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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆.Π.Χ.Π. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 
31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι εκείνες που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,  και 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο.  

Η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 
θέση του Οµίλου, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων 
ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν.  

Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας  « ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» την 27 Φεβρουαρίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.halcor.gr. 

Eπισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων του Οµίλου, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας « ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»  

 

 

Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος 
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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Επί των Ατοµικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2007. 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Το 2007 αν και η πορεία των τιµών των µετάλλων επηρέασε αρνητικά την ζήτηση ορισµένων 

κατηγοριών προϊόντων, ο Όµιλος πέτυχε τη συνολική  ποσοτική αύξηση των πωλήσεων κατά 10% µε 

ταυτόχρονη αύξηση των σταθµισµένων τιµών κατεργασίας κατά 8% και έτσι την αύξηση των οργανικών 

κερδών της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου. Η κερδοφορία ενισχύθηκε και από την συνεχώς 

αυξανόµενη βελτίωση της παραγωγικότητας των νέων επενδύσεων, κυρίως στην µητρική καθώς και στη 

θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.. Παράλληλα η ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των εταιριών του 

Οµίλου και ιδιαίτερα η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής FITCO Α.Ε., έδωσε τη δυνατότητα 

για ακόµα µεγαλύτερη βελτίωση του κόστους και βελτιστοποίηση της διάρθρωσης της παραγωγής.  

Το έτος αυτό έγιναν επίσης σηµαντικά βήµατα για την ενίσχυση του δικτύου αγοράς σκράπ από τις 

διεθνείς αγορές, µε στόχο τη συνεχή αύξηση των αγοραζόµενων ποσοτήτων και της αναλογίας της 

χρήσης του ως προς το τελικό προϊόν. Έτσι από το τελευταίο τρίµηνο του έτους αυξήθηκε σηµαντικά η 

εισροή σκράπ στην εταιρεία και τα αποτελέσµατα από αυτό αναµένεται να βελτιώσουν ιδιαίτερα το 

κόστος παραγωγής από το 2008. 

Ωστόσο η χρονιά αυτή ήταν δύσκολη από την άποψη των συνολικών αποτελεσµάτων καθώς οι διεθνείς 

συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Οι τιµές των µετάλλων παρέµειναν σε υψηλά επίπεδα στο 

µεγαλύτερο µέρος του έτους και κυρίως στους µήνες µε υψηλή ζήτηση, γεγονός που ενέτεινε την 

υποκατάσταση, κυρίως σε προϊόντα εγκαταστάσεων (φύλλα χαλκού για στέγαση, σωλήνες για ύδρευση – 

θέρµανση). Ταυτόχρονα η συνολική ζήτηση επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση της οικοδοµικής 

δραστηριότητας, κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ αλλά και σε Ευρωπαικές χώρες. Καθώς όµως οι τιµές των 

µετάλλων σηµείωσαν σηµαντική κάµψη κατά το τέλος του έτους οι υπεραξίες που είχαν µέχρι τότε 

δηµιουργηθεί από την ανατίµηση των αποθεµάτων αντιστράφηκαν µέσω της υποτίµησης των 

αποθεµάτων κατά €10,3 εκατ, ποσό που επηρέασε τα αποτελέσµατα του ∆’ Τριµήνου. 

Έτσι η συνολική κερδοφορία εµφανίζεται µειωµένη, ωστόσο το σύνολο αυτής οφείλεται σε οργανικά 

κέρδη, τα οποία θα ήταν και σηµαντικά υψηλότερα εφόσον είχαν ευνοήσει και οι διεθνείς συνθήκες. 

Ο µέσος όρος της τιµής του Χαλκού το 2007 διαµορφώθηκε για τιµές µετρητοίς και τριµήνου σε Ευρώ 

5.198 και Ευρώ 5.175 ανά τόνο αντίστοιχα, ενώ το 2006 οι αντίστοιχες τιµές ήταν Ευρώ 5.342 και Ευρώ 

5.297 ανά τόνο. Η µέση τιµή του Ψευδαργύρου το 2007 διαµορφώθηκε για τιµές µετρητοίς σε Ευρώ 
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2.385 και για τιµές τριµήνου σε Ευρώ 2.380,  ενώ το 2006 οι αντίστοιχες τιµές ήταν Ευρώ 2.592 και 

Ευρώ 2.575 ανά τόνο. 

Παρά τις σταθερά υψηλές τιµές των µετάλλων κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του έτους οπότε και λόγω 

εποχικότητας παρατηρείται και η µεγαλύτερη ζήτηση, και αντίστοιχα τις αυξηµένες ανάγκες για 

κεφάλαιο κίνησης οι λειτουργικές ταµειακές ροές τόσο της µητρικής όσο και των περισσοτέρων 

θυγατρικών ήταν θετικές συγκριτικά µε το 2006. Σ’ αυτό συντέλεσε η εφαρµογή, ήδη από το δεύτερο 

εξάµηνο του 2006, αυστηρότερης πολιτικής διαχείρισης των αποθεµάτων σε όλο τον Όµιλο. 

Αναλυτικά η πορεία του Οµίλου Χαλκόρ αποτυπώνεται και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

του 2007 όπου τα βασικά οικονοµικά µεγέθη διαµορφώθηκαν ως εξής: 

1. Ο Κύκλος εργασιών το 2007 ανήλθε σε ενοποιηµένο επίπεδο στο ποσό των Ευρώ 1.369.616.569 

έναντι Ευρώ 1.246.577.794 το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,9%. 

2. Τα Λειτουργικά κέρδη του Οµίλου (προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 86.378.882 το 2007 έναντι Ευρώ 95.286.602 το 2006, 

παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 9,3%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υποτίµηση των 

αποθεµάτων κατά € 10,3 εκατ. στην οποία προχώρησε η εταιρία κατά το ∆’ τρίµηνο λόγω της απότοµης 

µείωσης των τιµών του χαλκού και του ψευδαργύρου που συνέβη τότε και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 

του τελευταίου τριµήνου. 

3. Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου παρουσίασαν µείωση σε ποσοστό 35,8% και διαµορφώθηκαν στο 

ποσό των Ευρώ 33.310.035 έναντι Ευρώ 51.887.217 το 2006. 

4. Τα καθαρά κέρδη (µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας) ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 

20.021.567 έναντι Ευρώ 35.954.841 το 2006, παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 44,3%. 

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 755.974.008 αυξηµένος κατά 

3,5% συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 

9.785.503 σηµειώνοντας µείωση κατά 23,7%. 

Για το 2007 ο Όµιλος Χαλκόρ πραγµατοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 35 εκατοµµύρια 

περίπου, εκ των οποίων ποσό Ευρώ 13 εκατοµµύρια περίπου στην SOFIA MED S.A. στα πλαίσια της 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού της προγράµµατος, µε κύριο στόχο την παραγωγή βιοµηχανικών 

προϊόντων υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Αντίστοιχα, η µητρική πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους 

περίπου Ευρώ 12 εκατοµµύρια µε επίκεντρο κυρίως το Σωληνουργείο. Τέλος, ο Όµιλος Ελληνικά 

Καλώδια προχώρησε σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9 εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν αγορές & 
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βελτιώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού. Στόχος των επενδύσεων για όλες τις εταιρείες του Οµίλου ήταν, 

η βελτίωση της παραγωγικότητας,  η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και η αύξηση 

της παραγωγικής δυναµικότητας. 

Η ΧΑΛΚΟΡ στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής της για επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες 

προσοδοφόρες αγορές, υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2008 συµφωνία για την εξαγορά του 50,1% της 

τουρκικής εταιρείας Sega Bakir S.A., η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία σωλήνων 

και λαµών χαλκού. Κύριος σκοπός της εν λόγω εξαγοράς είναι η διείσδυση της ΧΑΛΚΟΡ στην µεγάλη 

αγορά της Τουρκίας και κατ’ επέκταση στις χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής στις οποίες ο Όµιλος 

διακρίνει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης.  

Ο σεβασµός προς το περιβάλλον είναι θεµελιώδης αρχή για τον Όµιλο Χαλκόρ. Έµπρακτη απόδειξη του 

ενδιαφέροντος της µητρικής και των θυγατρικών της  για το περιβάλλον είναι η ανάπτυξη οργανωµένου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης των δραστηριοτήτων της που επηρεάζουν το περιβάλλον, µε σκοπό τον έλεγχο 

και την έγκαιρη ρύθµιση τους. Η κατοχή του πιστοποιητικού ISO 14001 είναι µία περαιτέρω απόδειξη 

της ευαισθητοποίησης του Οµίλου στον τοµέα αυτόν, θεωρώντας ότι η λειτουργία βάσει των κανόνων 

του διεθνούς προτύπου αντιµετωπίζει πιο ρεαλιστικά το θέµα. Αρµόδια τµήµατα παρακολουθούν τους 

παράγοντες που άµεσα ή έµµεσα επηρεάζουν το περιβάλλον, λαµβάνοντας µέτρα που βελτιώνουν τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση. 

Η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Χαλκόρ. Η 

ελαχιστοποίηση και ο έλεγχος των κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας αποτελούν µέριµνα 

της ∆ιοίκησης αλλά και όλων των εργαζοµένων. Μέσα στο 2007 έγιναν περαιτέρω βήµατα βελτίωσης 

της κουλτούρας σε θέµατα ασφάλειας και εντάθηκε η εκπαίδευση των εργαζοµένων µε σκοπό τη 

δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.   

Λαµβάνοντας υπόψη την έως τώρα πορεία αλλά και τις προοπτικές για τα επόµενα χρόνια,  η διοίκηση 

της Εταιρείας προτείνει τη διανοµή µερίσµατος ίσου µε Ευρώ 0,06 ανά µετοχή έναντι Ευρώ 0,085 ανά 

µετοχή το οποίο δόθηκε την προηγούµενη χρήση. Συνολικά, στους µετόχους διανέµονται µερίσµατα 

Ευρώ 6,1 εκατ περίπου, 29% µειωµένα έναντι του 2006. 
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

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

ακόλουθη εξέλιξη: 

2007 2006 2007 2006

Ρευστότητα
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις
∆ανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια / ∆ανειακά Κεφάλαια
Αποδοτικότητα Απασχολούµ. Κεφαλαίων
Κέρδη προ Φόρων & Χρηµ/κών / Ίδια Κεφάλαια+∆αν.Κεφάλαια
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

7,1%

8,4% 15,1% 5,1% 6,4%

7,9% 9,6% 6,0%

0,49 0,52 0,78 0,83

1,94 2,02 2,87 3,17

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

 

Γ. ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι συνθήκες που επηρέασαν το 2007 φαίνονται µέχρι στιγµής έντονες και στο 2008. Ετσι και πάλι οι 

τιµές των µετάλλων πλησιάζουν σε ιστορικά ρεκόρ, µε αποτέλεσµα να συνεχίζονται οι πιέσεις 

υποκατάστασης σε ορισµένες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα η διεθνής οικονοµία φαίνεται να 

αναπτύσσεται µε χαµηλότερους ρυθµούς, κυρίως λόγω της ενεχόµενης ύφεσης στις ΗΠΑ αλλά και της 

επιβράδυνσης της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, είναι δε εµφανής κατά πολλούς αναλυτές ο κίνδυνος του 

στασιµοπληθωρισµού. 

Στις συνθήκες αυτές ο Οµιλος ακολουθεί πιστά το στρατηγικό του πρόγραµµα, που είναι η εστίαση σε 

προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και – το κυριότερο – λίγο ή καθόλου υποκείµενα σε 

υποκατάσταση, καθώς και η βελτίωση του κόστους παραγωγής. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 

σταδιακά και καθηµερινά µέσω της ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης λειτουργίας των νέων 

επενδύσεων καθώς και της συνεχώς αυξανόµενης χρήσης σκράπ για τη παραγωγή των τελικών 

προϊόντων. 

Για το 2008 ο Όµιλος στοχεύει να συνεχίσει να αυξάνει τις συνολικές του ποσότητες µέσω της ενίσχυσης 

της θέσης του στις παραδοσιακές αγορές, της επέκτασης σε νέες αγορές, απορροφώντας παράλληλα τις 

πιέσεις οι οποίες δηµιουργούνται στις τιµές από τις διεθνείς συνθήκες µέσω της βελτίωσης του κόστους. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας « ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»  

 

Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

(άρθρο 4. παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007) 

α) ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 38.486.258 διαιρούµενο σε 101.279.627 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,38 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς 
διαπραγµάτευση στην του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Οι 
µετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες, ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου. 

Με βάση τo καταστατικό της Εταιρείας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων είναι τα 
ακόλουθα: 

• ∆ικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. Το µέρισµα κάθε µετοχής 
καταβάλλεται στον κάτοχό της εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής 
Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος 
παραγράφεται µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από του τέλους του έτους κατά το οποίο 
ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. 

• ∆ικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων µετοχών. 
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  
• Η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας 

και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύµφωνες µε αυτό και το νόµο. 
• Οι µετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά µόνο έναν κύριο 

κάθε µετοχής. Όλοι οι αδιαιρέτως συγκύριοι µετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία 
ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα µόνο πρόσωπο 
που ορίζεται από αυτούς κατόπιν συµφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η µετοχή των ανωτέρω 
δεν αντιπροσωπεύεται. 

• Οι µέτοχοι δεν ενέχονται πέρα του ονοµαστικού κεφαλαίου κάθε µετοχής. 

β) Περιορισµοί στην µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί 
στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3356/2007 

Οι σηµαντικές (άνω του 5%) συµµετοχές την 31/12/2007 διαµορφώνονται ως εξής: 

• ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.: Ποσοστό 51,12 % δικαιωµάτων ψήφου και 
50,43 % του µετοχικού κεφαλαίου. 

                         

• κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος: Ποσοστό 9,33% των δικαιωµάτων ψήφου (στο 
οποίο έχει συναθροιστεί και ποσοστό 
συµµετοχής 7,37% της WHEATLAND 
HOLDINGS LTD).  

• WHEATLAND HOLDINGS LTD:  Ποσοστό 7,37% του µετοχικού                    
κεφαλαίου. 

δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
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ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν 
από τις µετοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρείας που ρυθµίζουν τα ζητήµατα της 
ψηφοφορίας περιλαµβάνονται στο άρθρο 24 καταστατικού της και αναφέρουν : 

• Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
• Οι µέτοχοι για να αποκτήσουν δικαίωµα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται 

τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεώς της να προσκοµίσουν στα 
γραφεία της Εταιρείας βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών περί του αριθµού των 
µετοχών που είναι καταχωρηµένες στο όνοµά τους  µε τη δέσµευση της µη µεταβιβάσεως των 
µετοχών αυτών µέχρι την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να 
προσκοµίζονται στα γραφεία της Εταιρείας και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των µετόχων.  

στ) Συµφωνίες µεταξύ των Μετόχων της Εταιρείας 

Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρεία δεν υφίστανται συµφωνίες µετόχων οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις µετοχές της.  

ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης 
καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας τόσο για το διορισµό και για την 
αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα του Κ.Ν 2190/1920. 

η) Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 

• Το άρθρο 6 § 1 του καταστατικού της Εταιρείας προβλέπει ότι  µόνο η Γενική Συνέλευση των 
µετόχων η οποία συνεδριάζει µε απαρτία των 2/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχει 
το δικαίωµα να προβαίνει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε έκδοση νέων 
µετοχών, µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων. 

 
• Από το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εκχώρηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σε 

ορισµένα µέλη του, οποιουδήποτε δικαιώµατος αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, για 
έκδοση µετοχών και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου . 

 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην αγορά ιδίων µετοχών στο πλαίσιο απόφασης 

της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20. 
 

• Κατ’ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και της αποφάσεως της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της 20 Ιουνίου 2002 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά το 
µήνα ∆εκέµβριο των ετών 2006 έως και 2013 αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, χωρίς 
τροποποίηση του καταστατικού της, εκδίδοντας νέες µετοχές στο πλαίσιο υλοποίησης 
εγκεκριµένου Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης (Stock Option Plan),  
λεπτοµερή στοιχεία του οποίου αναφέρονται λεπτοµερώς  στη σηµείωση 19 των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2007.              
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θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου  

Σε τραπεζικά δάνεια τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου ΧΑΛΚΟΡ, τα οποία αναλήφθηκαν εξ 
ολοκλήρου από Τράπεζες και αναφέρονται στη σηµείωση 19 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
(Οµίλου: €312,71 εκ. µακροπρόθεσµης και €140,26 εκ. βραχυπρόθεσµης διάρκειας Εταιρίας: €186,80 εκ. 
µακροπρόθεσµης και €59,49 εκ. βραχυπρόθεσµης διάρκειας) περιλαµβάνονται ρήτρες αλλαγής ελέγχου 
που παρέχουν στους δανειστές το δικαίωµα πρόωρης καταγγελίας  τους. 

∆εν υφίστανται άλλες σηµαντικές συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας. 

Ι) Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας  

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της 
οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της αποσχόλησής τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας « ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»  

 

 

Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων
Για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006

Πωλήσεις 5 1.369.616.569 1.246.577.794 755.974.008 730.198.102
Κόστος πωληθέντων 24 -1.264.029.464 -1.128.052.511 -714.497.383 -678.835.051
Μικτό κέρδος 105.587.106 118.525.283 41.476.624 51.363.051
Λοιπά έσοδα 27 9.412.172 6.371.604 6.793.346 4.867.681
Έξοδα διάθεσης 24 -17.649.913 -17.869.482 -8.650.700 -9.633.823
Έξοδα διοίκησης 24 -24.800.143 -25.713.760 -13.055.262 -14.064.445
Λοιπά έξοδα 27 -9.858.067 -8.636.719 -3.931.586 -3.179.273
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 62.691.155 72.676.927 22.632.422 29.353.192
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 25 956.823 728.567 374.296 222.147
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 25 -31.528.204 -22.598.847 -13.752.067 -11.268.244
Έσοδα από µερίσµατα 27 63.989 134.424 3.842.064 1.783.940
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα 27 -30.507.392 -21.735.856 -9.535.706 -9.262.157
Κέρδη από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1.126.272 946.147 - -
Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 33.310.035 51.887.217 13.096.716 20.091.035
 Φόρος εισοδήµατος 26 -8.719.850 -11.518.216 -3.311.213 -7.273.328
Καθαρά κέρδη χρήσης 24.590.185 40.369.001 9.785.503 12.817.707

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής Εταιρείας 20.021.567 35.954.841 9.785.503 12.817.707
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 4.568.618 4.414.160 - -

24.590.185 40.369.001 9.785.503 12.817.707
(0) (0) (0) 0 

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

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,198 0,360 0,097 0,128

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 0,197 0,360 0,096 0,128

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 15 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και Ενοποιηµένων). 
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Ισολογισµός
της 31 ∆εκεµβρίου
(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισµός 7 313.453.440 304.293.573 138.853.031 137.314.860
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 1.541.565 2.276.085 371.943 417.143
Επενδύσεις σε ακίνητα 9 2.471.230 2.168.074 - -
Συµµετοχές 10 7.470.710 6.950.445 95.258.736 95.179.198
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 11 1.211.181 1.219.045 974.346 952.501
Παράγωγα 15 437.993 405.529 307.208 278.737
Λοιπές απαιτήσεις 14 787.182 797.140 430.600 429.086
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 12 3.085.141 3.206.732 - -

330.458.443 321.316.623 236.195.864 234.571.525
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 13 283.157.775 252.095.254 108.537.391 121.923.626
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 14 284.156.496 296.221.140 135.660.091 140.101.567
Παράγωγα 15 1.699.246 7.650.123 565.410 5.335.187
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 8.231 8.231 -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16 41.597.499 29.261.016 24.068.894 19.057.305

610.619.247 585.235.764 268.831.787 286.417.685
Σύνολο ενεργητικού 941.077.690 906.552.387 505.027.651 520.989.210
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 17 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 17 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών 18 -718.243 1.901.584 - -
Λοιπά αποθεµατικά 18 67.175.911 68.185.723 64.425.389 66.557.974
Κέρδη εις νέον 65.789.374 62.970.463 23.697.666 28.065.455
Σύνολο 237.871.365 238.682.093 193.747.377 200.247.751
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 27.779.160 24.624.399 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 265.650.524 263.306.491 193.747.377 200.247.751
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 19 321.122.901 311.395.798 186.799.998 198.286.169
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 19 9.929 15.821 - -
Παράγωγα 15 385.676 - 385.676 -
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους 12 25.934.834 27.222.759 20.770.937 22.647.392
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 20 4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805
Επιχορηγήσεις 21 1.921.860 2.525.850 1.265.236 1.607.200
Προβλέψεις 22 6.267.324 5.622.832 5.955.229 5.430.729
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 10.203 - -

360.224.257 351.062.097 217.736.963 230.425.295
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 80.710.756 84.369.801 26.553.429 37.941.570
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.548.941 12.107.368 1.112.081 6.754.968
∆άνεια 19 219.240.888 191.315.807 59.882.329 42.711.789
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 19 7.998 7.465 - -
Παράγωγα 15 7.086.875 1.754.379 5.388.022 278.858
Προβλέψεις 22 607.450 2.628.979 607.450 2.628.979

315.202.909 292.183.799 93.543.311 90.316.164
Σύνολο υποχρεώσεων 675.427.165 643.245.896 311.280.274 320.741.459
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 941.077.690 906.552.387 505.027.651 520.989.210

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµ.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 15 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και Ενοποιηµένων). 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 
ενοποίησης

Σύνολο ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 32.003.756 65.230.753 -491.639 62.103.316 27.086.414 -516.781 185.415.819 33.836.371 219.252.190
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - 2.418.364 2.418.364 711.876 3.130.240
Λοιπές κινήσεις - - - - 220.940 - 220.940 -47.746 173.194
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης µείον τον αναλογούν φόρο - - 5.841.828 - - - 5.841.828 - 5.841.828
Καθαρό κέρδος χρήσης - - - - 35.954.841 - 35.954.841 4.414.160 40.369.001
Μείωση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές - - - - - - - 56.564 56.564
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου - - 5.841.828 - 36.175.781 2.418.364 44.435.973 5.134.854 49.570.827

Έσοδα από έκδοση µετοχών 107.654 869.731 - - - - 977.385 - 977.385
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση) - - - - - - - - -
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης 5.707.815 1.704.613 - 978.200 9.655.912 - 18.046.541 - 18.046.541
Υπεραξία λόγω συγχώνευσης - - - -3.889.856 - - -3.889.856 -14.346.826 -18.236.682
Μεταφορά αποθεµατικών 667.033 -667.033 - 3.643.874 -3.643.874 - - - -
Μέρισµα - - - - -6.303.770 - -6.303.770 - -6.303.770

6.482.502 1.907.311 - 732.218 -291.731 - 8.830.300 -14.346.826 -5.516.525
- - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 38.486.258 67.138.064 5.350.189 62.835.535 62.970.463 1.901.584 238.682.093 24.624.399 263.306.491
- - 0 0 - 0 -0 -

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 38.486.258 67.138.064 5.350.189 62.835.535 62.970.463 1.901.584 238.682.093 24.624.399 263.306.491
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -2.619.826 -2.619.826 -715.526 -3.335.352
Λοιπές κινήσεις - - - -63.225 63.225 - - -782.330 -782.330

Αποτέλεσµα αντιστάθµισης µείον τον αναλογούν φόρο - - -9.519.702 - - - -9.519.702 - -9.519.702
Καθαρό κέρδος χρήσης - - - 20.021.567 - 20.021.567 4.568.618 24.590.185
Μείωση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές - - - -608 724.122 - 723.513 -723.513 -

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου - - -9.519.702 -63.833 20.808.914 -2.619.826 8.605.553 2.347.249 10.952.802

Μεταφορά αποθεµατικών - - - 8.573.723 -9.381.235 - -807.512 807.512 -
Μέρισµα - - - - -8.608.768 - -8.608.768 - -8.608.768

- - - 8.573.723 -17.990.003 - -9.416.280 807.512 -8.608.768

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 15 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και Ενοποιηµένων). 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 32.003.756 65.230.753 -677.282 61.997.652 10.813.780 169.368.659

Αποτέλεσµα αντιστάθµισης µείον τον αναλογούν φόρο - - 4.678.582 - - 4.678.582
Καθαρό κέρδος χρήσης - - - - 12.817.707 12.817.707
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης - - 4.678.582 - 12.817.707 17.496.289

Έσοδα από έκδοση µετοχών 107.654 869.731 - - - 977.385
Μεταφορά αποθεµατικών 667.033 -667.033 - 3.470.678 -3.470.678 -
Μέρισµα - - - -6.303.770 -6.303.770
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης 5.707.815 1.704.613 - 978.200 14.208.417 22.599.045
Υπεραξία λόγω συγχώνευσης - - -3.889.856 - -3.889.856

6.482.502 1.907.311 - 559.022 4.433.969 13.382.804

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 38.486.258 67.138.064 4.001.299 62.556.674 28.065.455 200.247.751
- - -0 - -

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 38.486.258 67.138.064 4.001.299 62.556.674 28.065.455 200.247.751

Αποτέλεσµα αντιστάθµισης µείον τον αναλογούν φόρο - - -7.677.109 -63.225 63.225 -7.677.109
Καθαρό κέρδος χρήσης - - - - 9.785.503 9.785.503
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου - - -7.677.109 -63.225 9.848.727 2.108.394

Μεταφορά αποθεµατικών - - - 5.607.748 -5.607.748 -
Μέρισµα - - - - -8.608.768 -8.608.768

- - - 5.607.748 -14.216.516 -8.608.768

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 38.486.258 67.138.064 -3.675.809 68.101.198 23.697.666 193.747.377  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 15 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και Ενοποιηµένων). 
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Kατάσταση ταµειακών ροών

Σηµ.
(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28 59.763.476 -61.899.945 35.318.757 -58.096.377
Καταβληθέντες τόκοι -29.635.648 -19.484.808 -12.610.698 -8.691.658
Καταβληθής φόρος εισοδήµατος -11.631.129 -7.220.024 -7.140.936 -4.213.283

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 18.496.699 -88.604.777 15.567.122 -71.001.318

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισµού -34.738.392 -27.204.131 -11.883.577 -6.664.704
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -453.682 -240.219 -162.512 -173.123
Επενδύσεις σε ακίνητα -303.156 - - -
Πωλήσεις γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισµού 479.821 1.231.382 295.215 162.817
Πωλήσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων - 1.814.580 - 1.814.580
Πωλήσεις συµµετοχών - 5.423 - 5.423
Μερίσµατα εισπραχθέντα 63.989 134.424 3.842.064 1.783.939
∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεµένα µέρη - -39.632 - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 956.823 728.567 374.296 222.147
Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεµένων µερών - 39.632 - -
Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρικές - - -89.438 3.766.288
Αύξηση συµµετοχής σε λοιπές συµµετοχές -17.312 - -11.944 -
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -34.011.909 -23.529.975 -7.635.895 917.368

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών - 977.385 - 977.385
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής Εταιρείας -8.635.392 -6.301.771 -8.604.006 -6.285.978
∆άνεια αναληφθέντα 178.198.179 155.285.000 75.000.000 95.000.000
Αποπληρωµή δανεισµού -140.545.995 -25.329.641 -69.315.632 -7.206.612
Μεταβολές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων -5.358 7.465 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα σε δικαιώµατα µειοψηφίας -1.159.741 - - -
Είσπραξη επιχορήγησης - 511.088 - -
Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 27.851.693 125.149.526 -2.919.638 82.484.795

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.336.483 13.014.775 5.011.590 12.400.844
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 29.261.016 16.246.241 19.057.305 6.656.461
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 41.597.499 29.261.016 24.068.894 19.057.305

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 15 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και Ενοποιηµένων). 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
1. Σύσταση και ∆ραστηριότητες Οµίλου: 
 
Η ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρώην ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε.-
Επεξεργασίας Μετάλλων) (η «ΧΑΛΚΟΡ» ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1977 και είναι εγγεγραµµένη στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 2836/06/Β/86/48. Το 1997 πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση 
των εταιρειών ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε. και (πρώην) ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε µε την από 5 Ιουνίου 
1997 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη από τη ηµεροµηνία δηµοσίευσης του καταστατικού της, 
ήτοι µέχρι το έτος 2027. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1996 και αποτελεί µέλος 
του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.  

Η ΧΑΛΚΟΡ παράγει προϊόντα διέλασης και έλασης χαλκού, ψευδαργύρου, ορειχάλκου και λοιπών 
κραµάτων χαλκού. Η Εταιρεία έχει καθετοποιηµένη παραγωγή και είναι η µοναδική στην Ελλάδα που 
παράγει σωλήνες χαλκού, ενώ κατέχει ηγετική θέση στη παραγωγή και εµπορία προϊόντων χαλκού, 
ορειχάλκου και λοιπών κραµάτων, καθώς επίσης και σύρµατος χαλκού. 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις (οι « Οικονοµικές Καταστάσεις») της Εταιρείας της χρήσης που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνουν τις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ 
και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας (µαζί αναφερόµενες ως ο «Όµιλος»). Τα 
ονόµατα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη Σηµείωση 10 των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία προϊόντων έλασης και 
διέλασης χαλκού και κραµάτων χαλκού, προϊόντων έλασης ψευδαργύρου καθώς και καλωδίων όλων των 
τύπων. 

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

Οι µετοχές της Εταιρείας καθώς και της θυγατρικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Πύργος Αθηνών – Β’ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, ΤΚ 115 27. Τα 
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας είναι στο 57ο χλµ. Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Λαµίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, ΤΚ 320 11. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι 
www.halcor.gr. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2007 έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 27 Φεβρουαρίου 2008.   

 

 

 

 

 

 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 16

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

2. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

(α) Σηµείωση Συµµόρφωσης 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 (β) Βάση Επιµέτρησης 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους.  

(γ) Λειτουργική Ισοτιµία Συναλλάγµατος και Παρουσίαση 

Οι Oικονοµικές Kαταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της 
Εταιρείας. 

 (δ) Εφαρµογή Εκτιµήσεων και Κρίσεων 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει 
εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και των 
καταχωρηµένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις 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. 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά µε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιµήσεων και 
κρίσιµες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, µε σηµαντική επίδραση στα 
ποσά που καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, περιγράφονται στις ακόλουθες σηµειώσεις : 

• Αποθέµατα (σηµείωση 13) 

• Επιµέτρηση υποχρέωσης καθορισµένων παροχών (σηµείωση 20) 

• Προβλέψεις (σηµείωση 22) 

Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια 
από όλες τις εταιρείες του Οµίλου. 

Ορισµένα στοιχεία της προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν ως στοιχεία του Οµίλου στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006 έχουν 
αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης που έληξε 
την 31 ∆εκεµβρίου 2007. Στα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων της χρήσης 2006 έχει γίνει 
αναταξινόµηση ποσού Ευρώ 1.258.982 σε µείωση των εξόδων διοίκησης, ποσού Ευρώ 121.372 αύξησης 
του Κόστους πωληθέντων, ποσού Ευρώ 690.475 αύξησης των εξόδων διάθεσης, ποσού Ευρώ 114.020 
µείωσης των πωλήσεων και ποσού Ευρώ 333.115 µείωσης των λοιπών εξόδων. 

.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

3.1 Βάση Ενοποίησης 

(α) Θυγατρικές Εταιρείες 

Θυγατρικές εταιρείες είναι οι οντότητες πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική Εταιρεία.  
Έλεγχος υπάρχει όταν η µητρική Εταιρεία έχει τη δύναµη να ορίζει αποφάσεις, άµεσα ή έµµεσα, που 
αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών εταιρειών µε σκοπό να έχει οφέλη 
από αυτές. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η 
µητρική Εταιρεία ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών εταιρειών. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται 
πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να 
ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος αυτός δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής εταιρείας από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το 
κόστος κτήσης µιας θυγατρικής εταιρείας είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, 
των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 
ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική 
συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 
συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 
καταχωρείται ως υπεραξία. Η υπεραξία υπόκειται περιοδικά, τουλάχιστον ετησίως, σε εκτίµηση τυχόν 
αποµείωσης της. Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µε βάση τη διάταξη του ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση 
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη 
αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στα στοιχεία ¨Εταιρεία¨ στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις στο κόστος κτήσης  αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 

(β) Συνδεµένες Επιχειρήσεις 

Συνδεµένες επιχειρήσεις είναι οι οντότητες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι 
έλεγχο επί των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πολιτικών τους, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα 
ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε 
συνδεµένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται 
στο κόστος κτήσης, αυξοµειούµενο µε το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στα κέρδη και τις ζηµιές της 
συµµετοχής µετά την ηµεροµηνία απόκτησης ουσιώδους επιρροής µέχρι την ηµεροµηνία παύσης της, 
καθώς και σε όλες τις αντίστοιχες αυξοµειώσεις της καθαρής θέσης της συµµετοχής. Ο λογαριασµός των 
επενδύσεων σε συνδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά 
(µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης).  

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα «Αποθεµατικά». Οι σωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των 
επενδύσεων σε συνδεµένες επιχειρήσεις.  Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών 
µιας συνδεµένης εταιρείας υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον 
ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 
συνδεµένης εταιρείας. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.1 Βάση Ενοποίησης (συνέχεια) 

(β) Συνδεµένες Επιχειρήσεις (συνέχεια) 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις στην στήλη ‘Εταιρεία’ στις  
Οικονοµικές Καταστάσεις στο κόστος κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. 

(γ) Κοινοπραξίες 

Οι κοινοπραξίες, ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Στις κοινοπραξίες αυτές, δεν 
υπάρχει κόστος συµµετοχής, και τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις τους ενσωµατώνονται 
αναλογικά του ποσοστού συµµετοχής. 

(δ) Συναλλαγές Απαλειφόµενες Κατά την Ενοποίηση 

 Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, καθώς και κέρδη και ζηµιές που προέκυψαν από ενδοεταιρικές 
συναλλαγές απαλείφονται κατά τη σύνταξη των στοιχείων του Οµίλου στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µε συνδεµένες εταιρείες απαλείφονται µέχρι το ύψος της 
συµµετοχής του Οµίλου στην οντότητα. Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται µε τον ίδιο 
τρόπο όπως τα κέρδη, στην έκταση στην οποία δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας. 

3.2 Πληροφόρηση Κατά Τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 
άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από άλλες περιοχές. Ο κύριος τοµέας για σκοπούς πληροφόρησης είναι ο επιχειρηµατικός τοµέας. 

3.3 Ξένο Νόµισµα 

 (α) Συναλλαγές σε Ξένα Νοµίσµατα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση την επίσηµη τιµή 
του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης 
και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες 
ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  

 (β) Συναλλαγές µε Εταιρείες του Εξωτερικού  

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει 
νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το 
νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής: 

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των αλλοδαπών δραστηριοτήτων περιλαµβανοµένης της 
υπεραξίας και των αναπροσαρµογών εύλογης αξίας που προκύπτουν κατά την ενοποίηση µετατρέπονται 
σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού.  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.3 Ξένο Νόµισµα (συνέχεια) 

(β) Συναλλαγές µε Εταιρείες του Εξωτερικού  

Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τη µέση τιµή του ξένου νοµίσµατος κατά τη 
διάρκεια της χρήσης, η οποία προσεγγίζει τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
των συναλλαγών. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε 
επιχείρηση εξωτερικού και των σχετικών αντισταθµίσεων αναγνωρίζονται σε ξεχωριστή γραµµή στην 
καθαρή θέση. Κατά τη πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως µέρος του κέρδους ή ζηµίας από τη πώληση. 

3.4 Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός 

Τα γήπεδα, τα κτίρια και ο εξοπλισµός παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µειωµένα µε τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Το κόστος των γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισµού 
την 1 Ιανουαρίου 2004, ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π., προσδιορίσθηκε ως η εύλογη αξία εκείνης 
της ηµέρας. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των 
παγίων στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όµιλο 
και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην 
κατασκευή στοιχείων πάγιου ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται 
µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιµούµενης ωφέλιµης ζωής των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και των τµηµάτων τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής έχει ως 
ακολούθως: 

Κτίρια 20-33 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 1-18 έτη 

Αυτοκίνητα 5-7 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός 3-7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.4 Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός (συνέχεια) 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους, η 
διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα και στη γραµµή «Λοιπά 
Έσοδα» ή «Λοιπά Έξοδα» ανάλογα µε την περίπτωση. 

3.5 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους ενώ 
τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω αγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιµη ζωή 
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να είναι περιορισµένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιµώµενης 
ωφέλιµης ζωής τους µε την σταθερή µέθοδο. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται, από την 
ηµεροµηνία, κατά την οποία είναι διαθέσιµα προς χρήση. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη  
ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται άλλα υπόκεινται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίµηση τυχόν 
αποµείωσης της αξίας τους µε βάση τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών 
Στοιχείων». Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιµη ζωή των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση 
τουλάχιστον ετησίως σε εξατοµικευµένο επίπεδο ή σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών στην 
οποία ανήκουν.  

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον σωρευµένες αποσβέσεις, µείον οποιαδήποτε 
σωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της 
ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια. 

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στα αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν.   

3.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν οικόπεδα τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Όµιλο και 
αποτιµούνται στο κόστος κτήσης µειωµένο κατά τυχόν αποµειώσεις. 

3.7 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 
Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου που δεν απεικονίζονται σε εύλογες αξίες 
εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιµες. 
Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι 
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, η 
οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα και ανάλογα µε τη φύση τους, στις γραµµές «Κόστος 
πωληθέντων» ή «Λοιπά έξοδα». Η ανακτήσιµη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι η µεγαλύτερη 
µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών.  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.7 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (συνέχεια) 

 
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σηµαντικές ανεξάρτητες ταµειακές εισροές, το 
ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για την µονάδα παραγωγής ταµειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό 
στοιχείο ανήκει. Μετά την αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να 
υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου 
και η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιµο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία 
αποµείωσης.   

3.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα πλην παραγώγων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι παράγωγα αποτελούνται από µετοχές και λοιπά 
χρεόγραφα, οµόλογα, απαιτήσεις καθώς και από χρεώστες και ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα. Τα 
στοιχεία αυτά ταξινοµούνται από την Εταιρεία µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 
∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της. Οι 
επενδύσεις διαγράφονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή 
µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Αρχικά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 
τους. Η επιµέτρηση των στοιχείων γίνεται ανάλογα µε την ταξινόµηση τους. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αξιολογήθηκαν αντίστοιχα στην ηµεροµηνία απόκτησης.  Οι µεταβολές 
στις εύλογες αξίες τους καταχωρούνται στα αποτελέσµατα και στη γραµµή «Λοιπά έσοδα» ή «Λοιπά 
έξοδα» ανάλογα µε την περίπτωση. 

(β) Επενδύσεις ∆ιακρατούµενες ως την Λήξη 

Περιλαµβάνει επενδύσεις µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη για τις οποίες ο 
Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τις διακρατήσει ως την λήξη του, και απεικονίζονται σε 
αξίες κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 

(γ) ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 
ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.8 Επενδύσεις (συνέχεια) 

(γ) ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία (συνέχεια) 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που 
είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις 
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.  

Στη συνέχεια, τα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων 
µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.  Κατά την πώληση τους ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα από τα 
αποθεµατικά. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω 
αποτελεσµάτων. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές στα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση στοιχεία καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  

(δ) Εύλογη Αξία 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τη τρέχουσα τιµή αγοράς. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι 
εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση µεθόδων αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών 
ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.  Για 
µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση, 
τέτοια ένδειξη συνιστά σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος 
κτήσης.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα Ίδια Κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά 
µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των 
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των 
αποτελεσµάτων. 

3.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε την µέθοδο του ετήσιου µέσου σταθµικού 
κόστους και περιλαµβάνει το κόστος αγοράς, παραγωγής ή µετατροπής και λοιπά έξοδα. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων ολοκλήρωσης και πώλησης όπου 
συντρέχει περίπτωση. Σηµειώνεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις υποπροϊόντων, αυτά αποτιµούνται 
κατευθείαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. ∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. 
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3.10 Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στο κόστος κτήσης και ελέγχονται ετησίως για περίπτωση 
αποµείωσης.  Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος 
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό 
της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από 
εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.  Απαιτήσεις που 
κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται. 

3.11 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν τα υπόλοιπα ταµείου,  τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

3.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών, περιλαµβανοµένων και των άµεσων εξόδων, εµφανίζεται σε ξεχωριστό 
λογαριασµό αφαιρετικά από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, ωσότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν, 
ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για 
την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται σαν απευθείας κίνηση στα Ίδια Κεφάλαια. 

3.13 Έντοκα ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης 
παρακολουθούνται στο ανεξόφλητο υπόλοιπό τους. 

3.14 Φόρος Εισοδήµατος  

Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος 
εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία 
καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια.   

Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήµατος 
χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού καθώς και 
οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στο φόρο πληρωτέο προηγούµενων χρήσεων. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο υπολογισµού βάσει του 
ισολογισµού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο αναβαλλόµενος φόρος 
προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αναµένονται να ισχύσουν την περίοδο κατά 
την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή διακανονιστεί η υποχρέωση. Ο προσδιορισµός 
των µελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόµους που έχουν ψηφιστεί κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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3.14 Φόρος Εισοδήµατος (συνέχεια) 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται όταν το 
σχετικό φορολογικό όφελος υλοποιηθεί. 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται και για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων καταχωρούνται στον ίδιο 
χρόνο µε αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού µερίσµατος. 

3.15 Παροχές στο Προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες Παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευµένες. Αναγνωρίζεται υποχρέωση για το ποσό που αναµένεται να πληρωθεί ως 
επίδοµα στο προσωπικό και τα διευθυντικά της στελέχη εφόσον υπάρχει νοµική ή συµβατική υποχρέωση 
να πληρωθεί αυτό το ποσό ως αποτέλεσµα των υπηρεσιών του υπαλλήλου και εφόσον η υποχρέωση αυτή 
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

(β) Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών 

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα για την περίοδο µετά τη λήξη εργασίας 
του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισµένο ποσό σε ένα τρίτο νοµικό πρόσωπο 
χωρίς άλλη υποχρέωση. 

Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα κατά το χρόνο που οφείλονται. 

(γ) Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών 

Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι οποιαδήποτε άλλα πρόγραµµατα σύνταξης εκτός από τα 
πρόγραµµατα καθορισµένων εισφορών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή 
µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που 
προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου 
της εκτιµώµενης πιστωτικής µονάδος. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων 
στο πρόγραµµα.  
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3.15 Παροχές στο Προσωπικό 

(γ) Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών (συνέχεια) 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζόµενων. 
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο 
µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

3.16 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και ως δουλευµένο έσοδο όταν 
αναµένεται µε βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους 
προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αποζηµιώνουν τον Όµιλο έναντι εξόδων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, µεταφέρονται 
ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων. 

3.17 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) από 
την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της. Επιπροσθέτως θα πρέπει 
το ποσό αυτής της δέσµευσης να µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον 
διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για 
τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι 
ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  
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3.18 Έσοδα 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, µείον 
εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση 
των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας έχουν 
µεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιµήµατος είναι εύλογα εξασφαλισµένη, οι σχετιζόµενες 
δαπάνες και πιθανές επιστροφές αγαθών µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει συνεχιζόµενη 
ανάµειξη στη διαχείριση των αγαθών. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 (γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου). 

(δ) Έσοδα από µερίσµατα 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα µε την έγκριση της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων. 

3.19 Καθαρές Χρηµατοοικονοµικές ∆απάνες  

Οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί των δανείων  
καθώς και τα συναλλαγµατικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τον δανεισµό των εταιρειών. 
Επιπροσθέτως περιλαµβάνουν έσοδα από δουλευµένους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιµα.  

3.20 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του 
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων µειωµένα κατά τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές απαξίωσης τους.  Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές 
από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις «Υποχρεώσεις». Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού 
εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης.   

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη  της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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3.21 Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως Υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

3.22 Παράγωγα 

Τα παράγωγα, αρχικά και µεταγενέστερα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους.  Η µέθοδος 
αναγνώρισης των κερδών και ζηµιών εξαρτάται από το αν τα παράγωγα προσδιορίζονται ως µέσα 
αντιστάθµισης ή ως κατεχόµενα για εµπορία.  Τα παράγωγα χαρακτηρίζονται κατά την ηµεροµηνία 
σύναψης της συναλλαγής από τον Όµιλο ως αντισταθµίσεις είτε εύλογης αξίας απαίτησης, υποχρέωσης ή 
δέσµευσης (αντιστάθµιση εύλογης αξίας), είτε πολύ πιθανών προβλεπόµενων συναλλαγών (αντιστάθµιση 
ταµειακών ροών). 

Ο Όµιλος καταγράφει κατά την σύναψη των συναλλαγών την σχέση µεταξύ στοιχείων αντιστάθµισης και 
αντισταθµισµένων στοιχείων καθώς και την στρατηγική διαχείρισης του σχετικού κινδύνου.  Κατά την 
σύναψη της σύµβασης και σε συνεχή µεταγενέστερη βάση καταγράφεται η εκτίµηση σχετικά µε την 
υψηλή αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης τόσο για τις αντισταθµίσεις εύλογης αξίας όσο και για τις 
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. 

(α) Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας 

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που θεωρούνται αντιστάθµισης εύλογης αξίας 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όπως και οι µεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθµισµένων 
στοιχείων οι οποίες αποδίδονται στον κίνδυνο που αντισταθµίζεται. 

(β) Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 

Η αποτελεσµατική αναλογία της µεταβολής στην εύλογη αξία των παραγώγων που προσδιορίζονται ως 
µέσα αντιστάθµισης µεταβολών στις ταµειακές ροές, καταχωρείται σε Αποθεµατικό των Ιδίων 
Κεφαλαίων. Το κέρδος ή η ζηµία της µη αποτελεσµατικής αναλογίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 
Τα ποσά που καταχωρούνται ως αποθεµατικό στα Ίδια Κεφάλαια, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στις 
περιόδους που το αντισταθµισµένο στοιχείο επηρεάζει τα κέρδη ή τις ζηµίες. Στις περιπτώσεις 
αντιστάθµισης προβλεποµένων µελλοντικών συναλλαγών, οι οποίες καταλήγουν στην αναγνώριση ενός 
µη νοµισµατικού στοιχείου (π.χ. απόθεµα) ή υποχρέωσης, τα κέρδη ή οι ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί 
στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρονται στο κόστος κτήσης του προκύπτοντος µη χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου. 

Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν µία σχέση αντιστάθµισης δεν πληροί, πλέον, τα 
κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, τα σωρευµένα στα Ίδια Κεφάλαια κέρδη ή ζηµιές παραµένουν 
ως αποθεµατικό και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, όταν το αντισταθµισµένο στοιχείο επηρεάζει τα 
κέρδη ή τις ζηµιές.  Στην περίπτωση της αντιστάθµισης µιας προβλεπόµενης µελλοντικής συναλλαγής, η 
οποία δεν αναµένεται πλέον να πραγµατοποιηθεί, τα σωρευµένα στα Ίδια Κεφάλαια κέρδη ή ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 
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3.22 Παράγωγα (συνέχεια) 

(γ) Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης 

Η αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε µία επιχείρηση του εξωτερικού αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο 
που αντιµετωπίζονται οι αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. 

Τα κέρδη ή οι ζηµιές του αντισταθµιστικού µέσου που σχετίζονται µε το αποτελεσµατικό µέρος της 
αντιστάθµισης αναγνωρίζονται σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων. Τα κέρδη ή ζηµίες που 
σχετίζονται µε το µη αποτελεσµατικό µέρος της αντιστάθµισης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

Τα κέρδη ή ζηµιές που έχουν σωρευτεί στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά την 
πώληση αυτής της επιχείρησης. 

(δ) Παράγωγα που δεν προσδιορίζονται ως αντισταθµίζοντα µέσα 

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

3.23 Προγράµµατα ∆ικαιωµάτων Μετοχών προς Εργαζοµένους 

Η Εταιρεία και η θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. έχουν χορηγήσει ∆ικαιώµατα 
Προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών σε ορισµένα στελέχη τα οποία κατοχυρώνονται σταδιακά από το 
έτος 2002 µέχρι το έτος 2011. Βάσει των µεταβατικών διατάξεων του ∆.Π.Χ.Π. 2 και δεδοµένου ότι τα 
συγκεκριµένα δικαιώµατα προαίρεσης παραχωρήθηκαν πριν τις 7 Νοεµβρίου 2002 ο Όµιλος δεν 
εφάρµοσε τις πρόνοιες του συγκεκριµένου Προτύπου µε εξαίρεση τις γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 2.   

3.24 Κέρδη Ανά Μετοχή 

Ο Όµιλος παρουσιάζει τόσο βασικά όσο και αποµειωµένα κέρδη ανα µετοχή για τις κοινές µετοχές του. 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη ή τις ζηµιές που αντιστοιχούν στους 
κατόχους κοινών µετοχών µε το µέσο σταθµικό αριθµό κοινών µετοχών που εκκρεµούν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή προσδιορίζονται µε την αναπροσαρµογή του κέρδους ή 
της ζηµιάς που αντιστοιχεί στους µετόχους κοινών µετοχών και του µέσου σταθµικού αριθµού κοινών 
µετοχών που εκκρεµούν, κατά την επίδραση όλων των αποµειωµένων πιθανών κοινών µετοχών, οι 
οποίες αποτελούνται από µετατρέψιµα γραµµάτια και µετοχές µε δικαιώµατα προαίρεσης που έχουν 
χορηγηθεί στο προσωπικό.  
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3.25 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 

Ορισµένα από τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις στα ισχύοντα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες δεν έχουν 
εφαρµογή για τη χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2007, και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά τη σύνταξη 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων: 

 

• Το ∆.Π.Χ.Π. 8 "Τοµείς λειτουργικών δραστηριοτήτων"  εισάγει την «προσέγγιση της 
διοίκησης» στην  πληροφόρηση ανά τοµέα.  Το ∆.Π.Χ.Π. 8, που γίνεται υποχρεωτικό για τις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου το 2009, θα απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών κατά 
τοµέα βάσει της εσωτερικής πληροφόρησης  που σε τακτική βάση επισκοπεί η Ανώτατη 
∆ιοίκηση του Οµίλου που είναι αρµόδια να λαµβάνει αποφάσεις µε σκοπό την αξιολόγηση της 
απόδοσης κάθε τοµέα και τον επιµερισµό των πόρων σε αυτούς.  Ο Όµιλος επί του παρόντος  
παρουσιάζει πληροφόρηση ανά τοµέα σχετικά µε τους επιχειρηµατικούς και τους γεωγραφικούς 
τοµείς (σηµείωση 5).   

• Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 "Κόστος ∆ανεισµού" αφαιρεί την επιλογή να εξοδοποιείται το 
κόστος του δανεισµού και απαιτεί από µια οικονοµική µονάδα να κεφαλαιοποιεί το κόστος του 
δανεισµού που είναι άµεσα σχετιζόµενο µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
συγκεκριµένου  στοιχείου ενεργητικού ως µέρος του κόστους αυτού.  Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 
23 θα γίνει υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου το 2009 και θα αποτελεί 
µεταβολή της λογιστικής πολιτικής για τον Όµιλο.  Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις ο 
Όµιλος θα εφαρµόσει το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 23 στα συγκεκριµένα στοιχεία ενεργητικού για 
τα οποία η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού αρχίζει την, ή µετά από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής της αναθεώρησης του προτύπου. Η σχετική τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί επίσηµα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Η ∆ιερµηνεία 11 ∆.Π.Χ.Π. 2 – "Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων  Μετοχών", απαιτεί οι 
συµφωνίες που αφορούν πληρωµές βάση αξίας µετοχών όπου µια οικονοµική µονάδα  λαµβάνει 
αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες µε αντικαταβολή  τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία  των ιδίων 
κεφαλαίων της, να λογιστικοποιούνται ως συναλλαγές που σχετίζονται µε πληρωµές βάση αξίας 
µετοχών και διακανονίζονται ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων, ανεξάρτητα το πώς αποκτήθηκαν 
τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία αυτά. Η ∆ιερµηνεία 11 θα γίνει υποχρεωτική για τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου το 2008, και απαιτείται αναδροµική εφαρµογή.   

• Η ∆ιερµηνεία 12 "Συµφωνίες Παραχώρησης Εκµεταλλεύσεως" παρέχει οδηγίες σε ορισµένα 
θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης που προκύπτουν κατά την λογιστικοποίηση των  
συµφωνιών παραχώρησης εκµεταλλεύσεως µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.  Η ∆ιερµηνεία 
12, που γίνεται υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου το 2008, δεν 
αναµένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, και δεν έχει εγκριθεί 
ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 30

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.25 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη (συνέχεια) 

• Η ∆ιερµηνεία 13 "Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών" αναφέρεται στην λογιστικοποίηση 
από τις οικονοµικές µονάδες που χειρίζονται, ή συµµετέχουν µε άλλο τρόπο σε προγράµµατα  
εµπιστοσύνης πελατών  που αφορούν τους πελάτες τους. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν την 
δυνατότητα στους πελάτες να εξαργυρώσουν πιστώσεις µε επιβραβεύσεις όπως η δωρεάν ή µε 
έκπτωση παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ∆ιερµηνεία 13, που γίνεται υποχρεωτική για τις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου το 2009, δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η ∆ιερµηνεία 14 ∆.Λ.Π. 19 – "Τα όρια σε στοιχεία του Ενεργητικού Καθορισµένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους" διευκρινίζει 
πότε θεωρούνται διαθέσιµες οι επιστροφές ή µειώσεις µελλοντικών εισφορών σχετικά µε 
στοιχεία ενεργητικού καθορισµένων παροχών και παρέχει οδηγίες για την επίδραση των 
ελάχιστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης για αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού.  Επιπλέον 
αναφέρεται στο πότε µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει 
υποχρέωση.  Η ∆ιερµηνεία 14 θα γίνει υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
το 2008, και απαιτείται αναδροµική εφαρµογή.  Ο Όµιλος δεν έχει ακόµη καθορίσει την πιθανή 
επίπτωση της ∆ιερµηνείας και δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1  "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων" (εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).Το ∆.Λ.Π. 1 
έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η 
κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η 
εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που 
συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“comprehensive income”) και της απαίτησης όπως 
επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών 
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε  µια 
τρίτη  στήλη στον ισολογισµό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση 
των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009. 
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• Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 3 "Συνενώσεις Επιχειρήσεων" και Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 
"Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις" (εφαρµόζονται για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 3 ‘Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 ‘Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές 
Καταστάσεις’.  Το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα 
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που 
σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του 
ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το 
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την 
υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο Πρότυπο 
αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου 
θυγατρικής.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους 
µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

• Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον 
κάτοχο (ή “puttable” µέσο)  (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 32 απαιτεί όπως ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 
πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος 
αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Γενικά 

Ο Όµιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών του µέσων: 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

• Κίνδυνος αγοράς 

Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του Οµίλου σε κάθε έναν από τους ανωτέρω 
κινδύνους, για τους στόχους του Οµίλου, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την 
επιµέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου του Οµίλου.  
Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται σε όλο το εύρος των 
Οικονοµικών Καταστάσεων.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του Οµίλου εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να 
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να 
εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς αυτά.  Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα 
εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς 
και στις δραστηριότητες του Οµίλου.  

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τµήµα 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την 
εφαρµογή των διαδικασιών, τα πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας του Οµίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται 
κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα . 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

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

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα 
µε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα 
τυχόν προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει.  Οι πελάτες και οι λοιπές 
απαιτήσεις περιλαµβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής του Οµίλου.  Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως 
«υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και µελλοντικές πωλήσεις πρέπει να 
προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ανάλογα µε το ιστορικό του πελάτη 
και την ιδιότητα του, Ο Όµιλος για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, 
έµπραγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις ( π.χ εγγυητικές επιστολές). 

Ο Όµιλος καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση του για ζηµίες σε σχέση 
µε τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.  Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται 
κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων 
συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί.   

 
Επενδύσεις 

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

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



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 34

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
Εγγυήσεις 

Ο Όµιλος έχει ως πολιτική να µήν παρέχει χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις , παρά µόνο και κατ’εξαίρεση, 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν.  Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµιακών 
διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή 
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και 
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του Οµίλου.  

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

 
Κίνδυνος αγοράς 

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

Ο Όµιλος διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων ώστε να αντισταθµίσει 
µέρος των κινδύνων από τις συνθήκες της αγοράς.    
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Τιµών Πρώτων Υλών Μετάλλου (χαλκός, ψευδάργυρος, λοιπά µέταλλα) 

Ο Όµιλος βασίζει τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις του σε χρηµατιστηριακές τιµές / δείκτες για τη 
τιµή του χαλκού και των λοιπών µετάλλων που χρησιµοποιεί και εµπεριέχονται στα προϊόντα του. Ο 
κίνδυνος από τη διακύµανση των τιµών των µετάλλων καλύπτεται µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου 
(hedging) (συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης – futures – στο London Metal Exchange - LME). Ο 
Όµιλος όµως δεν καλύπτει µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) όλο το βασικό απόθεµα 
λειτουργίας του µε αποτέλεσµα τυχόν πτώση των τιµών µετάλλων να µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
αποτελέσµατά του µέσω υποτίµησης των αποθεµάτων. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγµατοποιεί 
και στα δάνεια που έχουν εκδοθεί σε νόµισµα άλλο από το λειτουργικό νόµισµα των εταιρειών του 
Οµίλου, το οποίο είναι κυρίως το Ευρώ. Τα νοµίσµατα στα οποία πραγµατοποιούνται αυτές οι 
συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, η στερλίνα και το ελβετικό φράγκο.  

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

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

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

Κίνδυνος επιτοκίων 

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

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

  
 
 
 
 
 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 36

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 

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

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

Ο Όµιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών.  

∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 
τη διάρκεια της χρήσης.  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
5. Αναφορά ανά τοµέα 

Η ανά τοµέα αναφορά αφορά 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. 

Επιχειρηµατικός 

Ο Όµιλος περιλαµβάνει τους ακόλουθους κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς: 

- Χαλκός 

-Καλώδια   

-Λοιπές Υπηρεσίες 

Γεωγραφικός 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Υπόλοιπη Ευρώπη παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα 
του πωλούνται σε διάφορες χώρες του κόσµου. 

Για την απεικόνιση των στοιχείων σε γεωγραφικούς τοµείς η ανάλυση των εσόδων και του ενεργητικού 
γίνεται µε βάση την τοποθεσία των πελατών και των περιουσιακών στοιχείων.  
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006

31 ∆εκεµβρίου 2006 (Ποσά σε Ευρώ) Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεµηθέντα Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 1.070.577.286 321.273.194 124.082.033 - 1.515.932.513
Ενδοεταιρικές πωλήσεις -243.407.701 -19.709.524 -6.237.493 - -269.354.719
Πωλήσεις σε τρίτους 827.169.585 301.563.670 117.844.539 - 1.246.577.794

Λειτουργικά κέρδη 46.087.272 21.246.090 5.343.564 - 72.676.926 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα - - - -21.735.856 -21.735.856
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεµένων επιχειρήσεων - - - 946.147 946.147 
Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 46.087.272 21.246.090 5.343.564 -20.789.709 51.887.217
Φόρος εισοδήµατος - - - -11.518.216 -11.518.216
Καθαρό κέρδος της χρήσης 46.087.272 21.246.090 5.343.564 -32.307.926 40.369.001

31 ∆εκεµβρίου 2006 Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεµηθέντα Σύνολο

Eνεργητικό 662.211.902 179.067.237 65.273.249 - 906.552.387 

Σύνολο υποχρεώσεων 447.151.860 165.605.157 30.488.879 - 643.245.896 

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 21.022.681 6.421.669 - - 27.444.350 

31 ∆εκεµβρίου 2006 (Ποσά σε Ευρώ) Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεµηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων -15.036.168 -6.236.779 -102.393 - -21.375.340
Αποσβέσεις άϋλων παγίων -233.134 -976.601 -24.601 - -1.234.336
Σύνολο αποσβέσεων -15.269.302 -7.213.379 -126.994 - -22.609.676
Αποµείωση απαιτήσεων -1.241.208 -2.552.502 - - -3.793.709
Αποµείωση αποθεµάτων -8.927.720 -1.630.096 - - -10.557.816

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006
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5. Αναφορά ανά τοµέα (συνέχεια) 
 

31 ∆εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε Ευρώ) Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεµηθέντα Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 1.109.945.527 406.504.487 114.442.852 - 1.630.892.867
Ενδοεταιρικές πωλήσεις -211.725.403 -41.991.696 -7.559.198 - -261.276.297
Πωλήσεις σε τρίτους 898.220.125 364.512.791 106.883.654 - 1.369.616.569

Λειτουργικά κέρδη 30.243.923 27.420.644 5.026.588 - 62.691.155 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα - - - -30.507.392 -30.507.392

Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεµένων επιχειρήσεων - - - 1.126.272 1.126.272 
Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 30.243.923 27.420.644 5.026.588 -29.381.120 33.310.035
Φόρος εισοδήµατος - - - -8.719.850 -8.719.850
Καθαρό κέρδος της χρήσης 30.243.923 27.420.644 5.026.588 -38.100.970 24.590.185

31 ∆εκεµβρίου 2007 Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεµηθέντα Σύνολο

Eνεργητικό 669.525.104 203.961.909 67.590.677 - 941.077.689 

Σύνολο υποχρεώσεων 465.674.874 178.251.631 31.500.661 - 675.427.165 

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 25.699.117 9.507.640 288.474 - 35.495.231 

31 ∆εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε Ευρώ) Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεµηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων -15.348.901 -6.786.884 -385.782 - -22.521.568
Αποσβέσεις άϋλων παγίων -214.173 -930.018 -21.968 - -1.166.158
Σύνολο αποσβέσεων -15.563.074 -7.716.902 -407.750 - -23.687.726
Αποµείωση απαιτήσεων -1.241.208 -1.967.193 - - -3.208.400
Αποµείωση αποθεµάτων -8.727.080 -1.603.617 - - -10.330.698

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα για τη χρήση που έληξε την31 ∆εκεµβρίου 2007

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007
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5. Αναφορά ανά τοµέα (συνέχεια) 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Πωλήσεις 2007 2006
Ελλάδα 306.862.082 287.374.929
Ευρωπαϊκή Ένωση 879.180.327 740.309.022
Λοιπές Ευραπαικές χώρες 74.777.575 132.242.945
Ασία 75.266.713 39.322.817
Αµερική 23.616.325 35.604.572
Αφρική 9.698.096 11.723.510
Ωκεανία 215.451 -
Σύνολο 1.369.616.569 1.246.577.794

0,00 0,00

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006

Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων 1.214.506.483 1.147.388.479
Έσοδα από υπηρεσίες 25.888.385 20.152.509
Λοιπά 129.221.702 79.036.807
Σύνολο 1.369.616.569 1.246.577.794

0,00 0,00

Σύνολο ενεργητικού 2007 2006
Ελλάδα 616.431.911 578.760.296
Εξωτερικό 324.645.778 327.792.091
Σύνολο 941.077.689 906.552.387

0,00
Επενδύσεις σε ενσώµατα, άυλα & ακίνητα 
πάγια 2007 2006

Ελλάδα 18.640.397 9.033.163
Εξωτερικό 16.854.834 18.411.187
Σύνολο 35.495.231 27.444.350

ΟΜΙΛΟΣ
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6. Συγχώνευση Θυγατρικής 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών FITCO A.E. και ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στις συνεδριάσεις τους της 30 
Ιανουαρίου 2006 αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιρειών µε απορρόφηση της πρώτης από τη 
δεύτερη µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31 Ιανουαρίου 2006 και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Ν.2166/1993 και Κ.Ν.2190/1920. 

Η εταιρεία FITCO A.E. στη χρήση 2007 έχει συµπεριληφθεί στην ενοποίηση για ένα µήνα ενώ το 
αντίστοιχο διάστηµα της τρέχουσας περιόδου είναι πλήρως ενσωµατωµένη. 
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7. Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Εύρω) Γήπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 36.930.636 79.346.353 230.704.565 3.591.789 12.434.081 13.703.262 376.710.688
Συναλλαγµατικές διαφορές 137.015 1.523.250 2.677.303 521 238.738 153.276 4.730.103
Προσθήκες - 1.994.777 13.608.757 142.770 1.164.361 9.976.818 26.887.483
Πωλήσεις - - -1.733.890 -34.396 -103.417 -71.468 -1.943.171
Καταστροφές - - -62.259 - -23.215 - -85.473
Αποµείωση - - -2.718.287 -4.420 - -494.118 -3.216.825
Εξαγορές θυγατρικών - - - - 3.196 - 3.196
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 37.067.651 82.864.381 242.476.188 3.696.265 13.713.745 23.267.771 403.086.001

- - -0 - - - -

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 - -18.041.708 -45.726.402 -2.398.073 -9.621.710 - -75.787.893
Συναλλαγµατικές διαφορές - -1.056.307 -1.329.691 -2.130 -217.935 - -2.606.062
Αποσβέσεις περιόδου - -3.386.478 -16.644.708 -349.540 -991.579 - -21.372.305
Πωλήσεις - - 761.508 76.628 78.928 - 917.065
Καταστροφές - - 40.059 - 19.744 - 59.802
Εξαγορές θυγατρικών - - - - -3.035 - -3.035
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 - -22.484.493 -62.899.235 -2.673.115 -10.735.586 - -98.792.428

- 0 -0 - -
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2006 36.930.636 61.304.645 184.978.163 1.193.717 2.812.372 13.703.262 300.922.795
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 37.067.651 60.379.888 179.576.954 1.023.150 2.978.159 23.267.771 304.293.573

- - - - -0 - -

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 37.067.651 82.864.381 242.476.188 3.696.265 13.713.745 23.267.771 403.086.001
Συναλλαγµατικές διαφορές -107.949 -1.250.786 -2.329.671 -14.452 -235.384 -12.503 -3.950.745
Προσθήκες 894.950 1.501.862 11.988.573 367.420 1.221.756 18.763.832 34.738.392
Πωλήσεις - - -330.104 -288.816 -27.976 -29.910 -676.807
Καταστροφές - -244.309 -2.565.027 -25.191 -84.750 - -2.919.277
Αποµείωση - - -62.154 - - -593.787 -655.940
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 37.854.652 82.871.148 249.177.806 3.735.225 14.587.391 41.395.402 429.621.624

- - 0 - - - -

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -22.484.493 -62.899.235 -2.673.115 -10.735.586 - -98.792.428
Συναλλαγµατικές διαφορές - 868.491 1.101.042 8.618 183.310 - 2.161.461
Αποσβέσεις περιόδου - -3.608.587 -17.560.480 -294.215 -1.048.488 - -22.511.771
Πωλήσεις - - 54.820 195.635 18.946 - 269.401
Καταστροφές - 188.248 2.427.035 8.985 80.885 - 2.705.153
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 - -25.036.341 -76.876.818 -2.754.092 -11.500.932 - -116.168.184

- -0 -
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 37.067.651 60.379.888 179.576.954 1.023.150 2.978.159 23.267.771 304.293.573
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 37.854.652 57.834.807 172.300.988 981.133 3.086.459 41.395.402 313.453.440  
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7. Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Εύρω) Γήπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 19.723.618 24.293.887 80.462.313 1.355.669 4.091.868 1.455.812 131.383.167
Προσθήκες - 488.209 3.043.040 66.837 315.912 2.750.706 6.664.704
Πωλήσεις - - -31.792 - -22.023 -71.468 -125.283
Αποµείωση - - -2.690.787 -4.420 - -494.118 -3.189.325
Εξαγορές θυγατρικών 4.325.550 9.581.350 18.653.795 281.521 617.838 1.433.258 34.893.312
Ανακατανοµές - 281.616 495.136 - 14.575 -791.327 -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 24.049.168 34.645.062 99.931.705 1.699.606 5.018.170 4.282.864 169.626.575

- - 0 0 - - 0

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 - -2.272.467 -11.770.182 -987.040 -3.142.967 - -18.172.656
Αποσβέσεις περιόδου - -1.644.924 -7.432.102 -144.597 -453.739 - -9.675.362
Πωλήσεις - - 5.612 - 12.413 - 18.025
Εξαγορές θυγατρικών - -948.227 -2.800.672 -211.371 -521.451 - -4.481.722

- - - - - - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 - -4.865.618 -21.997.344 -1.343.008 -4.105.744 - -32.311.715

- 0 -0 - -0
Αναπόσβεστη αξία στις 1 ∆εκεµβρίου 2006 19.723.618 22.021.419 68.692.131 368.629 948.901 1.455.812 113.210.511
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 24.049.168 29.779.444 77.934.360 356.598 912.426 4.282.864 137.314.860

- - - -0 - - -0

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 24.049.168 34.645.062 99.931.705 1.699.606 5.018.170 4.282.864 169.626.575
Προσθήκες 894.950 357.367 1.547.417 119.628 200.515 8.763.701 11.883.577
Πωλήσεις - - -323.478 -14.484 -13.962 -4.830 -356.755
Ανακατανοµές - 168.613 992.379 - 19.415 -1.180.407 -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 24.944.118 35.171.042 102.148.022 1.804.750 5.224.137 11.861.328 181.153.398

- - 0 0 - - -

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - -4.865.618 -21.997.344 -1.343.008 -4.105.744 - -32.311.715
Αποσβέσεις περιόδου - -1.717.210 -7.817.150 -115.568 -414.151 - -10.064.078
Πωλήσεις - - 54.383 14.484 6.559 - 75.427
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 - -6.582.828 -29.760.111 -1.444.092 -4.513.336 - -42.300.367

- - -0 - -0
Αναπόσβεστη αξία στις 1 ∆εκεµβρίου 2007 24.049.168 29.779.444 77.934.360 356.598 912.426 4.282.864 137.314.860
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 24.944.118 28.588.214 72.387.911 360.658 710.802 11.861.328 138.853.031  
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8. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Σήµατα και 

άδειες Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.103.473 6.387.068 59.028 7.549.569
Συναλλαγµατικές διαφορές - 91.139 - 91.139
Προσθήκες 7.430 232.789 - 240.219
Αποµείωση - -174.978 - -174.978
∆ιαγραφές - -19.266 - -19.266
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης - 247.048 - 247.048
Μεταφορά από γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµό 234.410 82.238 - 316.648

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.345.312 6.846.038 59.028 8.250.378
- -0 -0

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -499.568 -4.164.637 -53.349 -4.717.554
Συναλλαγµατικές διαφορές - -40.898 - -40.898
Αποσβέσεις περιόδου -163.519 -1.064.641 - -1.228.160
∆ιαγραφές - 18.495 - 18.495
Αποσβέσεις λόγω συγχώνευσης - -6.176 - -6.176

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 -663.087 -5.257.857 -53.349 -5.974.293

- -0 -0
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2006 603.905 2.222.431 5.679 2.832.015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 682.225 1.588.180 5.679 2.276.085

-0
Κόστος ή τεκµαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.345.312 6.846.038 59.028 8.250.378
Συναλλαγµατικές διαφορές - -79.276 - -79.276
Προσθήκες 16.906 255.090 - 271.996
∆ιαγραφές - -100 - -100
Μεταφορά από γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµό 93.478 88.209 - 181.687
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 1.455.696 7.109.961 59.028 8.624.685

- 0
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -663.087 -5.257.857 -53.349 -5.974.293
Συναλλαγµατικές διαφορές - 57.232 - 57.232
Αποσβέσεις περιόδου -185.596 -980.562 - -1.166.158
∆ιαγραφές - 100 - 100
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 -848.683 -6.181.088 -53.349 -7.083.120

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 682.225 1.588.180 5.679 2.276.085
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 607.013 928.873 5.679 1.541.565  
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8. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Λογισµικό

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.806.675
Προσθήκες 173.123
Αποµείωση (174.978)
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης 247.048

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 3.051.868

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (2.408.891)
Αποσβέσεις περιόδου (219.657)
Αποσβέσεις λόγω συγχώνευσης (6.176)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 (2.634.725)

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2006 397.784
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 417.143

Κόστος ή τεκµαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 3.051.868
Προσθήκες 162.512
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 3.214.380

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (2.634.725)
Αποσβέσεις περιόδου (207.712)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 (2.842.437)

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 417.143
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 371.943  
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9. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν οικόπεδα της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., τα οποία 
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους στις 1 Ιανουαρίου 2004 η οποία θεωρήθηκε ως τεκµαρτό κόστος.  

Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές στην κτηµαταγορά των περιοχών που 
βρίσκονται τα οικόπεδα, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι παρακάτω αξίες προσεγγίζουν τις τρέχουσες αξίες των 
ακινήτων αυτών. 

Κόστος ή εύλογη αξία
(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2.168.074 2.168.074 - -
Προσθήκες 303.156 - - -
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2.471.230 2.168.074 - -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
 

10. Συµµετοχές 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2007
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  -  - 90.699.491 90.607.953
Συµµετοχές σε συνδεµένες εταιρείες 7.470.710 6.950.445 4.559.245 4.571.245

7.470.710 6.950.445 95.258.736 95.179.198

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

Επωνυµία
Χώρα εγκατάστασης Αξία Κτήσης 

έναρξης Προσθήκες Πωλήσεις Οφειλόµενες 
∆όσεις Αξία κτήσης λήξης Άµεσο Ποσοστό 

Συµµετοχής
Έµµεσο 
Ποσοστό

Άµεσο & Έµµεσο 
Ποσοστό 

Συµµετοχής
2006 `

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ A.E. Ελλάς 21.728.188 - - - 21.728.188 45,77% 33,14% 78,91%
FITCO A.E. Ελλάς 9.670.540 - -9.670.540 - - 50,32% 0,00% 50,32%
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάς 140.880 - - - 140.880 29,56% 23,32% 52,88%
ΑΚΡΟ ΑΕΒΕ Ελλάς 7.707 - - - 7.707 84,50% 0,00% 84,50%
Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. Ελλάς 59.997 - - - 59.997 100,00% 0,00% 100,00%
SOFIA MED SA Βουλγαρία 52.229.065 52 -52 - 52.229.065 100,00% 0,00% 100,00%
METAL AGENCIES LTD Ην. Βασίλειο 140.931 - - - 140.931 67,00% 26,04% 93,04%
BELANTEL HOLDINGS LTD Κύπρος 95.437 - - - 95.437 100,00% 0,00% 100,00%
METAL GLOBE DOO Σερβία-Μαυροβούνιο - - - - - 30,00% 23,67% 53,67%
COPPERPROM ΕΠΕ Ελλάς 7.200 - - - 7.200 40,00% 31,56% 71,56%
GENECOS SA Γαλλία 54.980 - - - 54.980 25,00% 47,34% 72,34%
ΣΥΛΛΑΝ ΑΕ Ελλάς 30.000 30.000 - - 60.000 100,00% 0,00% 100,00%
OGWELL LIMITED Κύπρος 15.960.000 - - - 15.960.000 100,00% 0,00% 100,00%
ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Ελλάς - 123.568 - - 123.568 100,00% 0,00% 100,00%

100.124.926 153.620 -9.670.592 - 90.607.953
- - - - -

2007
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ A.E. Ελλάς 21.728.188 - - - 21.728.188 45,66% 33,06% 78,72%
FITCO A.E. Ελλάς - - - - - 0,00% 0,00% 0,00%
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάς 140.880 - - - 140.880 29,56% 23,27% 52,83%
ΑΚΡΟ ΑΕΒΕ Ελλάς 7.707 178.226 - -86.688 99.245 95,74% 0,00% 95,74%
Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. Ελλάς 59.997 - - - 59.997 100,00% 0,00% 100,00%
SOFIA MED SA Βουλγαρία 52.229.065 - - - 52.229.065 100,00% 0,00% 100,00%
METAL AGENCIES LTD Ην. Βασίλειο 140.931 - - - 140.931 67,00% 25,98% 92,98%
BELANTEL HOLDINGS LTD Κύπρος 95.437 - - - 95.437 100,00% 0,00% 100,00%
METAL GLOBE DOO Σερβία-Μαυροβούνιο - - - - - 30,00% 23,61% 53,61%
COPPERPROM ΕΠΕ Ελλάς 7.200 - - - 7.200 40,00% 31,49% 71,49%
GENECOS SA Γαλλία 54.980 - - - 54.980 25,00% 47,23% 72,23%
ΣΥΛΛΑΝ ΑΕ Ελλάς 60.000 - - - 60.000 100,00% 0,00% 100,00%
OGWELL LIMITED Κύπρος 15.960.000 - - - 15.960.000 100,00% 0,00% 100,00%
ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Ελλάς 123.568 - - - 123.568 100,00% 0,00% 100,00%

90.607.953 178.226 - -86.688 90.699.491  

 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 46

 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

10. Συµµετοχές (συνέχεια) 

Σε επίπεδο Εταιρείας η αύξηση των συµµετοχών σε θυγατρικές της εταιρείες τη χρήση 2007 οφείλεται 
στο γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2007 η Εταιρεία προχώρησε σε αγορά 88.344 µετοχών της θυγατρικής της 
ΑΚΡΟ Α.Ε.Β.Ε. έναντι ποσού Ευρώ 176.688 το οποίο αποπληρώνεται σε δόσεις. Με την αγορά 
αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής της στην ΑΚΡΟ Α.Ε.Β.Ε. από 84,5% σε 95,74% ήτοι µεταβολή 
11,24%. 

Οι Συµµετοχές σε συνδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

Επωνυµία Χώρα εγκατάστασης Ποσοστό συµµετοχής 
(άµεσο & έµµεσο) 2007 2006 2007 2006

∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Ελλάς 33,33% 214.005 210.665 266.627 266.627
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε Ελλάς 30,90% 603.385 570.304 381.604 381.604
S.C. STEELMET ROMANIA S.A Ρουµανία 40,00% 1.560.276 1.494.483 729.237 729.237
TEPRO METALL AG Γερµανία 43,53% 4.125.661 3.966.965 2.873.392 2.873.392
ENERGY SOLUTIONS SA Βουλγαρία 38,60% 267.420 415.853 299.985 299.985
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε. Ελλάς 20,00% - 14.648 - 12.000
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάς 26,67% 34.283 18.760 8.400 8.400
Ε.∆.Ε. Α.Ε. Ελλάς 78,71% 106.241 106.221 - -
DE LAIRE LIMITED Κύπρος 78,71% 559.439 152.546 - -
ECA L.T.D. Ην. Βασίλειο 78,71% - 52.891 - -
LESCO ROMANIA S.A. Ρουµανία 51,16% - -52.891 - -

7.470.710 6.950.445 4.559.245 4.571.245

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συνδεµένες επιχειρήσεις:

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα (Κύκλος 

εργασιών)
Κέρδη (ζηµιές) 

µετά φόρων
Ποσοστό 

συµµετοχής
2006

∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Ελλάς 659.826 27.826 - -789 33,33%

ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε Ελλάς 2.821.360 976.911 1.388.105 7.266 30,92%

S.C. STEELMET ROMANIA S.A Ρουµανία 10.865.206 7.128.533 27.470.417 1.349.135 40,00%

TEPRO METALL AG Γερµανία 37.564.978 28.458.079 114.521.972 957.263 43,56%

ENERGY SOLUTIONS SA Βουλγαρία 3.582.098 2.504.810 3.238.511 121.176 38,60%

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε. Ελλάς 73.310 72 - -34.660 0,00%

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάς 502.911 432.569 3.815.445 41.449 26,67%

56.069.689 39.528.799 150.434.451 2.440.840

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα (Κύκλος 

εργασιών)
Κέρδη (ζηµιές) 

µετά φόρων
Ποσοστό 

συµµετοχής

2007
∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Ελλάς 669.653 27.631 - 10.022 33,33%
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε Ελλάς 2.885.548 932.847 1.762.705 108.252 30,90%
S.C. STEELMET ROMANIA S.A Ρουµανία 11.909.523 8.008.345 32.570.907 396.719 40,00%
TEPRO METALL AG Γερµανία 37.661.096 28.183.354 123.175.072 370.843 43,53%
ENERGY SOLUTIONS SA Βουλγαρία 6.489.293 5.796.495 2.342.219 -400.851 38,60%
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάς 644.919 516.374 4.383.790 58.203 26,67%

60.260.033 43.465.046 164.234.693 543.189  
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10. Συµµετοχές (συνέχεια) 

Κατά το µήνα Ιανουάριο του 2007, η Εταιρεία προέβη σε πώληση 9.900 µετοχών της συγγενούς 
εταιρείας Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε. Με την πώληση, η Εταιρεία µείωσε το ποσοστό συµµετοχής 
της στην Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε. από 20% σε 5% ήτοι µεταβολή 15%. %. Για το λόγο αυτό η 
εταιρεία δεν ενσωµατώθηκε στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου ενώ 
είχε ενσωµατωθεί την προηγούµενη χρήση και απεικονίζεται στη γραµµή ισολογισµού  
«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ∆ιαθέσιµα Προς Πώληση».   

Για τη περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2006  η συµµετοχή της συνδεµένης εταιρείας στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθε σε Ευρώ 6.932 (ζηµιά). Αντίστοιχα η συµµετοχή της στο Ενοποιηµένο 
Σύνολο Ενεργητικού για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανήλθε σε  Ευρώ 14.648. 

Οι εταιρείες DE LAIRE LIMITED, ELECTRIC CABLE AGENCIES και E.∆.Ε. Α.Ε. ενοποιήθηκαν µε 
την µέθοδο της καθαρής θέσης αντί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω µη σηµαντικότητας των 
σχετικών κονδυλίων.  

 
 
11. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  
 

Τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:  

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Μη εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 993.296 1.001.160 756.460 734.616
- Συµµετοχικοί τίτλοι εξωτερικού 212.016 212.016 212.016 212.016
Λοιπά 5.869 5.869 5.869 5.869

1.211.181 1.219.045 974.345 952.501

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών ΒΕΚΤΩΡ A.E. και ELVAL COLOUR Α.Ε. στις συνεδριάσεις 
τους της 19 Απριλίου 2006 αποφάσισαν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών µε απορρόφηση της πρώτης 
από τη δεύτερη µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30 Απριλίου 2006 και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Ν.2166/1993 και Κ.Ν. 2190/1920. 

Η συγχώνευση εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στις 19 Σεπτεµβρίου 2006 και 
ολοκληρώθηκε µε την υπ’αριθµόν 29975/29-9-2006 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών. 

Προ συγχώνευσης η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. κατείχε το 33.33% της ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε. και µετά τη συγχώνευση 
απέκτησε το 4.06% της ELVAL COLOUR A.E.. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία κατέταξε την συµµετοχή 
της στην ELVAL COLOUR Α.Ε. ως διαθέσιµη προς πώληση. 
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12. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή.  Το καθαρό ποσό του αναβαλλόµενου φόρου είναι ως εξής : 

 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 3.085.140 3.206.732 - -

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση -25.934.834 -27.222.759 -20.770.937 -22.647.392

Καθαρό ποσό -22.849.694 -24.016.027 -20.770.937 -22.647.392

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Υπόλοιπο αρχής χρήσης -24.016.027 -23.714.507 -22.647.392 -16.771.217
Συναλλαγµατικές διαφορές -107.833 116.749 - -
Συγχώνευση Θυγατρικής - - - -4.417.931
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων -1.536.926 805.490 -682.582 101.283
Φόρος που (χρεώθηκε )/ πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια 2.811.092 -1.223.759 2.559.036 -1.559.527
Υπόλοιπο τέλους χρήσης -22.849.694 -24.016.027 -20.770.937 -22.647.392

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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12. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις (συνέχεια) 

Η κίνηση των προσωρινών φορολογικών διαφορών έχει ως εξής: 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

∆ιαφορά 
αποσβέσεων

∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία

Μελλοντική ωφέλεια 
επί αντιλογισθείσας 
αναπροσαρµογής 

ακινήτων

Λοιπά Σύνολο

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 1/1/2006 -31.228.001 563.787 845.705 - 9.817.967 -20.000.541
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως -1.066.139 -100.109 -211.946 - -101.475 -1.479.669
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων - - - - -1.007.669 -1.007.669
Ανακατανοµή 1.802.084 59.664 -94.792 - -6.501.837 -4.734.879
Υπόλοιπο 31/12/2006 -30.492.055 523.342 538.968 - 2.206.987 -27.222.759
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως -407.010 -161.984 -360.377 - -436.634 -1.366.005
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων - - - - 2.653.929 2.653.929
Υπόλοιπο 31/12/2007 -30.899.065 361.358 178.591 - 4.424.282 -25.934.834

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

ΟΜΙΛΟΣ

∆ιαφορά 
αποσβέσεων

∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία

Μελλοντική ωφέλεια 
επί αντιλογισθείσας 
αναπροσαρµογής 

ακινήτων

Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2006 1.050.804 141.791 976 - -172.825 1.020.745
Συναλλαγµατικές διαφορές 116.749 - - - - 116.749
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως 365.883 385.564 593 1.584.354 -51.234 2.285.159
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων - - - - -216.090 -216.090
Ανακατανοµή - - - - 168 168
Υπόλοιπο 31/12/2006 1.533.436 527.355 1.568 1.584.354 -439.981 3.206.732
Συναλλαγµατικές διαφορές -25.481 - - -82.351 - -107.833
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως -177.325 -58.189 -490 -249.481 314.564 -170.922
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων - - - - 157.163 157.163
Υπόλοιπο 31/12/2007 1.330.630 469.166 1.078 1.252.521 31.746 3.085.140

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιαφορά 
αποσβέσεων

∆ιαφορά 
Προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία

Μελλοντική ωφέλεια 
επί αντιλογισθείσας 
αναπροσαρµογής 

ακινήτων

Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2006 -24.868.957 76.357 440.650 - 7.580.733 -16.771.217
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως -510.484 -85.077 -70.218 - 767.063 101.284
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων - - - - -1.559.527 -1.559.527
Συγχώνευση Θυγατρικής - - - - -4.417.931 -4.417.931
Υπόλοιπο 31/12/2006 -25.379.441 -8.720 370.432 - 2.370.338 -22.647.391
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσµάτων χρήσεως -243.942 -77.442 -262.786 - -98.413 -682.582
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων - - - - 2.559.036 2.559.036
Υπόλοιπο 31/12/2007 -25.623.383 -86.162 107.647 - 4.830.962 -20.770.936  
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13. Αποθέµατα 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

2007 2006 2007 2006
Εµπορεύµατα                                                   22.551.317 18.999.714 5.328.952 5.259.106
Προιόντα έτοιµα 78.784.097 85.790.734 37.808.048 40.511.307
Ηµιτελή 45.391.016 39.339.320 26.451.798 21.709.797
Υποπροϊόντα & υπολείµατα         1.965.699 1.436.804 428.213 68.670
Παραγωγή σε εξέλιξη                                           40.920.255 29.387.514 6.333.588 8.806.870
Α' & Β' ύλες-αναλώσιµα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας   102.324.267 86.491.149 38.361.829 50.628.510
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 1.551.821 1.207.833 332.042 86.049
Σύνολο 293.488.472 262.653.069 115.044.470 127.070.309

Μείον: Υποτίµηση αποθεµάτων -10.330.698 -10.557.816 -6.507.079 -5.146.682

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 283.157.775 252.095.254 108.537.391 121.923.626

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Για τη χρήση 2007 τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Οµίλου χρειάστηκε να γίνει υποτίµηση 
των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αυτών κυρίως εξαιτίας της πτώσης της τιµής του 
µετάλλου (πρώτης ύλης). 

 
14. Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Πελάτες 195.678.833 165.346.957 73.473.922 53.272.421
Μείον: Προβλέψεις υποτίµησης -3.208.400 -3.793.709 -1.150.114 -1.150.114
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 192.470.433 161.553.248 72.323.808 52.122.307

Λοιπές προκαταβολές 1.009.672 1.719.951 707.841 653.091
Γραµµάτια-επιταγές εισπρακτ.& σφραγ/νες 19.080.965 44.261.589 1.544.942 26.640.195
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 25.316.573 22.859.297 34.233.480 17.915.546
Απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετ.ενδιαφ.επιχ. 37.500 114.600 130.500 114.600
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 27.074.294 52.390.039 15.660.512 40.131.651
Λοιποί χρεώστες 19.167.060 13.322.417 11.059.008 2.524.177
Σύνολο 284.156.495 296.221.140 135.660.091 140.101.567

0 (0) 0 0

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
(Ποσά σε Ευρώ)
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικών επιχ/σεων  4.834 4.834 4.834 4.834 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 782.348 792.306 425.766 424.252 
Σύνολο 787.182 797.140 430.600 429.086

0 0 0 0

Σύνολο απαιτήσεων 284.943.677 297.018.280 136.090.692 140.530.653

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κατά το 2006 οι απαιτήσεις της Εταιρείας αποµειώθηκαν κατά Ευρώ 532.829. Το ποσό αυτό προέρχεται 
από δηµιουργία πρόβλεψης επισφαλών πελατών για την ΤΕΧΝΙΚΟΝ Α.Β.Ε.Ε., SANILEC S.A. και 
ΚΙΛΙΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε.. Για τη χρήση 2007 δεν προέκυψαν προϋποθέσεις αποµείωσης απαιτήσεων πελατών. 

Ο λογαριασµός "Λοιποί Χρεώστες" αφορά κυρίως απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για επιστροφή 
Φ.Π.Α. 
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15. Παράγωγα 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps) 437.993 405.529 307.208 278.737
Σύνολο 437.993 405.529 307.208 278.737

- - - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος (foreign exchange swaps) 893.949 42.899 - -
Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 805.297 7.607.224 565.410 5.335.187
Σύνολο 1.699.246 7.650.123 565.410 5.335.187

- - - -
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 385.676 - 385.676 -
Σύνολο 385.676 - 385.676 -

- - - -
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος (foreign exchange swaps) 295.320 33.394 - -
Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 6.791.555 1.720.985 5.388.022 278.858
Σύνολο 7.086.875 1.754.379 5.388.022 278.858

- - - -

Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελεσµάτα ως έσοδο ή (έξοδο) 9.023.089 -11.964.285 12.468.517 -5.501.385
- - - -

Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)

Ονοµαστική αξία 68.700.000 104.700.000 53.200.000 70.700.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα έσοδα ή έξοδα που µεταφέρονται από τα Ίδια Κεφάλαια στα Αποτελέσµατα µε τη λήξη του 
αντισταθµιζόµενου στοιχείου καταχωρούνται στη γραµµή «Πωλήσεις» και « Κόστος πωληθέντων» 
αντίστοιχα. 

 
16. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 2.952.781 1.509.192 65.241 194.503
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 38.644.718 27.751.824 24.003.654 18.862.801
Σύνολο 41.597.499 29.261.016 - 24.068.894 19.057.305

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

17. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(Ποσά σε Ευρώ και σε αριθµό µετοχών)
Αριθµός 
µετοχών

Ονοµαστική 
αξία µετοχών

∆ιαφορά από έκδοση 
µετοχών Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο
1 Ιανουαρίου 2006 96.981.079 32.003.756 65.230.753 97.234.509
Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών 
προς εργαζοµένους 283.300 107.654 869.731 977.385
Έκδοση νέων µετοχών 4.015.248 6.374.848 1.037.580 7.412.428
31 ∆εκεµβρίου 2006 101.279.627 38.486.258 67.138.064 105.624.322
31 ∆εκεµβρίου 2007 101.279.627 38.486.258 67.138.064 105.624.322  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 38.486.258 (2006: 38.486.258) διαιρούµενο σε 
101.279.627 (2006: 101.279.627) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,38 έκαστη.
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18. Αποθεµατικά 
 

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Τακτικό 

αποθεµατικο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Συναλλαγµατικές 
διαφορές ενοποίησης 
ξένων θυγατρικών

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 6.650.925 -491.639 9.432 55.427.960 15.000 61.611.677 -516.781
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - 3.014.612
∆ιανοµή 493.304 - 2.300.000 707.003 297.477 3.797.783 -
Κεφαλαιοποίηση 1.315 - - - - 1.315 -
Ανακατανοµές -428 -161.316 - -92.029 -62.768 -316.541 -596.247
Συγχώνευση Θυγατρικής 249.390 - 29.347 699.463 -3.889.856 -2.911.656 -
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης - 6.003.144 - - - 6.003.144 -
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.394.506 5.350.189 2.338.779 56.742.397 -3.640.146 68.185.723 1.901.584

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 7.394.506 5.350.189 2.338.779 56.742.397 -3.640.146 68.185.723 1.901.584
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - - -2.619.826
∆ιανοµή 943.347 - 2.111.746 5.026.005 492.624 8.573.723 -
Ανακατανοµές -37 430 - -63.231 -565 -63.403 -
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης - -9.520.132 - - - -9.520.132 -
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 8.337.816 -4.169.513 4.450.525 61.705.171 -3.148.087 67.175.911 -718.243  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
Τακτικό 

αποθεµατικο
Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Ειδικά 
αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 6.644.270 -677.282 9.432 55.328.951 15.000 61.320.370
∆ιανοµή 463.675 - 2.300.000 707.003 - 3.470.678
Συγχώνευση Θυγατρικής 249.390 - 29.347 699.463 -3.889.856 -2.911.656
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης - 4.678.582 - - - 4.678.582
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.357.335 4.001.299 2.338.779 56.735.416 -3.874.856 66.557.974

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 7.357.335 4.001.299 2.338.779 56.735.416 -3.874.856 66.557.974
∆ιανοµή 713.232 - 2.111.746 2.782.770 - 5.607.748
Ανακατανοµές - - - -63.225 - -63.225
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης - -7.677.109 - - - -7.677.109
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 8.070.567 -3.675.809 4.450.525 59.454.962 -3.874.856 64.425.389  

Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να 
σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου 
µετοχικού τους κεφαλαίου. Η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού απαγορεύεται. 

Αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά 

Τα Αφορολόγητα και Ειδικά Αποθεµατικά αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της 
φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή 
κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα 
αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και έχει γίνει παρακράτηση 
φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε 
φορολόγηση στην περίπτωση διανοµής τους.  

Για τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεµατικά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενοι φόροι σε 
περίπτωση διανοµής τους. 
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19. ∆άνεια και Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 60.122.901 58.895.798 799.998 10.786.169
Οµολογιακά δάνεια 261.000.000 252.500.000 186.000.000 187.500.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 321.122.901 311.395.798 186.799.998 198.286.169

0 - 0 -
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 219.240.888 191.315.807 59.882.329 42.711.789
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 219.240.888 191.315.807 59.882.329 42.711.789

- - - -
Σύνολο δανείων 540.363.789 502.711.606 246.682.327 240.997.959

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Μεταξύ 1 και  2 ετών 164.404.167 104.426.562 124.050.000 69.486.235
Μεταξύ 2 και 5 ετών 150.218.734 202.489.122 62.749.998 128.799.935
Πάνω από 5 έτη 6.500.000 4.480.114 - -

321.122.901 311.395.798 186.799.998 198.286.169

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω:

2007 2006 2007 2006
Τραπεζικός δανεισµός 5,22% 4,42% 5,04% 4,19%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ και σε αριθµό µετοχών) 2007 2006 2007 2006
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος 7.998 7.465 - -
Από 1 έως 5 έτη 9.929 15.821 - -
Σύνολο 17.927 23.285 - -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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19. ∆άνεια και Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (συνέχεια) 

Κατά την χρήση 2007 η Εταιρεία προχώρησε στην σύναψη Οµολογιακών δανείων από οµάδα τραπεζών 
ύψους Ευρώ 75.000.000 κυρίως για την εξυπηρέτηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Κατά την ίδια 
περίοδο η Εταιρεία αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους Ευρώ 69.315.632 (µακροπρόθεσµου και 
βραχυπρόθεσµου ορίζοντα).  

Σε επίπεδο Οµίλου κατά την χρήση 2007 τα αντληθέντα δανειακά κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 
178.198.179 ενώ αποπληρώθηκαν Ευρώ 140.545.995. Τα αντίστοιχα ποσά για την χρήση 2006 ήταν 
Ευρώ 155.285.000 και Ευρώ 25.330.000. Όπως αναφέρεται και στη Σηµείωση 31, έχει συσταθεί υποθήκη 
επί των ακινήτων της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., ICME ECAB (Ρουµανία) 
περιλαµβανοµένου του εξοπλισµού αυτών και ενέχυρο επί των κινητών περιουσιακών στοιχείων της 
(εξαιρουµένων απαιτήσεων και αποθεµάτων) έναντι µακροπρόθεσµου δανείου, το ύψος του οποίου κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανερχόταν σε Ευρώ 2,7 εκατοµµύρια.  

Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους καθώς τα δάνεια φέρουν 
κυρίως κυµαινόµενα επιτόκια.  Οι λογιστικές αξίες των δανείων του Οµίλου αφορούν δάνεια σε Ευρώ.  
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20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε περιπτώσεις 
απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται µε τις αποδοχές του εργαζοµένου, τη διάρκεια 
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται 
δεν δικαιούνται πληρωµή. 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805

- - - -

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.370.422 1.513.274 860.158 1.006.778

-0 -0 - -
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 5.020.822 4.858.100 2.786.413 2.806.546
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές -439.089 -589.266 -226.527 -352.741

4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805
Υποχρέωση στον Ισολογισµό 4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805

-0 -0 - -

Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 4.268.834 3.948.694 2.453.805 1.783.808

Καθαρή υποχρέωση που προήλθε από συγχώνευση θυγατρικής - - - 464.746

Παροχές που πληρώθηκαν -1.057.524 -1.193.134 -754.077 -801.527

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 1.370.422 1.513.274 860.158 1.006.778
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805

Παροούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805

- 0 - -
Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 464.596 420.846 228.446 224.667

Τόκος στην υποχρέωση 189.371 165.975 109.195 96.664

Κόστος επιπλέον παροχών 704.978 800.641 517.802 562.829
Απόσβεση αναλογιστικής ζηµιάς 11.477 125.812 4.715 122.618
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 1.370.422 1.513.274 860.158 1.006.778

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική µελέτη για τον υπολογισµό της πρόβλεψης 
είναι οι εξής: 
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς 
σκοπούς είναι οι εξής:

2007 2006 2007 2.006
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,80% 4% - 4,10% 4,80% 4,10%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
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20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνέχεια) 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει ∆ικαιώµατα Προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών σε ορισµένα διευθυντικά 
στελέχη της.  Συγκεκριµένα η Γενική Συνέλευση της 20 Ιουνίου 2002 αποφάσισε την χορήγηση 
∆ικαιωµάτων Προαίρεσης για την απόκτηση µέχρι 1.225.000 µετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
1,21% του υφιστάµενου αριθµού µετοχών της Εταιρείας. Τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης κατοχυρώνονται 
σταδιακά από το έτος 2002 µέχρι το έτος 2011 (10%) κάθε χρόνο.  Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος 
ορίστηκε ως η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο 
Ιουνίου 2002, ήτοι Ευρώ 3,45. Τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης µπορούν να ασκηθούν µεταξύ της πρώτης και 
τελευταίας εργάσιµης µέρας του Νοεµβρίου έκαστου έτους, µεταξύ 2006 και 2013, οπότε και λήγει η 
προθεσµία άσκησής τους. Βάσει των µεταβατικών διατάξεων του ∆.Π.Χ.Π. 2 και δεδοµένου ότι τα 
συγκεκριµένα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης παραχωρήθηκαν πριν τις 7 Νοεµβρίου 2002 η Εταιρεία δεν 
εφάρµοσε τις πρόνοιες του συγκεκριµένου Προτύπου µε εξαίρεση τις γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 2. 

          Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ασκήθηκαν δικαιώµατα προαίρεσης. 

Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. έχει θεσπίσει αντίστοιχα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης µέχρι 
ποσοστού 1,97 % του αριθµού των υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών κατά τη στιγµή της 
θέσπισης (530.600 δικαιώµατα), προσαρµοσµένο σε µελλοντικές µεταβολές του αριθµού των µετοχών 
στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο, µε τους παρακάτω κύριους όρους και προϋποθέσεις: 

α) ∆ικαιούχοι του Προγράµµατος ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης: Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
εργαζόµενοι στην εταιρεία ή σε συνδεµένες µε την εταιρεία επιχειρήσεις. 

β) Τιµή εξάσκησης των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης: Ως τιµή εξάσκησης, ορίσθηκε η τιµή κλεισίµατος στο 
Χ.Α. κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουνίου 2002, δηλαδή Ευρώ 2,97 ανά δικαίωµα. 

γ) Εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης: Τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης κατοχυρώνονται σταδιακά κατά 
10% ετησίως αρχής γενοµένης την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µηνός Νοεµβρίου 2002 µέχρι και την 
πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µηνός Νοεµβρίου 2011. Η άσκηση των παραπάνω κατοχυρωµένων 
δικαιωµάτων γίνεται από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µηνός Νοεµβρίου 2006 µέχρι και την πρώτη 
εργάσιµη ηµέρα του µηνός Νοεµβρίου 2013. Μετά την καταληκτική αυτή ηµεροµηνία, τα µη ασκηθέντα 
δικαιώµατα καταργούνται. 

          Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ασκήθηκαν 64.810 δικαιώµατα µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η 
διαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας και τιµής εξάσκησης µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
(συνολικό ποσό αύξησης 2007 : Ευρώ 192.485,70, 2006: Ευρώ 753.043,50). 

 
21. Επιχορηγήσεις  

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 2.525.850 2.662.324 1.607.200 366.647
Νέες επιχορηγήσεις - 511.088 - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -603.990 -627.139 -341.963 -283.842
Συγχώνευση Θυγατρικής - -20.423 - 1.524.395
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.921.860 2.525.850 1.265.236 1.607.200

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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21. Επιχορηγήσεις (συνέχεια) 
 
Το έσοδο των αποσβέσεων επιχορηγήσεων καταχωρείται στη γραµµή «Άλλα έσοδα» του λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

Οι επιχορηγήσεις έχουν δοθεί για την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων. Οι επιχορηγήσεις της 
Εταιρείας αφορούν επενδύσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια στο εργοστάσιο 
Ράβδων και Σωλήνων ορειχάλκου καθώς και στο Χυτήριο. Κατά τη χρήση 2006, η θυγατρική 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. έλαβε επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό ο οποίος 
θα παράγει καλώδια φιλικά προς το περιβάλλον. Κατά τη χρήση 2007 Ο Οµιλος δεν έλαβε νέες 
επιχορηγήσεις. 

22. Προβλέψεις 
 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεµείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζηµειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 5.000.000 - 192.103 5.192.103
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 430.729 - - 430.729
31 ∆εκεµβρίου 2006 5.430.729 - 192.103 5.622.832
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 274.500 - 369.992 644.492
31 ∆εκεµβρίου 2007 5.705.229 - 562.095 6.267.324

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεµείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζηµειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 5.000.000 - - 5.000.000
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 430.729 - - 430.729
31 ∆εκεµβρίου 2006 5.430.729 - - 5.430.729
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 274.500 - 250.000 524.500
31 ∆εκεµβρίου 2007 5.705.229 - 250.000 5.955.229

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεµείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζηµειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 - - - -
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 337.275 2.291.704 2.628.979
31 ∆εκεµβρίου 2006 - 337.275 2.291.704 2.628.979
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - -337.275 -1.684.254 -2.021.529
31 ∆εκεµβρίου 2007 - - 607.450 607.450

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεµείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζηµειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2006 - - - -
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 337.275 2.291.704 2.628.979
31 ∆εκεµβρίου 2006 - 337.275 2.291.704 2.628.979
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - -337.275 -1.684.254 -2.021.529
31 ∆εκεµβρίου 2007 - - 607.450 607.450  
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22. Προβλέψεις (συνέχεια) 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία πραγµατοποίησε επιπλέον προβλέψεις ύψους Ευρώ 
274.500 ως συµπληρωµατική πρόβλεψη των αναλογούντων τόκων για το πρόστιµο που της έχει 
επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, καθώς και Ευρώ 250.000 (Οµιλος :  Ευρώ 
369.992 ) για κινδύνους και έξοδα.  

H µείωση των βραχυπρόθεσµων προβλέψεων οφείλεται κυρίως σε χρησιµοποιηµένες προβλέψεις οι 
οποίες είχαν δηµιουργηθεί µε 31 ∆εκεµβρίου 2006 για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και τα 
αφορολόγητα αποθεµατικά του Ν.3220/2004. 

 

23. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Προµηθευτές 38.686.465 44.500.236 8.913.545 22.612.739
Επιταγές πληρωτέες           23.825 27.856 - -
Προκαταβολές πελατών                                          4.258.348 7.819.887 4.048.244 5.123.994
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 2.211.108 1.979.368 1.253.533 1.160.849
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεµένα µέρη 20.088.698 15.547.246 5.086.377 2.846.329
Υποχρεώσεις πρός λοιπές συµµετοχικές επιχειρήσεις - 32.824 - -
Μερίσµατα πληρωτέα 56.750 83.374 38.661 33.899
Αναλογία τρίτων στα µερίσµατα πληρωτέα - 56.000 - -
Πιστωτές διάφοροι 5.530.287 4.683.799 1.063.454 932.066
Εσοδα επόµενων χρήσεων                                        7.027 - - -
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 7.031.456 5.676.502 4.230.148 3.110.009
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού                      2.816.791 3.962.709 1.919.468 2.121.685
Σύνολο 80.710.756 84.369.801 26.553.429 37.941.570

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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24. Έξοδα 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ
2006

(Ποσά σε Ευρώ) Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζόµενους -46.435.144 -6.958.239 -12.031.134 -65.424.517
Αποσβέσεις -20.633.181 -326.901 -1.424.123 -22.384.205
Λοιπά Έξοδα -1.060.984.186 -10.584.342 -12.258.503 -1.083.827.031
Σύνολο -1.128.052.511 -17.869.482 -25.713.760 -1.171.635.753

2007

Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζόµενους -46.412.406 -7.536.569 -13.912.347 -67.861.322
Αποσβέσεις -21.486.685 -391.701 -1.400.894 -23.279.280
Λοιπά Έξοδα -1.196.130.373 -9.721.643 -9.486.902 -1.215.338.918
Σύνολο -1.264.029.464 -17.649.913 -24.800.143 -1.306.479.520

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2006

(Ποσά σε Ευρώ)
Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζόµενους -18.955.875 -3.742.292 -6.728.014 -29.426.181
Αποσβέσεις -9.231.046 -128.679 -535.293 -9.895.018
Λοιπά Έξοδα -650.648.130 -5.762.851 -6.801.138 -663.212.119
Σύνολο -678.835.051 -9.633.822 -14.064.445 -702.533.318

2007

Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζόµενους -21.277.863 -3.701.371 -7.097.429 -32.076.663
Αποσβέσεις -9.623.933 -209.942 -437.914 -10.271.790
Λοιπά Έξοδα -683.595.587 -4.739.387 -5.519.919 -693.854.893
Σύνολο -714.497.383 -8.650.700 -13.055.262 -736.203.346  
 
 
Το κόστος των παροχών σε εργαζοµένους αναλύεται ως εξής :  
 

(Ποσά σε Ευρώ ) 2007 2006 2007 2006
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 50.808.986 49.646.074 23.974.702 21.491.589
Έξοδα προγραµµάτων εισφορών 12.866.610 10.907.309 5.891.803 5.298.347
Υποχρέωση προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 1.370.422 1.513.274 860.158 1.006.778
Λοιπές παροχές 2.815.303 3.357.860 1.350.000 1.629.467
Σύνολο 67.861.322 65.424.517 32.076.663 29.426.181

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Ο αριθµός προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρεία: 769 (2006 : 730) και για 
τον Όµιλο : 2386 (2006: 2.380). 
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25. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα – έσοδα  
 

(Ποσά σε Ευρώ ) 2007 2006 2007 2006
Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι 956.823 728.567 374.296 222.147
Σύνολο Εσόδων 956.823 728.567 374.296 222.147

Έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -31.528.204 -22.598.847 -13.752.067 -11.268.244
Σύνολο Εξόδων -31.528.204 -22.598.847 -13.752.067 -11.268.244

Χρηµατοοικονοµικό έξοδα -30.571.381 -21.870.280 -13.377.770 -11.046.097

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
26. Φόρος εισοδήµατος 
 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι 
ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των 
πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη σε ποσοστό 65% επί του φόρου εισοδήµατος της 
τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό 
προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο. 

Σύµφωνα µε το Ν.3296/2004 ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος µειώθηκε από 29% για το 2006 σε 25% 
από τη χρήση 2007 και µετέπειτα. 
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26. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια) 

Ο φόρος εισοδήµατος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Τρέχων φόρος εισοδήµατος -7.250.465 -10.044.022 -2.924.105 -5.494.906
Πρόβλεψη για φόρους 421.578 -1.620.000 -250.000 -1.879.704
Αχρησιµοποίητη πρόβλεψη του Ν.3220/2004 545.474 - 545.474 -
Αναβαλλόµενος φόρος -1.536.926 805.490 -682.582 101.283
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -899.510 -659.704 - -

-8.719.850 -11.518.236 -3.311.213 -7.273.327
0,25 0,00

Συµφωνία Πραγµατικού Φορολογικού συντελεστή

2007 2006 2007 2006
Κέρδη προ φόρων 33.310.035 51.887.217 13.096.716 20.091.035
Συντελεστής φόρου εισοδήµατος (2007: 25% & 2006: 29%) 25% 29% 25% 29%

-8.327.509 -15.047.293 -3.274.179 -5.826.400

Επίπτωση διαφορών στους φορολογικούς συντελεστές εξωτερικού -0,25% -83.343 5,86% 3.042.534 - - -
Μη εκπιπτόµενες δαπάνες -9,51% -3.168.673 -5,58% -2.892.732 -21,95% -2.874.206 -7,43% -1.493.015
Απαλασσόµενα έσοδα 9,73% 3.241.215 2,95% 1.532.291 20,44% 2.676.729 3,51% 705.791
Φορολογικές ζηµιές προς συµψηφισµό -0,08% -27.505 1,78% 922.314 - - - -
Αχρησιµοποίητη πρόβλεψη του Ν.3220/2004 1,64% 545.474 0,00% - 4,16% 545.474 0,00% -
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -2,70% -899.510 -1,27% -659.704 -2,94% -385.031 -3,28% -659.704
Μελλοντική ωφέλεια επί αναπροσαρµογής ακινήτων 0,00% - 3,05% 1.584.354 - - - -
Σύνολο -26,18% -8.719.850 -22,20% -11.518.236 -25,28% -3.311.213 -36,20% -7.273.328

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η µείωση στο σύνολο του φόρου εισοδήµατος σε επίπεδο Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
µείωση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες (25% το 2007 
έναντι 29% το 2006) και στη µείωση των φορολογητέων κερδών της τρέχουσας περιόδου σε σύγκριση µε 
την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.  

Υφίστανται φορολογικές ζηµιές επί των οποίων δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 1.2 εκατοµµύρια περίπου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 σε 
ενοποιηµένο επίπεδο και αφορούν θυγατρική εσωτερικού της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε..  

Επιπρόσθετα τη χρήση 2006 διεξήχθη Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 
2002-2004 ο οποίος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2007. Ο έλεγχος καταλόγισε στην Εταιρεία  
συνολικό ποσό  Eυρώ 694.426. Το ποσό αυτό λόγω εφάπαξ καταβολής του µειώθηκε κατά 5% και το 
τελικό ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία ανήλθε σε Eυρώ 659.705. Η Εταιρεία είχε ήδη επιβαρύνει, µε τη 
µορφή πρόβλεψης, τις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006 µε το ποσό των Ευρώ 659.705.  

Κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών FITCO 
A.E. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. και αφορούσε για τη FITCO Α.Ε. τις χρήσεις 2003 - 2005 καθώς 
και το διάστηµα µέχρι τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2006, ενώ για 
τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. τις χρήσεις 2003–2006. Ο έλεγχος καταλόγισε αντίστοιχα ποσά Ευρώ 
260.505 και  Ευρώ 436.000. Η Εταιρεία είχε ήδη επιβαρύνει, µε τη µορφή πρόβλεψης τις οικονοµικές 
καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006 µε ποσό Ευρώ 550.000. 
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26. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια) 

    

Κατά τη χρήση 2007 µε την έκδοση της υπ’αριθµόν D204587/19.07.2007 Απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 2 και 3 του Ν.3220/2004 κρίθηκε ως 
παράνοµη κρατική ενίσχυση. Η Εταιρεία κλήθηκε να επιστρέψει ως φόρο εισοδήµατος ποσό ύψους Ευρώ 
22.129 πλέον τόκων ύψους Ευρώ 2.397. Η Εταιρεία είχε ήδη επιβαρύνει µε τη µορφή πρόβλεψης τις 
οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006 µε το ποσό των Ευρώ 570.000.  

 
 

27. Λοιπά λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά) 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Λοιπά έσοδα
Επιδοτήσεις Χρήσεως 33.839 97.958 1.409 71.510
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 870.975 865.932 2.599.545 3.597.366
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 603.990 627.139 341.963 283.842
Συναλλαγµατικές διαφορές 4.078.177 2.844.262 2.397.672 512.198
Αποζηµίωση από αβαρίες 583.011 - 583.011 30.672
Λοιπά έσοδα 3.169.703 1.720.458 855.858 312.846
Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων 72.478 212.165 13.887 55.559
Σύνολο λοιπών εσόδων 9.412.172 6.367.914 6.793.346 4.863.991

Λοιπά Έξοδα
Αποµείωση παγίων στοιχείων -685.006 - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές -5.736.810 -4.047.523 -3.453.588 -1.051.722
Λοιπά έξοδα -3.436.251 -4.589.195 -477.998 -2.127.551
Σύνολο -9.858.067 -8.636.719 -3.931.586 -3.179.273

Κέρδη από πώληση συµµετοχών - 3.690 - 3.690

Λοιπά λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά) -445.895 -2.265.115 2.861.760 1.688.409
-0 0 - -

Έσοδα από µερίσµατα 63.989 134.424 3.842.064 1.783.939

Κέρδη/ Ζηµίες από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Κέρδη από συνδεµένες επιχειρήσεις 1.487.939 1.932.562 - -
Ζηµίες από συνδεµένες επιχειρήσεις -361.667 -986.415 - -
Σύνολο 1.126.272 946.147 - -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 63

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
28. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Κέρδη χρήσης 24.590.185 40.369.001 9.785.503 12.817.707
Προσαρµογές για: - - - -
Φόρο 8.719.850 11.518.216 3.311.213 7.273.328
Αποσβέσεις γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισµού 22.521.568 21.375.340 10.064.078 9.675.362
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.166.158 1.234.336 207.712 219.657
Αποµειώσεις 655.841 3.391.803 - 3.364.303
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων -72.416 -205.275 -13.887 -55.559
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση κτιρίων σε ακίνητα τρίτων - -1.600 - -1.600
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση συµµετοχών - -3.690 - -3.690
(Κέρδη)/ ζηµιές εύλογης αξίας παραγώγων -362.302 - - -
(Έσοδα) τόκων -956.823 -728.567 -374.296 -222.147
Έξοδα τόκων 31.528.204 22.598.847 13.752.067 11.268.244
(Έσοδα) από µερίσµατα -63.989 -134.424 -3.842.064 -1.783.939
(Αποσβέσεις) επιχορηγήσεων -603.990 -627.139 -341.963 -283.842
(Κέρδη) / ζηµιές από συνδεδεµένες εταιρίες -1.126.272 -946.147 - -
Ζηµία από καταστροφή παγίων 214.124 25.671 - -
 Άλλα -585.309 - - -

85.624.830 97.866.371 32.548.361 42.267.823

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων -30.835.403 -93.957.393 12.025.839 -66.988.971
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων 12.565.856 -100.868.667 4.439.962 -52.693.828
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων -5.715.242 18.848.774 -13.664.853 9.841.800
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων -2.189.464 15.890.829 -136.632 8.806.802
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 312.899 320.140 106.081 669.997

-25.861.354 -159.766.316 2.770.396 -100.364.201

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 59.763.476 -61.899.945 35.318.757 -58.096.377

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 64

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

29. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο είναι ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

2007 2006 2007 2006
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 1.211.181 1.219.045 974.346 952.501
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 8.231 8.231 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 217.824.505 184.527.145 106.687.788 70.152.453
Ταµείο και Ισοδύναµα 41.597.499 29.261.016 24.068.894 19.057.305
Παράγωγα 2.137.240 8.055.652 872.619 5.613.924
Σύνολο 262.778.656 223.071.089 132.603.647 95.776.182

Εµπορικές  απαιτήσεις: 
(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Ενήµερα 178.635.674 152.041.245 96.379.886 61.434.024
Καθυστερηµένα
 Μέχρι  6 µήνες 33.210.832 21.314.760 6.509.475 1.685.676
Πάνω από 6 µήνες 5.977.999 11.171.140 3.798.427 7.032.753
Σύνολο 217.824.505 184.527.145 106.687.788 70.152.453

0 0 0 0

Η κίνηση της ζηµίας αποµείωσης για πελάτες και λοιπές απαιτήσεις έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

2007 2006 2007 2006
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.793.709 2.518.086 1.150.114 549.703
Ζηµία της χρήσης - 1.433.677 - 600.411
∆ιαγραφή -87.487 -27.185 - -
Αντιλογισµός -463.434 -203.941 - -
Συναλλαγµατική διαφορές -34.388 73.073 - -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 3.208.400 3.793.709 1.150.114 1.150.114

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξίες Ισολογισµού

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνει τις απαιτήσεις από πελάτες και από 
συνδεµένες εταιρείες.   
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29. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
ΟΜΙΛΟΣ
31 ∆εκεµβρίου 2007

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Τραπεζικός δανεισµός 204.295.362 139.040.125 11.604.160 47.151.077 6.500.000 204.295.362
Οµολογιακά ∆άνεια 335.750.000 74.750.000 152.800.000 108.200.000 - 335.750.000
Τραπεζικοί Ανοικτοί Λογαριασµοί 318.427 318.427 - - - 318.427
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 7.998 7.998 - - - 7.998
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80.710.756 79.489.986 1.220.771 - - 80.710.756
Λοιπά στοιχεία δανεισµού 210.157 125.690 - - 84.467 210.157

621.292.701 293.732.226 165.624.931 155.351.077 6.584.467 621.292.701

Παράγωγα (Ανάλυση κατά κατηγορία)  Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ονοµαστική αξία συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps) 68.700.000 21.750.000 46.950.000 - - 68.700.000
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε USD) 41.950.924 41.950.924 - - - 41.950.924
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε GBP) 31.480.423 30.980.204 500.219 - - 31.480.423
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Χαλκού -4.420.072 -4.115.962 -304.110 - - -4.420.072
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου 1.629.374 1.629.374 - - - 1.629.374
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Νικελίου 209.639 209.639 - - - 209.639
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Αλουµινίου 803.437 1.406.059 -602.622 - - 803.437

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 ∆εκεµβρίου 2007

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Τραπεζικός δανεισµός 5.932.327 - - 5.932.327 - 5.932.327
Οµολογιακά ∆άνεια 240.750.000 54.750.000 124.050.000 61.950.000 - 240.750.000
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26.553.429 26.553.429 - - - 26.553.429

273.235.756 81.303.429 124.050.000 67.882.327 - 273.235.756

Παράγωγα (Ανάλυση κατά κατηγορία) Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ονοµαστική αξία συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps) 53.200.000 13.500.000 39.700.000 - - 53.200.000
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε USD) 22.893.887 22.893.887 - - - 22.893.887
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε GBP) 15.144.866 14.644.647 500.219 - - 15.144.866
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Χαλκού -15.901.362 -15.901.362 - - - -15.901.362
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου 1.359.721 1.359.721 - - - 1.359.721
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Νικελίου 209.639 209.639 - - - 209.639  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
29. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 
ΟΜΙΛΟΣ
31 ∆εκεµβρίου 2006

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Τραπεζικός δανεισµός 204.818.550 145.922.867 20.692.383 33.723.186 4.480.114 204.818.550
Οµολογιακά ∆άνεια 297.500.000 45.000.000 83.750.000 168.750.000 - 297.500.000
Τραπεζικοί Ανοικτοί Λογαριασµοί 393.056 393.056 - - - 393.056
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 7.465 7.465 - - - 7.465
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 84.369.801 84.369.801 - - - 84.369.801
Λοιπά στοιχεία δανεισµού 165.479 104.256 - - 61.223 165.479

587.254.351 275.797.445 104.442.383 202.473.186 4.541.337 587.254.351

Παράγωγα (Ανάλυση κατά κατηγορία) Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ονοµαστική αξία συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps) 94.450.000 8.250.000 21.750.000 64.450.000 - 94.450.000
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε USD) 35.927.076 35.927.076 - - - 35.927.076
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε GBP) 21.877.874 21.877.874 - - - 21.877.874
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Χαλκού 54.407.799 54.407.799 - - - 54.407.799
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου 2.461.360 2.461.360 - - - 2.461.360
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Αλουµινίου -3.107.821 -3.107.821 - - - -3.107.821

ΕΤΑΙΡΙΑ
31 ∆εκεµβρίου 2006

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Τραπεζικός δανεισµός µακροπρόθεσµος 20.997.959 10.211.789 8.236.235 2.549.935 - 20.997.959
Οµολογιακά ∆άνεια 220.000.000 32.500.000 61.250.000 126.250.000 - 220.000.000
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 37.941.570 37.941.570 - - - 37.941.570

278.939.529 80.653.359 69.486.235 128.799.935 - 278.939.529

Παράγωγα (Ανάλυση κατά κατηγορία) Αξία Ισολογισµού Εως 1 έτος 1 µε 2 έτη 2 µε 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο
Ονοµαστική αξία συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps) 70.700.000 - 13.500.000 57.200.000 - 70.700.000
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε USD) 32.132.408 32.132.408 - - - 32.132.408
Ονοµαστική αξία συµβάσεων συναλλάγµατος - Forwards 
(σε GBP) 7.565.934 7.565.934 - - - 7.565.934
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Χαλκού 48.369.123 48.369.123 - - - 48.369.123
Ονοµαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου 2.461.360 2.461.360 - - - 2.461.360  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
29. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(γ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο κίνδυνος από την µεταβολή στις ξένες ισοτιµίες έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ) ΕΥΡΩ ∆ΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ∆ΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πελάτες και απαιτήσεις 206.675.106 8.001.178 44.313.554 10.156.427 2.219.141 12.130.930 660.159 284.156.495
∆ανεισµός -508.502.614 -5.194.982 -12.000.203 -121.297 -14.552.692 -540.371.787
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές -42.320.583 -5.871.399 -21.535.732 -2.801.184 -2.809.067 -5.258.398 -114.394 -80.710.756
∆ιαθέσιµα 39.015.249 370.954 1.607.909 87.505 109.745 401.546 4.591 41.597.499

-305.132.841 -2.694.249 12.385.529 7.321.451 -480.181 -7.278.614 550.356 -295.328.550

Παράγωγα για αντισταθµ. Κινδύνου (Nominal Value) -656.768 -3.202.370 -28.630.413 - - - - -32.489.551

Σύνολο Κινδύνου -305.789.609 -5.896.619 -16.244.884 7.321.451 -480.181 -7.278.614 550.356 -327.818.100

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩ ∆ΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ∆ΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πελάτες και απαιτήσεις 122.378.718 3.172.303 9.543.634 - - - 565.436 135.660.091
∆ανεισµός -246.369.226 -265.504 -47.596 - - - - -246.682.327
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές -25.822.167 -586.653 -149.711 - - - 5.103 -26.553.429
∆ιαθέσιµα 23.834.510 232.693 1.691 - - - - 24.068.894

-125.978.166 2.552.839 9.348.018 - - - 570.539 -113.506.771

Παράγωγα για αντισταθµ. Κινδύνου (Nominal Value) - -2.570.430 -15.144.866 - - - - -17.715.296

Σύνολο Κινδύνου -125.978.166 -17.591 -5.796.849 - - - 570.539 -131.222.067

2007

2007

 
 
 
Ο κίνδυνος από την µεταβολή στις ξένες ισοτιµίες έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ) ΕΥΡΩ ∆ΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ∆ΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πελάτες και απαιτήσεις 210.403.734 8.305.800 42.482.470 18.175.173 2.840.086 12.659.783 1.354.094 296.221.140
∆ανεισµός -484.408.203 -3.812.936 -14.208.560 -289.371 - - - -502.719.070
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές -37.341.339 -13.652.899 -21.606.515 -1.444.282 -4.058.534 -6.131.950 -134.282 -84.369.801
∆ιαθέσιµα 27.372.701 207.248 340.973 444.979 200.485 454.464 240.166 29.261.016

-283.973.107 -8.952.788 7.008.368 16.886.500 -1.017.963 6.982.296 1.459.978 -261.606.716

Παράγωγα για αντισταθµ. Κινδύνου (Nominal Value) 1.697.140 -10.181.774 -21.877.874 - - - - -30.362.508

Σύνολο Κινδύνου -282.275.967 -19.134.562 -14.869.505 16.886.500 -1.017.963 6.982.296 1.459.978 -291.969.224

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩ ∆ΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ∆ΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πελάτες και απαιτήσεις 129.595.022 2.398.643 7.057.672 - - - 1.050.230 140.101.567
∆ανεισµός -240.626.823 -155.458 -215.678 - - - - -240.997.959
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές -25.189.337 -12.678.296 -77.415 - - - 3.478 -37.941.570
∆ιαθέσιµα 19.053.577 950 2.777 - - - 19.057.305

-117.167.560 -10.434.161 6.767.357 - - - 1.053.707 -119.780.657

Παράγωγα για αντισταθµ. Κινδύνου (Nominal Value) - -3.005.062 -7.565.934 - - - - -10.570.996

Σύνολο Κινδύνου -117.167.560 -13.439.223 -798.577 - - - 1.053.707 -130.351.654

2006

2006
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29. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(γ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Αν οι ισοτιµίες αυξάνονταν κατά 10% η επίπτωση στα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια θα ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ
2007 2006 2007 2006

∆ολ.ΗΠΑ -655.180 -2.126.062 - -
Στερλίνα Αγγλίας -516.358 -402.644 -1.288.629 -1.249.523
Λέβα Βουλγαρίας - - 813.495 1.876.278
Λέου Ρουµανίας - - -53.353 -113.107
∆ηνάριο Σερβίας - - -808.735 775.811
Λοιπά 61.151 162.220 - -

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006 2007 2006

∆ολ.ΗΠΑ -1.955 -1.493.247 - -
Στερλίνα Αγγλίας -644.094 -88.731 - -
Λοιπά 63.393 117.079 - -

Αποτελέσµατα Ίδια κεφάλαια

Ίδια κεφάλαιαΑποτελέσµατα

 
 
 
Αν οι ισοτιµίες µειώνονταν κατά 10% η επίπτωση στα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια θα ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ
2007 2006 2007 2006

∆ολ.ΗΠΑ 536.056 1.739.506 - -
Στερλίνα Αγγλίας 422.475 329.436 1.054.333 1.022.337
Λέβα Βουλγαρίας - - -665.586 -1.535.136
Λέου Ρουµανίας - - 43.653 92.542
∆ηνάριο Σερβίας - - 661.692 -634.754
Λοιπά -50.032 -132.725 - -

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006 2007 2006

∆ολ.ΗΠΑ 1.599 1.221.748 - -
Στερλίνα Αγγλίας 526.986 72.598 - -
Λοιπά -51.867 -95.792 - -

Αποτελέσµατα Ίδια κεφάλαια

Αποτελέσµατα Ίδια κεφάλαια

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Οικονοµικές Καταστάσεις 
   της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

   -  - 69

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
29. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(δ) Επιτοκιακός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Ο κίνδυνος από την µεταβολή στα επιτόκια είναι:

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006
Σταθερού επιτοκίου
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 58.880.113 88.503.719 35.786.363 55.472.469

58.880.113 88.503.719 35.786.363 55.472.469
Μεταβλητού επιτοκίου
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 481.491.674 414.215.352 210.895.964 185.525.490

481.491.674 414.215.352 210.895.964 185.525.490
0 0 0 0

Αν τα επιτόκια αυξανόταν κατά 0,25% η επίπτωση στα Αποτελέσµατα και Ίδια Κεφάλαια θα ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ
2007 2006 2007 2006

Μεταβλητού επιτοκίου -1.464.147 -1.237.007
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 147.200 221.259 133.106 74.156

ΕΤΑΙΡΙΑ
2007 2006 2007 2006

Μεταβλητού επιτοκίου -662.948 -659.547 - -
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 89.466 138.681 90.486 70.188

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποτελέσµατα Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσµατα Ίδια Κεφάλαια

 
 
 
30. ∆εσµεύσεις 

Οι συµβατικές υποχρεώσεις ύψους Ευρώ 6,3 εκατοµµυρίων αφορούν δεσµεύσεις της θυγατρικής SOFIA 
MED S.A. για αγορές µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Ο Όµιλος ενοικιάζει ανυψωτικά, παλετοφόρα και επιβατικά αυτοκίνητα. Οι µισθώσεις ποικίλουν σε 
χρονική διάρκεια αλλά καµία δεν  υπερβαίνει σε περίοδο τα 5 έτη από την στιγµή της σύµβασης. Κατά 
την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 καταχωρήθηκαν στα Αποτελέσµατα της 
Εταιρείας έξοδα Ευρώ 440.033 (2006: Ευρώ 458.666). 

(Ποσά σε Ευρώ)
2007 2006 2007 2006

Έως 1 έτος 899.464 689.942 348.840 318.146
Από 1-5 έτη 1.281.971 1.205.417 513.144 601.829
Περισσότερα από 5 έτη 32.500 - - -

2.213.935 1.895.359 861.984 919.975

Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων (στα έξοδα προσωπικού) 1.049.516 837.208 440.033 458.666

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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31. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις 

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 Επιτροπή επέβαλε πρόστιµα σε επτά εταιρείες µεταξύ των οποίων και στην 
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.. Το πρόστιµο για την ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 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 ως πρόβλεψη. Την 31 ∆εκεµβρίου 2006 έγινε 
συµπληρωµατική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 0,4 εκατοµµυρίων και την 31 ∆εκεµβρίου 2007 επιπλέον 
πρόβλεψη ύψους  Ευρώ 0,27 εκατοµµυρίων για τους αναλογούντες τόκους. 

Η θυγατρική εταιρεία SOFIA MED S.A. έχει εκδώσει τραπεζικές εγγυήσεις υπέρ τρίτων ύψους Ευρώ 3,5 
εκατοµµυρίων. Επιπλέον, έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους Ευρώ 4,3 εκατοµµυρίων στα 
ακίνητα της. 

Έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους Ευρώ 2.7 εκατοµµυρίων στα ακίνητα της θυγατρικής της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., ICME ECAB S.A. στη Ρουµανία. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις του Οµίλου που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας του έχουν ως εξής: 
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31. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις (συνέχεια) 

(Ποσά σε Ευρώ)
Υποχρεώσεις 2007 2006 2007 2006
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές 7.180.625 34.808.273 - 2.631.761 29.227.021
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε πελάτες 18.133.516 13.952.993 - - 82.226
Παραχωρηµένες υποθήκες και προσηµειώσεις - γήπεδα & κτίρια 4.310.346 4.360.958 - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 11.453.707 9.160.000 - 9.160.000 9.160.000
Σύνολο 41.078.193 62.282.223 - 11.791.761 38.469.247

Απαιτήσεις 2007 2006 2007 2006
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες 1.499.315 3.036.194 - - -
Λοιπές απαιτήσεις 76.206 100.358 - 30.000 100.358
Σύνολο 1.575.521 3.136.552 - 30.000 100.358

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της για ορισµένες χρήσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στη Σηµείωση 34, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να µην 
έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.  

 
32. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006

Πωλήσεις αγαθών 

Θυγατρικές Εταιρείες - - 120.458.540 170.878.411

Λοιπά συνδεµένα µέρη 121.437.279 104.787.968 71.035.544 59.502.386

121.437.279 104.787.968 191.494.084 230.380.797
Πωλήσεις υπηρεσιών
Θυγατρικές Εταιρείες 4.669.844 3.036.854
Λοιπά συνδεµένα µέρη 20.348.651 1.599.586 635.404 333.315

20.348.651 1.599.586 5.305.248 3.370.169

Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές Εταιρείες - - 271.305 91.331
Λοιπά συνδεµένα µέρη 60.139 1.855.945 22.400 1.849.128

60.139 1.855.945 293.705 1.940.459

Αγορές αγαθών 

Θυγατρικές Εταιρείες - - 108.555.862 56.569.790

Λοιπά συνδεµένα µέρη 104.507.936 29.140.556 30.093.791 26.055.169

104.507.936 29.140.556 138.649.653 82.624.959

Αγορές  υπηρεσιών
Θυγατρικές Εταιρείες - - 2.083.927 2.986.064
Λοιπά συνδεµένα µέρη 10.902.806 3.618.143 1.270.428 2.128.174

10.902.806 3.618.143 3.354.355 5.114.238

Αγορές  παγίων
Θυγατρικές Εταιρείες - - - 156.904
Λοιπά συνδεµένα µέρη 3.717.159 855.396 1.838.276 204.900

3.717.159 855.396 1.838.276 361.804

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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32. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (συνέχεια) 
 
 
Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων κλπ

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:

Θυγατρικές Εταιρείες - - 23.411.502 9.006.008

Λοιπά συνδεµένα µέρη 25.354.073 18.701.029 10.952.479 8.909.438
25.354.073 18.701.029 34.363.980 17.915.446

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές Εταιρείες - - 2.219.005 968.492
Λοιπά συνδεµένα µέρη 20.088.698 3.257.822 2.867.371 1.877.837

20.088.698 3.257.822 5.086.377 2.846.329

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

(Ποσά σε Ευρώ) 2007 2006 2007 2006

Αµοιβές Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών στις δαπάνες προσωπικού 3.251.875 2.763.852 1.599.216 1.235.968
Πρόβλεψη Αµοιβών ∆ιευθυντικών Στελεχών 2.829.996 2.629.467 1.350.000 1.629.467
Λοιπές Αµοιβές Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 0 - 0 -

6.081.871 5.393.319 2.949.216 2.865.435

Απαιτήσεις από δευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 91.220 - 91.220 -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

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

Συνδεµένα µέρη αποτελούν όλες οι εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα µε τα οποία υπάρχει άµεση σχέση 
(θυγατρικές & συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες, συνεργαζόµενες εταιρείες, µέτοχοι ή διοίκηση µε 
εκτελεστικά καθήκοντα) ή έµµεση σχέση (εταιρίες οι οποίες ελέγχονται από µετόχους, υπαλλήλους που 
ασκούν διοίκηση ή κοντινούς συγγενών αυτών.) 
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33. Κέρδη ανά µετοχή 

(Ποσά σε Ευρώ και σε αριθµό µετοχών) 2007 2006 2007 2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας 20.021.567 35.954.841 9.785.503 12.817.707

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 101.279.627 99.992.026 101.279.627 99.992.026
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,198 0,360 0,097 0,128

(Ποσά σε Ευρώ και σε αριθµό µετοχών) 2007 2006 2007 2006
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας 20.021.567 35.954.841 9.785.503 12.817.707
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 101.279.627 99.992.026 101.279.627 99.992.026
Προσαρµογή για δικαιώµατα σε µετοχές  303.416 10.793 303.416 10.793
Σύνολο σταθµισµένου µέσου όρου των αριθµών των µετοχών για 
µειωµένα κέρδη ανά µετοχή 101.583.043 100.002.819 101.583.043 100.002.819
Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή 0,197 0,360 0,096 0,128

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

34. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών που 
ενοποιούνται από τη ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε είτε µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης ή τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. 

Επωνυµία εταιρίας 
Χώρα 

καταστατικής 
έδρας

Συµµετοχή Μέθοδος 
ενσωµάτωσης

Ανέλεγκτες 
χρήσεις

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α Μητρική - 2005 - 2007
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ A.E. ΕΛΛΑ∆Α 78,71% Ολική Ενοποίηση 2007
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 52,83% Ολική Ενοποίηση 2007
ΑΚΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 95,74% Ολική Ενοποίηση 2003 - 2007
Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση 2003 - 2007
SOFIA MED S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2005 - 2007
METAL AGENCIES L.T.D. ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 92,98% Ολική Ενοποίηση 2007
BELANTEL HOLDINGS L.T.D. ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση 1999 - 2007
METAL GLOBE D.O.O. ΣΕΡΒΙΑ 53,61% Ολική Ενοποίηση 2002 - 2007
COPPERPROM Ε.Π.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 71,49% Ολική Ενοποίηση 2003 - 2007
ΣΥΛΛΑΝ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση 2005 - 2007
OGWELL LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2005 - 2007
ΧΑΜΠΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση 2005 - 2007
∆ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 33,33% Καθαρή Θέση 2003 - 2007
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 30,90% Καθαρή Θέση 2003 - 2007
S.C. STEELMET ROMANIA S.A ΡΟΥΜΑΝΙΑ 40,00% Καθαρή Θέση 2002 - 2007
TEPRO METALL A.G. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 43,53% Καθαρή Θέση 2001 - 2007
ENERGY SOLUTIONS S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 38,60% Καθαρή Θέση 2005 - 2007
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 26,67% Καθαρή Θέση 2003 - 2007  
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  

34. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (συνέχεια) 

Στην Εταιρεία διενεργείται φορολογικός έλεγχος για τη διετία 2005-2006 ο οποίος αναµένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2008. 

Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει κατά τη κρίση της ∆ιοίκησης επαρκείς προβλέψεις για φορολογικές διαφορές 
που µπορεί να προκύψουν για τις εταιρείες ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.. Για τις 
λοιπές εταιρείες δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις κρίνοντας πως οι διαφορές που µπορεί να προκύψουν 
δεν είναι σηµαντικές. 

36. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Η ΧΑΛΚΟΡ στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής της για επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες 
προσοδοφόρες αγορές, υπέγραψε συµφωνία για την εξαγορά του 50,1% της τουρκικής εταιρείας Sega 
Bakir S.A., η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία σωλήνων και λαµών χαλκού. Η εν 
λόγω εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των αρµοδίων αρχών της Τουρκίας και δη της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού (Turkish Competition Board).  

Η  Sega Bakir S.A., εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και λειτουργεί παραγωγική µονάδα στη πόλη Izmit, 
συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας 5.000 τόνων µε κύρια παραγόµενα προϊόντα λάµες και σωλήνες 
χαλκού για βιοµηχανική χρήση (π.χ. ψυγεία, air conditions).  Η διανοµή των προϊόντων της εταιρείας 
πραγµατοποιείται µέσα από το εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων που έχει αναπτύξει. 

Η εξαγορά θα πραγµατοποιηθεί µέσω συµµετοχής σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Sega Bakir 
S.A., το δε τίµηµα, στο αρχικό αυτό στάδιο, δεν θα υπερβεί το ποσό των Ευρώ 1 εκατ. και θα 
χρηµατοδοτηθεί από τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας. 

Κύριος σκοπός της εν λόγω εξαγοράς είναι η διείσδυση της ΧΑΛΚΟΡ στην µεγάλη αγορά της Τουρκίας 
και κατ' επέκταση στις χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής στις οποίες ο Όµιλος έχει διακρίνει 
σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης.  

Τα οφέλη που θα προκύψουν για την ΧΑΛΚΟΡ από την επικείµενη εξαγορά αναµένεται να είναι 
πολλαπλά, τόσο σε εµπορικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, µέσα από την απόκτηση της 
πλειοψηφίας στην Sega Bakir S.A. η ΧΑΛΚΟΡ θα αποκτήσει µια σταθερή βάση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην γείτονα χώρα, εµπλουτίζοντας  ταυτόχρονα την πελατειακή 
βάση της εκτός Ελλάδος. Επιπρόσθετα, η εξαγορά της Sega Bakir S.A. αναµένεται να επιδράσει θετικά 
και σε επιχειρηµατικό επίπεδο, καθώς η ανάπτυξη της συγκεκριµένης εταιρείας, µέσω επιπρόσθετων 
επενδύσεων και µεταφοράς τεχνογνωσίας, θα λειτουργήσει επικουρικά ως µοντέλο επέκτασης των 
δραστηριοτήτων του Οµίλου στην γεωγραφική περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.   
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Προς τους Μετόχους της 
ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (οι «Οικονοµικές 
Καταστάσεις») της ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (η «Εταιρεία») 
που αποτελούνται από τον ατοµικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και τις 
ατοµικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και µία περίληψη σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που 
οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρµόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και 
πραγµατοποιώντας λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. 

Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά 
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος.  Για την εκτίµηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη 
σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 



 

 

 

 

Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την ατοµική και 
ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και την ατοµική και 
ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ατοµικές και ενοποιηµένες ταµιακές ροές της για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
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