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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

2. Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την από  
24 Μαρτίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

3. Γεώργιος Πασσάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την από        
24 Μαρτίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

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

(α) Oι συνημμένες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., για 
τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσματα περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., καθώς και 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, και  

(β) η συνημμένη ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. απεικονίζει κατά 
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 4 του ν. 
3556/2007.  

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009  
 

Οι βεβαιούντες, 

 

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

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. 
Μέλος 
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Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη για 
λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στη χρήση 2008 (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2008). H 
Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται αναλυτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της 
Εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως 
«Εταιρεία» ή «ΧΑΛΚΟΡ») για τη χρήση 2008, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην εν λόγω 
χρήση και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, επισημαίνονται οι κυριότεροι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου αντιμετώπισαν και τέλος παρατίθενται οι 
σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 

A. Οικονομικά Στοιχεία – Απολογισμός Εργασιών – Σημαντικά Γεγονότα  
Για τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ, το 2008 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ιδιαίτερα λόγω της πρωτοφανούς 
κρίσης που ξέσπασε στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην παγκόσμια οικονομία, η οποία 
είχε σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά του αποτελέσματα. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.200 εκατ. έναντι Ευρώ 1.370 εκατ. το 2007 
σημειώνοντας μείωση κατά 12,4%. Η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν κυρίως αποτέλεσμα της 
αύξησης της αναλογίας των προϊόντων ορειχάλκου επί των συνολικών πωλήσεων σε συνδυασμό με τη 
σημαντική μείωση των τιμών του χαλκού και ψευδαργύρου.  

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά, και συγκεκριμένα την επιβράδυνση 
της οικονομικής ανάπτυξης και τη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, ο όγκος πωλήσεων 
συγκρατήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2007 σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 3%. Η μικρή 
άνοδος του όγκου που είχε σημειωθεί μέχρι το πρώτο εννιάμηνο του έτους, αντιστράφηκε κατά το 
τελευταίο τρίμηνο καθώς η ζήτηση σημείωσε σημαντική μείωση ως άμεσο αποτέλεσμα της έντασης της 
πιστωτικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας, στην Ελλάδα 
μόνο, μειώθηκε κατά 17% έναντι του 2007. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο όγκων το 2008, οι πωλήσεις 
καλωδίων αποτέλεσαν το 34% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 28%, τα προϊόντα 
έλασης το 17%, οι ράβδοι ορείχαλκου το 13% και οι λάμες χαλκού το 8%. 

Η μέση τιμή του χαλκού σε Ευρώ κατά το 2008 σημείωσε μείωση της τάξης του 10,3% και 
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4.663 ανά τόνο έναντι Ευρώ 5.198 ανά τόνο το 2007. Μετά την επιδείνωση της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η τιμή του χαλκού σημείωσε 
ραγδαία πτώση και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε Ευρώ 2.080 ανά τόνο, δηλαδή 55,4% 
χαμηλότερα από την μέση τιμή έτους. Επιπλέον, η μέση τιμή του ψευδαργύρου σημείωσε σημαντική 
μείωση της τάξης του 47,2% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.260 ανά τόνο έναντι Ευρώ 2.385 ανά τόνο το 
2007. 

Κάμψη σημείωσαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε Ευρώ 
19,9 εκατ. έναντι Ευρώ 105,6 εκατ. το 2007 σημειώνοντας πτώση κατά 81%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2008 σε Ευρώ 4 εκατ. έναντι Ευρώ 86 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 96%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και 
τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 133% και διαμορφώθηκαν σε ζημιά Ευρώ 20,9 εκατ.. 

Η πτώση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη πραγματοποίηση εφάπαξ πρόβλεψης 
υποτίμησης των αποθεμάτων ποσού € 78,6 εκατ. στην οποία προχώρησε ο Όμιλος, κυρίως κατά το Δ’ 
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τρίμηνο, καθώς οι τιμές τόσο του χαλκού όσο και του ψευδαργύρου σημείωσαν πρωτοφανή κάμψη στην 
εν λόγω περίοδο. Η μείωση της ζήτησης σε προϊόντα εγκαταστάσεων ενέτεινε τον ανταγωνισμό με 
αποτέλεσμα και τη μείωση των τιμών κατεργασίας. Επίσης,  η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω των 
υψηλών τιμών του φυσικού αερίου σε όλη τη διάρκεια του έτους, παράλληλα με τις δυσλειτουργίες στα 
βασικά λιμάνια της χώρας οι οποίες επηρέασαν ποσοτικά και κοστολογικά τόσο τις εξαγωγές όσο και τις 
παραλαβές α’ υλών, αλλά και τα συνολικά αποθέματα υλών και έτοιμων προϊόντων είχαν επίσης 
αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα. Η δε πτώση της τιμής του πετρελαίου η οποία σημειώθηκε κατά 
το τελευταίο τρίμηνο, δεν επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα λόγω της υστέρησης η οποία υπάρχει 
μεταξύ της μεταβολής της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι το κόστος παραγωγής επιβαρύνθηκε βραχυπρόθεσμα και από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας 
σημαντικών επενδύσεων στους κλάδους των σωλήνων, της έλασης και των καλωδίων, η παραγωγική 
λειτουργία των οποίων συνέπεσε με την επιδείνωση της κρίσης. 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν το 2008 σε ζημιές 
Ευρώ 56,4 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 33,3 εκατ. το 2007 επηρεασμένα και από τα αυξημένα 
χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς ο δανεισμός και τα διατραπεζικά επιτόκια κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα 
ολόκληρο σχεδόν το έτος. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν το 2008 σε ζημιές Ευρώ 48,2 εκατ. ή Ευρώ 0,476 ανά μετοχή έναντι κερδών Ευρώ 20 εκατ. το 
αντίστοιχο έτος πέρυσι.   

Η ΧΑΛΚΟΡ, εν μέσω των αρνητικών διεθνών οικονομικών συνθηκών και παρά την επιδείνωση του 
επιχειρηματικού και οικονομικού κλίματος, κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς που κατείχε σε 
Ελλάδα και Δ. Ευρώπη. Ταυτόχρονα, και παρά την απρόσμενη πτώση της ζήτησης στο τελευταίο 
τρίμηνο λόγω της οποίας δεν έγινε δυνατή η επιθυμητή μείωση των αποθεμάτων, πέτυχε την σημαντική 
μείωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε ενοποιημένο επίπεδο σε 
Ευρώ 423,6 εκατ. έναντι Ευρώ 498,8 που ήτανε στην αρχή του έτους και Ευρώ 585,8 στο τέλος του Γ’ 
τριμήνου. Καθώς πλέον οι ποσότητες και οι τιμές αγορών υλών έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, 
αναμένεται σημαντική περαιτέρω βελτίωση των κεφαλαίων κίνησης και ως εκ τούτου και του καθαρού 
δανεισμού. Τέλος, οι καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν τα Ευρώ 128,8 
εκατ. έναντι Ευρώ 18,5 εκατ. το 2007.  

Το 2008 ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος αναβάθμισης και επέκτασης 
των παραγωγικών μονάδων, το συνολικό κόστος του οποίου για τη χρήση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 47,1 
εκατ. περίπου, εκ των οποίων Ευρώ 19,8 εκατ. αφορούσαν στα εργοστάσια της μητρικής Εταιρείας στα 
Οινόφυτα με επίκεντρο κυρίως το Σωληνουργείο, Ευρώ 15,1 εκατ. στην αναβάθμιση των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων της θυγατρικής SOFIA MED S.A. στην Βουλγαρία, Ευρώ 9,5 εκατ. αφορούσαν στις 
παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. στην Ελλάδα και Ευρώ 2,7 εκατ. στο 
εργοστάσιο καλωδίων της ICME ECAB στην Ρουμανία.  

Το Μάιο του 2008,  η ΧΑΛΚΟΡ συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% 
θυγατρικής της στη Βουλγαρία SOFIA MED SA, καταβάλλοντας ποσό Ευρώ 17 εκατ. και 
αναλαμβάνοντας το σύνολο των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εφτακοσίων τριάντα έξι (223.736) 
νέων μετοχών που εκδόθηκαν. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της SOFIA MED S.A. θα 
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.  

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι θεμελιώδης αρχή για τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ. Έμπρακτη απόδειξη 
του ενδιαφέροντος της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών για το περιβάλλον είναι η 
ανάπτυξη οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης 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, 
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λαμβάνοντας μέτρα που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση. 
Ποσό της τάξης των Ευρώ 2 εκατ. περίπου επενδύθηκε το 2008 με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΧΑΛΚΟΡ. Η 
ελαχιστοποίηση και ο έλεγχος των κινδύνων σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας αποτελούν 
μέριμνα της Διοίκησης αλλά και όλων των εργαζομένων. Μέσα στο 2008 έγιναν περαιτέρω βήματα 
βελτίωσης της κουλτούρας σε θέματα ασφάλειας και εντάθηκε η εκπαίδευση των εργαζομένων με σκοπό 
τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Αρχή της ΧΑΛΚΟΡ είναι η καταγραφή και 
αναφορά των «παρ' ολίγον ατυχημάτων» (near misses) κάτι το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
βελτίωση και την πρόοδο της ασφάλειας των εργαζομένων.   

 

Β.  Οικονομική Θέση  

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

2008 2007 2008 2007
Ρευστότητα
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις
Δανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά Κεφάλαια
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Κέρδη προ Φόρων & Χρημ/κών / Ίδια Κεφάλαια+Δαν.Κεφάλαια
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1,45 1,94 1,90 2,87

0,44 0,49 0,74 0,78

6,0%

-25,7% 8,4% -8,5% 5,1%

-2,9% 7,9% -1,7%

 
 

Γ.  Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες  
Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων: 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

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

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 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 υφίστανται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη του Ομίλου. Σημειώνεται ότι στις 
31 Δεκεμβρίου 2008, ο Όμιλος διέθετε ποσό Ευρώ 59 εκατ. σε ρευστά διαθέσιμα και τις απαραίτητες 
εγκεκριμένες αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί εύκολα  να εξυπηρετεί τις 
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του.  

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.    

Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (χαλκός, ψευδάργυρος, λοιπά μέταλλα) 

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

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

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

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

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

Κίνδυνος επιτοκίων 

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

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

Διαχείριση κεφαλαίου 

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

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

Ο Όμιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών.  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 
τη διάρκεια της χρήσης.  
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Δ.  Στόχοι και Προοπτικές για το 2009 

Οι συνθήκες που επηρέασαν το 2008 φαίνονται μέχρι στιγμής έντονες και στις αρχές του 2009. Η κρίση 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που ξεκίνησε στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 συνεχίζει να υφίσταται 
και επηρεάζει πλέον και τις επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας. Οι εκτιμήσεις για τους αναπτυξιακούς 
δείκτες αναθεωρούνται διαρκώς, οι καταναλωτικές δαπάνες συρρικνώνονται και οι συναλλαγματικές 
αγορές επιδεικνύουν αστάθεια. Αναμένεται λοιπόν για το τρέχον έτος ύφεση στις αναπτυγμένες αγορές 
και σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες. Στο πλαίσιο του ιδιαίτερα ρευστού και 
ευμετάβλητου αυτού περιβάλλοντος είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, γι’ αυτό παραμένουμε 
επιφυλακτικοί όσον αφορά τη πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ το 2009.   

Στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος συνεχίζει να 
εφαρμόζει το στρατηγικό του σχεδιασμό που συνίσταται στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην 
ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας υποκείμενων σε μικρή ή καθόλου υποκατάσταση 
καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του εκτός Ελλάδας, σε νέες αγορές που δεν 
δραστηριοποιούνταν έως τώρα. Παράλληλα με τα ανωτέρω, η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων 
κίνησης, η διατήρηση θετικών ταμιακών ροών και η περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού 
αποτελούν τη κύρια προτεραιότητα για το τρέχον έτος. 

 

Ε.  Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές των συνδεμένων μερών αφορούν κατά κύριο λόγο αγοραπωλησίες και κατεργασία 
προϊόντων (ετοίμων και ημιετοίμων) χαλκού και ψευδαργύρου. Μέσω των συναλλαγών αυτών οι 
εταιρείες εκμεταλλευόμενες το μέγεθος του Ομίλου επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας.  

Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεμένων μερών κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως 
ακολούθως:  

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

Εταιρείες Πωλήσεις αγαθών, 
υπηρεσιών & παγίων

Αγορές αγαθών, 
υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 33.071                                22.299                             2.447                   949                      
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ -                                  4.204                               -                    457                      
SOFIA MED S.A. 23.943                                63.869                             7.368                   -                    
METAL AGENCIES L.T.D. 35.088                                41                                    3.626                   114                      
ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2.377                                  45                                    2.175                   39                        
Σύνολο Θυγατρικών 94.479                                90.458                             15.616                 1.559                    

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ αγοράζει από τη ΧΑΛΚΟΡ σημαντικές ποσότητες σύρματος για 
την παραγωγή των καλωδίων. Με την σειρά της, πουλάει σκραπ χαλκού στην ΧΑΛΚΟΡ από τις 
επιστροφές που προκαλούνται κατά την παραγωγική της διαδικασία, καθώς και PVC το οποίο 
χρησιμοποιεί η ΧΑΛΚΟΡ για μονωμένους χαλκοσωλήνες. 

Ο Όμιλος ΣΤΗΛΜΕΤ παρέχει στη ΧΑΛΚΟΡ υπηρεσίες διοίκησης & οργάνωσης. 

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

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

Η METAL AGENCIES LTD λειτουργεί ως έμπορος - κεντρικός διανομέας του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

Εταιρείες Πωλήσεις αγαθών, 
υπηρεσιών & παγίων

Αγορές αγαθών, 
υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΜΚC GMBH 42.377                                174                                  2.518                   56                        
STEELMET ROMANIA S.A. 17.490                                11                                    3.055                   -                      
ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε. 39                                       1.801                               10                        174                      
ANAMET Α.Ε. 2.142                                  22.053                             90                        -                      
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. -                                      609                                  6                          -                      
CPW AMERICA CO 1.805                                  1                                      334                      -                      
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 33                                       1.009                               14                        -                      
TEPRO METAL AG -                                      416                                  -                      184                      
ΕΛΒΑΛ A.E. 518                                     2.022                               244                      157                      
ΣΙΔΕΝΟΡ A.E. 1.086                                  192                                  184                      44                        
ΛΟΙΠΕΣ 1.304                                  1.821                               1                  
Σύνολο 66.794                                30.108                             8                  

.677 495                      

.133 1.111                    

ι την διεκπεραίωση διαφόρων βιομηχανικών κατασκευών για 

ότητες σκραπ χαλκού, ορείχαλκου και 

ής. 

 TEPRO METALL AG εμπορεύεται (μέσω της θυγατρικής της MKC) τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ και 
ην αντιπροσωπεύει στην αγορά της Γερμανίας.  

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

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

Η TEKA SYSTEMS A.E. αναλαμβάνε
λογαριασμό της ΧΑΛΚΟΡ και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μηχανογράφησης, 
υποστήριξης και αναβάθμισης του SAP. 

Η  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. προμηθεύει τη ΧΑΛΚΟΡ με σημαντικές ποσ
ψευδάργυρου. 

Η ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ παρέχει στη ΧΑΛΚΟΡ ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

Η CPW AMERICA CO εμπορεύεται τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ στην αγορά της Αμερικ

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

Η
τ
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Συναλλαγές του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ με Λοιπές Συνδεμένες Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

 

Εταιρείες Πωλήσεις αγαθών, 
υπηρεσιών & παγίων

Αγορές αγαθών, 
υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

ΜΚC GMBH 72.028                                211                                  4.907                   56                        
STEELMET ROMANIA S.A. 22.445                                12                                    4.327                   -                      
ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε. 41                                       6.745                               97                        503                      
ANAMET Α.Ε. 2.622                                  30.237                             285                      (1)                        
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. 5                                         1.159                               6                          41                        
CPW AMERICA CO 2.252                                  1                                      334                      -                      
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 131                                     1.343                               22                        -                      
TEPRO METAL AG 58                                       639                                  -                      275                      
ΕΤΕΜ Α.Ε. 1.878                                  2.530                               1.038                   106                      
ΕΛΒΑΛ A.E. 6.959                                  8.509                               2.190                   2.270                   
ΣΙΔΕΝΟΡ A.E. 5.514                                  3.541                               986                      3.346                   
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2.347                                  1.376                               1.471                   832                      
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 759                                     7.689                               362                      2.729                   
STOMANA INDUSTRY S.A. 2.281                                  2.747                               296                      3.318                   
STEELMET BULGARIA S.A. 6.380                                  27                                    1.080                   93                        
ΛΟΙΠΕΣ 4.941                                  9.994                               3.239                   456                      
Σύνολο 130.640                              76.761                             20.639                 14                 .023  

υντικών Στελεχών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

Διοικητικού 

        Ομίλου      Εταιρείας 
υνολικές Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών & Μελών Διοίκησης               3.417           1.935 
παιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη Δ.Σ.                          24                24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμοιβές Διευθ
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών 
Συμβουλίου: 
 
Σ
Α
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Σ  

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

οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

Με 
ακό

• 

ικές καταστάσεις. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 
έκρινε 

• 

• 

υτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο 
 μετοχή των ανωτέρω 

δεν αντιπροσωπεύεται. 
λαίου κάθε μετοχής. 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί 

.3356/2007 

Οι σ α συμμετοχές την 31 Δεκεμβ

• ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.: άτων ψήφου από το 

   
• κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος: 

θροιστεί και ποσοστό 
ND 

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

 
               

α) Διάρθρωση 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 της Εταιρείας είναι άϋλες, ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου. 

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

Δικαίωμα 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 οικονομ
παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο εν
τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 

• Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων μετοχών. 
Δικαίωμα 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 α
που ορίζεται από αυτούς κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η

• Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα του ονομαστικού κεφα

β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

στη μεταβίβαση από το Καταστατικό της. 

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

ημ ντικές (άνω του 5%) ρίου 2008 διαμορφώνονται ως εξής: 

Ποσοστό 56,09 % δικαιωμ
οποίο άμεσα κατέχει το 50,43 % του μετοχικού 
κεφαλαίου.                      
Ποσοστό 9,33% των δικαιωμάτων ψήφου (στο 
οποίο έχει συνα
συμμετοχής 7,37% της WHEATLA

•
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ου παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

φου που απορρέουν 
από ς μίζουν τα ζητήματα της 
ψηφ ο

• 
• 

μετοχών αυτών μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να 
 τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.  

νωρίζει η Εταιρεία δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που 

ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Τροποποίησης 

ιρείας τόσο για το διορισμό και για την 
αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν 

η) Α ο

• 
ει 

το δικαίωμα να προβαίνει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων 

 
• χώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε 

ορισμένα μέλη του, οποιουδήποτε δικαιώματος αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, για 

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

 
• 

ωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plan),  

 

δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας π

ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψή
 τι  μετοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρείας που ρυθ
οφ ρίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 του 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 

προσκομίζονται στα γραφεία της Εταιρείας και

στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων της Εταιρείας 

Εξ όσων είναι σε θέση να γ

απορρέουν από τις μετοχές της.  

καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Ετα

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. 

ρμ διότητα του Διοικητικού 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 έχ

μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων. 

Από το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εκ

έκδοση μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά το 
μήνα Δεκέμβριο 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 Δικαι
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ικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2008.              
     

άπεζες και αναφέρονται στη σημείωση 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 
(Ομίλου: Ευρώ 246,6 εκ. μακροπρόθεσμης και Ευρώ 142,07 εκ. βραχυπρόθεσμης διάρκειας και 

υ παρέχουν στους δανειστές το δικαίωμα πρόωρης 
καταγγελίας  τους. 

Δεν υφίστανται άλλες σημαντικές συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

ικό της Εταιρείας  

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

 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ης Εταιρείας « ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»  

 

Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος 

λεπτομερή στοιχεία του οποίου αναφέρονται λεπτομερώς  στη Σημείωση 19 της Ετήσιας 
Ο

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 Τρ

Εταιρείας: Ευρώ 171 εκ. μακροπρόθεσμης και Ευρώ 68,3 εκ. βραχυπρόθεσμης διάρκειας) 
περιλαμβάνονται ρήτρες αλλαγής ελέγχου πο

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας. 

Ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπ

Δ

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο

τ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
Προς τους Μετόχους της 
ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον 
ατομικό και ενοποιημένο Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2008 και τις ατομικές και ενοποιημένες 
Καταστάσεις Αποτελεσμάτων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμιακών Ροών για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και μία περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών 
επεξηγηματικών σημειώσεων. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και 
διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης 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 Διοίκηση, 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 Δεκεμβρίου 2008, 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 
37, 43α, και 107 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
 
 
 

Μιχαήλ Κόκκινος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 12701 
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Ισολογισμός

της 31ης Δεκεμβρίου

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός 6 332.292.304 313.453.440 146.973.289 138.853.031
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.127.298 1.541.565 215.417 371.943
Επενδύσεις σε ακίνητα 8 2.152.565 2.471.230 -                            -                                    
Συμμετοχές 9 6.881.712 7.470.710 111.974.934 95.258.736
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 10 1.679.181 1.211.181 1.349.346 974.346
Παράγωγα 14 39.130 437.993 39.130 307.208
Λοιπές απαιτήσεις 13 1.578.706 787.182 976.883 430.600
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 11 3.770.096 3.085.140 -                         -                                

349.520.991 330.458.443 261.528.999 236.195.864
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 12 212.260.580 283.157.775 96.334.817 108.537.391
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 185.398.015 284.156.496 80.956.124 135.660.091
Παράγωγα 14 11.393.833 1.699.246 9.537.543 565.410
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8.231 8.231 -                            -                                    
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 15 58.971.221 41.597.499 40.767.188 24.068.894

468.031.880 610.619.247 227.595.672 268.831.787
Σύνολο ενεργητικού 817.552.871 941.077.689 489.124.671 505.027.651
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 16 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών 17 (4.206.267) (718.243) -                            -                                    
Λοιπά αποθεματικά 17 78.319.258 67.175.911 72.685.235 64.425.389
Κέρδη εις νέον 8.118.415 65.789.374 1.272.705 23.697.666
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων στους μετόχους της μητρικής 187.855.729 237.871.365 179.582.262 193.747.377
Δικαιώματα μειοψηφίας 25.657.120 27.779.160 -                            -                                    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 213.512.849 265.650.524 179.582.262 193.747.377
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 18 257.127.581 321.122.901 171.000.000 186.799.998
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 18 -                            9.929 -                            -                                    
Παράγωγα 14 -                            385.676 -                            385.676
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 11 17.802.086 25.934.834 14.321.839 20.770.937
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 19 4.819.750 4.581.733 2.615.178 2.559.886
Επιχορηγήσεις 20 1.553.534 1.921.860 1.059.349 1.265.236
Προβλέψεις 21 932.087 6.267.324 500.000 5.955.229

282.235.038 360.224.257 189.496.366 217.736.963
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 76.715.531 80.710.756 37.605.113 26.553.429
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 25 6.548.875 7.548.941 684.888 1.112.081
Δάνεια 18 225.437.158 219.240.888 70.658.501 59.882.329
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 18 6.069 7.998 -                            -                                    
Παράγωγα 14 7.016.212 7.086.875 5.016.403 5.388.022
Προβλέψεις 21 6.081.139 607.450 6.081.138 607.450

321.804.984 315.202.908 120.046.043 93.543.311
Σύνολο υποχρεώσεων 604.040.022 675.427.165 309.542.409 311.280.274
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 817.552.871 941.077.689 489.124.671 505.027.651

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ.
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Κατάσταση αποτελεσμάτων

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007

Πωλήσεις 4 1.200.295.367 1.369.616.569 635.252.436 755.974.008
Κόστος πωληθέντων 23 (1.180.409.931) (1.264.029.464) (628.009.972) (714.497.383)
Μικτό κέρδος 19.885.436 105.587.106 7.242.463 41.476.624
Λοιπά έσοδα 26 13.071.538 9.412.172 6.690.514 6.793.346
Έξοδα διάθεσης 23 (17.081.115) (17.649.913) (7.983.546) (8.650.700)
Έξοδα διοίκησης 23 (24.038.068) (24.800.143) (12.680.058) (13.055.262)
Λοιπά έξοδα 26 (12.767.552) (9.858.067) (4.531.395) (3.931.586)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (20.929.761) 62.691.155 (11.262.022) 22.632.421
Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 627.990 956.823 272.022 374.296
Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 (36.799.635) (31.528.204) (16.934.926) (13.752.067)
Έσοδα από μερίσματα 26 97.579 63.989 4.552.295 3.842.065
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (36.074.066) (30.507.392) (12.110.609) (9.535.706)
Κέρδη από συνδεμένες επιχειρήσεις 26 628.702 1.126.272 -                                        -                                        
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος (56.375.126) 33.310.035 (23.372.632) 13.096.716
 Φόρος εισοδήματος 25 8.728.296 (8.719.850) 8.188.282 (3.311.213)
Καθαρά κέρδη / (ζημιά) χρήσης (47.646.830) 24.590.185 (15.184.349) 9.785.503

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής Εταιρείας (48.224.358) 20.021.567 (15.184.349) 9.785.503
Δικαιώματα μειοψηφίας 577.528 4.568.618 -                                        -                                        

(47.646.830) 24.590.185 (15.184.349) 9.785.503
(0) (0) (0) 0 

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

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 31 (0,4762) 0,1977 (0,1499) 0,0966

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 31 (0,4762) 0,1971 (0,1499) 0,0963

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Συναλλαγματικέ
ς διαφορές 
ενοποίησης

Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
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)
Μεταφορά αποθεματικού Ν.3220 -             -                  -                  (63.225) 63.225 -                      -               -                -                 
Διανομή κερδών -             -                  -                  -                -                  -                      -               (1.815.118) (1.815.118)
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -             -                  (9.519.702) -                -                  -                      (9.519.702) 108.436 (9.411.266)
Λοιπές κινήσεις -             -                  -                  -                -                  -                      -               924.352 924.352
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 χρήσης -             -                  (9.519.702) (63.833) 20.808.914 (2.619.826) 8.605.553 2.347.249 10.952.801

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 Δεκεμβρίου 2007 38.486.258 67.138.064 (4.169.513) 71.345.424 65.789.374 (718.243) 237.871.365 27.779.160 265.650.525
-0 - 0 0 - -0 0 -

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 38.486.258 67.138.064 (4.169.513) 71.345.424 65.789.374 (718.243) 237.871.365 27.779.160 265.650.525
Συναλλαγματικές διαφορές -             -                  -                  -                53.585 (3.488.024) (3.434.439) (969.028) (4.403.467)
Μεταφορά ειδικού φορολογημένου αποθεματικού -             -                  -                  (440.857) 440.857 -                      -               -                -                 
Διανομή κερδών -             -                  -                  -                -                  -                      -               (2.260.331) (2.260.331)
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -             -                  8.404.870 -                -                  -                      8.404.870 (155.140) 8.249.730
Καθαρή ζημιά χρήσης -             -                  -                  -                (48.224.358) -                      (48.224.358) 577.528 (47.646.830)
Σύνολο αναγνωρισμένης καθαρής ζημιάς χρήσης -             -                  8.404.870 (440.857) (47.729.916) (3.488.024) (43.253.926) (2.806.971) (46.060.898)

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών θυγατρικής -             -                  -                  (935.100) 935.100 -                      -               -                -                 

Μεταφορά αποθεματικών -             -                  -                  4.114.434 (4.799.365) -                      (684.932) 684.932 -                 
Μέρισμα -             -                  -                  -                (6.076.778) -                      (6.076.778) - (6.076.778)

-             -                  -                  3.179.334 (9.941.043) -                      (6.761.709) 684.932 (6.076.778)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 38.486.258 67.138.064 4.235.357 74.083.901 8.118.415 (4.206.267) 187.855.729 25.657.120 213.512.849  
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 38.486.258 67.138.064 4.001.300 62.556.674 28.065.455 200.247.752

Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -               -                    (7.677.109) -                  -                     (7.677.109)
Μεταφορά αποθεματικού Ν.3220 -               -                    -                    (63.225) 63.225 -
Καθαρό κέρδος χρήσης -               -                    -                    -                  9.785.503 9.785.503
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους χρήσης -             -                  (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 Δεκεμβρίου 2007 38.486.258 67.138.064 (3.675.809) 68.101.198 23.697.666 193.747.377
- - - 0

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

Αποτέλεσμα αντιστάθμισης μείον τον αναλογούν φόρο -             -                  7.096.012 -                -                  7.096.012
Μεταφορά ειδικού φορολογημένου αποθεματικού -             -                  -                  (440.857) 440.857 -                 
Καθαρή ζημιά χρήσης -             -                  -                  -                (15.184.349) (15.184.349)
Σύνολο αναγνωρισμένης καθαρής ζημιάς χρήσης -             -                  7.096.012 (440.857) (14.743.492) (8.088.338)

Μεταφορά αποθεματικών -             -                  -                  1.604.691 (1.604.691) -                 
Μέρισμα -             -                  -                  -                (6.076.778) (6.076.778)

-             -                  -                  1.604.691 (7.681.469) (6.076.778)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 38.486.258 67.138.064 3.420.203 69.265.032 1.272.705 179.582.262

0
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Kατάσταση ταμειακών ροών

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (56.375.126)       33.310.035        (23.372.632)       13.096.716        
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 24.911.513        23.687.726        10.963.108        10.271.790        
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (368.326)            (603.990)            (205.887)            (341.963)            
Προβλέψεις 68.369.221        (2.189.464)         37.733.665        (136.632)            
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.354.270)         (2.732.393)         (4.824.316)         (4.216.361)         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36.490.134        31.528.204        16.625.425        13.752.067        
(Κέρδη)/Ζημιές απο πώληση Παγίων (94.393)              (72.416)              (10.290)              (13.887)              
(Κέρδη)/Ζημιές απο πώληση Επενδύσεων σε ακίνητα (5.948)                -                      -                       -                       
(Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων -                      (362.302)            -                       -                       
Ζημιά απο Καταστροφή/Απομείωση Παγίων 302.220             869.964             17.194               -                       
Απομείωση συμμετοχών -                         -                      309.501             -                       
Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 2.595.802          (30.835.403)       (25.477.107)       12.025.839        
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων 98.342.145        12.565.856        54.564.637        4.439.962          
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.470.084)         (5.402.343)         11.740.133        (13.558.772)       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (37.073.856)       (29.635.648)       (17.754.193)       (12.610.698)       
Καταβλημένοι φόροι (4.427.702)         (11.631.129)       (539.410)            (7.140.936)         
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 128.841.328      18.496.699        59.769.829        15.567.122        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (46.856.780)       (34.738.392)       (19.715.606)       (11.883.577)       
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (291.840)            (453.682)            (51.636)              (162.512)            
Επενδύσεις σε ακίνητα -                      (303.156)            -                       -                       
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 600.143             479.821             391.019             295.215             
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 85.728               -                      -                       -                       
Πωλήσεις συμμετοχών 60.000               -                      60.000               -                       
Μερίσματα εισπραχθέντα 97.579               63.989               4.552.295          3.842.064          
Τόκοι που εισπράχθηκαν 627.990             956.823             272.022             374.296             
Αύξηση συμμετοχής σε Θυγατρικές εταιρείες -                      -                      (17.085.699)       (89.438)              
Αύξηση συμμετοχής σε λοιπές συμμετοχές (468.000)            (17.312)              (375.000)            (11.944)              
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (46.145.180)       (34.011.909)       (31.952.605)       (7.635.895)         

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής Εταιρείας (6.098.750)         (8.635.392)         (6.095.104)         (8.604.006)         
Δάνεια αναληφθέντα 62.709.820        178.198.179      55.000.000        75.000.000        
Αποπληρωμή δανεισμού (120.508.870)     (140.545.995)     (60.023.826)       (69.315.632)       
Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (11.858)              (5.358)                -                       -                       
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας (1.412.769)         (1.159.741)         -                       -                       
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (65.322.426)       27.851.693        (11.118.930)       (2.919.638)         

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 17.373.722        12.336.482        16.698.294        5.011.590          
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης 41.597.499        29.261.016        24.068.894        19.057.305        
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος  της χρήσης 58.971.221        41.597.499        40.767.188        24.068.894        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Σύσταση και Δραστηριότητες 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 
θυγατρική εταιρεία και 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 και προϊόντα έλασης ψευδαργύρου, 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 Δεκεμβρίου 2008 περιλαμβάνουν τις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της 
ΧΑΛΚΟΡ και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (μαζί αναφερόμενες ως ο 
«Όμιλος»). Τα ονόματα των θυγατρικών και συνδεμένων εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 9 
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 ΚΑΛΩΔΙΑ 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 Δεκεμβρίου 2008 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24 Μαρτίου 2009. 
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2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

(α) Σημείωση Συμμόρφωσης 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Δ.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. Τα ποσά που αναφέρονται στις Οικονομικές Καταστάσεις είναι σε Ευρώ 
στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα ( τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις). 

(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για να είναι σύμφωνη με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί από τη 
Διοίκηση 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 : 

• Αποτίμηση Αποθέματων (Σημείωση 12) 

• Επιμέτρηση υποχρέωσης καθορισμένων παροχών (Σημείωση 19) 

• Προβλέψεις (Σημείωση 21) 

• Απομείωση θυγατρικής  εταιρείας (Σημείωση 9) 

• Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων (Σημείωση 8) 

• Χρήση φορολογικής ζημιάς (Σημείωση 11) 

• Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση (Σημείωση 10) 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

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. 

3.1 Βάση Ενοποίησης 

(α) Θυγατρικές Εταιρείες 

Θυγατρικές εταιρείες είναι οι οντότητες πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όμιλο.  Έλεγχος 
υπάρχει όταν ο Όμιλος 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 ο Όμιλος 
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 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  Επενδύσεις 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 συνδεμένη, δεν 
αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω 
δεσμεύσεις για λογαριασμό της συνδεμένης εταιρείας. 

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. 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.1 Βάση Ενοποίησης (συνέχεια) 

(γ) Κοινοπραξίες 

Κοινοπραξίες είναι οι εταιρείες όπου ο Όμιλος έχει τον κοινό έλεγχο μέσω συμφωνίας. Οι 
κοινοπραξίες, ενοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.  

(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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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.3 Ξένο Νόμισμα (συνέχεια) 

(β) Συναλλαγές με εταιρείες του εξωτερικού (συνέχεια) 

• 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 στη γραμμή 
«Συναλλαγματικές Διαφορές Ενοποίησης Ξένων Θυγατρικών» 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 Δ.Π.Χ.Π., προσδιορίσθηκε ως η 
εύλογη αξία εκείνη την ημέρα με εξαίρεση τις εταιρείες με έδρα το εξωτερικό οι οποίες εφάρμοζαν 
από προγενέστερα τα Δ.Λ.Π.. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες 
για την απόκτηση των παγίων στοιχείων. Το κόστος κατασκευής παγίου περιλαμβάνει το κόστος των 
πρώτων υλών, άμεσης εργασίας και λοιπά άμεσα έξοδα για την κατασκευή του, καθώς και το κόστος 
ανάλωσης του σημείου εγκατάστασης. 

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. 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 εφ’ όσον έχουν διαφορετική ωφέλιμη 
ζωή. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής έχει ως ακολούθως: 

Κτίρια 20-33 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1-18 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

Έπιπλα και εξαρτήματα 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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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 
Δ.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. 

Δαπάνες 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 δεν χρησιμοποιούνται για διοικητικούς 
σκοπούς από τον Όμιλο και αποτιμούνται στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά τυχόν απομειώσεις. 

3.7 Απομείωση  

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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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.7 Απομείωση (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 μέσα εκτός των παραγώγων αποτελούνται από μετοχές και λοιπά χρεόγραφα, 
απαιτήσεις και από λοιπές απαιτήσεις, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα, δάνεια και μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις, εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία αυτά ταξινομούνται από την Εταιρεία 
με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση 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 συν το κόστος απόκτησης τους 
με εξαίρεση αυτά που είναι σε εύλογη αξία. Η επιμέτρηση των στοιχείων γίνεται ανάλογα με την 
ταξινόμηση τους. Πληροφορίες για ταμείο και ταμειακά διαθεσιμα παρατίθενται στη σημείωση 3.11. 
Πληροφορίες για τα έντοκα δάνεια παρατίθενται στη Σημείωση 3.13 και πληροφορίες για πελάτες και 
λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις στη Σημείωση 3.10. 

(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.  

(β) Επενδύσεις Διακρατούμενες 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 τους, και 
απεικονίζονται σε αξίες κτήσης μείον τυχόν απομείωση. 

(γ) Διαθέσιμα 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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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.8 Επενδύσεις (συνέχεια) 

(γ) Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (συνέχεια) 

Τα Διαθέσιμα 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 μη νομισματικά Διαθέσιμα 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 
Διαθέσιμα 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 στη 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 
για να έρθει στην τωρινή του κατάσταση και τοποθεσία καθώς και την αναλογία των εξόδων 
παραγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση την αναμενόμενη τιμή πώλησης των 
αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων 
ολοκλήρωσης και πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

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 Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών 

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 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές μετοχές. 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 Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης 
παρακολουθούνται με τη χρήση της καθαρής αξίας κτήσης και του πραγματικού επιτοκίου. 

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  
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

3.14 Φόρος Εισοδήματος (συνέχεια) 

των μελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόμους που έχουν ψηφιστεί κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

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 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 προγράμματα σύνταξης εκτός από 
τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ως η παρούσα αξία του μελλοντικού όφελους του 
υπαλλήλου για τις υπηρεσίες του 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. Ο υπολογισμός της 
δέσμευσης της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της 
μεθόδου της εκτιμώμενης πιστωτικής μονάδος. 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

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,  

3.15 Παροχές στο προσωπικό (συνέχεια) 

(γ) Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών (συνέχεια) 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

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 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. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 
μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις.  

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: 
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(α) Πωλήσεις αγαθών 

Έσοδα από 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 όταν ο Όμιλος αποκτήσει το δικαιώμα είσπραξής τους. 

3.19 Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες  

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 στοιχείων 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. 

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. 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

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 προβλεπόμενων 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 πληρεί, 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. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

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 Δικαιωμάτων Μετοχών προς Εργαζομένους 

Η Εταιρεία και η θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. έχουν χορηγήσει Δικαιώματα 
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 Δ.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 
Δ.Π.Χ.Π. 2.   

3.24 Κέρδη Ανά Μετοχή 

Ο Όμιλος παρουσιάζει τόσο τα βασικά όσο και τα απομειωμένα κέρδη ανά 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 Διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

Παρακάτω παρατίθονται ορισμένα από τα νέα Πρότυπα, οι τροποποιήσεις στα ισχύοντα Πρότυπα και 
Διερμηνείες δεν έχουν εφαρμογή για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2008, και δεν έχουν 
εφαρμοστεί πρόωρα κατά τη σύνταξη αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων: 

• Διερμηνεία 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 Διερμηνεία 13 δεν 
αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αφού ο Όμιλος 
αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. 

• Διερμηνεία 15 «Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας» εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Διερμηνεία 
15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης 
περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή 
του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το 
έσοδο από την κατασκευή. Η Διερμηνεία έχει αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
έχει ακόμη υιοθετήσει τη Διερμηνεία αυτή. Η Διερμηνεία 15 δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις του Ομίλου.  

• Διερμηνεία 16, «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό» 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 
2008. Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει:  

- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε 
κίνδυνο για την οποία η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. 
Συνεπώς, η μητρική εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση 
μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας 
της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 

- Οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης. 
- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

εφαρμόζεται για τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα 
Χρήσης από το αποθεματικό για συναλλαγματικές διαφορές αναφορικά με το μέσο 
αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» 
εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται. 

Η Διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή. Ο Όμιλος  βρίσκεται στη διαδικασία  εκτίμησης της 
επίπτωσης  εφαρμογής αυτής της διερμηνείας αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Διερμηνεία 17, «Διανομές μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες»
 εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.    
 Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα: 

- Το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν 
βρίσκεται πλέον στη διάθεση της εταιρείας, 
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- η εταιρεία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν, 

- η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και 
της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα 
αποτελέσματα,  

- η εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό 
της διακοπείσας δραστηριότητας. 

Η Διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μη-χρηματικών περιουσιακών 
στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από 
κοινού. Η Διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της Διερμηνείας. 

• Διερμηνεία 18, «Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Η Διερμηνεία 
αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό 
χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή 
χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) 
από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του 
πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει 
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η Διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή, ωστόσο επιτρέπεται 
περιορισμένη αναδρομική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη 
Διερμηνεία αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της 
Διερμηνείας. 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Π. 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», 
οι  οποίες εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης 
κατοχύρωσης’, με την εισαγωγή του όρου ‘μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, 
είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις 
οικονομικές του καταστάσεις. 

• Αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3, «Συνενώσεις Επιχειρήσεων" και το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 
27 "Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», εφαρμόζονται για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων («Σ.Δ.Λ.Π.») δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το 
Αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και το Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 
«Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις». Το αναθεωρημένο Δ.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  
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μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για 
προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο Δ.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. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 
την αναθεώρηση του Δ.Π.Χ.Π. 3 και την Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 27. 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. 

• Το Δ.Π.Χ.Π. 8, «Λειτουργικοί Τομείς» εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το Δ.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 14, 
«Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της Διοίκησης 
αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται ανά τομέα. Η πληροφόρηση που θα 
γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. 
Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και 
τα αποτελέσματα και οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες 
αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Ο Όμιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην 
παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το 2009.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το οποίο 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2009. Το Δ.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.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και Δ.Λ.Π. 1, 
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» όσον αφορά τα «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα Διαθέσιμα από τον Κάτοχο (ή «puttable» μέσο)», το οποίο εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση στο 
Δ.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 
Δ.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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• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 23, «Κόστος Δανεισμού», οι οποίες εφαρμόζονται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Με βάση τις 
τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάμενο Πρότυπο) 
για αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη 
δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ 
ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται ή για την πώλησή του.  Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο 
Όμιλος θα υιοθετήσει την αλλαγή από την ημερομηνία εφαρμογής του και μελλοντικά.  
Συνεπώς, το κόστος δανεισμού που αφορά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις 
προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 
2009 και μετά.  Δεν θα γίνει αναπροσαρμογή για το κόστος δανεισμού που είχε καταχωρηθεί 
στα αποτελέσματα πριν από την ημερομηνία αυτή. 

• Το Δ.Λ.Π. 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και Δ.Π.Χ.Π. 7 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση αυτή στο Δ.Λ.Π. 
39 επιτρέπει σε μια εταιρεία την επαναταξινόμηση των μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινομηθεί από την εταιρεία στην 
κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της 
κατηγορίας της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Επίσης, 
η Τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε μια εταιρεία τη μεταφορά χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία δάνεια 
και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα 
πληρούσε τον ορισμό της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως 
διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να 
διατηρήσει αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η 
Τροποποίηση δεν επιτρέπει την επαναταξινόμηση στην κατηγορία εύλογης αξίας μέσω 
αποτελεσμάτων. Η Τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί επαναταξινόμηση.  
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Τον Μάιο του 2008 το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε μια σειρά τροποποιήσεων των Δ.Π.Χ.Π. με σκοπό την 
εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων.  Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Π. 5, «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 
Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες», εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Η Τροποποίηση αυτή 
διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής 
εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5, ακόμη 
και στην περίπτωση που η εταιρεία, μετά από πώληση, διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη 
θυγατρική. Η Τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή από την ημέρα πρώτης εφαρμογής του 
Δ.Π.Χ.Π. 5. Συνεπώς, οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες που έχουν ταξινομηθεί ως 
κατεχόμενες για πώληση από τη στιγμή εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 5, πρέπει να επανεκτιμηθούν. 
Πρόωρη εφαρμογή της Τροποποίησης είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής, θα 
πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε 
τον Ιανουάριο 2008) κατά την ημέρα εφαρμογής των τροποποιήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 5.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Π. 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
Τροποποίηση αυτή καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό 
στοιχείο των χρηματοοικονομικών εξόδων.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
Τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν 
ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, 
‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’, δεν κατατάσσονται αυτόματα ως 
βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον ισολογισμό. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και 
ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 8, «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων 
και λάθη», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία θεωρείται 
αναπόσπαστο κομμάτι ενός Δ.Π.Χ.Π., είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών 
πολιτικών.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 10, «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού», 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
Τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
δεν θεωρούνται υποχρεώσεις.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 16, «Ενσώματα πάγια», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  

- Αντικαθιστά τον όρο «Καθαρή τιμή πώλησης» με τον όρο «Εύλογη αξία μείον το κόστος 
πώλησης» αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια με το Δ.Π.Χ.Π. 
5 και το Δ.Λ.Π. 36. 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 
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- Τα ενσώματα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των 
δραστηριοτήτων προορίζονται για πώληση μετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, 
μεταφέρονται στο λογαριασμό των Αποθεμάτων κατά τη λήξη της περιόδου αυτής και 
κατατάσσονται στα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση. Οι εισπράξεις από την 
μεταγενέστερη πώληση εμφανίζονται ως έσοδα. Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το Δ.Λ.Π. 7, 
«Καταστάσεις ταμειακών ροών», όπου απαιτείται οι χρηματικές πληρωμές προκειμένου για 
την κατασκευή ή απόκτηση σχετικών παγίων να κατατάσσονται στην κατηγορία των 
Λειτουργικών Δραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 
εμφανίζονται και οι χρηματικές εισπράξεις από ενοίκια και μεταγενέστερες πωλήσεις 
σχετικών παγίων.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 18, «Έσοδα», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο ‘Άμεσα 
κόστη’ με τον όρο «Κόστος συναλλαγών» όπως ορίζεται στο Δ.Λ.Π. 39.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 19, «Παροχές σε εργαζομένους», εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Αναθεωρεί τον ορισμό του «Κόστους προϋπηρεσίας» προκειμένου να συμπεριλάβει μειώσεις 
παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους (‘αρνητικά 
κόστη προϋπηρεσίας’) και να αποκλείσει μειώσεις παροχών σχετικά με την υπηρεσία 
εργαζομένου σε μελλοντικές περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στα 
προγράμματα παροχών. Τροποποιήσεις στα προγράμματα παροχών οι οποίες έχουν σαν 
συνέπεια τη μείωση παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές 
περιόδους θεωρούνται περικοπές. Η Τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή – για αλλαγές 
σε παροχές που λαμβάνουν χώρα την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται νωρίτερη 
εφαρμογή. 

- Αναθεωρεί τον ορισμό της «Απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος»αποκλείοντας διαχειριστικά κόστη του προγράμματος εάν έχουν ήδη 
συμπεριληφθεί στις αναλογιστικές υποθέσεις βάσει των οποίων έγινε η επιμέτρηση των 
δεσμεύσεων καθορισμένων παροχών. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και 
ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της. 

- Αναθεωρεί τον ορισμό των ‘βραχυπρόθεσμων’ και ‘άλλων μακροπρόθεσμων’ παροχών σε 
εργαζομένους προκειμένου να επικεντρωθεί στο σημείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να 
διακανονιστεί. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερη 
εφαρμογή της. 

- Καταργεί την αναφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκειμένου να εναρμονιστεί με το 
Δ.Λ.Π. 37, ‘Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία’. 
Το Δ.Λ.Π. 37 δεν επιτρέπει την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η Τροποποίηση 
έχει αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της. 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

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

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 20, «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται με μηδενικό ή 
πολύ χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εμφάνισης 
τεκμαρτού επιτοκίου. Το τεκμαρτό επιτόκιο των επιχορηγούμενων δανείων θα είναι χαμηλότερο 
από το επιτόκιο της αγοράς, και συνεπώς θα εναρμονιστεί με το Δ.Λ.Π. 39. Η διαφορά μεταξύ 
του ποσού που εισπράττεται και του προεξοφλημένου ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση. 
Η Tροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή – για κρατικές επιχορηγήσεις που εισπράττονται την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της. Εντούτοις, το Δ.Π.Χ.Π. 
1, «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης» δεν έχει 
αναθεωρηθεί για τους καινούριους χρήστες των προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εμφάνιση 
τεκμαρτού επιτοκίου σε όλα τα σχετικά δάνεια που εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία της 
μετάβασης.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 23, «Κόστος Δανεισμού», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον 
ορισμό του «κόστους δανεισμού» προκειμένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του 
‘κόστους δανεισμού’ σε ένα – το έξοδο τόκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο πραγματικού 
επιτοκίου όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39. Η Tροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και 
ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 27, «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
Στην περίπτωση που η μητρική εταιρεία αποτιμά μια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 39 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της, ο χειρισμός αυτός εξακολουθεί και 
στην περίπτωση που μεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση. Η 
Τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή, από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 
5. Συνεπώς, όσες θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως κατεχόμενες προς πώληση από την 
ημερομηνία εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 5 θα χρειαστεί να επανεκτιμηθούν. Ενθαρρύνεται νωρίτερη 
εφαρμογή.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 28, «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  

- Στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 28), μόνο οι απαιτήσεις του 
Δ.Λ.Π. 28 αναφορικά με τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σημαντικών 
περιορισμών στην ικανότητα της συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην 
εταιρεία σε μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή αποπληρωμής δανείων έχουν εφαρμογή. Η 
Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ παρόλο που επιτρέπεται και η μελλοντική εφαρμογή. 
Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρμογής, η εταιρεία θα 
πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω Tροποποίηση καθώς και την Τροποποίηση 
της παραγράφου 3 του Δ.Π.Χ.Π. 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», της 
παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 31, «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και της παραγράφου 4 του 
Δ.Λ.Π. 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».Για σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου 
απομείωσης, η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα μοναδικό περιουσιακό 
στοιχείο – συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αναστροφής ζημιάς απομείωσης. Συνεπώς, 
σε περίπτωση απομείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανομή της απομείωσης στην υπεραξία 
η οποία εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης.  
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (συνέχεια) 

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

- Η ζημιά απομείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της επένδυσης 
στη συγγενή επιχείρηση αυξάνεται Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρμογής, η εταιρεία θα πρέπει 
ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παραπάνω Τροποποίηση καθώς και την Τροποποίηση της 
παραγράφου 3 του Δ.Π.Χ.Π. 7, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’, της 
παραγράφου 1 του Δ.Λ.Π. 31, ‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’ και της παραγράφου 4 του 
Δ.Λ.Π. 32, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 29, «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των 
εξαιρέσεων αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε ιστορικό 
κόστος π.χ. τα ενσώματα πάγια. Δεν αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις μετάβασης λόγω του ότι η 
Τροποποίηση είναι περισσότερο διευκρίνιση και όχι αλλαγή.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 31, «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες», εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση αυτή 
διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν μία κοινοπραξία αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 31), μόνο οι απαιτήσεις του 
Δ.Λ.Π. 31 σχετικά με την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του μέλους της κοινοπραξίας και της 
κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά με την περίληψη των οικονομικών πληροφοριών για τα 
στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 
Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρμογής, η εταιρεία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την 
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του Δ.Π.Χ.Π. 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», 
του Δ.Λ.Π. 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και της παραγράφου 4 του Δ.Λ.Π. 32, 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 34, «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση 
αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 
αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 33.  

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 36, «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
Τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της ‘εύλογης αξίας μείον το 
κόστος πώλησης’, απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης 
της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της ‘αξίας 
λόγω χρήσης’. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 38, «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία», εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  

- Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η 
εταιρεία αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαμβάνει τις υπηρεσίες. Η 
Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 
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- Καταργεί την αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη 
μέθοδο απόσβεσης άϋλων παγίων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
τον υπολογισμό λιγότερων σωρευμένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν με την 
εφαρμογή της σταθερής μεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μεθόδου απόσβεσης της 
μονάδας παραγωγής. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη 
εφαρμογή.Μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή 
έχει πραγματοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή 
των υπηρεσιών. 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39, «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
- Διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα – συγκεκριμένα, τα 

παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής 
αντιστάθμισης μετά την αρχική αναγνώρισή τους – δεν θεωρούνται επαναταξινομήσεις. 
Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να μεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην 
κατηγορία της ‘εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων’ μετά την αρχική αναγνώριση. Ομοίως, 
όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί επαναταξινόμηση ως 
αποτέλεσμα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής μίας ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με την 
παράγραφο 45 του Δ.Π.Χ.Π. 4, ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’, αυτό αποτελεί αλλαγή των 
περιστάσεων και όχι επαναταξινόμηση. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και 
ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 

- Καταργεί την αναφορά του Δ.Λ.Π. 39 στον όρο ‘τομέας’ κατά τον καθορισμό ενός εργαλείου 
ως μέσο λογιστικής αντιστάθμισης. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται 
η νωρίτερη εφαρμογή. 

- Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισμό ενός χρεωστικού τίτλου μετά την παύση 
λογιστικής αντιστάθμισης της εύλογης αξίας. Η Τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και 
ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 40, «Επενδύσεις σε Ακίνητα», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
- Αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16) όσον 

αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα να ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην 
περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό 
κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά αναμένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την 
ολοκλήρωσή του, το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιμετρηθεί στο κόστος έως τη 
στιγμή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του. Η Τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται η νωρίτερη 
εφαρμογή της. Μια εταιρεία επιτρέπεται να εφαρμόσει την σχετική Τροποποίηση 
οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες αξίες των υπό 
κατασκευή επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία εφαρμογής. 

- Αναθεωρεί τις συνθήκες εκούσιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής προκειμένου να υπάρξει 
συνέπεια με το Δ.Λ.Π. 8.  

- Διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό 
μίσθωση είναι ίση με την τελευταία αποτίμησή του προσαυξημένη κατά οποιοδήποτε 
αναγνωρισμένη υποχρέωση. 
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4. 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 που περιλαμβάνουν κυρίως προώθηση προϊόντων και εμπορευμάτων. 

- Μη κατανεμηθέντα 

Γεωγραφικός 

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.  

31 Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 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 την 31 Δεκεμβρίου 2007
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4. Αναφορά ανά τομέα (συνέχεια) 
 

31 Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 951.737.147 358.334.933 97.497.111 -                     1.407.569.192
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (171.357.720) (28.033.840) (7.882.266) -                     (207.273.825)
Πωλήσεις σε τρίτους 780.379.427 330.301.094 89.614.846 -                     1.200.295.367

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιά) (31.423.584) 7.256.163 3.237.660 -                     (20.929.762)
Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα -                  -                 -                 (36.074.066) (36.074.066)

Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεμένων επιχειρήσεων -                  -                 -                 628.702 628.702
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος (31.423.584) 7.256.163 3.237.660 (35.445.364) (56.375.126)
Φόρος εισοδήματος -                  -                 -                 8.728.296 8.728.296
Καθαρό κέρδος της χρήσης (31.423.584) 7.256.163 3.237.660 (26.717.069) (47.646.830)

31 Δεκεμβρίου 2008 Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεμηθέντα Σύνολο

Eνεργητικό 576.793.595 204.345.074 36.414.201 -                     817.552.871 

Σύνολο υποχρεώσεων 436.838.140 136.553.495 30.648.387 -                     604.040.022 

Επενδύσεις σε ενσώματα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 34.570.107 12.198.528 379.985 -                     47.148.620 

31 Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) Χαλκός Καλώδια Λοιπές 
Υπηρεσίες

Μη 
Κατανεμηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (17.177.211) (6.849.059) (207.232) -                     (24.233.502)
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (214.622) (459.378) (4.010) -                   (678.011)
Σύνολο αποσβέσεων (17.391.833) (7.308.437) (211.242) -                     (24.911.513)
Απομείωση απαιτήσεων (1.470.717) (1.667.060) -                 -                     (3.137.777)
Απομείωση αποθεμάτων (65.504.701) (13.127.390) -                 -                     (78.632.091)

Λοιπά στοιχεία ανά τομέα που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008

 

 
 
 

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς 
όρους και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στις συναλλαγές με τρίτους. 
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4. Αναφορά ανά τομέα (συνέχεια) 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Πωλήσεις σε τρίτους 2008 2007
Ελλάδα 274.789.326 306.862.082
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση 792.717.788 879.180.327
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 70.385.201 74.777.575
Ασία 40.079.304 75.266.713
Αμερική 14.299.117 23.616.325
Αφρική 7.406.653 9.698.096
Ωκεανία 617.978 215.451
Σύνολο 1.200.295.367 1.369.616.569

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007

Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων 1.114.474.210 1.214.506.483 624.589.533 696.423.220
Έσοδα από υπηρεσίες 23.373.363 25.888.385 1.188.942 963.754
Λοιπά 62.447.794 129.221.702 9.473.961 58.587.034
Σύνολο 1.200.295.367 1.369.616.569 635.252.436 755.974.008

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 

Σύνολο ενεργητικού 2008 2007
Ελλάδα 630.259.618 616.431.911
Εξωτερικό 187.293.253 324.645.778
Σύνολο 817.552.871 941.077.689

0,00

Επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα & ακίνητα πάγια 2008 2007

Ελλάδα 29.880.714 18.640.397
Εξωτερικό 17.267.906 16.854.834
Σύνολο 47.148.620 35.495.231

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
   της 31 Δεκεμβρίου 2008 

 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

- 32 - 
 

5. Αναταξινόμηση Κονδυλίων 

Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 της Εταιρείας και του Ομίλου, από το κονδύλι 
«Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων»  έχουν αφαιρεθεί ποσά Ευρώ 341.963 και Ευρώ 603.990 αντίστοιχα, που αφορούν   
αποσβέσεις  επιχορηγηθέντων παγίων.  
  

6. Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός 
 
Τα Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2008 και 2007 καθώς και οι μεταβολές τους εντός των χρήσεων 2008 και 2007 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
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 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 Δεκεμβρίου 2007 37.854.652 82.871.148 249.177.806 3.735.225 14.587.391 41.395.402 429.621.624

- - 0 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 Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 2007 37.854.652 57.834.807 172.300.988 981.133 3.086.459 41.395.402 313.453.440

- - - 0 -0 -

Κόστος ή τεκμαρτό κόστος -
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 37.854.652 82.871.148 249.177.806 3.735.225 14.587.391 41.395.402 429.621.624
Συναλλαγματικές διαφορές (150.331) (1.765.519) (3.215.336) (43.270) (354.331) (46.491) (5.575.279)
Προσθήκες 3.791.024 3.896.428 42.683.461 344.213 1.298.023 (5.156.369) 46.856.780
Πωλήσεις -                     -                      (300.387) (138.115) (49.160) (378.785) (866.447)
Καταστροφές/Διαγραφές/Κλοπές -                     (181.014) (1.816.527) (1.211) (539.621) (3.375) (2.541.748)
Αναπροσαρμογές -                     -                      96.299 -                      -                         -                             96.299
Απομείωση -                     -                      -                          -                      -                         (147.972) (147.972)
Εισφορά σε συνδεδεμένη εταιρεία (442.478) -                      -                          -                      -                         -                             (442.478)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 41.052.867 84.821.042 286.625.315 3.896.842 14.942.302 35.662.411 467.000.779

- - 0 0 - -

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 -                     (25.036.341) (76.876.818) (2.754.092) (11.500.932) -                             (116.168.184)
Συναλλαγματικές διαφορές -                     1.166.506 1.585.960 18.142 280.174 -                             3.050.782
Αποσβέσεις περιόδου -                     (3.715.327) (19.224.102) (303.825) (990.248) -                             (24.233.502)
Πωλήσεις -                     -                      205.529 125.140 30.029 -                             360.698
Καταστροφές -                     142.551 1.715.885 727 518.618 -                             2.377.781
Αναπροσαρμογές -                     -                      (96.049) -                      -                         -                             (96.049)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 -                     (27.442.611) (92.689.595) (2.913.909) (11.662.359) -                             (134.708.475)

- 0 -
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 37.854.652 57.834.807 172.300.988 981.133 3.086.459 41.395.402 313.453.440
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 41.052.867 57.378.431 193.935.720 982.933 3.279.942 35.662.411 332.292.304

-

-

-

-
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6. 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 2007 24.049.168 34.645.062 99.931.705 1.699.606 5.018.170 4.282.864 169.626.575
Προσθήκες 894.950 525.980 2.539.796 119.628 219.930 7.583.294 11.883.577
Πωλήσεις -                      -                       (323.478) (14.484) (13.962) (4.830) (356.755)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 24.944.118 35.171.042 102.148.022 1.804.750 5.224.137 11.861.328 181.153.398

- - - - - -

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 Δεκεμβρίου 2007 -                      (6.582.828) (29.760.111) (1.444.092) (4.513.336) -                          (42.300.367)

- - -0 -
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Δεκεμβρίου 2007 24.049.168 29.779.444 77.934.360 356.598 912.426 4.282.864 137.314.860
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 24.944.118 28.588.214 72.387.911 360.658 710.802 11.861.328 138.853.031

- - - - - -

Κόστος ή τεκμαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 24.944.118 35.171.042 102.148.022 1.804.750 5.224.137 11.861.328 181.153.398
Προσθήκες 1.627.303 1.099.208 12.635.186 67.285 533.470 3.753.154 19.715.606
Πωλήσεις -                      -                       -                      (57.049) (10.858) (378.785) (446.692)
Καταστροφές/Διαγραφές/Κλοπές -                      -                       -                      -                       (17.194) -                          (17.194)
Εισφορά σε συνδεδεμένη εταιρεία (442.478) -                       -                      -                       -                      -                          (442.478)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 26.128.943 36.270.250 114.783.208 1.814.986 5.729.556 15.235.697 199.962.640

- - 0 - - -

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 -                      (6.582.828) (29.760.111) (1.444.092) (4.513.336) -                          (42.300.367)
Αποσβέσεις περιόδου -                      (1.758.077) (8.541.097) (105.771) (350.001) -                          (10.754.946)
Πωλήσεις -                      -                       -                      57.049 8.914 -                          65.963
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 -                      (8.340.905) (38.301.209) (1.492.814) (4.854.423) -                          (52.989.350)

- 0 - -
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Δεκεμβρίου 2008 24.944.118 28.588.214 72.387.911 360.658 710.802 11.861.328 138.853.031
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 26.128.943 27.929.346 76.482.000 322.172 875.133 15.235.697 146.973.289

-

-

-

-

-

 
 
 

Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης 
Βοιωτίας Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, η  εταιρεία  ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε. (φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης 
Βοιωτίας), απέκτησε συνολική έκταση 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις 
κοινόχρηστες ανάγκες των εταιρειών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εκτάσεις 
προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των 
ανωτέρω, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. παραχώρησε γη, εκτάσεως 70.780,44 τ.μ. και αξίας Ευρώ 442.478, η 
οποία έχει καταχωρηθεί ως μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε., δεδομένου 
ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο 
φορέας αποχαρακτηρισθεί. Ανάλογος υπήρξε και ο χειρισμός από τη θυγατρική εταιρία Ελληνικά 
Καλώδια Α.Ε. (βλ. Σημείωση Νο 8). 
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7. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 και 
2007 αναλύονται ως ακολούθως: 
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Σήματα και 

άδειες Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

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
Διαγραφές -                   (100) -                 (100)
Μεταφορά από γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό 93.478 88.209 -                 181.687

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 1.455.696 7.109.961 59.028 8.624.685
- -

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)
Διαγραφές -                   100 -                 100

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 2007 607.013 928.873 5.679 1.541.565

0
Κόστος ή τεκμαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.455.696 7.109.961 59.028 8.624.685
Συναλλαγματικές διαφορές -                   (117.003) -                 (117.003)
Προσθήκες 96.409 180.831 14.600 291.840
Διαγραφές -                   (9.719) -                 (9.719)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 1.552.105 7.164.069 73.628 8.789.802

-
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 (848.683) (6.181.088) (53.349) (7.083.120)
Συναλλαγματικές διαφορές -                   88.907 - 88.907
Αποσβέσεις περιόδου (204.731) (470.359) (2.920) (678.010)
Διαγραφές -                   9.719 -                 9.719
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 (1.053.414) (6.552.821) (56.269) (7.662.504)

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 607.013 928.873 5.679 1.541.565
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 498.691 611.248 17.359 1.127.298

-

-

-
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Λογισμικό

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 3.051.868
Προσθήκες 162.512

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 3.214.380

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (2.634.725)
Αποσβέσεις περιόδου (207.712)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 (2.842.437)

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2007 417.143
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 371.943

Κόστος ή τεκμαρτό κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 3.214.380
Προσθήκες 51.636
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 3.266.015

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 (2.842.437)
Αποσβέσεις περιόδου (208.162)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 (3.050.598)

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2008 371.943
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 215.417  
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα αφορούν οικόπεδα της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 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 Διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω αξίες προσεγγίζουν τις τρέχουσες 
αξίες των ακινήτων αυτών. 

Κόστος ή εύλογη αξία
(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007
Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2.471.230 2.168.074
Προσθήκες -                      303.156
Πωλήσεις (79.780) -                 
Εισφορά σε συνδεμένη εταιρία (238.886) -                 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2.152.565 2.471.230

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης 
Βοιωτίας Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, η  εταιρεία  ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε.(φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης 
Βοιωτίας), απέκτησε συνολική έκταση 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις 
κοινόχρηστες ανάγκες των εταιρειών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εκτάσεις 
προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των 
παραπάνω, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., παραχώρησε γη, εκτάσεως 50.826 τ.μ. και αξίας 
238.885,51 ευρώ, η οποία έχει καταχωρηθεί ως μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι της 
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε., δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται 
στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί. Η  έκταση που εισφέρθηκε από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ έχει προέλθει από επενδύσεις σε ακίνητα. 

 
 

9. Συμμετοχές 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες -                     -                     107.415.689 90.699.491

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες 6.881.712 7.470.710 4.559.245 4.559.245
6.881.712 7.470.710 111.974.934 95.258.736

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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9. Συμμετοχές (συνέχεια) 

Οι Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Αξία Κτήσης 
έναρξης Προσθήκες Πωλήσεις Οφειλόμενες 

Δόσεις Απομειώσεις Αξία κτήσης 
λήξης

Άμεσο 
Ποσοστό 

Συμμετοχής

Έμμεσο 
Ποσοστό

Άμεσο & Έμμεσο 
Ποσοστό 

Συμμετοχής
2007

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. Ελλάδα 21.728.188 -              -           -                 -                 21.728.188 45,66% 33,06% 78,72%
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 140.880 -              -           -                 -                 140.880 29,56% 23,27% 52,83%
ΑΚΡΟ ΑΕΒΕ Ελλάδα 7.707 178.226 -           (86.688) -                 99.245 95,74% 0,00% 95,74%
Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. Ελλάδα 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%
COPPERPROM ΕΠΕ Ελλάδα 7.200 -              -           -                 -                 7.200 40,00% 31,49% 71,49%
GENECOS SA Γαλλία 54.980 -              -           -                 -                 54.980 25,00% 47,23% 72,23%
ΣΥΛΛΑΝ Α.Ε. Ελλάδα 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 Ελλάδα 123.568 -              -           -                 -                 123.568 100,00% 0,00% 100,00%

90.607.953 178.226 -           (86.688) -                90.699.491
-9.516.973 24.606 9.670.592 - - 91.538

2008
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. Ελλάδα 21.728.188 -              -           -                 -                 21.728.188 45,66% 33,06% 78,72%
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 140.880 -              -           -                 -                 140.880 29,56% 23,27% 52,83%
ΑΚΡΟ ΑΕΒΕ Ελλάδα 99.245 -              -           86.688 (185.933) -                  95,74% 0,00% 95,74%
Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. Ελλάδα 59.997 3 (60.000) -                 -                 -                  0,00% 0,00% 0,00%
SOFIA MED SA Βουλγαρία 52.229.065 16.999.008 -           -                 -                 69.228.073 100,00% 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%
COPPERPROM ΕΠΕ Ελλάδα 7.200 -              -           -                 -                 7.200 40,00% 31,49% 71,49%
GENECOS SA Γαλλία 54.980 -              -           -                 -                 54.980 25,00% 47,23% 72,23%
ΣΥΛΛΑΝ Α.Ε. Ελλάδα 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 Ελλάδα 123.568 -              -           -                 (123.568) -                  100,00% 0,00% 100,00%

90.699.491 16.999.011 (60.000) 86.688 (309.501) 107.415.689  

Στις 16 Μαίου 2008 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% 
θυγατρικής της στη Βουλγαρία SOFIA MED SA, καταβάλλοντας ποσό Ευρώ 17 εκατ. και 
αναλαμβάνοντας το σύνολο των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι (223.736) 
νέων μετοχών που εκδόθηκαν. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της SOFIA MED 
χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.  

Τον Ιούλιο του 2008 η μητρική Εταιρεία πούλησε την κατά 100% θυγατρική της Ε.ΒΙ.ΤΕ Α.Ε. και η 
αξία πώλησης ανήλθε στα Ευρώ 60 χιλ.. Η κίνηση αυτή δεν είχε επίπτωση στα αποτελέσματα της 
μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου λόγω μη σημαντικότητας των οικονομικών της στοιχείων. Για το 
λόγο αυτό η εταιρεία Ε.ΒΙ.ΤΕ. Α.Ε. δεν ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα 
χρήση ενώ είχε  ενσωματωθεί την προηγούμενη χρήση. 

Οι Συμμετοχές σε Συνδεμένες Εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό συμμετοχής 
(άμεσο & έμμεσο) 2008 2007 2008 2007

ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Ελλάδα 33,33% 214.059 214.005 266.627 266.627
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε Ελλάδα 30,90% 613.548 603.385 381.604 381.604
S.C. STEELMET ROMANIA S.A Ρουμανία 40,00% 1.727.683 1.560.276 729.237 729.237
TEPRO METALL AG Γερμανία 43,53% 3.963.686 4.125.661 2.873.392 2.873.392
ENERGY SOLUTIONS SA Βουλγαρία 38,60% 225.878 267.420 299.985 299.985
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάδα 26,67% 30.640 34.283 8.400 8.400
Ε.Δ.Ε. Α.Ε. Ελλάδα 78,71% 106.218 106.241 -               -               
DE LAIRE LIMITED Κύπρος 78,71% -               559.439 -               -               

6.881.712 7.470.710 4.559.245 4.559.245

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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9. Συμμετοχές (συνέχεια) 

Μια ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών στοιχείων των συνδεμένων εταιρειών αυτών έχει 
ως εξής :  

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα (Κύκλος 

εργασιών)
Κέρδη (ζημιές) 
μετά φόρων

Ποσοστό 
συμμετοχής

2007

ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Ελλάδα 669.653 27.631 -                       10.022 33,33%

ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε Ελλάδα 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 Ελλάδα 644.919 516.374 4.383.790 58.203 26,67%

60.260.033 43.465.046 164.234.693 543.189

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα (Κύκλος 

εργασιών)
Κέρδη (ζημιές) 
μετά φόρων

Ποσοστό 
συμμετοχής

2008
ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Ελλάδα 664.534 22.351 -                       161 33,33%
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε Ελλάδα 2.656.196 670.603 1.906.335 32.892 30,90%
S.C. STEELMET ROMANIA S.A Ρουμανία 11.941.465 7.689.293 34.089.187 820.801 40,00%
TEPRO METALL AG Γερμανία 35.992.768 26.887.126 117.587.403 (372.100) 43,53%
ENERGY SOLUTIONS SA Βουλγαρία 5.049.632 4.464.456 12.377.820 (107.408) 38,60%
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάδα 563.528 483.592 4.782.441 36.883 26,67%

56.868.123 40.217.420 170.743.185 411.230  

Οι εταιρείες ELECTRIC CABLE AGENCIES και E.Δ.Ε. Α.Ε. ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της 
καθαρής θέσης αντί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, όπως και την προηγούμενη χρήση, λόγω μη 
σημαντικότητας των σχετικών κονδυλίων.  

Η εταιρία DE LAIRE L.T.D. ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χρήση 2008 με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης, ενώ μέχρι τώρα ενοποιούταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αλλαγή μεθόδου 
ενοποίησης οφείλεται στην σημαντικότητα των σχετικών κονδυλίων της τρέχουσας χρήσης.  

Η Διοίκηση του Ομίλου προέβει σε αξιολόγηση των συμμετοχών της εξαιτίας της γενικότερης 
οικονομικής κρίσης και μείωσης της αξίας ορισμένων συμμετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Από την αξιολόγηση αυτή έχοντας ως κύριο στοιχείο την σημαντικότητα της επίπτωσης στα 
αποτελέσματα, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στην εξέταση τυχόν απομείωσης της 
συμμετοχής της στα Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.. Η αξία χρήσης της συγκεκριμένης επένδυσης έγινε με 
βάση τις εξής παραδοχές : 

• Οι μελλοντικές ροές υπολογίστηκαν με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της θυγατρικής για 
την επόμενη πενταετία. 

• Το επιτόκιο προεξόφλησης των ταμειακών ροών κυμάνθηκε περίπου στο 10% . 

• Ανάπτυξη στο διηνεκές 1%. 
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10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  
 
Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:  

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Μη εισηγμένοι τίτλοι
- Συμμετοχικοί τίτλοι εσωτερικού 1.461.296 993.296 1.131.460 756.460
- Συμμετοχικοί τίτλοι εξωτερικού 212.016 212.016 212.016 212.016
Λοιπά 5.869 5.869 5.869 5.869

1.679.181 1.211.181 1.349.345 974.345

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
Κατά την συνεδρίαση της 29 Ιανουαρίου 2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε., στην οποία η ΧΑΛΚΟΡ συμμετέχει με ποσοστό 5%, 
πιστοποιήθηκε  η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνολικού ύψους Ευρώ 7.500.000, η 
οποία είχε αποφασιστεί με την από 17 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων.  Η αναλογία της Εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου  ανήλθε σε Ευρώ 
375.000.  

Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση περιλαμβάνουν συμμετοχές σε μη 
εισηγμένες εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού και αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους. 
 

11. 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) 2008 2007 2008 2007

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 3.770.095 3.085.140 -                           -                      

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (17.802.086) (25.934.834) (14.321.839) (20.770.937)

Καθαρό ποσό (14.031.991) (22.849.694) (14.321.839) (20.770.937)

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Υπόλοιπο αρχής χρήσης (22.849.694) (24.016.027) (20.770.937) (22.647.392)
Συναλλαγματικές διαφορές (162.119) (107.833) -                           -                      
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσμάτων 11.281.917 (1.536.926) 8.814.436 (682.582)
Φόρος που (χρεώθηκε )/ πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια (2.302.095) 2.811.092 (2.365.338) 2.559.036
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (14.031.991) (22.849.694) (14.321.839) (20.770.937)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Η κίνηση των προσωρινών φορολογικών διαφορών έχει ως εξής: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Διαφορά 
αποσβέσεων

Διαφορά 
προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιμα 
άυλα στοιχεία

Αλλαγή 
φορολογικού 
συντελεστή

Μελλοντική ωφέλεια 
επί αντιλογισθείσας 
αναπροσαρμογής 

ακινήτων

Αναγνώριση 
φορολογικών 

ζημιών
Λοιπά Σύνολο

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 1/1/2007 (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)
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσμάτων χρήσεως 91.600 757.151 (295.664) 4.274.407 -                            5.251.737 343.924 10.423.155
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων -                    -                 -                        -                   -                            -                      (2.290.407) (2.290.407)
Υπόλοιπο 31/12/2008 (30.807.465) 1.118.509 (117.073) 4.274.407 -                           5.251.737 2.477.799 (17.802.086)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Διαφορά 
αποσβέσεων

Διαφορά 
προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιμα 
άυλα στοιχεία

Αλλαγή 
φορολογικού 
συντελεστή

Μελλοντική ωφέλεια 
επί αντιλογισθείσας 
αναπροσαρμογής 

ακινήτων

Αναγνώριση 
φορολογικών 

ζημιών
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2007 1.533.436 527.355 1.568 (78.553) 1.584.354 -                      (361.428) 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 (78.553) 1.252.521 -                      110.299 3.085.140
Συναλλαγματικές διαφορές (162.119) -                 - -                   -                            -                      -                (162.119)
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσμάτων χρήσεως 540.670 (59.349) (295) -                   (52.392) 417.558 12.570 858.762
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων -                    -                 -                        -                   -                            -                      (11.688) (11.688)
Υπόλοιπο 31/12/2008 1.709.182 409.817 783 (78.553) 1.200.129 417.558 111.181 3.770.095

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαφορά 
αποσβέσεων

Διαφορά 
προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιμα 
άυλα στοιχεία

Αλλαγή 
φορολογικού 
συντελεστή

Μελλοντική ωφέλεια 
επί αντιλογισθείσας 
αναπροσαρμογής 

ακινήτων

Αναγνώριση 
φορολογικών 

ζημιών
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2007 (25.379.441) (8.720) 370.432 -                  -                           -                      2.370.338 (22.647.391)
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσμάτων χρήσεως (243.942) (77.442) (262.786) -                   -                            -                      (98.414) (682.583)
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων -                    -                 -                        -                   -                            -                      2.559.037 2.559.037
Υπόλοιπο 31/12/2007 (25.623.383) (86.162) 107.647 -                  -                           -                      4.830.961 (20.770.937)
(Χρέωση) / πίστωση αποτελεσμάτων χρήσεως 294.882 436.734 (250.810) 3.272.466 -                            5.251.737 (190.573) 8.814.436
(Χρέωση) / πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων -                    -                 -                        -                   -                            -                      (2.365.338) (2.365.338)
Υπόλοιπο 31/12/2008 (25.328.501) 350.572 (143.163) 3.272.466 -                           5.251.737 2.275.051 (14.321.839)  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2008, η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. είχε 
πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους Ευρώ 8,2 εκατ. περίπου, υπαγόμενες στον αναπτυξιακό νόμο 
2601/1998.  Βάσει αυτού, η Εταιρεία δικαιούται να σχηματίσει από τα λογιστικά κέρδη των 
επομένων χρήσεων αφορολόγητο αποθεματικό ίσο με το 70% των ανωτέρω επενδύσεων. Το 
δικαίωμα αυτό εκπνέει μεταξύ των χρήσεων 2012 και 2014.  Η αναλογούσα μελλοντική φορολογική 
ωφέλεια δεν έχει λογιστεί στις Οικονομικές Καταστάσεις, λόγω αβεβαιότητας επάρκειας των 
απαιτούμενων λογιστικών κερδών. Ο τρέχων φόρος της χρήσης έχει μειωθεί λόγω αφορολόγητης 
έκπτωσης ποσού Ευρώ 1.900 χιλ. η οποία λογιστικά θα απεικονισθεί στα αποθεματικά με την 
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (2007: Ευρώ 1.900 χιλ.). 
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12. Αποθέματα 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

2008 2007 2008 2007
Εμπορεύματα                                                   20.163.217 22.551.317 4.599.589 5.328.952
Προιόντα έτοιμα 76.899.181 78.784.097 34.789.404 37.808.048
Ημιτελή 43.400.327 45.391.016 32.508.635 26.451.798
Υποπροϊόντα & υπολείματα         1.160.991 1.965.699 609.731 428.213
Παραγωγή σε εξέλιξη                                           25.982.094 40.920.255 2.105.086 6.333.588
Α' & Β' ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας   120.993.676 102.324.267 65.877.952 38.361.829
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 2.293.185 1.551.821 31.180 332.042
Σύνολο 290.892.671 293.488.472 140.521.576 115.044.470

Μείον: Υποτίμηση αποθεμάτων (78.632.091) (10.330.698) (44.186.760) (6.507.079)

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 212.260.580 283.157.775 96.334.817 108.537.391

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η αξίας της υποτίμησης των αποθεμάτων έχει καταχωρηθεί στην «Κατάσταση αποτελεσμάτων» και 
συγκεκριμένα τη γραμμή «Κόστος Πωληθέντων».  

 
13. Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Πελάτες 121.249.995 196.495.771 31.589.041 74.259.050
Μείον: Προβλέψεις επισφάλειας (3.137.777) (3.208.400) (1.185.640) (1.150.114)
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 118.112.219 193.287.370 30.403.401 73.108.936

Λοιπές προκαταβολές 853.530 1.009.672 535.928 707.841
Γραμμάτια-επιταγές εισπρακτέες & σφραγισμένες 11.825.150 19.080.965 1.375.710 1.544.942
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 20.406.362 25.316.573 23.460.830 34.233.480
Απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 232.250 37.500 325.250 130.500
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 16.443.299 27.074.294 10.645.710 15.660.512
Λοιποί χρεώστες 17.525.204 18.350.122 14.209.295 10.273.880
Σύνολο 185.398.014 284.156.495 80.956.124 135.660.091

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 1.573.872 782.348 972.049 425.766 
Σύνολο 1.578.706 787.182 976.883 430.600

0 0 0

Σύνολο απαιτήσεων 186.976.720 284.943.677 81.933.007 136.090.692

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

0

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηματίζεται επί συγκεκριμένων υπολοίπων πελατών τα οποία η 
Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξη τους μείον την αναμενόμενη 
αποζημίωση από τις ασφαλιστικές. 

Τη χρήση 2007 δεν προέκυψαν προϋποθέσεις απομείωσης απαιτήσεων πελατών ενώ κατά την 
τρέχουσα χρήση διενεργήθηκε απομείωση απαιτήσεων ποσού Ευρώ 35.526 στην Εταιρεία και Ευρώ 
70.623 στον Όμιλο.  
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-

-

-

-

-

 
14. Παράγωγα 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps) - 437.993 - 307.208
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 39.130 - 39.130 -
Σύνολο 39.130 437.993 39.130 307.208

- - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps) 141.137 - 96.722 -
Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (foreign exchange swaps) 519.120 893.949 - -
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 10.733.576 805.297 9.440.821 565.410
Σύνολο 11.393.833 1.699.246 9.537.543 565.410

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

- - -
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interst rate swaps) 994 - 994 -
Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (foreign exchange swaps) - 295.320 - -
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 7.015.218 6.791.555 5.015.409 5.388.022
Σύνολο 7.016.212 7.086.875 5.016.403 5.388.022

- - -

Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελεσμάτα ως έσοδο ή (έξοδο) 55.813.138 9.023.089 45.206.032 12.468.517
- - -

Λεπτομέρειες συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)

Ονομαστική αξία 18.750.000 68.700.000 12.500.000 53.200.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
15. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών  
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 1.655.935 2.952.781 28.433 65.241
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 57.315.286 38.644.718 40.738.755 24.003.654
Σύνολο 58.971.221 41.597.499 - 40.767.188 24.068.894

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι  τραπεζικές καταθέσεις τοκίζονται με μεταβλητά επιτόκια βάσει των ισχυόντων επιτοκίων της 
διατραπεζικής αγοράς. 
 
16. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 38.486.258 (2007: Ευρώ 38.486.258) 
διαιρούμενο σε 101.279.627 (2007: 101.279.627) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 
0,38 έκαστη.
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17. Αποθεματικά 

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Τακτικό 

αποθεματικό
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Συναλλαγματικές 
διαφορές ενοποίησης 
ξένων θυγατρικών Σύνολο

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 70.087.307
Συναλλαγματικές διαφορές -               -                  -               -                  -                  -              (2.619.826) (2.619.826)
Διανομή 943.347 -                  2.111.746 5.026.005 492.624 8.573.723 -                             8.573.723
Ανακατανομές (37) 430 -               (63.231) (565) (63.403) -                             (63.403)
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης -               (9.520.132) -               -                  -                  (9.520.132) -                             (9.520.132)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 8.337.816 (4.169.513) 4.450.525 61.705.171 (3.148.087) 67.175.911 (718.243) 66.457.668

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 8.337.816 (4.169.513) 4.450.525 61.705.171 (3.148.087) 67.175.911 -718.243 66.457.668
Συναλλαγματικές διαφορές -               -                  -               -                  -                  -              (3.488.024) (3.488.024)
Διανομή 784.028 -                  710.855 2.614.118 5.433 4.114.434 -                             4.114.434
Κεφαλαιοποίηση -               -                  (935.100) -                  (935.100) -                             (935.100)
Ανακατανομές -               -                  718.211 -                  (718.211) -              -                             -              
Μεταφορά Ειδικού φορολογημένου Αποθεματικού -               -                  (440.857) -                  -                  (440.857) -                             (440.857)
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης -               8.404.870 -               -                  -                  8.404.870 -                             8.404.870
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 9.121.844 4.235.357 5.438.733 63.384.188 (3.860.865) 78.319.258 (4.206.267) 74.112.991  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
Τακτικό 

αποθεματικο
Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 7.357.335 4.001.299 2.338.779 56.735.416 (3.874.856) 66.557.974
Διανομή 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 Δεκεμβρίου 2007 8.070.567 (3.675.809) 4.450.525 59.454.962 (3.874.856) 64.425.389

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 8.070.567 (3.675.809) 4.450.525 59.454.962 (3.874.856) 64.425.389
Διανομή 486.063 -                    -                 1.118.628 -                    1.604.691
Μεταφορά Ειδικού φορολογημένου Αποθεματικού -             -                (440.857) -                   -                  (440.857)
Αποτέλεσμα αντιστάθμισης -                 7.096.012 -                 -                    -                    7.096.012
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 8.556.630 3.420.203 4.009.668 60.573.590 (3.874.856) 72.685.235  

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, 
να σχηματίσουν το 5% σε τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του 
καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Η διανομή του Τακτικού Αποθεματικού απαγορεύεται. 
Στη παρούσα χρήση δεν θα σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό λόγω εμφάνισης ζημιών. 

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. 

Μερίσματα 

Δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15 Ιουνίου 2008 
εγκρίθηκε προς διανομή μέρισμα συνολικού ύψους Ευρώ 6.076.778 ήτοι Ευρώ 0,06 ανά μετοχή.  
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18. Δάνεια και Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 34.722.614 60.122.901 -                        799.998
Ομολογιακά δάνεια 222.404.967 261.000.000 171.000.000 186.000.000
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 257.127.581 321.122.901 171.000.000 186.799.998

0 0 -
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός 225.437.158 219.240.888 70.658.501 59.882.329
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 225.437.158 219.240.888 70.658.501 59.882.329

0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο δανείων 482.564.740 540.363.789 241.658.501 246.682.327

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Από 1 μέχρι  2 έτη 96.687.500 164.404.167 67.000.000 124.050.000
Από 2 μέχρι 5 έτη 160.440.081 150.218.734 104.000.000 62.749.998
Πάνω από 5 έτη -                        6.500.000 -                        -                        

257.127.581 321.122.901 171.000.000 186.799.998

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Κατά την χρήση 2008 η Εταιρεία προχώρησε στην σύναψη Ομολογιακών δανείων από ομάδα 
τραπεζών ύψους Ευρώ 55.000.000 κυρίως για την εξυπηρέτηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Κατά 
την ίδια περίοδο η Εταιρεία αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους Ευρώ 60.023.826 
(μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου ορίζοντα).  

Σε επίπεδο Ομίλου κατά την χρήση 2008 τα αντληθέντα δανειακά κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 
62.709.820 ενώ αποπληρώθηκαν Ευρώ 120.508.870. Τα αντίστοιχα ποσά για την χρήση 2007 ήταν 
Ευρώ 178.198.179 και Ευρώ 140.545.995.  

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.  

 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν:

2008 2007 2008 2007
Μέσο επιτόκιο δανεισμού 5,04% 5,22% 4,71% 5,04%

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
Οι Χρηματοδοτικές Μισθώσεις πληρώνονται ως εξής : 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 
ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος 6.069 7.998 -                      -                      
Από 1 έως 5 έτη -                      9.929 -                      -                      
Σύνολο 6.069 17.927 -                     -                     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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19. 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 αποζημίωση. 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Μη χρηματοδοτούμενες συνταξιοδοτικές παροχές 4.819.750 4.581.733 2.615.178 2.559.886

- - - -
- -0 -

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 5.044.690 5.020.822 2.723.929 2.786.413
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (228.507) (439.089) (108.751) (226.527)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας 3.567 -                        -                        -                        
Υποχρέωση στον Ισολογισμό 4.819.750 4.581.733 2.615.178 2.559.886

- -0 -

Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 4.581.733 4.268.834 2.559.886 2.453.805
Παροχές που πληρώθηκαν (1.331.689) (1.057.524) (970.812) (754.077)
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 1.569.705 1.370.422 1.026.104 860.158
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 4.819.750 4.581.733 2.615.178 2.559.886

- - - -
Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 461.686 464.596 220.096 228.446
Τόκος στην υποχρέωση 223.929 189.371 127.087 109.195
Κόστος επιπλέον παροχών 880.267 704.978 678.921 517.802
Απόσβεση αναλογιστικής ζημιάς 3.823 11.477 -                        4.715
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 1.569.705 1.370.422 1.026.104 860.158

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

2008 2007 2008 2007
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,50% 4,80% 5,50% 4,80%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνέχεια) 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει Δικαιώματα Προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών σε ορισμένα 
διευθυντικά στελέχη της. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση της 20 Ιουνίου 2002 αποφάσισε την 
χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης για την απόκτηση μέχρι 1.225.000 μετοχών που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 1,21% του υφιστάμενου αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Τα Δικαιώματα 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 Δικαιώματα 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 
Δ.Π.Χ.Π. 2 και δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα Δικαιώματα Προαίρεσης παραχωρήθηκαν πριν τις 7 
Νοεμβρίου 2002 η Εταιρεία δεν εφάρμοσε τις πρόνοιες του συγκεκριμένου Προτύπου με εξαίρεση τις 
γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 2. 

          Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης. 

Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. έχει θεσπίσει αντίστοιχα Δικαιώματα 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) Δικαιούχοι του Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εργαζόμενοι στην εταιρεία ή σε συνδεμένες με την εταιρεία επιχειρήσεις. 

         β) Τιμή εξάσκησης των Δικαιωμάτων 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 Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Τα Δικαιώματα 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, δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης. 

20. Επιχορηγήσεις  

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 1.921.860 2.525.850 1.265.236 1.607.200
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (368.326) (603.990) (205.887) (341.963)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.553.534 1.921.860 1.059.349 1.265.236

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Η απόσβεση των επιχορηγήσεων που αντιστοιχεί σε αποσβέσεις παγίων καταχωρείται στη γραμμή 
«Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης 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 2008 ο Όμιλος δεν έλαβε 
νέες επιχορηγήσεις. 
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21. Προβλέψεις 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζημειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 5.430.729 -                             192.103 5.622.832
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 274.500 -                             369.992 644.492
31 Δεκεμβρίου 2007 5.705.229 -                            562.095 6.267.324
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 268.459 -                             369.992 638.451
Αναδιάρθρωση (5.973.688) -                             - (5.973.688)
31 Δεκεμβρίου 2008 - -                            932.087 932.087

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζημειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 5.430.729 -                             -                 5.430.729
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 274.500 -                             250.000 524.500
31 Δεκεμβρίου 2007 5.705.229 -                            250.000 5.955.229
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 268.459 -                             250.000 518.459
Αναδιάρθρωση (5.973.688) -                             - (5.973.688)
31 Δεκεμβρίου 2008 - -                            500.000 500.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ )
Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις
Αποζημειώσεις σε 

πελάτες
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 -                                  337.275 2.291.704 2.628.979
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -                                  (337.275) (1.684.254) (2.021.529)
31 Δεκεμβρίου 2007 -                                 -                            607.450 607.450
Αναδιάρθρωση 5.973.688 -                             - 5.973.688
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -                                  -                             (500.000) (500.000)
31 Δεκεμβρίου 2008 5.973.688 -                            107.450 6.081.139  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
   της 31 Δεκεμβρίου 2008 

 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

- 48 - 
 

 
21. Προβλέψεις (συνέχεια) 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία πραγματοποίησε επιπλέον προβλέψεις ύψους 
Ευρώ 268.459 (2007: Ευρώ 274.500) ως συμπληρωματική πρόβλεψη των αναλογούντων τόκων για 
το πρόστιμο που της έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με 
γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της Εταιρίας η απόφαση θα εκδοθεί εντός της χρήσης 2009 
και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αναδιάρθωση της πρόβλεψης σωρευτικού ποσού Ευρώ 
5.973.688 από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Τη χρήση 2008 η Εταιρεία και ο Όμιλος σχημάτισαν πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
η οποία ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 250.000 και Ευρώ 369.992 αντίστοιχα.  

H μείωση των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων οφείλεται σε χρησιμοποιημένες προβλέψεις για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

 
 
22. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Προμηθευτές 42.953.900 38.686.465 24.060.302 8.913.545
Επιταγές πληρωτέες           51.375 23.825 -                           -                           
Προκαταβολές πελατών                                          4.821.878 4.258.348 4.044.104 4.048.244
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.304.988 2.211.108 1.285.748 1.253.533
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη 14.022.600 20.088.698 2.669.805 5.086.377
Μερίσματα πληρωτέα 34.778 56.750 20.335 38.661
Αναλογία τρίτων στα μερίσματα πληρωτέα 9.408 -                           -                           -                           
Πιστωτές διάφοροι 4.636.661 5.530.287 1.325.590 1.063.454
Εσοδα επόμενων χρήσεων                                        5.117 7.027 -                           -                           
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 5.396.854 7.031.456 3.005.676 4.230.148
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού                      2.477.971 2.816.791 1.193.551 1.919.468
Σύνολο 76.715.531 80.710.756 37.605.113 26.553.429

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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23. Έξοδα 
 
Μια ανάλυση των εξόδων κατά φύση και λογαριασμό έχει ως εξής : 
 
ΟΜΙΛΟΣ
2007

(Ποσά σε Ευρώ)
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)

- - -
2008

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζόμενους (50.607.569) (7.860.154) (12.243.408) (70.711.130)
Αποσβέσεις (23.063.995) (291.879) (1.149.280) (24.505.155)
Λοιπά έξοδα (1.106.738.367) (8.929.082) (10.645.380) (1.126.312.829)
Σύνολο (1.180.409.931) (17.081.115) (24.038.068) (1.221.529.114)

- - -

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007

(Ποσά σε Ευρώ)
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)

- - -
2008

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζόμενους (23.033.070) (3.584.644) (5.653.176) (32.270.890)
Αποσβέσεις (10.399.562) (209.755) (353.792) (10.963.108)
Λοιπά έξοδα (594.577.341) (4.189.147) (6.673.091) (605.439.579)
Σύνολο (628.009.972) (7.983.546) (12.680.058) (648.673.577)  
 
Το σημαντικότερο κονδύλι που περιλαμβάνεται στα «Λοιπά Έξοδα» αφορά το κόστος πωληθέντων 
του Ομίλου και της Εταιρείας κατά περίπτωση. 
 
Το κόστος των παροχών σε εργαζομένους αναλύεται ως εξής :  

(Ποσά σε Ευρώ ) 2008 2007 2008 2007
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 55.548.471 50.808.986 24.951.123 23.974.702
Έξοδα προγραμμάτων εισφορών 13.463.707 12.866.610 6.293.663 5.891.803
Υποχρέωση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 1.569.705 1.370.422 1.026.104 860.158
Λοιπές παροχές 129.247 2.815.303 -                        1.350.000
Σύνολο 70.711.130 67.861.322 32.270.890 32.076.663

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Ο αριθμός προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρεία: 742 (2007 : 769) και 
για τον Όμιλο : 2.424 (2007: 2.386).                   
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
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24. Χρηματοοικονομικά έξοδα – έσοδα  
 

(Ποσά σε Ευρώ ) 2008 2007 2008 2007
Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι 627.990 956.823 272.022 374.296
Σύνολο Εσόδων 627.990 956.823 272.022 374.296

Έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (36.490.134) (31.528.204) (16.625.425) (13.752.067)
Απομείωση συμμετοχών (309.501) -                      (309.501) -                      
Σύνολο Εξόδων (36.799.635) (31.528.204) (16.934.926) (13.752.067)

Χρηματοοικονομικό έξοδα (36.171.645) (30.571.381) (16.662.904) (13.377.770)

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
 Ό Όμιλος τη χρήση 2008 αναγνώρισε απομείωση συμμετοχής του στις θυγατρικές εταιρείες ΑΚΡΟ 
Α.Ε.Β.Ε και ΧΑΜΠΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. Aντιπροσωπείαι συνολικού ύψους Ευρώ 309.501 (Σημείωση 9 
Οικονομικών Καταστάσεων). 
 
 
25. 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 80% 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 τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους ο φορολογικός συντελεστής για τη μητρική 
εταιρεία ανέρχεται σε  25% για τις χρήσεις από το 2007 έως και το 2009, ενώ από το έτος 2010 
σύμφωνα με το Ν.3697/2008 θα μειώνεται σταδιακά κατά 1% έως ότου καταλήξει σε 20% το 2014. 
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25. Φόρος εισοδήματος (συνέχεια) 

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

(Ποσά σε Ευρώ)
2008 2007 2008 2007

Τρέχων φόρος εισοδήματος (1.804.160)         (7.250.465)    -                  (2.924.105)   
Λοιποί φόροι (470.817)            -                (470.817)         -              
Πρόβλεψη για φόρους (369.992)            421.578 (250.000)         (250.000)      
Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη του Ν.3220/2004 -                     545.474 -                  545.474
Αναβαλλόμενος φόρος 11.281.917 (1.536.926)    8.814.436 (682.582)      
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 91.348 (899.510)       94.664 -              

8.728.296 (8.719.850)    8.188.282 (3.311.213)   
-2.553.621,16 -626.153,22

Συμφωνία Πραγματικού Φορολογικού συντελεστή

2008 2007 2008 2007
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (56.375.126)       33.310.035    (23.372.632)    13.096.716
Συντελεστής φόρου εισοδήματος 25% 25% 25% 25%

14.093.781 (8.327.509)    5.843.158 (3.274.179)   

Επίπτωση φορολογικών συντελεστών εξωτερικού 10,53%     (5.935.487)         (83.343)         -                -                  -              
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 10,26%     (5.783.278)         (3.168.673)    12,53%     (2.928.497)      (2.874.206)   
Απαλασσόμενα έσοδα (4,88%)      2.748.440 3.241.215 (9,23%)      2.156.491 2.676.729
Φορολογικές ζημιές στις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος 0,16%       (90.996)              -                -                -                  -              
Φορολογικές ζημιές προς συμψηφισμό 0,85%       (481.538)            (27.505)         -                -                  -              
Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη του Ν.3220/2004 -                -                     545.474 -                -                  545.474
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,72%       (407.237)            (899.510)       0,66%       (155.336)         (385.031)      
Μελλοντική ωφέλεια επί αναπροσαρμογής ακινήτων (0,55%)      310.203 -                - -                  -              
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή (7,58%)      4.274.407 -                (14,00%)    3.272.466 -              
Σύνολο (15,48%)   8.728.296 (8.719.850)    (35,03%)   8.188.282 (3.311.213)   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η μείωση στο σύνολο του φόρου εισοδήματος σε επίπεδο Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
εμφάνιση την τρέχουσα χρήση φορολογικών ζημιών έναντι φορολογικών κερδών της χρήσης 2007. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι φορολογικές ζημιές της τρέχουσας χρήσης θα μπορέσουν να 
συμψηφιστούν με τα κέρδη των πέντε (5) επόμενων ετών που είναι το ανώτερο όριο της χρήσης του. 

Υφίστανται φορολογικές ζημιές επί των οποίων δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση η οποία ανέρχεται σε Ευρώ 0,9 εκατομμύρια περίπου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 σε 
ενοποιημένο επίπεδο και αφορούν θυγατρική εσωτερικού της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
Α.Ε..  

Επιπρόσθετα τη χρήση 2007 διεξήχθη Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 
2005-2006 ο οποίος ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2008. Ο έλεγχος καταλόγισε στην Εταιρεία  
συνολικό ποσό  Eυρώ 405.336. Το ποσό αυτό λόγω εφάπαξ καταβολής του μειώθηκε κατά 5% και το 
τελικό ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία ανήλθε σε Eυρώ 386.509. Η Εταιρεία είχε ήδη επιβαρύνει, με 
τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 με ποσό Ευρώ 500.000. 
Για το 2008 η Εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ποσού Ευρώ 250.000. 
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26. Λοιπά λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά) 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Λοιπά έσοδα
Επιδοτήσεις χρήσεως 93.500 33.839 93.500 1.409
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 952.636 870.975 2.322.841 2.599.545
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 368.326 603.990 205.887 341.963
Συναλλαγματικές διαφορές 9.356.613 4.078.177 3.788.956 2.397.672
Αποζημίωση από αβαρίες 93.557 583.011 93.557 583.011
Λοιπά έσοδα 2.112.513 3.169.703 175.483 855.858
Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων 94.393 72.478 10.290 13.887
Σύνολο λοιπών εσόδων 13.071.538 9.412.172 6.690.514 6.793.346

Λοιπά Έξοδα
Έξοδα Λειτουργίας Παραγωγής μη Κοστολογηθέντα (5.995) -                      -                      -                      
Απομείωση παγίων στοιχείων (165.166) (685.006) (17.194) -                      
Συναλλαγματικές διαφορές (9.382.709) (5.736.810) (3.754.370) (3.453.588)
Λοιπά έξοδα (3.213.683) (3.436.251) (759.831) (477.998)
Σύνολο (12.767.552) (9.858.067) (4.531.395) (3.931.586)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 303.986 (445.895) 2.159.119 2.861.760
-0 -0 - -

Έσοδα από μερίσματα 97.579 63.989 4.552.295 3.842.064

Κέρδη/ Ζημίες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Κέρδη από συνδεμένες επιχειρήσεις 832.136 1.487.939 -                      -                      
Ζημίες από συνδεμένες επιχειρήσεις (203.435) (361.667) -                      -                      
Σύνολο 628.702 1.126.272 -                      -                      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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0

0

 

27. Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν το μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο είναι ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.679.181 1.211.181 1.349.346 974.346
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 8.231 8.231 -                    -                 
Εμπορικές απαιτήσεις 138.750.831 218.641.443 54.189.481 107.472.916
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 58.971.221 41.597.499 40.767.188 24.068.894
Παράγωγα 11.432.963 2.137.240 9.576.673 872.619
Σύνολο 210.842.427 263.595.593 105.882.688 133.388.775

Εμπορικές  απαιτήσεις: 
(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Ενήμερα 112.692.819 178.635.674 48.447.758 96.379.886
Καθυστερημένα
Μέχρι  6 μήνες 18.943.934 33.210.832 1.678.647 6.509.475
Πάνω από 6 μήνες 7.114.077 6.794.937 4.063.076 4.583.555
Σύνολο 138.750.831 218.641.443 54.189.481 107.472.916

0 0 0

Η κίνηση της ζημίας απομείωσης για πελάτες και λοιπές απαιτήσεις έχει ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.208.400 3.793.709 1.150.114 1.150.114
Ζημία της χρήσης 277.336 -                 35.525 -                 
Διαγραφή (347.959) (87.487) -                    -                 
Αντιλογισμός -                     (463.434) -                    -                 
Συναλλαγματική διαφορά -                     (34.388) -                    -                 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 3.137.777 3.208.400 1.185.640 1.150.114

0 0 0

Εξασφαλίσεις έναντι απαιτήσεων:

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Εγγυητικές επιστολές πελατών 5.468.357 4.962.164 983.327 1.295.060

Αξίες Ισολογισμού

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο λογαριασμός «Εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από πελάτες και από συνδεδεμένες εταιρείες.  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με  τον πιστωτικό κίνδυνο αναφέρεται αναλυτικά στην Ετήσια 
Έκθεση του Δ.Σ. 
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27. Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
ΟΜΙΛΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2008
(Ποσά σε Ευρώ)

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
 Αξία 

Ισολογισμού Εως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Τραπεζικός δανεισμός 160.576.949 125.854.335 9.687.500 25.035.114 -                     160.576.949
Ομολογιακά Δάνεια 319.404.967 97.000.000 87.000.000 135.404.967 -                     319.404.967
Τραπεζικοί Ανοικτοί Λογαριασμοί 2.582.824 2.582.824 -                 -                 -                     2.582.824
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.069 6.069 -                 -                 -                     6.069
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 76.715.531 76.631.874 28.448 55.209 -                     76.715.530

559.286.339 302.075.102 96.715.948 160.495.290 -                     559.286.339

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) 18.750.000 18.750.000 -                 -                 -                     18.750.000
Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος - 
Forwards (σε USD) (696.984) (696.984) -               -                 -                     (696.984)
Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος - 
Forwards (σε GBP) 8.953.974 8.703.661 250.313 -                 -                     8.953.974
Ονομαστική αξία Παραγώγων Χαλκού (43.421.000) (42.733.710) (687.291) -                 -                     (43.421.000)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου (2.729.546) (2.729.546) -               -                 -                     (2.729.546)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Νικελίου (448.851) (448.851) -               -                 -                     (448.851)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Αλουμινίου 18.083 18.083 -               -                 -                     18.083

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2008

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
 Αξία 

Ισολογισμού Εως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Τραπεζικός δανεισμός -                         -                  -                 -                 -                     -                 
Ομολογιακά Δάνεια 239.250.000 68.250.000 67.000.000 104.000.000 -                     239.250.000
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 37.605.113 37.605.113 -                 -                 -                     37.605.113

279.263.614 108.263.614 67.000.000 104.000.000 -                     279.263.614

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) 12.500.000 12.500.000 -                 -                 -                     12.500.000
Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος - 
Forwards (σε USD) 1.696.970 1.696.970 -                 -                 -                     1.696.970
Ονομαστική αξία συμβάσεων συναλλάγματος - 
Forwards (σε GBP) 4.561.516 4.311.203 250.313 -                 -                     4.561.516
Ονομαστική αξία Παραγώγων Χαλκού (25.557.739) (25.557.739) -                 -                 -                     (25.557.739)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου (2.913.413) (2.913.413) -                 -                 -                     (2.913.413)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Νικελίου (206.942) (206.942) -                 -                 -                     (206.942)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.   Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
   της 31 Δεκεμβρίου 2008 

 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

- 55 - 
 

27. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 
ΟΜΙΛΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

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 Δάνεια 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 27.382.652 27.686.761 (304.110) -                 -                     27.382.652
Ονομαστική αξία Παραγώγων Ψευδαργύρου (1.090.068) (1.090.068) -               -                 -                     (1.090.068)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Νικελίου (209.639) (209.639) -               -                 -                     (209.639)
Ονομαστική αξία Παραγώγων Αλουμινίου 803.437 1.406.059 (602.622) -                 -                     803.437

ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2007

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

Τραπεζικός δανεισμός μακροπρόθεσμος 5.932.327 -                  -                 5.932.327 -                     5.932.327
Ομολογιακά Δάνεια 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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27. Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ) ΕΥΡΩ ΔΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ΔΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πελάτες και απαιτήσεις 131.158.015 18.041.594 15.838.732 6.862.853 -           13.373.304 123.516 185.398.014
Δανεισμός (456.904.505) (2.432.985) (12.208.514) (119.470) -           (10.905.334) -           (482.570.808)
Εμπορικοί και λοιποί πιστωτές (46.669.250) (13.396.926) (9.926.827) (2.499.405) -           (4.109.703) (113.420) (76.715.531)
Διαθέσιμα 57.826.286 255.920 112.547 145.385 -           623.458 7.624 58.971.221

(314.589.454) 2.467.604 (6.184.062) 4.389.363 -           (1.018.274) 17.720 (314.917.104)

Παράγωγα για αντισταθμ. Κινδύνου (Nominal Value) -                   (1.957.508) (7.304.234) -            -           -             -           (9.261.742)

Σύνολο Κινδύνου (314.589.454) 510.096 (13.488.296) 4.389.363 -           (1.018.274) 17.720 (324.178.846)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩ ΔΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ΔΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πελάτες και απαιτήσεις 62.439.438 14.925.259 3.590.891 -            -           -             536 80.956.124
Δανεισμός (239.264.694) (1.225.939) (1.167.868) -            -           -             -           (241.658.501)
Εμπορικοί και λοιποί πιστωτές (25.678.465) (11.906.971) -                -            -           -             (19.676) (37.605.113)
Διαθέσιμα 40.759.098 7.339 751 -            -           -             -           40.767.188

(161.744.624) 1.799.689 2.423.774 -            -           -             (19.140) (157.540.302)

Παράγωγα για αντισταθμ. Κινδύνου (Nominal Value) -                   (1.696.970) (4.561.516) -            -           -             -           (6.258.486)

Σύνολο Κινδύνου (161.744.624) 102.719 (2.137.743) -            -           -             (19.140) (163.798.788)

2008

2008

 
 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ) ΕΥΡΩ ΔΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ΔΗΝΑΡΙΟ 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
Δανεισμός (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)
Διαθέσιμα 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 ΔΟΛ.ΗΠΑ ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΛΕΒΑ ΔΗΝΑΡΙΟ RON ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πελάτες και απαιτήσεις 122.378.718 3.172.303 9.543.634 -           -           -             565.436 135.660.091
Δανεισμός (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)
Διαθέσιμα 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
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27. Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Αν οι ισοτιμίες αυξάνονταν κατά 10% η επίπτωση στα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια θα ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ
2008 2007 2008 2007

Δολ.ΗΠΑ 245.229 (655.180) (188.552) -           
Στερλίνα Αγγλίας (991.864) (516.358) (506.835) (1.288.629)
Λέβα Βουλγαρίας -                   -             487.707 813.495
Λέου Ρουμανίας -                   -             -            (53.353)
Δηνάριο Σερβίας -                   -             (113.142) (808.735)
Λοιπά 1.969 61.151 -            -           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008 2007 2008 2007

Δολ.ΗΠΑ 199.965 (1.955) (188.552) -           
Στερλίνα Αγγλίας 269.308 (644.094) (506.835) -           
Λοιπά (2.127) 63.393 -            -           

Αποτελέσματα Ίδια κεφάλαια

Ίδια κεφάλαιαΑποτελέσματα

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

ΟΜΙΛΟΣ
2008 2007 2008 2007

Δολ.ΗΠΑ (200.642) 536.056 154.270 -           
Στερλίνα Αγγλίας 811.525 422.474 414.683 1.054.333
Λέβα Βουλγαρίας -                -                 (399.033) (665.586)
Λέου Ρουμανίας -                -                 -             43.653
Δηνάριο Σερβίας -                -                 92.570 661.692
Λοιπά (1.611) (50.032) -             -           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008 2007 2008 2007

Δολ.ΗΠΑ (163.608) 1.599 154.270 -           
Στερλίνα Αγγλίας (220.343) 526.986 414.683 -           
Λοιπά 1.740 -51.867 -             -           

Αποτελέσματα Ίδια κεφάλαια

Αποτελέσματα Ίδια κεφάλαια
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27. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(δ) Επιτοκιακός κίνδυνος  
 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Σταθερού επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 24.656.250 58.880.113 12.500.000 35.786.363

24.656.250 58.880.113 12.500.000 35.786.363
Μεταβλητού επιτοκίου
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 457.914.558 481.491.674 229.158.501 210.895.964

457.914.558 481.491.674 229.158.501 210.895.964
6.069 7.998 0 0

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

ΟΜΙΛΟΣ
2008 2007 2008 2007

Μεταβλητού επιτοκίου (1.779.753) (1.464.147) -                     -                   
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 18.132 147.200 7.911 133.106

ΕΤΑΙΡΙΑ
2008 2007 2008 2007

Μεταβλητού επιτοκίου (868.567) (662.948) -                     -                   
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 10.547 89.466 7.911 90.486

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποτελέσματα Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα Ίδια Κεφάλαια

 
 
 
 
28. Δεσμεύσεις 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις ύψους Ευρώ 6,5 εκατομμυρίων αφορούν δεσμεύσεις των θυγατρικών 
SOFIA MED S.A. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. για αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού ποσού  
Ευρώ 4,5 εκατομμυρίων και Ευρώ 2 εκατομμυρίων αντίστοιχα. 

Ο Όμιλος ενοικιάζει ανυψωτικά, παλετοφόρα και επιβατικά αυτοκίνητα. Κατά την διάρκεια του έτους 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 καταχωρήθηκαν στα Αποτελέσματα της Εταιρείας έξοδα Ευρώ 
460.929 (2007: Ευρώ 440.033). 

(Ποσά σε Ευρώ)
2008 2007 2008 2007

Έως 1 έτος 939.934 899.464 298.763 348.840
Από 1-5 έτη 1.003.576 1.281.971 258.515 513.144
Περισσότερα από 5 έτη 34.121 32.500 -                       -                       

1.977.631 2.213.935 557.277 861.984

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων 1.174.422 1.049.516 460.929 440.033

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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29. 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 το οποίο η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή αντίστοιχης αξίας.  Επειδή η 
Εταιρεία εκτιμά ότι η επιβολή προστίμου είναι αναιτιολόγητη και άδικη και το ποσό που της 
καταλογίστηκε υπέρμετρα υψηλό, έχει προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη και σε 
γνωμοδότηση των Νομικών υπηρεσιών της σχετικά με το βάσιμο της προσφυγής, εκτιμά πως το 
τελικό ποσό του ανωτέρω αναφερόμενου προστίμου (εάν επιβεβαιωθεί δικαστικά η νομιμότητα της 
επιβολής του) δε θα υπερβεί τα Ευρώ 5 εκατομμύρια, ποσό το οποίο έχει επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα της χρήσης 2004 ως πρόβλεψη. Την 31 Δεκεμβρίου 2007 η σωρευτική πρόβλεψη για 
τους αναλογούντες τόκους ανερχόταν σε Ευρώ 705.229 ενώ την τρέχουσα χρήση διενεργήθηκε 
συμπληρωματική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 270 χιλ.. 

Η θυγατρική εταιρεία SOFIA MED S.A. έχει εκδώσει τραπεζικές εγγυήσεις υπέρ τρίτων ύψους Ευρώ 
500 χιλ.. Επιπλέον, έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους Ευρώ 4.1 εκατομμυρίων στα ακίνητα 
της. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις απαιτήσεις του Ομίλου που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας του έχουν ως εξής: 

(Ποσά σε Ευρώ)
Υποχρεώσεις 2008 2007 2008 2007
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές 6.062.983 7.180.625 4.365.202 2.631.761
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με πελάτες 28.449.642 18.133.516 -                    -                    
Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις - γήπεδα & κτίρια 4.146.901 4.310.346 -                    -                    
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συμβάσεων με προμηθευτές 1.619.518 -                    1.619.518 -                    
Λοιπές υποχρεώσεις 9.160.000 11.453.707 9.160.000 9.160.000
Σύνολο 49.439.044 41.078.193 15.144.721 11.791.761

Απαιτήσεις 2008 2007 2008 2007
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες 2.463.206 1.499.315 -                    -                    
Λοιπές απαιτήσεις 816.375 106.206 66.375 30.000
Σύνολο 3.279.581 1.605.521 66.375 30.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της για ορισμένες χρήσεις, όπως 
αυτές αναφέρονται στη Σημείωση 32, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να 
μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.  
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30. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Συνδεμένα μέρη αποτελούν όλες οι εταιρείες 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 (εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από μετόχους, 
υπαλλήλους που ασκούν διοίκηση ή κοντινούς συγγενών αυτών.) 

 

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Πωλήσεις αγαθών 
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  92.542.569 120.458.540
Συγγενείς 93.704.869 -                  59.867.429 62.271.947
Λοιπά συνδεμένα μέρη 14.758.392 121.437.279 5.277.945 8.763.597

108.463.262 121.437.279 157.687.944 191.494.084
Πωλήσεις υπηρεσιών
Θυγατρικές εταιρείες 1.936.513 4.669.844
Συγγενείς 943.377 -                  113.084 96.680
Λοιπά συνδεμένα μέρη 20.670.368 20.348.651 1.153.207 538.723

21.613.745 20.348.651 3.202.804 5.305.248

Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  -                  271.305
Λοιπά συνδεμένα μέρη 563.144 60.139 382.573 22.400

563.144 60.139 382.573 293.705

Αγορές αγαθών 
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  85.844.921 108.555.862
Συγγενείς 153.930 -                  152.237 713.591
Λοιπά συνδεμένα μέρη 60.611.048 104.507.936 25.193.838 29.380.200

60.764.978 104.507.936 111.190.996 138.649.653

Αγορές  υπηρεσιών
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  3.699.928 2.083.927
Συγγενείς 2.206.019 -                  1.482.673 644.931
Λοιπά συνδεμένα μέρη 8.654.034 10.902.806 1.465.437 625.496

10.860.053 10.902.806 6.648.038 3.354.355

Αγορές  παγίων
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  913.159 -                  
Συγγενείς 75.209 -                  70.443 -                  
Λοιπά συνδεμένα μέρη 5.060.497 3.717.159 1.742.947 1.838.276

5.135.706 3.717.159 2.726.549 1.838.276

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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30. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (συνέχεια) 

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

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη:
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  15.615.822 23.411.502
Συγγενείς 9.328.099 8.557.527 5.667.871 7.602.211
Λοιπά συνδεμένα μέρη 11.310.513 16.796.546 2.464.887 3.350.268

20.638.612 25.354.073 23.748.580 34.363.980
0 0

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη:
Θυγατρικές εταιρείες -                  -                  1.559.190 2.219.005
Συγγενείς 498.970 291.218 345.410 206.916
Λοιπά συνδεμένα μέρη 13.523.630 19.797.480 765.205 2.660.455

14.022.600 20.088.698 2.669.805 5.086.377

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 Παροχές προς τη Διοίκηση

(Ποσά σε Ευρώ) 2008 2007 2008 2007
Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και Δ.Σ. στις αμοιβές προσωπικού 3.416.525 3.251.875 1.934.967 1.599.216
Πρόβλεψη Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών -                  2.829.996 -                  1.350.000

3.416.525 6.081.871 1.934.967 2.949.216

Απαιτήσεις από δευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 24.269 91.220 24.269 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. 
 

 

31. Κέρδη ανά μετοχή 
 

(Ποσά σε Ευρώ και σε αριθμό μετοχών) 2008 2007 2008 2007

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας (48.224.358)             20.021.567 (15.184.349)               9.785.502

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 101.279.627 101.279.627 101.279.627 101.279.627
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,476)                     0,198 (0,150)                        0,097

(Ποσά σε Ευρώ και σε αριθμό μετοχών) 2008 2007 2008 2007
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας (48.224.358)             20.021.567 (15.184.349)               9.785.503
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 101.279.627 101.279.627 101.279.627 101.279.627
Προσαρμογή για δικαιώματα σε μετοχές  -                            303.416 -                               303.416
Σύνολο σταθμισμένου μέσου όρου των αριθμών των μετοχών 
για μειωμένα κέρδη ανά μετοχή 101.279.627 101.583.043 101.279.627 101.583.043
Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (0,476)                     0,197 (0,150)                        0,096

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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32. 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          
(Άμεση & Έμμεση)

Μέθοδος 
ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες 
χρήσεις

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ Μητρική - 2007-2008
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. ΕΛΛΑΔΑ 78,71% Ολική Ενοποίηση 2007-2008
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 52,83% Ολική Ενοποίηση 2006-2008
ΑΚΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 95,74% Ολική Ενοποίηση 2007-2008
SOFIA MED S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2008
METAL AGENCIES L.T.D. ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 92,98% Ολική Ενοποίηση -
BELANTEL HOLDINGS L.T.D. ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση 1999-2008
METAL GLOBE D.O.O. ΣΕΡΒΙΑ 53,61% Ολική Ενοποίηση -
COPPERPROM Ε.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 71,49% Ολική Ενοποίηση 2003-2008
ΣΥΛΛΑΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2005-2008
OGWELL LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2005-2008
ΧΑΜΠΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2007-2008
ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 33,33% Καθαρή Θέση 2007-2008
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 30,90% Καθαρή Θέση 2007-2008
ENERGY SOLUTIONS S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 38,60% Καθαρή Θέση 2005-2008
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 26,67% Καθαρή Θέση 2003-2008  

 

Ο Όμιλος έχει σχηματίσει κατά τη κρίση της Διοίκησης επαρκείς προβλέψεις για φορολογικές 
διαφορές που μπορεί να προκύψουν για τις εταιρείες ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
Α.Ε.. Για τις λοιπές εταιρείες δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις κρίνοντας πως οι διαφορές που μπορεί 
να προκύψουν δεν είναι σημαντικές. 
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33. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Στις 12 Μαρτίου 2009 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό την 
εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Κωνσταντίνου Κασωτάκη. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη. Ως εκ τούτου η νέα 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:  

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.  
2. Νικόλαος Κουδούνης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.  
3. Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος.  
4. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος.  
5. Ευστάθιος Στρίμπερ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.  
6. Κωνσταντίνος Μπακούρης, μη εκτελεστικό μέλος.  
7. Γεώργιος Πασσάς, μη εκτελεστικό μέλος.  
8. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος.  
9. Χρήστος - Aλέξης Κομνηνός, μη εκτελεστικό μέλος.  
10. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 
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Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

1. Στοιχεία & Πληροφορίες 3Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

2. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

3. Στοιχεία & Πληροφορίες 6Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

4. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

5. Στοιχεία & Πληροφορίες 9Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

6. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

7 Στοιχεία & Πληροφορίες 12Μ 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

.8 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=74&smid2=251

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > Οικονομικά 
Αποτελέσματα > Οικονομικά Αποτελέσματα 
Ομίλου > 2008 

9. Δελτία Τύπου κατά το 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=77&smid2=246

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > 
Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις > Δελτία Τύπου > 
2008 

10. Ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο κατά το 2008 http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=77&smid2=246

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > 
Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις > Ανακοινώσεις > 
2008 

11. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων 
Προσώπων του Ν.3340/2005 

http://www.halcor.gr/online/generic.aspx?m
id=72&smid=77&smid2=246

Αρχική Σελίδα > Επενδυτικές Σχέσεις > 
Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις > Γνωστοποιήσεις 
Συναλλαγών > 2008 
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	3.19 Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες  


	   
	 
	Τα Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007 καθώς και οι μεταβολές τους εντός των χρήσεων 2008 και 2007 αναλύονται ως ακολούθως: 

	  
	Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η  εταιρεία  ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε. (φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας), απέκτησε συνολική έκταση 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις κοινόχρηστες ανάγκες των εταιρειών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εκτάσεις προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των ανωτέρω, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. παραχώρησε γη, εκτάσεως 70.780,44 τ.μ. και αξίας Ευρώ 442.478, η οποία έχει καταχωρηθεί ως μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε., δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί. Ανάλογος υπήρξε και ο χειρισμός από τη θυγατρική εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. (βλ. Σημείωση Νο 8). 
	 
	 
	Τα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007 αναλύονται ως ακολούθως: 

	  
	 
	Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα αφορούν οικόπεδα της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 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 Διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω αξίες προσεγγίζουν τις τρέχουσες αξίες των ακινήτων αυτών. 
	  
	Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η  εταιρεία  ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε.(φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας), απέκτησε συνολική έκταση 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις κοινόχρηστες ανάγκες των εταιρειών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εκτάσεις προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των παραπάνω, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., παραχώρησε γη, εκτάσεως 50.826 τ.μ. και αξίας 238.885,51 ευρώ, η οποία έχει καταχωρηθεί ως μακροπρόθεσμη απαίτηση έναντι της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β Α.Ε., δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί. Η  έκταση που εισφέρθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ έχει προέλθει από επενδύσεις σε ακίνητα. 
	 
	 
	Οι Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
	 
	 
	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 το οποίο η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή αντίστοιχης αξίας.  Επειδή η Εταιρεία εκτιμά ότι η επιβολή προστίμου είναι αναιτιολόγητη και άδικη και το ποσό που της καταλογίστηκε υπέρμετρα υψηλό, έχει προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη και σε γνωμοδότηση των Νομικών υπηρεσιών της σχετικά με το βάσιμο της προσφυγής, εκτιμά πως το τελικό ποσό του ανωτέρω αναφερόμενου προστίμου (εάν επιβεβαιωθεί δικαστικά η νομιμότητα της επιβολής του) δε θα υπερβεί τα Ευρώ 5 εκατομμύρια, ποσό το οποίο έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2004 ως πρόβλεψη. Την 31 Δεκεμβρίου 2007 η σωρευτική πρόβλεψη για τους αναλογούντες τόκους ανερχόταν σε Ευρώ 705.229 ενώ την τρέχουσα χρήση διενεργήθηκε συμπληρωματική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 270 χιλ.. 

	 


