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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Γήπεδα, θηίξηα & εμνπιηζκόο 8 410.461.824 389.099.020 92.350.491 92.236.488

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9 14.043.462 14.455.753 395.626 277.324

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 3.039.188 383.271 -                              -                              

Σπκκεηνρέο 10 6.744.115 6.557.951 179.022.435 179.164.525

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 4.216.118 4.115.478 3.703.130 3.615.618

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.986.841 1.848.669 819.796 811.799

Απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 6.416.366 6.265.433 -                              -                              

446.907.914 422.725.575 276.291.478 276.105.754

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 11 256.716.443 208.236.149 70.197.172 54.243.721

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 146.860.457 131.229.590 54.628.856 66.385.792

Παξάγσγα 980.021 776.621 549.921 80.441

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ 9.317.355 49.125.244 1.181.094 3.052.697

413.874.276 389.367.602 126.557.043 123.762.650

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 860.782.190 812.093.177 402.848.521 399.868.405

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ίδηα θεθάιαηα

Μεηνρηθό θεθάιαην 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο μέλσλ ζπγαηξηθώλ (6.270.045) (6.851.131) -                              -                              

Λνηπά Aπνζεκαηηθά 76.236.442 76.555.543 69.419.550 68.976.644

Εεκηέο εηο λένλ (149.939.098) (123.831.007) (85.470.486) (79.832.051)

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 25.651.622 51.497.727 89.573.386 94.768.916

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 19.777.910 24.743.739 -                              -                              

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 45.429.532 76.241.466 89.573.386 94.768.916

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 12 399.192.711 404.630.796 179.157.108 178.929.499

Υπνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 22.996.897 26.296.962 13.866.889 15.377.955

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 4.326.093 4.218.081 1.431.283 1.454.591

Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξ/ζκεο ιήμεσο                           12.913.446 10.681.508 -                              -                              

Δπηρνξεγήζεηο 15.552.335 7.939.339 1.508.203 1.591.529

Πξνβιέςεηο 329.984 522.087 90.000 90.000

455.311.465 454.288.774 196.053.484 197.443.575

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 138.404.082 107.183.715 43.741.599 30.774.194

Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 6.662.495 6.335.676 979.146 578.437

Γάλεηα 12 213.483.786 167.389.305 72.432.971 76.091.219

Υπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 12 42.213 166.641 -                              -                              

Παξάγσγα 1.448.616 487.600 67.935 212.064

360.041.193 281.562.937 117.221.651 107.655.914

ύλνιν ππνρξεώζεωλ 815.352.658 735.851.711 313.275.134 305.099.489

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ 860.782.190 812.093.177 402.848.521 399.868.405

εκ.

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ

(Πνζά ζε Δπξψ)
εκ.

9κήλεο έωο 

30/9/2014

9κήλεο έωο 

30/9/2013

3κήλεο από 1/7 έωο 

30/9/2014

3κήλεο από 1/7 έωο 

30/9/2013

Πωιήζεηο 821.436.348     857.331.355    266.169.636     260.900.882      

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (797.154.771)      (841.302.553)     (258.939.632)      (250.138.852)       

Μηθηό Κέξδνο/(Εεκηά) 24.281.577       16.028.801      7.230.004         10.762.030        

Λνηπά έζνδα 7.397.507           9.395.848          2.805.303           3.423.594           

Έμνδα Γηάζεζεο (11.106.066)        (10.309.704)       (3.488.119)          (3.119.209)          

Έμνδα Γηνίθεζεο (15.514.992)        (15.519.055)       (4.801.134)          (4.856.953)          

Λνηπά έμνδα (7.362.381)          (7.856.274)        (3.346.585)          (2.280.693)          

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (2.304.355)        (8.260.384)       (1.600.531)        3.928.770          

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 150.670              135.233            59.086                65.495                

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (32.570.229)        (28.161.639)       (11.385.643)        (9.562.633)          

Κέξδε πώιεζεο ζπκκεηνρώλ -                        613.599            -                        613.599              

Έμνδα θαη δεκηέο ζπκκεηνρώλ (54.578)              -                       (54.578)              -                        

Καζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (32.474.136)      (27.412.808)     (11.381.135)      (8.883.539)        

Κέξδε/(Εεκηέο) από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 195.311              21.439              105.486              70.495                

Εεκηέο πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο (34.583.181)      (35.651.753)     (12.876.180)      (4.884.275)        

Φόξνο εηζνδήκαηνο 7 3.070.943           (5.874.146)        (249.431)             (1.028.197)          

Καζαξέο δεκηέο πεξηόδνπ (31.512.238)      (41.525.899)     (13.125.611)      (5.912.471)        

Καηαλεκεκέλα ζε :

Μεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο (26.240.038)        (38.459.077)       (10.678.353)        (5.342.547)          

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (5.272.200)          (3.066.822)        (2.447.258)          (569.924)             

(31.512.238)      (41.525.899)     (13.125.611)      (5.912.471)        

Εεκίεο αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο γηα ηε πεξίνδν                                                                         

(εθθξαζκέλεο ζε Δπξώ αλά κεηνρή)

Βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο δεκίεο αλά κεηνρή (0,2591)              (0,3797)             (0,1054)               (0,0528)               

ΟΜΗΛΟ

 
 

(Πνζά ζε Δπξψ)
εκ.

9κήλεο έωο 

30/9/2014

9κήλεο έωο 

30/9/2013

3κήλεο από 1/7 έωο 

30/9/2014

3κήλεο από 1/7 έωο 

30/9/2013

Πωιήζεηο 298.855.677     354.139.836     85.495.978       98.838.697       

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (284.594.859)      (346.898.719)      (79.700.205)        (93.567.617)        

Μηθηό Κέξδνο/(Εεκηά) 14.260.818       7.241.117         5.795.773         5.271.080         

Λνηπά έζνδα 2.486.000           2.399.778           659.338             848.969             

Έμνδα Γηάζεζεο (3.406.786)         (3.595.294)         (1.047.765)         (1.164.901)         

Έμνδα Γηνίθεζεο (6.594.118)         (6.987.928)         (1.869.179)         (2.350.069)         

Λνηπά έμνδα (820.048)            (1.514.107)         (371.761)            (427.725)            

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 5.925.866         (2.456.434)        3.166.406         2.177.353         

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 20.833               23.639               3.819                 7.377                 

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (13.152.247)        (12.014.484)        (4.462.854)         (4.226.816)         

Έζνδα από κεξίζκαηα 97.850               75.200               60.250               -                        

Κέξδε πώιεζεο ζπκκεηνρώλ -                        613.599             -                        613.599             

Έμνδα θαη δεκηέο ζπκκεηνρώλ (54.578)              (10.300)              (54.578)              (10.300)              

Καζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (13.088.143)      (11.312.347)      (4.453.363)        (3.616.140)        

Εεκηέο πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο (7.162.277)        (13.768.780)      (1.286.956)        (1.438.786)        

Φόξνο εηζνδήκαηνο 7 1.523.841           (5.755.321)         73.444               (982.404)            

Καζαξέο δεκηέο πεξηόδνπ (5.638.436)        (19.524.101)      (1.213.512)        (2.421.191)        

Εεκίεο αλά κεηνρή πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο γηα ηε πεξίνδν                                                                         

(εθθξαζκέλεο ζε Δπξώ αλά κεηνρή)

Βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο δεκίεο αλά κεηνρή (0,0557)              (0,1928)              (0,0120)              (0,0239)              

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

(Πνζά ζε Δπξψ)

9κήλεο έωο 

30/9/2014

9κήλεο έωο 

30/9/2013

3κήλεο από 1/7 

έωο 30/9/2014

3κήλεο από 1/7 

έωο 30/9/2013

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ (31.512.238) (41.525.899) (13.125.611) (5.912.471)

Λνηπά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ 

ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 568.437 (246.562) (165.550) (46.527)

Καζαξφ θέξδνο / (δεκηά) απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ γηα 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ (890.103) (388.880) 154.330 836.568

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ινηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο 231.427 101.109 (40.126) (217.508)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο (90.239) (534.334) (51.346) 572.533

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ 

θφξνπο γηα ηελ πεξίνδν (31.602.478) (42.060.232) (13.176.957) (5.339.938)

Καηαλεκεκέλα ζε :

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (26.264.134) (38.799.985) (10.600.637) (4.903.331)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (5.338.344) (3.260.247) (2.576.320) (436.607)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ 

θφξνπο γηα ηελ πεξίνδν (31.602.478) (42.060.232) (13.176.957) (5.339.938)

ΟΜΗΛΟ

 
 

 

(Πνζά ζε Δπξψ)

9κήλεο έωο 

30/9/2014

9κήλεο έωο 

30/9/2013

3κήλεο από 1/7 

έωο 30/9/2014

3κήλεο από 1/7 

έωο 30/9/2013

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ (5.638.436) (19.524.101) (1.213.512) (2.421.191)

Λνηπά ζηνηρεία ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ 

ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο:

Καζαξφ θέξδνο / (δεκηά) απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ γηα 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ 598.522 (60.353) 138.851 243.096

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ινηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο (155.616) 15.692 (36.101) (63.205)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ θφξνπο 442.906 (44.661) 102.750 179.891

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά απφ 

θφξνπο γηα ηελ πεξίνδν (5.195.529) (19.568.762) (1.110.762) (2.241.300)

ΔΣΑΗΡEΗΑ
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Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

(Πνζά ζε Δπξψ)
Μεηνρηθφ 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

απφ έθδνζε 

κεηνρψλ 

ππέξ ην 

Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο 

αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο 

ελνπνίεζεο

χλνιν
Γηθαηψκαηα 

Μεηνςεθίαο

χλνιν 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

ΟΜΗΛΟ

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

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -            -              -             (38.459.077) -                     (38.459.077) (3.066.822) (41.525.899)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -           -            -              (29) 232.680 (257.460) (24.810) (221.752) (246.562)

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -            (316.098) -             -                -                     (316.098) 28.327 (287.771)

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -            (316.098) (29) 232.680 (257.460) (340.908) (193.425) (534.334)

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -           (316.098) (29) (38.226.397) (257.460) (38.799.985) (3.260.247) (42.060.232)

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ 

θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε

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

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

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

Τπφινηπν ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013 38.486.258 67.138.064 1.335.935 75.149.297 (105.229.557) (6.739.360) 70.140.637 27.237.244 97.377.881

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

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -            -              -             (26.240.038) -                     (26.240.038) (5.272.200) (31.512.238)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -           -            -              -             (167.223) 581.086 413.863 154.574 568.437

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -            (437.959) -             -                -                     (437.959) (220.717) (658.676)

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -            (437.959) -             (167.223) 581.086 (24.096) (66.144) (90.239)

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -           (437.959) -             (26.407.261) 581.086 (26.264.134) (5.338.344) (31.602.478)

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ 

θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε

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

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

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

Μεηαβνιέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο

Δθθαζάξηζε ζπγαηξηθψλ (535) 533.276 -                     532.741 320.131 852.872

χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο -           -            -              (535) 533.276 -                     532.741 320.131 852.872

Τπφινηπν ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2014 38.486.258 67.138.064 968.289 75.268.153 (149.939.098) (6.270.045) 25.651.622 19.777.910 45.429.532  
 

(Πνζά ζε Δπξψ)
Μεηνρηθφ 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

απφ έθδνζε 

κεηνρψλ 

ππέξ ην 

Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο 

αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

χλνιν 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

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

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -            -              -             (19.524.101) (19.524.101)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -            (44.661) -             -                (44.661)

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -            (44.661) -             -                (44.661)

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -           (44.661) -             (19.524.101) (19.568.762)

Τπφινηπν ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013 38.486.258 67.138.064 22.263 69.062.881 (71.121.541) 103.587.926

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

Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ -           -            -              -             (5.638.436) (5.638.436)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηακεηαθψλ 

ξνψλ (κεηά θφξσλ) -           -            442.906 -             -                442.906

χλνιν ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ -           -            442.906 -             -                442.906

πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ -          -           442.906 -             (5.638.436) (5.195.529)

Τπφινηπν ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2014 38.486.258 67.138.064 356.669 69.062.881 (85.470.486) 89.573.386  
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Kαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ

(Πνζά ζε Δπξψ) 1/1 - 30/9/2014 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2014 1/1 - 30/9/2013

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ (34.583.181)     (35.651.753)     (7.162.277)       (13.768.780)     

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 17.409.901      16.825.134      3.606.470        4.083.199        

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (307.004)          (429.234)          (83.327)            (91.694)            

Πξνβιέςεηο (2.469.075)       3.095.136        (654.523)          187.333           

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (354.212)          (156.671)          (20.833)            (23.639)            

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 32.570.229      28.161.639      13.152.247       12.014.484       

(Κέξδε)/Εεκηέο απν πψιεζε Παγίσλ (20.041)           (1.321.428)       (2.080)             (5.814)             

(Κέξδε)/Εεκηέο απν πψιεζε πκκεηνρψλ -                        (613.599)          -                     (613.599)          

(Κέξδε)/Εεκηέο εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ (219.528)          335.572           (15.087)            21.377             

Εεκηά απν Καηαζηξνθή/Απνκείσζε Παγίσλ 339.221           3.940              76.105             -                        

Απνκείσζε ζπκκεηνρψλ -                        -                        54.578             10.300             

Mείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ (46.208.151)     (13.106.525)     (15.243.283)     (5.860.312)       

Mείσζε / (Αχμεζε)  απαηηήζεσλ (15.764.211)     (7.982.239)       11.693.295       (10.438.161)     

(Μείσζε) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 33.202.772      20.589.841      13.689.630       12.512.196       

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (32.122.323)     (26.605.960)     (13.636.098)     (11.146.626)     

Καηαβιεκέλνη θφξνη (185.007)          (207.916)          -                        -                        

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (48.710.611)   (17.064.062)   5.454.817       (13.119.735)   

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (38.631.963)     (26.355.344)     (3.675.618)       (728.103)          

Αγνξέο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (394.532)          (3.275.104)       (239.263)          (186.108)          

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα (1.535.473)       -                     -                        -                        

Πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ 24.519             6.808.096        2.080               7.690               

Πσιήζεηο ζπκκεηνρώλ -                        1.200.725        -                     1.200.725        

Τόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 150.670           135.233           20.833             23.639             

Αύμεζε ζπκκεηνρήο ζε Θπγαηξηθέο εηαηξείεο -                        -                        -                        (21.300)            

Αύμεζε ζπκκεηνρήο ζε ινηπέο ζπκκεηνρέο -                        (7.800)             -                        (5.200)             

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (40.386.779)   (21.494.194)   (3.891.968)     291.342          

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

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

Γάλεηα αλαιεθζέληα 66.838.461      79.034.367      14.091.861       39.832.935       

Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ (25.299.017)     (55.908.451)     (17.522.500)     (30.333.202)     

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (124.428)          (242.090)          -                        -                        

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

Δίζπξαμε επηρνξήγεζεο 7.920.000        -                        -                        -                        

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 49.268.876    22.735.396    (3.434.452)     9.494.618       

Καζαξή (κείωζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ (39.828.514)   (15.822.861)   (1.871.603)     (3.333.774)     

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

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 20.625             (7.662)             -                        -                        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 9.317.355      12.020.634    1.181.094       2.590.759       

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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εεκκεεηηψψζζεεηηοο  εεππίί  ηησσλλ  ππλλννππηηηηθθψψλλ  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθψψλλ  ΚΚααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  

ηηεεοο  3300  εεππηηεεκκββξξίίννππ  22001144  
 

1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

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

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

Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (νη «Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο») ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 απνηεινχληαη 

απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (ν «Όκηινο»). 

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

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

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, www.halcor.gr. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΥΑΛΚΟΡ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο VIOHALCO SA/NV πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην 

EURONEXT ηνπ Βειγίνπ. 

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

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

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

Κχπξν, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. 

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

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

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

 

 

2. Βάζε Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

(α) εκείσζε ζπκκφξθσζεο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ 

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

νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα λα αηηηνινγήζνπλ 

ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ απφ ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα  πιήξεηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 25
ε
 Ννεκβξίνπ 2014. 

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

ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα. 

 

 

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

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 

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

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

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

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 

Γηα ηε ζχληαμε απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο 

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

ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 

3.  Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

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

ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ 

γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2014, αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ:  

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

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δίλεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

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

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

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

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

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

παξάγσγν αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

(δ) Γηεξκελεία 21 «Δηζθνξέο» 

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

επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. 
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4. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ – Πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο 

Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έγηλε επαλεμέηαζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ 

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

Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ηξνπνπνηεί ηα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ φηαλ 

απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

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

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

πεξηγξάθεηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.  

Σαμηλφκεζε ζε εχινγεο αμίεο  

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

παξνπζηάδεηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

5. Αλαπξνζαξκνγέο θνλδπιίσλ  

ηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 

επηεκβξίνπ 2013, πνζφ Δπξψ 408.912 κεηαθέξζεθε απφ ην θνλδχιη «έμνδα δηνίθεζεο» ζην 

θνλδχιη «έμνδα δηάζεζεο», πξνθεηκέλνπ ηα πνζά λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 

6. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Ο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο, βαζίδεηαη ζηελ δνκή ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αλαθνξάο. Ο Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε θέληξα 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηε παξαγσγή 

πξντφλησλ ραιθνχ θαη θξακάησλ ραιθνχ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηξεηο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξνο 

παξνπζίαζε θαη ν ηξίηνο ηνκέαο έρεη πξνθχςεη απφ ζπλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. Οη 

ιεηηνπξγηθνί ηνκείο ηνπ Οκίινπ είλαη νη αθφινπζνη: 

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

δηέιαζεο ραιθνχ θαη θξακάησλ ραιθνχ 

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

θαισδίσλ, ζπξκάησλ πεξηειίμεσλ θαη πιαζηηθψλ κηγκάησλ   

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

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

30 επηεκβξίνπ 2013 (Πνζά Δπξψ)

Πξντφληα 

ραιθνχ

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν

πλνιηθέο κεηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 659.776.127 270.565.739 98.875.190 1.029.217.057

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο (139.671.194) (28.082.990) (4.131.519) (171.885.702)

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 520.104.933 242.482.750 94.743.672 857.331.355

Λεηηνπξγηθά θέξδε (6.891.507) (2.422.391) 1.053.514 (8.260.384)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 32.566 93.977 8.690 135.233

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (18.076.880) (9.243.738) (841.022) (28.161.639)

Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρψλ 613.599 -               -                613.599

Μεξίδην απνηειεζκάησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ -               -               21.439 21.439

Εεκηά πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο (24.322.222) (11.572.152) 242.620 (35.651.753)

Φφξνο εηζνδήκαηνο (6.121.259) 411.725 (164.611) (5.874.146)

Καζαξή δεκηά ηεο πεξηφδνπ (30.443.481) (11.160.427) 78.009 (41.525.899)

30 επηέκβξηνο 2013

Πξντφληα 

ραιθνχ

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν

Eλεξγεηηθφ 473.643.441 299.907.872 17.408.961 790.960.273473.643.441 299.907.872 17.408.961

χλνιν ππνρξεψζεσλ 431.652.424 244.708.462 17.221.506 693.582.392431.652.424 244.708.462 17.221.506

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άυια πάγηα θαη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πάγηα 6.150.215 23.320.274 159.959 29.630.448

30 επηεκβξίνπ 2013 (Πνζά Δπξψ)

Πξντφληα 

ραιθνχ

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν

Aπνζβέζεηο  ελζψκαησλ παγίσλ 10.303.664 5.787.230 87.124 16.178.018

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ 221.841 418.820 6.455 647.116

χλνιν απνζβέζεσλ 10.525.505 6.206.050 93.579 16.825.134

Λνηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2013

 

 

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

30 επηεκβξίνπ 2014 (Πνζά Δπξψ)

Πξντφληα 

ραιθνχ

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν

πλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 589.587.714 267.790.359 94.385.278 951.763.351

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο (108.154.751) (18.175.228) (3.997.024) (130.327.003)

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 481.432.964 249.615.131 90.388.254 821.436.348

Λεηηνπξγηθά θέξδε 5.806.111 (8.945.446) 834.979 (2.304.355)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 38.324 108.344 4.002 150.670

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (19.983.456) (11.768.397) (818.376) (32.570.229)

Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ (54.578) -               -                (54.578)

Μεξίδην απνηειεζκάησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ -               -               195.311 195.311

Κέξδε πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο (14.193.599) (20.605.498) 215.916 (34.583.181)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.551.242 1.684.467 (164.767) 3.070.943

Καζαξά θέξδε ηεο πεξηφδνπ (12.642.356) (18.921.031) 51.150 (31.512.238)

30 επηέκβξηνο 2014

Πξντφληα 

ραιθνχ

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν

Eλεξγεηηθφ 483.390.877 360.263.201 17.128.112 860.782.190

χλνιν ππνρξεψζεσλ 466.246.048 333.787.082 15.319.528 815.352.658

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άυια πάγηα θαη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πάγηα 12.076.483 26.882.955 67.057 39.026.495

30 επηεκβξίνπ 2014 (Πνζά Δπξψ)

Πξντφληα 

ραιθνχ

Πξντφληα 

θαισδίσλ Τπεξεζίεο χλνιν

Aπνζβέζεηο  ελζψκαησλ παγίσλ 10.181.542 6.316.901 101.313 16.599.757

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ 273.931 535.590 622 810.144

χλνιν απνζβέζεσλ 10.455.474 6.852.492 101.935 17.409.901

Λνηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2014

 

 

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

γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 
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(Πνζά ζε Δπξψ)

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 30/9/2014 30/9/2013

Διιάδα 84.746.359 90.188.538

Λνηπή Δπξσπατθή Έλσζε 572.906.010 611.277.509

Λνηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο 70.155.808 74.566.350

Αζία 33.929.768 34.381.981

Ακεξηθή 42.610.269 32.582.398

Αθξηθή 15.160.233 12.423.500

Ωθεαλία 1.927.901 1.911.080

χλνιν 821.436.348 857.331.355

0,00 0,00

χλνιν ελεξγεηηθνχ 30/9/2014 31/12/2013

Διιάδα 731.651.251 700.852.317

Δμσηεξηθφ 129.130.939 111.240.860

χλνιν 860.782.190 812.093.177

0,04 0,00

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άπια & αθίλεηα πάγηα 30/9/2014 31/12/2013

Διιάδα 27.202.712 51.673.667

Δμσηεξηθφ 11.823.783 9.615.894

χλνιν 39.026.495 61.289.561

ΟΜΗΛΟ

ΟΜΗΛΟ

ΟΜΗΛΟ

 

 

7. Φφξνο εηζνδήκαηνο 

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

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

ρξήζεο.   

Ζ αλάιπζε ηνπ ηξέρνληνο θαη αλαβαιιφκελνπ θφξνπ έρεη σο εμήο : 

(Πνζά ζε Δπξψ) 1/1 - 30/9/2014 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2014 1/1 - 30/9/2013

Φφξνο Δηζνδήκαηνο πεξηφδνπ (334.459)            (233.631)            (142.841)            (18.800)              

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο πεξηφδνπ 3.405.402          (5.640.514)         1.666.682          (5.736.521)         

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

 

ηα κέζα Ηνπιίνπ νινθιεξψζεθε ν εηδηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

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

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

2013 θαη εθδφζεθε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.   

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

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

εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ. 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζε θνξνινγηθέο 

δεκηέο ζε επίπεδν Οκίινπ Δπξψ 3,4 εθαη. θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο Δπξψ 1,7 εθαη. 

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

πξνεγνχκελεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επηβάξπλζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ηεο ρξήζεο 

2013 απφ ηελ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα απφ ην 20% πνπ ίζρπε σο ηελ 
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ρξήζε 2012 ζην 26%, θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζε θνξνινγηθέο δεκηέο. 

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

 

8. Γήπεδα, Κηίξηα & Δμνπιηζκφο 

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

αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 38.631.963 (Δλληάκελν 2013: Δπξψ 26.355.344) ελψ νη πσιήζεηο 

αλήιζαλ ζε Δπξψ 4.478 (Δλληάκελν 2013: Δπξψ 5.486.668) θαη ηα αληίζηνηρα θέξδε ησλ 

πσιήζεσλ ζε Δπξψ 20.041 (Δλληάκελν 2013: Δπξψ 1.321.428). Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε 

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

ε επίπεδν Δηαηξείαο νη πξνζζήθεο αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 3.675.618 (Δλληάκελν 2013: 

Δπξψ 728.103) ελψ νη πσιήζεηο ζε Δπξψ 0 (Δλληάκελν 2013: Δπξψ 1.876) θαη ηα αληίζηνηρα 

θέξδε ησλ πσιήζεσλ ζε Δπξψ 2.080 (Δλληάκελν 2013: Δπξψ 5.814). Σν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε 

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

Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηαινγηζκφο απνζβέζεσλ ζε κε 

ρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο κείσζε ηηο απνζβέζεηο θαηά 

πνζφ Δπξψ 232.817 θαη Δπξψ 196.318 αληίζηνηρα.  

 

9. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 394.532 (Δλληάκελν 2013: Δπξψ 3.275.104) ελψ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο. 

ε επίπεδν Δηαηξείαο νη πξνζζήθεο αλήιζαλ ζε αμία θηήζεο Δπξψ 239.263 (Δλληάκελν 2013:  

Δπξψ 186.108) ελψ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο. 

 

10. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο  

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

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

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

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

GLOBE DOO (εξβία), νη νπνίεο δελ ελνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αιιά είραλ 

ελνπνηεζεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο. Δπίζεο, δελ ελνπνηήζεθε ε εηαηξεία COPPERPROM (Διιάδα), ε νπνία είρε 

ελνπνηεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν φπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο 

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

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

Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Δλληακήλνπ 2014. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο εθθαζάξηζεο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ιφγσ κε ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπο.  

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία HALCORAL (Αιβαλία) 

απνξξνθήζεθε απφ ηελ εηαηξεία SIDERAL (Αιβαλία), ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε αχμεζε 
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε 6.384 λέσλ κεξηδίσλ ηα νπνία απνθηήζεθαλ απφ ηελ 

ΥΑΛΚΟΡ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ SIDERAL δηακνξθψζεθε ζε 0,55%. Ζ 

εηαηξεία HALCORAL δελ ελνπνηήζεθε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ελψ είρε ελνπνηεζεί θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν φπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ηε κέζνδν 

ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

 

11. Απνζέκαηα 

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

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

ηελ εηαηξεία. 

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

απνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξά ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο, χςνπο Δπξψ 779.671. Σν 

πνζφ ηεο πξφβιεςεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ “Κφζηνο Πσιεζέλησλ”. 

 

12. Γαλεηζκφο – Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο 98.943.228 105.615.799 -                      -                   

Οκνινγηαθά Γάλεηα 300.249.483 299.014.996 179.157.108 178.929.499

ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ 399.192.711 404.630.796 179.157.108 178.929.499

-

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Τξαπεδηθόο δαλεηζκόο 213.483.786 167.389.305 72.432.971 76.091.219

Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 42.213 166.641 -                      -                   

ύλνιν βξαρππξόζεζκωλ δαλείωλ 213.525.999 167.555.946 72.432.971 76.091.219

- - - -

ύλνιν δαλείωλ 612.718.710 572.186.741 251.590.080 255.020.719

-0 - -

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ είλαη νη εμήο:

(Πνζά ζε Δπξψ)

Μεηαμύ 1 θαη  2 εηώλ 29.794.071 3.985.261 9.027.500 -                   

Μεηαμύ 2 θαη 5 εηώλ 338.650.232 371.331.268 170.129.608 178.929.499

Πάλσ από 5 έηε 30.748.407 29.314.267 -                      -                   

399.192.711 404.630.796 179.157.108 178.929.499

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν άληιεζε δαλεηαθά θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 

14.091.861 ελψ απνπιήξσζε δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 17.522.500. ε επίπεδν Οκίινπ 

θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα αληιεζέληα δαλεηαθά θεθάιαηα αλήιζαλ ζε Δπξψ 66.838.461 ελψ 

απνπιεξψζεθαλ δάλεηα Δπξψ 25.299.017.  

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

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

Δπξψ. 

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

αθίλεηα ζπλνιηθήο αμίαο Δπξψ 378,9 θαη 216,7 εθαηνκκχξηα αληίζηνηρα. 

 



 

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ 2014 

 

    - 14 - 

13. Γεζκεχζεηο 

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

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

ζχκβαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2014 θαηαρσξήζεθαλ 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο έμνδα  Eπξψ 207.879 (31 Γεθεκβξίνπ 2013 : Δπξψ 260.110) 

θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Δπξψ 962.858 (31 Γεθεκβξίνπ 2013 : Δπξψ 1.162.127). 

 

14. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

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

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

Δπξψ 90 ρηι. θαη Δηαηξεία Δπξψ 90 ρηι. 

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

πέξα ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ. 

 

15. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

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

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

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

Δπσλπκία εηαηξίαο 

Υψξα 

θαηαζηαηηθήο 

έδξαο

πκκεηνρή              

(Άκεζε & 

Έκκεζε)

Μέζνδνο 

ελζσκάησζεο

Αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο

ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ Μεηξηθή - 2009-2010

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ A.E. ΔΛΛΑΓΑ 72,53% Οιηθή Δλνπνίεζε 2009-2010

ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 51,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 2010

SOFIA MED S.A. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 100,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 2011-2013

METAL AGENCIES L.T.D. ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 49,51% Οιηθή Δλνπνίεζε -

BELANTEL HOLDINGS L.T.D. ΚΤΠΡΟ 100,00% Οιηθή Δλνπνίεζε 2010-2013

FITCO Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 100,00% Οιηθή Δλνπνίεζε -

TECHOR SA ΔΛΛΑΓΑ 68,97% Οιηθή Δλνπνίεζε 2009-2013

ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 33,33% Καζαξή Θέζε 2010-2013

ΔΛΚΔΜΔ Α.Δ. ΔΛΛΑΓΑ 30,44% Καζαξή Θέζε 2010

ΒΗΔΞΑΛ ΑΔ (πξψελ Δ.Π.Δ.) ΔΛΛΑΓΑ 26,67% Καζαξή Θέζε 2010-2013

S.C. STEELMET ROMANIA S.A ΡΟΤΜΑΝΗΑ 40,00% Καζαξή Θέζε -

TEPRO METALL AG ΓΔΡΜΑΝΗΑ 36,21% Καζαξή Θέζε 2011-2013  

 

16. Δχινγεο αμίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

Σα επίπεδα ηεξάξρεζεο ηεο εχινγεο αμίαο έρνπλ νξηζζεί σο εμήο: 

 Πξψην Δπίπεδν: Δληάζζνληαη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

ηηκέο αγνξάο. 

 Γεχηεξν Δπίπεδν: Δληάζζνληαη ηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ηα νπνία βαζίδνληαη 

ζε ηηκέο απφ κεζίηεο. 

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

Δηαηξείαο θαζψο δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά. Πεξηιακβάλνπλ 

ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κηθξφηεξν 

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

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

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο.  



 

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ 2014 

 

    - 15 - 

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

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ελεξγεηηθνχ 634.914 345.107 - 760.810 15.811 -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία - - 4.216.118 - - 4.115.478

634.914 345.107 4.216.118 760.810 15.811 4.115.478

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παζεηηθνχ (602.545) (846.071) - (277.504) (210.096) -

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

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ελεξγεηηθνχ 256.280 293.640 - 65.465 14.976 -

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία - - 3.703.130 - - 3.615.618

256.280 293.640 3.703.130 65.465 14.976 3.615.618

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παζεηηθνχ (20.797) (47.138) - (99.491) (112.573) -

30/9/2014 31/12/2013

30/9/2014 31/12/2013

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

17.  πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε. 
 

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

Πωιήζεηο αγαζώλ 

Θπγαηξηθέο -                   -                   78.058.328 105.741.011

πγγελείο 65.139.656 67.823.079 32.759.140 29.358.003

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 19.489.945 38.923.741 2.511.595 18.764.968

84.629.601 106.746.820 113.329.062 153.863.982

Πωιήζεηο ππεξεζηώλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Θπγαηξηθέο -                   -                   3.791.553 3.391.952

πγγελείο 439.342 269.334 72.619 61.525

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 2.507.096 2.022.438 457.446 882.884

2.946.438 2.291.772 4.321.618 4.336.361

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

Πωιήζεηο παγίωλ

Θπγαηξηθέο -                   -                   2.050 3.600

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 20 8.000.725 20 1.200.725

20 8.000.725 2.070 1.204.325

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

Αγνξέο αγαζώλ 

Θπγαηξηθέο -                   -                   12.207.221 13.161.661

πγγελείο 2.450.901 2.304.813 27.165 -                   

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 102.199.731 113.882.254 11.548.227 10.446.787

104.650.631 116.187.067 23.782.612 23.608.449
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγνξέο  ππεξεζηώλ

Θπγαηξηθέο -                   -                   1.986.052 2.211.935

πγγελείο 2.035.732 1.257.991 688.634 833.143

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 3.884.338 3.434.546 2.791.519 2.868.505

5.920.070 4.692.537 5.466.204 5.913.583
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγνξέο  παγίωλ

Θπγαηξηθέο -                   -                   116.705 14.709

πγγελείο 71.962 11.972 6.448 -                   

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 2.113.900 3.782.487 340.248 219.630

2.185.862 3.794.459 463.401 234.339

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

 
 

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

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

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

Ακνηβέο Αλώηαησλ Γηεπζπληηθώλ Σηειερώλ + Γ.Σ ζηηο 

δαπάλεο πξνζσπηθνύ 3.099.436 2.706.837 1.123.227 1.200.398

3.099.436 2.706.837 1.123.227 1.200.398

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

 

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

(Πνζά ζε Δπξψ) 30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε:

Θπγαηξηθέο -                   -                   33.378.647 38.758.277

πγγελείο 13.525.736 11.421.750 6.768.362 10.726.316

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 6.459.757 8.197.081 1.699.275 4.001.544

19.985.493 19.618.831 41.846.283 53.486.137

- - - -

Υπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε:

Θπγαηξηθέο -                   -                   1.515.928 1.053.670

πγγελείο 2.761.508 2.008.081 90.326 147.001

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 11.826.851 11.312.697 1.962.924 1.596.205

14.588.359 13.320.778 3.569.178 2.796.876

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

 

 

18.  Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο Ηζνινγηζκνχ  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα κεηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014. 
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Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.. ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 25 Ννεκβξίνπ 2014

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

Διεγθηηθή εηαηξία : KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ

Σύπνο έθζεζεο επ ηζθόπεζεο : Γελ απαηηείηαη

30-επ-14 31-Γεθ-13 30-επ-14 31-Γεθ-13 1 Ιαλ - 30 επ 2014 1 Ιαλ - 30 επ 2013 1 Ινπι - 30 επ 2014 1 Ινπι - 30 επ 2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 821.436.348               857.331.355                266.169.636               260.900.882               

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 410.461.824        389.099.020        92.350.491          92.236.488          Μηθηά Κέξδε / (δεκηέο) 24.281.577                 16.028.801                  7.230.004                   10.762.030                 

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 3.039.188            383.271               -                       -                       

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.043.462          14.455.753          395.626               277.324               

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 19.363.440          18.787.531          183.545.361        183.591.942        Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (34.583.181)                (35.651.753)                 (12.876.180)                (4.884.275)                  

Απνζέκαηα 256.716.443        208.236.149        70.197.172          54.243.721          Μείνλ θόξνη 3.070.943                   (5.874.146)                   (249.431)                     (1.028.197)                  

Απαηηήζεηο από πειάηεο 121.055.207        96.696.862          50.555.529          57.724.234          Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (31.512.238)                (41.525.899)                 (13.125.611)                (5.912.471)                  

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 26.785.271          35.309.348          4.623.248            8.741.998            Καηαλέκνληαη ζε :

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 9.317.355            49.125.244          1.181.094            3.052.697            - Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (26.240.038)                (38.459.077)                 (10.678.353)                (5.342.547)                  

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 860.782.190        812.093.177        402.848.521        399.868.405        - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (5.272.200)                  (3.066.822)                   (2.447.258)                  (569.924)                     

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό θεθάιαην (101.279.627 ησλ € 0,38) 38.486.258          38.486.258          38.486.258          38.486.258          Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β) (90.239)                       (534.334)                      (51.346)                       572.533                      

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (12.834.636)         13.011.469          51.087.128          56.282.658          πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (31.602.478)                (42.060.232)                 (13.176.957)                (5.339.938)                  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ Μεηξηθήο (α) 25.651.622          51.497.727          89.573.386          94.768.916          Καηαλέκνληαη ζε :

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) 19.777.910          24.743.739          -                       -                       - Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (26.264.134)                (38.799.985)                 (10.600.637)                (4.903.331)                  

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 45.429.532          76.241.466          89.573.386          94.768.916          - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (5.338.344)                  (3.260.247)                   (2.576.320)                  (436.607)                     

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 399.192.711        404.630.796        179.157.108        178.929.499        

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 56.118.754          49.657.979          16.896.375          18.514.076          Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,2591) (0,3797) (0,1054) (0,0528)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 213.525.999        167.555.946        72.432.971          76.091.219          Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - κεησκέλα (ζε €) (0,2591) (0,3797) (0,1054) (0,0528)

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 146.515.194        114.006.991        44.788.680          31.564.694          

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 815.352.658        735.851.711        313.275.134        305.099.489        

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 860.782.190        812.093.177        402.848.521        399.868.405        

0,00 0,00 0,11 0,11 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

1 Ιαλ - 30 επ 20141 Ιαλ - 30 επ 20131 Ιαλ - 30 επ 2013 1 Ινπι - 30 επ 2014 1 Ινπι - 30 επ 2013

30-επ-14 30-επ-13 30-επ-14 30-επ-13 Κύθινο εξγαζηώλ 298.855.677               354.139.836                85.495.978                 98.838.697                 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2014 θαη 1/1/2013 αληίζηνηρα) 76.241.466          139.562.769        94.768.916          123.156.688        Μηθηά Κέξδε / (δεκηέο) 14.260.818                 7.241.117                    5.795.773                   5.271.080                   

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (31.602.478)         (42.060.232)         (5.195.529)           (19.568.762)         

44.638.988          97.502.537          89.573.386          103.587.926        

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                       -                       -                       -                       Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (7.162.277)                  (13.768.780)                 (1.286.956)                  (1.438.786)                  

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (62.328)                (124.656)              -                       -                       Μείνλ θόξνη 1.523.841                   (5.755.321)                   73.444                        (982.404)                     

Αύμεζε / (κείσζε) πνζνζηνύ ζε ζπγαηξηθέο -                       -                       -                       -                       Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (5.638.436)                  (19.524.101)                 (1.213.512)                  (2.421.191)                  

Δθθαζάξηζε ζπγαηξηθώλ 852.872               -                       -                       -                       Καηαλέκνληαη ζε :

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/09/2014 θαη 30/09/2013 αληίζηνηρα) 45.429.532          97.377.881          89.573.386          103.587.926        - Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (5.638.436)                  (19.524.101)                 (1.213.512)                  (2.421.191)                  

- Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -                              -                               -                              -                              

-0 0 0 0 

0 0 0 0 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β) 442.906                      (44.661)                        102.750                      179.891                      

0 0 0 0 πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (5.195.529)                  (19.568.762)                 (1.110.762)                  (2.241.300)                  

Καηαλέκνληαη ζε :

- Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο (5.195.529)                  (19.568.762)                 (1.110.762)                  (2.241.300)                  

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -                              -                               -                              -                              

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (34.583.181)         (35.651.753)         (7.162.277)           (13.768.780)         Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0557) (0,1928) (0,0120) (0,0239)

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - κεησκέλα (ζε €) (0,0557) (0,1928) (0,0120) (0,0239)

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 17.409.901          16.825.134          3.606.470            4.083.199            

Απνζβέζεηο επ ηρνξεγήζεσλ (307.004)              (429.234)              (83.327)                (91.694)                

Πξνβιέςεηο (2.469.075)           3.095.136            (654.523)              187.333               9.449.010                   1.535.071                    4.327.218                   3.561.279                   

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (354.212)              (156.671)              (20.833)                (23.639)                0 0 0 0 

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 32.570.229          28.161.639          13.152.247          12.014.484          0 0 0 0 

(Κέξδε) / δεκίεο απν πώιεζε Παγίσλ (20.041)                (1.321.428)           (2.080)                  (5.814)                  Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο : 0 0 0 0 

(Κέξδε) / δεκίεο απν πώιεζε Σπκκεηνρώλ -                       (613.599)              -                       (613.599)              1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο 

(Κέξδε)/Εεκηέο εύινγεο αμίαο παξαγώγσλ (219.528)              335.572               (15.087)                21.377                     ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α' Ελληακήλνπ 2014, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Νν 15 ησλ Ελδηάκεζσλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

Ζεκίεο απν Καηαζηξνθή/Απνκείσζε Παγίσλ 339.221               3.940                   76.105                 -                       2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε θάησζη εηαηξία:

Απνκείσζε πκκεηνρώλ 54.578                 10.300                     Δπσλπκία εηαηξίαο Υώξα έδξαο πκκεηνρή Μέζνδνο ελζσκάησζεο

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ     VIOHALCO SA/NV ΒΔΛΓΗΟ 66,41% Οιηθή Δλνπνίεζε

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 3. Δελ ππάξρνπλ επ ίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επ ίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή

Mείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (46.208.151)         (13.106.525)         (15.243.283)         (5.860.312)               θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

Mείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ (15.764.211)         (7.982.239)           11.693.295          (10.438.161)         4. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ : Δηαηξίαο 416 (30.09.2013 : 429), Οκίινπ 2.436 (30.09.2013 : 2.486).

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 33.202.772          20.589.841          13.689.630          12.512.196          5. Δπ ί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη πξνζεκεηώζεηο ππνζήθεο ζπλνιηθνύ ύςνπο Δπξώ 379 εθ. (Δπξώ 217 εθ. αθνξά ηε κεηξηθή) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

Μείνλ:     καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ (Bι. εκείσζε Νν 12 ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (32.122.323)         (26.605.960)         (13.636.098)         (11.146.626)         6. Έρεη δηελεξγεζεί πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Οκίινπ: Δπξώ 240 ρηι.. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 30.09.2014

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (185.007)              (207.916)              -                       -                           αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε Δπξώ 90 ρηι. θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε Δπξώ 90 ρηι. (Bι. εκείσζε Νν 14 ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (48.710.611)         (17.064.062)         5.454.817            (13.119.735)         7. Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Εηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο 

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΔΛΠ 24 πξνο απηήλ κέξε, είλαη σο εμήο:

(Απόθηεζε)/Πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ -                       1.192.925            -                       1.174.225            ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (40.561.968)         (29.630.448)         (3.914.881)           (914.212)              i)   Έζνδα 87.576.059                 117.652.751                

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 24.519                 6.808.096            2.080                   7.690                   ii)   Έμνδα 112.756.563               29.712.218                  

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 150.670               135.233               20.833                 23.639                 iii)  Απαηηήζεηο 19.985.493                 41.846.283                  

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (40.386.779)         (21.494.194)         (3.891.968)           291.342               iv) Τπνρξεώζεηο 14.588.359                 3.569.178                    

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο v) πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 3.099.436                   1.123.227                    

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 66.838.461          79.034.367          14.091.861          39.832.935          vi) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο -                              -                               

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (25.299.017)         (55.908.451)         (17.522.500)         (30.333.202)         vii)  Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο -                              -                               

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (124.428)              (242.090)              -                       -                       8. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ζηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ αλαιύεηαη σο εμήο (Πνζά ζε Δπξώ): 

Δίζπξαμε επ ηρνξήγεζεο 7.920.000            -                       -                       -                       

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (66.141)                (148.430)              (3.813)                  (5.115)                  1 Ιαλ - 30 επ 2014 1 Ιαλ - 30 επ 2013 1 Ιαλ - 30 επ 2014 1 Ιαλ - 30 επ 2013

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 49.268.876          22.735.396          (3.434.452)           9.494.618                 Φόξνο Δηζνδήκαηνο Πεξηόδνπ (334.459)                     (233.631)                      (142.841)                     (18.800)                       

Καζ αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακ δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (39.828.514)         (15.822.861)         (1.871.603)           (3.333.774)                Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Πεξηόδνπ 3.405.402                   (5.640.514)                   1.666.682                   (5.736.521)                  

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 49.125.244          27.851.157          3.052.697            5.924.534            9. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Νν 15 ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 20.625                 (7.662)                  -                       -                       10. Σα 'Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα' πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ρσξίο λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πεξηόδνπ, αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 9.317.355            12.020.634          1.181.094            2.590.759                 ελνπνίεζεο ζπγαηξηθώλ εμσηεξηθνύ (Όκηινο : Δπξώ 568 ρηι.) θαη απνηίκεζε παξαγώγσλ αληηζηάζκηζεο ηακηαθώλ ξνώλ (Όκηινο : Δπξώ -658 ρηι. θαη Δηαηξία : Δπξώ 443 ρηι.).

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

0,00 0,00 0,00 0,00 12. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαζώο θαη ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν δελ ελνπνηήζεθαλ νη εηαηξείεο ΑΚΡΟ ΑΔΒΔ (Διιάδα), ΥΑΜΠΑΚΖ ΔΠΔ (Διιάδα), ΥΑΛΚΟΡ ΔΡΔΤΝΑ & 

     ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔ (Διιάδα) θαη METAL GLOBE DOO (εξβία), ελώ είραλ ελνπνηεζεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

     Δπ ίζεο, δελ ελνπνηήζεθε ε εηαηξεία COPPERPROM (Διιάδα), ε νπνία είρε ελνπνηεζεί θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν όπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο 

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

     ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

Αζήλα, 25 Ννεκβξίνπ 2014

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

ΘΕΟΔΟΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΠΟΤΝΣΖΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗ

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

2.177.353                   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

5.925.866                   (2.456.434)                   3.166.406                   

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

14.798.542                 8.135.516                    4.156.565                   

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ (2.304.355)                  (8.260.384)                   (1.600.531)                  3.928.770                   

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

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

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

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

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

Γ.Δ.ΜΗ. : 303401000

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

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

9.556.984                   

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

 


