577                 48.797                  0                          
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (12.217.847)          (26.291.662)        (2.664.023)            (10.228.628)        
Κέρδη/(Ζηµιές) από συνδεµένες επιχειρήσεις (509.715)               1.113.297            (121.691)               155.012               
Ζηµιές προ φόρου εισοδήµατος (19.669.396)          (14.714.031)        (10.763.519)          (13.058.545)        
 Φόρος εισοδήµατος 14 111.266                (1.468.982)          811.149                61.157                 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιά) περιόδου (19.558.130)          (16.183.013)        (9.952.370)            (12.997.389)        

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής Εταιρείας (18.770.390)          (18.311.385)        (10.085.955)          (13.737.734)        
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (787.740)               2.128.372            133.585                740.345               

(19.558.130)          (16.183.013)        (9.952.370)            (12.997.389)        

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

Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (0,1853)                 (0,1808)               (0,0996)                 (0,1356)               
Αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (0,1853)                 (0,1808)               (0,0996)                 (0,1356)               

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Κατάσταση αποτελεσµάτων

(Ποσά σε Ευρώ) Σηµ.
9µήνες έως 
30/9/2009

9µήνες έως 
30/9/2008

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2009

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2008

Πωλήσεις 245.053.750         496.109.415        81.111.515          154.704.946        
Κόστος Πωληθέντων (237.280.738)        (487.508.745)      (83.084.802)         (155.849.086)       
Μικτό Κέρδος 7.773.013             8.600.670            (1.973.287)           (1.144.140)           
Λοιπά έσοδα 4.216.352             4.680.986            1.116.163            1.344.878            
Έξοδα διάθεσης (5.495.270)            (6.002.936)          (2.006.917)           (1.904.697)           
Έξοδα διοίκησης (8.609.509)            (8.579.319)          (2.308.792)           (3.043.187)           
Λοιπά έξοδα (1.408.942)            (2.668.788)          (311.360)              (946.147)              
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (3.524.357)            (3.969.387)          (5.484.194)           (5.693.293)           
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 182.675                212.369               36.301                 (474.857)              
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5.665.293)            (12.049.126)        (1.333.949)           (4.326.115)           
Έσοδα από µερίσµατα 972.419                4.552.293            48.797                 1.546.667            
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (4.510.199)            (7.284.464)          (1.248.851)           (3.254.305)           
Κέρδη/(Ζηµιές) από συνδεµένες επιχειρήσεις -                            -                          -                           -                           
Ζηµιές προ φόρου εισοδήµατος (8.034.556)            (11.253.851)        (6.733.045)           (8.947.598)           
 Φόρος εισοδήµατος 14 1.173.875             201.249               1.234.880            (115.012)              
Καθαρά κέρδη / (ζηµιά) περιόδου (6.860.680)            (11.052.602)        (5.498.165)           (9.062.610)           

Κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε Ευρώ ανά µετοχή)
Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (0,0677)                 (0,1091)               (0,0543)                (0,0895)                
Αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (0,0677)                 (0,1091)               (0,0543)                (0,0895)                

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 16 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισµός 7 332.705.691 332.292.304 144.298.666 146.973.289
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 953.103 1.127.298 271.962 215.417
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.152.565 2.152.565 -                            -                                    
Συµµετοχές 9 6.282.523 6.881.712 112.046.148 111.974.934
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 1.760.597 1.679.181 1.352.438 1.349.346
Παράγωγα -                            39.130 -                            39.130
Λοιπές απαιτήσεις 1.502.312 1.578.706 895.283 976.883
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 2.987.057 3.770.095 -                            -                                    

348.343.848 349.520.992 258.864.497 261.528.999
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 208.641.603 212.260.580 93.739.526 96.334.817
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 144.019.762 185.398.014 77.037.838 80.956.124
Παράγωγα 2.236.470 11.393.833 830.893 9.537.543
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 8.231 8.231 -                            -                                    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 17.918.163 58.971.221 1.104.727 40.767.188

372.824.229 468.031.879 172.712.984 227.595.672
Σύνολο ενεργητικού 721.168.077 817.552.871 431.577.481 489.124.671
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών (5.580.350) (4.206.267) -                            -                                    
Λοιπά Aποθεµατικά 72.272.324 78.319.258 66.650.114 72.685.235
Κέρδη/(Ζηµιές) εις νέον (10.125.122) 8.118.415 (5.587.975) 1.272.705
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων στους µετόχους της µητρικής 162.191.174 187.855.729 166.686.461 179.582.262
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 23.549.721 25.657.120 -                            -                                    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 185.740.895 213.512.849 166.686.461 179.582.262
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 10 183.863.149 257.127.581 113.333.200 171.000.000
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους 14.230.710 17.802.086 11.136.258 14.321.839
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 4.887.421 4.819.750 2.561.810 2.615.178
Επιχορηγήσεις 2.538.391 1.553.534 2.138.839 1.059.349
Προβλέψεις 11 978.552 932.087 500.000 500.000

206.498.223 282.235.039 129.670.107 189.496.366
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 59.686.830 76.715.531 21.312.426 37.605.113
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.802.358 6.548.875 214.697 684.888
∆άνεια 10 251.366.580 225.437.158 102.249.983 70.658.501
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 10 - 6.069 -                            -                                    
Παράγωγα 6.888.127 7.016.212 5.227.273 5.016.403
Προβλέψεις 11 6.185.063 6.081.138 6.216.534 6.081.138

328.928.959 321.804.983 135.220.912 120.046.043
Σύνολο υποχρεώσεων 535.427.182 604.040.022 264.891.019 309.542.409
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 721.168.077 817.552.871 431.577.481 489.124.671

Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 30/9/2008 30/9/2009 30/9/2008

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (19.558.130) (16.183.013) (6.860.680) (11.052.602)

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.858.902) (1.120.067) -                        -                        
Κέρδος / (ζηµιά) από αποτίµηση παραγώγων για αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών (7.814.015) 24.166.525 (8.046.827) 18.579.875
Φόρος εισοδήµατος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήµατος 1.953.504 (6.041.631) 2.011.707 (4.644.969)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (7.719.414) 17.004.827 (6.035.120) 13.934.906

0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους για την περίοδο (27.277.544) 821.813 (12.895.800) 2.882.305

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (26.280.984) (1.061.016) (12.895.800) 2.882.305
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (996.560) 1.882.829 -                        -                        

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους για την περίοδο (27.277.544) 821.813 (12.895.800) 2.882.305

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 16 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 
ενοποίησης

Σύνολο ∆ικαιώµατα 
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 -                 -                   -                   -                 (48.567) (853.057) (901.623) (218.444) (1.120.067)
Μεταφορά ειδικού φορολογηµένου αποθεµατικού -                 -                   -                   (440.857) 440.857 -                         -                    -                 -                   
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης µείον τον αναλογούν φόρο -                 -                   18.151.992 -                 -                    -                         18.151.992 (27.099) 18.124.894
Καθαρή ζηµιά περιόδου -                 -                   -                   -                 (18.311.385) -                         (18.311.385) 2.128.372 (16.183.013)
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου -                 -                18.151.992 (440.857) (17.919.095) (853.057) (1.061.016) 1.882.829 821.813

∆ιανεµηθέντα 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)

-                 -                   18.151.992 3.673.577 (28.795.238) (853.057) (7.822.725) 307.430 (7.515.295)

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2008 38.486.258 67.138.064 13.982.479 75.019.001 36.994.136 (1.571.299) 230.048.640 28.086.589 258.135.229
-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 -                 -                   (80.210) (1.374.083) (1.454.293) (404.609) (1.858.902)
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης µείον τον αναλογούν φόρο -                 -                   (6.056.301) -                 - -                         (6.056.301) 195.789 (5.860.511)
Καθαρή ζηµιά περιόδου -                 -                   -                   -                 (18.770.390) -                         (18.770.390) (787.740) (19.558.130)
Σύνολο αναγνωρισµένης καθαρής ζηµιάς περιόδου -                 -                   (6.056.301) -                 (18.850.600) (1.374.083) (26.280.984) (996.560) (27.277.544)

Κεφαλαιοποίηση ζηµιών θυγατρικής -                 -                   -                   -                 623.013 -                         623.013 101.032 724.045
Μεταφορά αποθεµατικών -                 -                   -                   9.366 (15.950) -                         (6.584) 6.584 -                   
Πληρωµή µερισµάτων στη µειοψηφία -                 -                   -                   -                 -                    -                         -                    (1.218.455) (1.218.455)
Σύνολο ποσών που αφορούν κινήσεις µετόχων -                 -                   -                   9.366 607.063 -                         616.429 (1.110.839) (494.410)

-                 -                   (6.056.301) 9.366 (18.243.538) (1.374.083) (25.664.555) (2.107.399) (27.771.954)

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 38.486.258 67.138.064 (1.820.944) 74.093.267 (10.125.122) (5.580.350) 162.191.174 23.549.721 185.740.895  
 
 
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά 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 -               -                13.934.906 -               -                  13.934.906
Μεταφορά ειδικού φορολογηµένου αποθεµατικού -               -                -                 (440.857) 440.857 -                 
Καθαρή ζηµιά περιόδου -               -                -                 -               (11.052.602) (11.052.602)

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου -          -            13.934.906 (440.857) (10.611.745) 2.882.305

∆ιανεµηθέντα 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 Σεπτεµβρίου 2008 38.486.258 67.138.064 10.259.097 69.265.032 5.404.453 190.552.904
- - - 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 -               -                (6.035.120) -               -                  (6.035.120)
Καθαρή ζηµιά περιόδου -               -                -                 -               (6.860.680) (6.860.680)

Σύνολο αναγνωρισµένης καθαρής ζηµιάς περιόδου -          -            (6.035.120) -           (6.860.680) (12.895.800)

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 38.486.258 67.138.064 (2.614.917) 69.265.032 (5.587.975) 166.686.461  
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 16 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταµειακών ροών

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (19.669.396)       (14.714.031)       (8.034.556)         (11.253.851)       
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 19.567.137        18.328.221        8.820.362          8.116.211          
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (364.043)            (282.106)            (269.411)            (160.277)            
Προβλέψεις (8.209.415)         8.035.411          (10.769.683)       3.114.064          
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.444.506          (1.916.096)         (245.270)            (4.764.662)         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.708.278        27.390.161        5.537.018          12.049.126        
(Κέρδη)/Ζηµιές απο πώληση Παγίων (987.293)            (8.750)                (418.732)            (8.446)                
(Κέρδη)/Ζηµιές απο πώληση Συµµετοχών 33.951               -                      33.951               -                       
Ζηµιά απο Καταστροφή/Αποµείωση Παγίων 59.635               74.635               -                       17.194               
Αποµείωση συµµετοχών -                      -                      94.324               -                       
Mείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων 12.958.595        (88.260.133)       13.521.039        (60.370.183)       
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων 40.434.973        28.657.180        3.979.217          25.958.614        
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (15.778.531)       2.020.355          (15.037.982)       (1.833.611)         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (15.047.628)       (27.465.441)       (7.309.261)         (12.170.454)       
Καταβληµένοι φόροι (1.336.439)         (2.252.436)         -                       (539.410)            
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 25.814.329        (50.393.029)       (10.098.983)       (41.845.685)       

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων (23.071.391)       (29.820.432)       (7.987.486)         (10.011.750)       
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (208.169)            (82.683)              (180.779)            (51.636)              
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 2.429.891          12.377               2.384.712          8.446                 
Πωλήσεις συµµετοχών 178.066             60.000               178.066             60.000               
Μερίσµατα εισπραχθέντα 741.776             97.577               972.419             4.552.293          
Τόκοι που εισπράχθηκαν 564.136             1.000.921          182.675             212.369             
Αύξηση συµµετοχής σε Θυγατρικές εταιρείες -                      -                      (165.538)            (17.059.008)       
Αύξηση συµµετοχής σε λοιπές συµµετοχές (293.433)            (375.003)            (215.108)            (375.003)            
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (19.659.124)       (29.107.242)       (4.831.040)         (22.664.289)       

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής Εταιρείας (6.020)                (6.094.864)         (6.020)                (6.094.864)         
∆άνεια αναληφθέντα 33.213.200        60.000.000        13.083.200        55.000.000        
Αποπληρωµή δανεισµού (80.548.210)       (79.541)              (39.158.518)       (4.695.240)         
Μεταβολές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (6.069)                (9.035)                -                       -                       
Μερίσµατα πληρωθέντα σε δικαιώµατα µειοψηφίας (1.210.063)         (1.407.769)         -                       -                       
Είσπραξη επιχορήγησης 1.348.900          -                         1.348.900          -                       
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (47.208.262)       52.408.791        (24.732.438)       44.209.895        

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών (41.053.057)       (27.091.480)       (39.662.461)       (20.300.078)       
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 17.918.163        14.506.018        1.104.727          3.768.816          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 16 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22000099  
 
1. Σύσταση και ∆ραστηριότητες 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 Σεπτεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 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. ∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση (∆.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 ∆εκεµβρίου 2008. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 19η 
Νοεµβρίου 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 συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της 30 
Σεπτεµβρίου 2009 είναι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Αλλαγή Λογιστικών Αρχών 

3.1  Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων 
Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 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 ∆ανείων  
Ο Όµιλος σε εφαρµογή της τροποποίησης του ∆ΛΠ 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 Σεπτεµβρίου 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 ∆ιευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος τελικά 
αποφασίζει για την λειτουργική δραστηριότητα του Οµίλου. 

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

Προηγουµένως οι λειτουργικοί τοµείς καθορίζονταν και παρουσιάζονταν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ιευθυντή 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 ∆ιευθυντή 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 ∆εκεµβρίου 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. 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 Σεπτεµβρίου 2008

30 Σεπτεµβρίου 2008 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 744.204.786 291.568.927 86.316.911 1.122.090.623
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (152.159.046) (25.044.134) (6.551.463) (183.754.644)
Πωλήσεις σε τρίτους 592.045.740 266.524.793 79.765.447 938.335.980

Λειτουργικά κέρδη (7.583.061) 14.799.909 3.247.486 10.464.335
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 222.267 480.638 298.016 1.000.921
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (19.084.433) (7.527.936) (777.792) (27.390.161)
Έσοδα από Μερίσµατα 56.873 40.704 -                  97.577
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων επιχειρήσεων -                  627.479 485.818 1.113.297
Ζηµιά προ φόρου εισοδήµατος (26.388.353) 8.420.794 3.253.529 (14.714.031)
Φόρος εισοδήµατος 1.243.072 (1.604.910) (1.107.144) (1.468.982)
Καθαρή ζηµιά της περιόδου (25.145.282) 6.815.884 2.146.384 (16.183.013)

30 Σεπτεµβρίου 2008
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Eνεργητικό 703.760.839 248.372.116 42.211.526 994.344.480
Σύνολο υποχρεώσεων 532.781.137 167.701.227 35.726.887 736.209.251

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα πάγια 21.270.180 8.161.142 471.793 29.903.115

30 Σεπτεµβρίου 2008 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 12.610.722 4.957.697 272.875 17.841.295
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 162.713 322.857 1.356 486.926
Σύνολο αποσβέσεων 12.773.435 5.280.554 274.231 18.328.220

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

30 Σεπτεµβρίου 2009 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 342.847.101 164.820.590 53.925.559 561.593.250
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (67.561.831) (7.240.321) (3.996.498) (78.798.650)
Πωλήσεις σε τρίτους 275.285.270 157.580.269 49.929.061 482.794.600

Λειτουργικά κέρδη (7.661.464) 439.374 280.257 -6.941.833
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 196.092 353.795 14.249 564.136
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (8.864.706) (3.647.591) (324.256) (12.836.553)
Έσοδα από Μερίσµατα 54.570 -                  -                  54.570
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων επιχειρήσεων -                  -                  (509.715) (509.715)
Ζηµιά προ φόρου εισοδήµατος (16.275.509) (2.854.422) (539.465) (19.669.396)
Φόρος εισοδήµατος 1.701.203 (725.616) (864.322) 111.266
Καθαρή ζηµιά της περιόδου (14.574.306) (3.580.038) (1.403.787) (19.558.130)

30 Σεπτεµβρίου 2009
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Eνεργητικό 506.855.646 193.861.171 20.451.261 721.168.077
Σύνολο υποχρεώσεων 386.544.549 129.860.078 19.022.556 535.427.182

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα πάγια 12.991.862 10.246.780 29.288 23.267.930

30 Σεπτεµβρίου 2009 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 13.905.257 5.065.744 141.991 19.112.992
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 127.680 325.946 519 454.145
Σύνολο αποσβέσεων 14.032.937 5.391.690 142.510 19.567.137

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 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 30/9/2009 30/9/2008 30/9/2009 30/9/2008
Ελλάδα 142.577.471 217.352.941 71.757.412 124.830.961
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση 288.702.439 626.921.369 152.012.972 329.951.735
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 21.012.216 57.456.672 9.677.445 32.656.521
Ασία 18.013.519 19.483.697 7.760.242 1.357.396
Αµερική 3.538.609 12.443.260 852.501 6.187.946
Αφρική 8.527.125 4.445.313 2.993.178 1.124.811
Ωκεανία 423.222 232.727,56    -                       45,40                  
Σύνολο 482.794.600 938.335.980 245.053.750 496.109.415

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

Σύνολο ενεργητικού 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
Ελλάδα 569.852.929 630.259.618 431.577.481 489.124.671
Εξωτερικό 151.315.149 187.293.253 -                       -                       
Σύνολο 721.168.077 817.552.871 431.577.481 489.124.671

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

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άυλα & ακίνητα πάγια 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
Ελλάδα 17.092.180 29.880.714 8.168.265 19.767.242
Εξωτερικό 6.175.750 17.267.906 -                       -                       
Σύνολο 23.267.930 47.148.620 8.168.265 19.767.242

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7. Γήπεδα, Κτίρια & Εξοπλισµός 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες σε γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµό σε επίπεδο Οµίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 23.071.391 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 29.820.432) ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 
Ευρώ 1.442.598 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 12.377) και τα αντίστοιχα κέρδη των πωλήσεων σε Ευρώ 
987.293 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 8.750). Το κέρδος από την πώληση παγίων εµφανίζεται στο 
λογαριασµό «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε Ευρώ 7.987.486 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 10.011.750) 
ενώ οι πωλήσεις σε Ευρώ 1.965.980 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 0) και τα αντίστοιχα κέρδη των 
πωλήσεων σε Ευρώ 418.732 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 8.446). Το κέρδος από την πώληση παγίων 
εµφανίζεται στο λογαριασµό «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

 

8. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες άϋλων περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 208.169 (Εννιάµηνο 2008: Ευρώ 82.683) ενώ δεν πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε Ευρώ 180.779 (Εννιάµηνο 2008:  Ευρώ 51.636) ενώ 
δεν πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις. 

 

9. Συµµετοχές  

Τον Ιούλιο του 2009 η µητρική Εταιρεία αγόρασε από την 100% θυγατρική της OGWELL LTD το 
ποσοστό συµµετοχής που κατείχε η τελευταία στην θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., 
συνεπώς το άµεσο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ανήλθε στο 
78,71% ενώ τα δικαιώµατα ψήφου παρέµειναν αµετάβλητα.  

Αντίστοιχα, δεν ενσωµατώθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου η 100% 
θυγατρική εταιρεία OGWELL LTD λόγω παύσης λειτουργίας της και ρευστοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων της τον Ιούλιο του 2009, 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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10. ∆ανεισµός – Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 26.624.982 34.722.614 - -
Οµολογιακά ∆άνεια 157.238.167 222.404.967 113.333.200 171.000.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 183.863.149 257.127.581 113.333.200 171.000.000

-
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 251.366.580 225.437.158 102.249.983 70.658.501
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 251.366.580 225.437.158 102.249.983 70.658.501

- - -
Σύνολο δανείων 435.229.729 482.564.740 215.583.183 241.658.501

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

(Ποσά σε Ευρώ)
Μεταξύ 1 και  2 ετών 109.187.500 96.687.500 69.500.000 67.000.000
Μεταξύ 2 και 5 ετών 74.675.649 160.440.081 43.833.200 104.000.000

183.863.149 257.127.581 113.333.200 171.000.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 31/12/2008

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος -                         6.069
Από 1 έως 5 έτη -                         -                         
Σύνολο -                         6.069

ΟΜΙΛΟΣ

 

Η Εταιρεία κατά τη τρέχουσα περίοδο άντλησε δανειακά κεφάλαια ύψους Ευρώ 13.083.200 ενώ 
αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους Ευρώ 39.158.518. Σε επίπεδο Οµίλου κατά την τρέχουσα 
περίοδο τα αντληθέντα δανειακά κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 33.213.200 ενώ αποπληρώθηκαν Ευρώ 
80.548.210.  

 

11. Προβλέψεις 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία πραγµατοποίησε επιπλέον προβλέψεις ύψους 
Ευρώ 107.396 ως συµπληρωµατική πρόβλεψη των αναλογούντων τόκων για το πρόστιµο που της 
έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού (βλ. σηµείωση 14).  

 

12. ∆εσµεύσεις 

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 Σεπτεµβρίου 2009 καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας έξοδα  Eυρώ 363.664 (31 ∆εκεµβρίου 2008 : Ευρώ 460.929) και στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου Ευρώ 934.473 (31 ∆εκεµβρίου 2008 : 1.174.422). 
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13. 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 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ∆ιοίκηση 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 ∆εκεµβρίου 2008 η σωρευτική πρόβλεψη για τους 
αναλογούντες τόκους ανερχόταν σε Ευρώ 973.688 ενώ την τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκε 
συµπληρωµατική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 107.396. 

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

Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Όµιλος Ευρώ 755 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. 

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

 

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

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2008
Φόρος Εισοδήµατος περιόδου (928.443)            (3.604.107)         -                     94.664               
Αναβαλλόµενος Φόρος περιόδου 1.039.709          2.135.125          1.173.875          106.585             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε µε βάση την καλύτερη εκτίµηση της ∆ιοίκησης 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  εταιρίας 
Χώρα  

καταστατικής 
έδρας

Συµµετοχή           
(Άµεση  &  Έµµεση)

Μέθοδος 
ενσωµάτωσης

Ανέλεγκτες 
χρήσεις

ΧΑΛΚΟΡ  Α .Ε . ΕΛΛΑ∆Α Μητρική - 2007-2008
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΑΛΩ∆ΙΑ  A.E. ΕΛΛΑ∆Α 78,71% Ολική  Ενοποίηση 2007-2008
ΣΤΗΛΜΕΤ  Α .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 52,83% Ολική  Ενοποίηση 2006-2008
ΑΚΡΟ  Α .Ε .Β .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 95,74% Ολική  Ενοποίηση 2007-2008
SOFIA M ED S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2008
METAL AGENCIES L.T.D. ΗΝ . ΒΑΣΙΛΕΙΟ 92,98% Ολική  Ενοποίηση -
BELANTEL HOLDINGS L.T.D. ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική  Ενοποίηση 1999-2008
METAL GLOBE D.O.O. ΣΕΡΒΙΑ 53,61% Ολική  Ενοποίηση -
COPPERPROM  Ε .Π .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 71,49% Ολική  Ενοποίηση 2003-2008
ΣΥΛΛΑΝ  Α .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2005-2008
ΧΑΜΠΑΚΗΣ  Ε .Π .Ε . ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική  Ενοποίηση 2007-2008
∆ΙΑΠΕΜ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 33,33% Καθαρή  Θέση 2007-2008
ΕΛΚΕΜΕ  Α .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 30,90% Καθαρή  Θέση 2007-2008
ENERGY SOLUTIONS S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 38,60% Καθαρή  Θέση 2005-2008
ΒΙΕΞΑΛ  Ε .Π .Ε . ΕΛΛΑ∆Α 26,67% Καθαρή  Θέση 2003-2008
S.C. STEELM ET ROM ANIA S.A ΡΟΥΜΑΝΙΑ 40,00% Καθαρή  Θέση 2002-2008
TEPRO M ETALL AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ 43,53% Καθαρή  Θέση 2007-2008  

 

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

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
Πωλήσεις αγαθών 
Θυγατρικές -                       -                  53.020.106 82.482.347
Συγγενείς 38.993.080 78.476.468 22.658.597 51.186.021
Λοιπά συνδεµένα µέρη 6.380.534 10.450.316 438.427 2.374.282

45.373.614 88.926.784 76.117.129 136.042.651
Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00
Θυγατρικές -                       -                  3.553.650 1.443.609
Συγγενείς 513.456 721.722 24.815 34.755
Λοιπά συνδεµένα µέρη 10.170.089 13.245.623 538.735 515.078

10.683.545 13.967.344 4.117.200 1.993.443
0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές -                       -                  115.958 -                  
Λοιπά συνδεµένα µέρη 881.018 -                  881.018 -                  

881.018 -                  996.976 -                  
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές αγαθών 
Θυγατρικές -                       -                  13.568.524 76.813.417
Συγγενείς 336.464 150.900 606 150.390
Λοιπά συνδεµένα µέρη 40.098.486 50.746.984 6.257.446 22.366.666

40.434.950 50.897.884 19.826.576 99.330.473
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές  υπηρεσιών
Θυγατρικές -                       -                  2.059.132 2.795.828
Συγγενείς 1.093.496 1.277.406 943.584 716.411
Λοιπά συνδεµένα µέρη 2.683.990 6.283.483 2.164.747 1.462.737

3.777.487 7.560.889 5.167.462 4.974.976
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές  παγίων
Θυγατρικές -                       -                  20.793 759.870
Συγγενείς 59.151 5.813 49.867 -                  
Λοιπά συνδεµένα µέρη 1.704.483 2.912.428 1.196.347 1.224.255

1.763.634 2.918.241 1.267.007 1.984.125

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 ∆ιοίκηση

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
Αµοιβές Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών + ∆.Σ στις δαπάνες 
προσωπικού 3.228.293 2.505.074 2.058.192 1.406.664
Πρόβλεψη αµοιβών διευθυντ. στελεχών -                      540.000 -                      -                 
Παροχές διακοπής συνεργασίας 331.101 296.774 170.341 89.440

3.559.394 3.341.848 2.228.533 1.496.104
0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις από ∆/ντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 24.269 13.500 24.269 13.500

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων κλπ

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές -                       -                  35.769.087 15.615.822
Συγγενείς 12.500.713 9.328.099 7.045.714 5.667.871
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 9.820.263 11.310.513 3.061.731 2.464.887

22.320.976 20.638.612 45.876.533 23.748.580
- - - -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές -                       -                  1.074.316 1.559.190
Συγγενείς 448.274 498.970 349.430 345.410
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 10.664.306 13.523.630 1.322.374 765.205

11.112.580 14.022.600 2.746.119 2.669.805

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: www.halcor.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των οικονοµικών καταστάσεων : 19 Νοεµβρίου 2009
Νόµιµος ελεγκτής : Χαράλαµπος Συρούνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071)
Ελεγκτική εταιρία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη

30-Σεπ-09 31-∆εκ-08 30-Σεπ-09 31-∆εκ-08 1 Ιαν - 30 Σεπ 2009 1 Ιαν - 30 Σεπ 2008 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2009 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 482.794.600                 938.335.980                 167.442.080                 294.138.066                      
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 332.705.691            332.292.304            144.298.666            146.973.289            Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 19.116.314                   38.548.455                   (360.129)                       5.432.476                          
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.152.565                2.152.565                -                           -                           
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 953.103                   1.127.298                271.962                   215.417                   

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.532.489              13.948.825              114.293.868            114.340.293            Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (19.669.396)                  (14.714.031)                  (10.763.519)                  (13.058.545)                       
Αποθέµατα 208.641.603            212.260.580            93.739.526              96.334.817              Μείον φόροι 111.266                        (1.468.982)                    811.149                        61.157                               

Απαιτήσεις από πελάτες 125.974.200            150.575.981            71.227.041              55.565.191              Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (19.558.130)                  (16.183.013)                  (9.952.370)                    (12.997.389)                       
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.290.264              46.224.097              6.641.690                34.928.476              Κατανέµονται σε :

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 17.918.163              58.971.221              1.104.727                40.767.188              - Ιδιοκτήτες Μητρικής (18.770.390)                  (18.311.385)                  (10.085.955)                  (13.737.734)                       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 721.168.077            817.552.871            431.577.481            489.124.671            - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (787.740)                       2.128.372                     133.585                        740.345                             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (101.279.627 των € 0,38) 38.486.258              38.486.258              38.486.258              38.486.258              Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Β) (7.719.414)                    17.004.827                   326.460                        13.481.507                        
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 123.704.916            149.369.471            128.200.203            141.096.004            Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Α) + (Β) (27.277.544)                  821.813                        (9.625.910)                    484.119                             
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) 162.191.174            187.855.729            166.686.461            179.582.262            Κατανέµονται σε :

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 23.549.721              25.657.120              -                           -                           - Ιδιοκτήτες Μητρικής (26.280.984)                  (1.061.016)                    (10.014.720)                  (158.443)                            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 185.740.895            213.512.849            166.686.461            179.582.262            - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (996.560)                       1.882.829                     388.810                        642.562                             

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 183.863.149            257.127.581            113.333.200            171.000.000            

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.635.074              25.107.457              16.336.907              18.496.366              Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,1853) (0,1808) (0,0996) (0,1356)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 251.366.580            225.443.227            102.249.983            70.658.501              Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - µειωµένα (σε €) (0,1853) (0,1808) (0,0996) (0,1356)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 77.562.379              96.361.756              32.970.929              49.387.542              

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 535.427.182            604.040.022            264.891.019            309.542.409            
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 721.168.077            817.552.871            431.577.481            489.124.671            

30-Σεπ-09 30-Σεπ-08 30-Σεπ-09 30-Σεπ-08 1 Ιαν - 30 Σεπ 2009  1 Ιαν - 30 Σεπ 2008 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2009 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2008
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) 213.512.849            265.650.524            179.582.262            193.747.377            Κύκλος εργασιών 245.053.750                 496.109.415                 81.111.515                   154.704.946                      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (27.277.544)             821.813                   (12.895.800)             2.882.305                Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 7.773.013                     8.600.670                     (1.973.287)                    (1.144.140)                         

186.235.305            266.472.338            166.686.461            196.629.682            

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -                           -                           -                           -                           

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.218.455)               (8.337.109)               -                           (6.076.778)               Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (8.034.556)                    (11.253.851)                  (6.733.045)                    (8.947.598)                         
Αύξηση / (µείωση) ποσοστού σε θυγατρικές -                           -                           -                           -                           Μείον φόροι 1.173.875                     201.249                        1.234.880                     (115.012)                            

Κεφαλαιοποίηση ζηµιών θυγατρικής 724.045                   -                           -                           Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (6.860.680)                    (11.052.602)                  (5.498.165)                    (9.062.610)                         
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών -                           -                           -                           -                           Κατανέµονται σε :
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2009 και 30/09/2008 αντίστοιχα) 185.740.895            258.135.229            166.686.461            190.552.904            - Ιδιοκτήτες Μητρικής (6.860.680)                    (11.052.602)                  (5.498.165)                    (9.062.610)                         

- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                -                                -                                -                                     

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Β) (6.035.120)                    13.934.906                   (1.060.320)                    10.165.296                        
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Α) + (Β) (12.895.800)                  2.882.305                     (6.558.484)                    1.102.685                          
Κατανέµονται σε :

01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2008 - Ιδιοκτήτες Μητρικής (12.895.800)                  2.882.305                     (6.558.484)                    1.102.685                          
Λειτουργικές δραστηριότητες - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                -                                -                                -                                     

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (19.669.396)             (14.714.031)             (8.034.556)               (11.253.851)             

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0677) (0,1091) (0,0543) (0,0895)
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 19.567.137              18.328.221              8.820.362                8.116.211                Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - µειωµένα (σε €) (0,0677) (0,1091) (0,0543) (0,0895)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (364.043)                  (282.106)                  (269.411)                  (160.277)                  

Προβλέψεις (8.209.415)               8.035.411                (10.769.683)             3.114.064                

Συναλλαγµατικές διαφορές -                           -                           -                           -                           5.026.595                     3.986.547                     (2.529.432)                    (3.095.007)                         
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1.444.506                (1.916.096)               (245.270)                  (4.764.662)               

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.708.278              27.390.161              5.537.018                12.049.126              

(Κέρδη) / ζηµίες απο πώληση Παγίων (987.293)                  (8.750)                      (418.732)                  (8.446)                      Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

(Κέρδη) / ζηµίες απο πώληση Συµµετοχών 33.951                     -                           33.951                     -                           1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους 

Ζηµίες απο Καταστροφή/Αποµείωση Παγίων 59.635                     74.635                     -                           17.194                         στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30/9/2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 14 των οικονοµικών καταστάσεων.

Αποµείωση συµµετοχών -                           -                           94.324                     -                           2. Εκκρεµεί έφεση σχετικά µε το πρόστιµο που επέβαλε στην Eταιρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού για παράβαση τήρησης των κανόνων 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου     ανταγωνισµού στην αγορά χάλκινων σωλήνων για ύδρευση.

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η κάτωθι εταιρία:

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 12.958.595              (88.260.133)             13.521.039              (60.370.183)                 Επωνυµία εταιρίας Χώρα έδρας Συµµετοχή Μέθοδος ενσωµάτωσης
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 40.434.973              28.657.180              3.979.217                25.958.614                  ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 59,43% Ολική Ενοποίηση

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (15.778.531)             2.020.355                (15.037.982)             (1.833.611)               4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

Μείον:     κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (15.047.628)             (27.465.441)             (7.309.261)               (12.170.454)             5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 676 (30.09.2008 : 797) , Οµίλου 2.229 (30.09.2008 : 2.483)

Καταβεβληµένοι φόροι (1.336.439)               (2.252.436)               -                           (539.410)                  6. Έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους € 4 εκατ. στα ακίνητα της θυγατρικής SOFIA MED S.A. στη Βουλγαρία. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 25.814.329              (50.393.029)             (10.098.983)             (41.845.685)                  επί των ακινήτων της µητρικής.

Επενδυτικές δραστηριότητες 7. Έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οµίλου: € 755 χιλ., Εταιρίας: € 500 χιλ.. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί την 30.9.2009 

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (115.367)                  (315.003)                  (202.581)                  (17.374.011)                 ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 328 χιλ. και για την Εταιρία σε € 135 χιλ.. Σχετικά µε το πρόστιµο που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (23.279.560)             (29.903.115)             (8.168.265)               (10.063.386)                 στην Εταιρία, έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού € 6,1 εκατ. (Bλ. Σηµείωση Νο 13 των οικονοµικών καταστάσεων).

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 2.429.891                12.377                     2.384.712                8.446                       8. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της 

Τόκοι εισπραχθέντες 564.136                   1.000.921                182.675                   212.369                       τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Μερίσµατα εισπραχθέντα 741.776                   97.577                     972.419                   4.552.293                ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (19.659.124)             (29.107.242)             (4.831.040)               (22.664.289)             i)   Έσοδα 56.938.177                   81.231.306                   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ii)   Έξοδα 45.976.071                   26.261.044                   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                           -                           -                           -                           iii)  Απαιτήσεις 22.320.976                   45.876.533                   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 33.213.200              60.000.000              13.083.200              55.000.000              iv) Υποχρεώσεις 11.112.580                   2.746.119                     

Εξοφλήσεις δανείων (80.548.210)             (79.541)                    (39.158.518)             (4.695.240)               v) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 3.559.394                     2.228.533                     

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (6.069)                      (9.035)                      -                           -                           vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 24.269                          24.269                          

Είσπραξη επιχορήγησης 1.348.900                -                           1.348.900                -                           vii)  Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης -                                -                                

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.216.083)               (7.502.633)               (6.020)                      (6.094.864)               9. Ο φόρος εισοδήµατος στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής (Ποσά σε  €): 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (47.208.262)             52.408.791              (24.732.438)             44.209.895              
Καθ αύξηση / (µείωση) στα ταµ διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (41.053.057)             (27.091.480)             (39.662.461)             (20.300.078)             1 Ιαν - 30 Σεπ 2009 1 Ιαν - 30 Σεπ 2008 1 Ιαν - 30 Σεπ 2009 1 Ιαν - 30 Σεπ 2008
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 58.971.221              41.597.499              40.767.188              24.068.894                   Φόρος Εισοδήµατος Περιόδου (928.443)                       (3.604.107)                    -                                94.664                               
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 17.918.163              14.506.019              1.104.727                3.768.816                     Αναβαλλόµενος Φόρος Περιόδου 1.039.709                     2.135.125                     1.173.875                     106.585                             

10. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 14 των οικονοµικών καταστάσεων.

11. Τα 'Λοιπά συνολικά έξοδα' που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, χωρίς να επηρεάσουν το αποτέλεσµα της περιόδου, αφορούν σε συναλλαγµατικές 

     διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού (Όµιλος : € 1.859 χιλ.) και αποτίµηση παραγώγων αντιστάθµισης ταµιακών ροών (Όµιλος : € 5.861 χιλ. - Εταιρία : 6.035 χιλ.).

12. Η θυγατρική εταιρία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., DE LAIRE L.T.D ενοποιήθηκε την τρέχουσα περίοδο µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ την αντίστοιχη

     περίοδο της προηγούµενης χρήσης είχε ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της καθαράς θέσης (Βλ. Σηµ. Νο 9 των οικονοµικών καταστάσεων).

13. Τον Ιούλιο του 2009 η µητρική Εταιρεία αγόρασε από την 100% θυγατρική της OGWELL LTD το ποσοστό συµµετοχής που κατείχε η τελευταία στην θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ

     ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., συνεπώς το άµεσο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ανήλθε στο 78,71% ενώ τα δικαιώµατα ψήφου παρέµειναν αµετάβλητα. 
     Αντίστοιχα, δεν ενσωµατώθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου η 100% θυγατρική εταιρεία OGWELL LTD λόγω παύσης λειτουργίας της και 
     ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της, ενώ είχε ενσωµατωθεί την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης (Βλ. Σηµείωση Νο 9 των οικονοµικών καταστάσεων). 
14. ∆εν υφίστανται µετοχές της µητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου. 
15. Πραγµατοποιήθηκε αλλαγή στις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1, την τροποποίηση του ∆ΛΠ 23 και την υιοθέτηση
     του ∆ΠΧΑ 8 (Βλ. Σηµ. 3 των οικονοµικών καταστάσεων).

Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 135393 Α.∆.Τ. Φ 020251 Α.∆.Τ. ΑΗ 582570 Α.∆.Τ Χ 701209 - ΑΡ.Α∆. Α' ΤΑΞΗΣ 20872

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(7.977.805)                    (2.984.929)                         

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

12.261.261                   28.510.449                   (1.714.233)                    2.835.528                          

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(6.941.833)                    10.464.334                   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεµβρίου 2009
Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΛΚΟΡ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση 
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΑΡ.Μ. Α.Ε. : 2836/06/Β/86/48
Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(3.524.357)                    (3.969.387)                    (5.484.194)                    (5.693.293)                         

 


