
 

 

 

 

 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2013 

(1η Ιανουαρίου – 30η Σεπτεµβρίου 2013) 
 

Βάσει του Ν. 3556/2007 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

 

   

ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Α∆Τ. ΑΕ 135393 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ 

Α∆Τ. Φ 020251 

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ 

Α∆Τ. ΑΗ 582570 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ 

Α∆Τ. Χ 701209 

 

 

 

XAΛΚΟΡ Α.Ε. 
 Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 

∆ιεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β΄ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα 



 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

της 30ης Σεπτεµβρίου 2013 
 

    - 1 -

 

Περιεχόµενα               Σελίδα 
Ενδιάµεση Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης..........................................................2 

Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων…………….……………………………………..3 

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος…………………………………………..4 

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων…….……………………………..5   

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών……………………….………………………….6   

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων………………………………………….7  

Στοιχεία και Πληροφορίες………………………………………………………………….20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

της 30ης Σεπτεµβρίου 2013 
 

    - 2 -

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2013 31/12/2012(*) 30/9/2013 31/12/2012(*)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισµός 8 364.208.615 359.491.380 93.012.377 96.289.629
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 14.372.571 11.745.850 246.037 139.649
Επενδύσεις σε ακίνητα 383.271 383.271 -                            -                            
Συµµετοχές 10 6.533.184 6.658.870 180.149.525 150.138.422
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 4.118.089 4.652.804 3.615.618 4.197.544
Λοιπές απαιτήσεις 2.045.867 1.984.834 812.406 842.186
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 6.209.803 6.479.388 -                            -                            

397.871.401 391.396.397 277.835.964 251.607.430
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 11 239.523.037 229.064.818 62.604.644 56.896.133
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 141.016.998 133.575.452 59.247.255 78.814.950
Παράγωγα 519.972 1.811.910 209.422 1.054.377
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 8.231 8.231 -                            -                            
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12.020.634 27.851.157 2.590.759 5.924.534

393.088.872 392.311.568 124.652.081 142.689.993
Σύνολο ενεργητικού 790.960.273 783.707.965 402.488.045 394.297.423
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 38.486.258 38.486.258 38.486.258 38.486.258
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 67.138.064 67.138.064 67.138.064 67.138.064
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών (6.739.360) (6.481.900) -                            -                            
Λοιπά Aποθεµατικά 75.044.725 75.255.724 69.085.144 69.129.805
Ζηµιές εις νέον (103.789.051) (65.385.927) (71.121.541) (51.597.440)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων στους µετόχους της µητρικής 70.140.637 109.012.219 103.587.926 123.156.688
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 27.237.244 30.510.129 -                            -                            
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 97.377.881 139.522.349 103.587.926 123.156.688
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 12 76.174.087 157.380.765 22.833.338 91.889.173
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 12 42.213 166.641 -                            -                            
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους 22.324.598 16.980.667 13.079.329 7.356.500
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 5.645.949 5.383.255 1.934.320 1.860.563
Επιχορηγήσεις 5.521.228 5.950.461 1.610.938 1.702.632
Προβλέψεις 522.087 562.092 90.000 90.000

110.230.162 186.423.881 39.547.924 102.898.867
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 113.633.265 90.157.991 43.010.200 29.591.845
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.517.149 8.021.021 709.790 808.161
∆άνεια 12 462.484.115 358.151.521 215.450.632 136.895.064
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 12 204.312 321.975 -                            -                            
Παράγωγα 513.390 1.109.228 181.572 946.797

583.352.230 457.761.735 259.352.194 168.241.868
Σύνολο υποχρεώσεων 693.582.392 644.185.616 298.900.119 271.140.735
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 790.960.273 783.707.965 402.488.044 394.297.423

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω αναδροµικής εφαρµογής του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» (βλέπε Σηµείωση 5).

Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων

(Ποσά σε Ευρώ) Σηµ.
9µήνες έως 
30/9/2013

9µήνες έως 
30/9/2012 (*)

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2013

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2012 (*)

Πωλήσεις 857.331.355         946.483.031        260.900.882          295.611.785          
Κόστος Πωληθέντων (841.302.553)        (909.856.545)       (250.138.852)        (284.437.506)         
Μικτό Κέρδος/(Ζηµιά) 16.028.801           36.626.485          10.762.030            11.174.279            
Λοιπά έσοδα 9.395.848             9.032.125            3.423.594              3.573.410              
Έξοδα ∆ιάθεσης (9.900.792)            (10.999.341)         (2.981.317)            (3.188.793)             
Έξοδα ∆ιοίκησης (15.927.967)          (16.863.033)         (4.994.845)            (5.437.274)             
Λοιπά έξοδα (7.856.274)            (9.945.525)           (2.280.693)            (3.820.989)             
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (8.260.384)            7.850.712            3.928.770              2.300.633              
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 135.233                215.328               65.495                   (8.131)                    
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (28.161.639)          (31.119.755)         (9.562.633)            (10.551.546)           
Κέρδη πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων 613.599                -                           613.599                 -                             
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (27.412.808)          (30.904.427)         (8.883.539)            (10.559.677)           
Κέρδη/(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 21.439                  96.753                 70.495                   (37.812)                  
Ζηµιές προ φόρου εισοδήµατος (35.651.753)          (22.956.962)         (4.884.275)            (8.296.857)             
Φόρος εισοδήµατος 7 (5.874.146)            857.190               (1.028.197)            861.478                 
Καθαρές ζηµιές περιόδου (41.525.899)          (22.099.772)         (5.912.471)            (7.435.379)             

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής Εταιρείας (38.459.077)          (18.894.121)         (5.342.547)            (6.729.717)             
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (3.066.822)            (3.205.652)           (569.924)               (705.662)                

(41.525.899)          (22.099.772)         (5.912.471)            (7.435.379)             

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

Βασικές και αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή (0,3797)                 (0,1866)                (0,0528)                 (0,0664)                  

ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Σηµ.
9µήνες έως 
30/9/2013

9µήνες έως 
30/9/2012 (*)

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2013

3µήνες από 1/7 έως 
30/9/2012 (*)

Πωλήσεις 354.139.836          415.290.176        98.838.697           135.772.867           
Κόστος Πωληθέντων (346.898.719)        (399.914.199)       (93.567.617)          (130.958.647)         
Μικτό Κέρδος/(Ζηµιά) 7.241.117              15.375.977          5.271.080             4.814.220               
Λοιπά έσοδα 2.399.778              2.814.938            848.969                1.176.884               
Έξοδα ∆ιάθεσης (3.595.294)            (4.240.077)           (1.164.901)            (1.140.282)             
Έξοδα ∆ιοίκησης (6.987.928)            (7.241.386)           (2.350.069)            (2.395.106)             
Λοιπά έξοδα (1.514.107)            (1.759.000)           (427.725)               (795.114)                
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (2.456.434)            4.950.452            2.177.353             1.660.602               
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 23.639                   34.777                 7.377                    6.770                      
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (12.014.484)          (12.685.228)         (4.226.816)            (4.238.615)             
Έσοδα από µερίσµατα 75.200                   217.281               -                            -                             
Κέρδη πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων 613.599                 -                           613.599                -                             
∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων (10.300)                 -                           (10.300)                 -                             
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (11.312.347)          (12.433.170)         (3.616.140)            (4.231.845)             
Ζηµιές προ φόρου εισοδήµατος (13.768.780)          (7.482.718)           (1.438.786)            (2.571.243)             
Φόρος εισοδήµατος 7 (5.755.321)            (584.334)              (982.404)               79.254                    
Καθαρές ζηµιές περιόδου (19.524.101)          (8.067.052)           (2.421.191)            (2.491.989)             

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

Βασικές και αποµειωµένες ζηµίες ανά µετοχή (0,1928)                 (0,0797)                (0,0239)                 (0,0246)                  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω αναδροµικής εφαρµογής του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές 
σε εργαζοµένους» (βλέπε Σηµείωση 5). 

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 1/7 - 30/9/2013 1/7 - 30/9/2012

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (41.525.899) (22.099.772) (5.912.471) (7.435.379)

Λοιπά στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος που ενδέχεται 
να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα σε µελλοντικές 
περιόδους:
Συναλλαγµατικές διαφορές (206.141) (1.698.767) (46.527) (814.245)
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) από αποτίµηση παραγώγων για 
αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών (388.880) (3.545.664) 836.568 (3.220.247)
Φόρος εισοδήµατος στα λοιπά στοιχεία συνολικού 
εισοδήµατος 101.109 709.133 (217.508) 644.049
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (493.913) (4.535.298) 572.533 (3.390.443)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 
για την περίοδο (42.019.812) (26.635.070) (5.339.938) (10.825.822)

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής (38.770.666) (22.816.327) (4.903.331) (9.936.919)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (3.249.145) (3.818.743) (436.607) (888.902)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 
για την περίοδο (42.019.812) (26.635.070) (5.339.938) (10.825.822)

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 1/7 - 30/9/2013 1/7 - 30/9/2012

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (19.524.101) (8.067.052) (2.421.191) (2.491.989)

Λοιπά στοιχεία του συνολικού εισοδήµατος που ενδέχεται 
να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα σε µελλοντικές 
περιόδους:
Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) από αποτίµηση παραγώγων για 
αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών (60.353) (2.159.240) 243.096 (2.431.464)
Φόρος εισοδήµατος στα λοιπά στοιχεία συνολικού 
εισοδήµατος 15.692 431.848 (63.205) 486.293
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (44.661) (1.727.392) 179.891 (1.945.172)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 
για την περίοδο (19.568.762) (9.794.444) (2.241.300) (4.437.161)

ΕΤΑΙΡEΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 
µετοχών 
υπέρ το 
Άρτιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 
ενοποίησης

Σύνολο ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 38.486.258 67.138.064 2.126.093 73.603.270 (39.162.326) (5.965.598) 136.225.762 33.921.928 170.147.690
Προσαρµογή λόγω ∆ΛΠ 19 -             -              -                 -                494.305 -                         494.305 160.709 655.014
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 38.486.258 67.138.064 2.126.093 73.603.270 (38.668.021) (5.965.598) 136.720.067 34.082.637 170.802.704
Καθαρή ζηµιά περιόδου -             -              -                 -                (18.894.121) -                         (18.894.121) (3.205.652) (22.099.772)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συναλλαγµατικές διαφορές -             -              -                 -                1.698 (1.155.250) (1.153.552) (545.214) (1.698.767)
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης κινδύνου ταµειακών ροών 
(µετά φόρων) -             -              (2.768.654) -                -                 -                         (2.768.654) (67.877) (2.836.531)
Σύνολο συνολικών εισοδηµάτων -             -           (2.768.654) -            1.698 (1.155.250) (3.922.207) (613.091) (4.535.298)
Σύνολο αποτελεσµάτων περιόδου -             -              (2.768.654) -                (18.892.423) (1.155.250) (22.816.327) (3.818.743) (26.635.070)

Συναλλαγές µε τους µετόχους που καταχωρούνται 
απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Μέρισµα -             -              -                 -                -                 -                         -               (360.178) (360.178)
Μεταφορά αποθεµατικών -             -              -                 420 (629) -                         (209) 209 -                 
Σύνολο εισφορών και διανοµής σε µετόχους -             -              -                 420 (629) -                         (209) (359.969) (360.178)

Μεταβολές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές
Αύξηση/ (Μείωση) ποσοστού συµµετοχής σε 
συγγενείς -             -              -                 -                (93.382) -                         (93.382) 786.890 693.508
Σύνολο συναλλαγών µε τους µετόχους -             -              -                 -                (93.382) -                         (93.382) 786.890 693.508
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 38.486.258 67.138.064 (642.561) 73.603.690 (57.654.455) (7.120.848) 113.810.148 30.690.815 144.500.964

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 38.486.258 67.138.064 1.652.034 73.603.690 (65.217.527) (6.481.900) 109.180.619 30.535.607 139.716.226
Προσαρµογή λόγω ∆ΛΠ 19 (168.400) (168.400) (25.478) (193.877)
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 38.486.258 67.138.064 1.652.034 73.603.690 (65.385.927) (6.481.900) 109.012.219 30.510.129 139.522.349
Καθαρή ζηµιά περιόδου -             -              -                 -                (38.459.077) -                         (38.459.077) (3.066.822) (41.525.899)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συναλλαγµατικές διαφορές -             -              -                 (29) 261.998 (257.460) 4.509 (210.650) (206.141)
Αποτέλεσµα αντιστάθµισης κινδύνου ταµειακών ροών 
(µετά φόρων) -             -              (316.098) -                -                 -                         (316.098) 28.327 (287.771)
Σύνολο συνολικών εισοδηµάτων -             -              (316.098) (29) 261.998 (257.460) (311.590) (182.323) (493.913)
Σύνολο αποτελεσµάτων περιόδου -             -              (316.098) (29) (38.197.078) (257.460) (38.770.666) (3.249.145) (42.019.812)

Συναλλαγές µε τους µετόχους που καταχωρούνται 
απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Μέρισµα -             -              -                 -                -                 -                         -               (124.656) (124.656)
Μεταφορά αποθεµατικών -             -              -                 105.129 (206.045) -                         (100.916) 100.916 -                 
Σύνολο εισφορών και διανοµής σε µετόχους -             -              -                 105.129 (206.045) -                         (100.916) (23.740) (124.656)
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2013 38.486.258 67.138.064 1.335.935 73.708.790 (103.789.051) (6.739.360) 70.140.637 27.237.244 97.377.881  
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου  2012 38.486.258 67.138.064 405.454 69.062.881 (40.595.287) 134.497.371
Προσαρµογή  λόγω  ∆ΛΠ  19 -             -             -                -               229.842 229.842
Αναµορφωµένο υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου  2012 38.486.258 67.138.064 405.454 69.062.881 (40.365.446) 134.727.213
Καθαρή  ζηµ ιά περιόδου -             -             -                -               (8.067.052) (8.067.052)

Λοιπά  συνολικά  εισοδήµατα
Αποτέλεσµα  αντιστάθµ ισης κινδύνου  ταµειακών  ροών 
(µετά  φόρων) -             -             (1.727.392) -               -                (1.727.392)
Σύνολο συνολικών  εισοδηµάτων -             -             (1.727.392) -               -                (1.727.392)
Σύνολο  αποτελεσµάτων  περιόδου -             -             (1.727.392) -               (8.067.052) (9.794.444)

Υπόλοιπο  στις 30 Σεπτεµβρίου  2012 38.486.258 67.138.064 (1.321.937) 69.062.881 (48.432.498) 124.932.769

Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου  2013 38.486.258 67.138.064 66.924 69.062.881 (51.593.062) 123.161.066
Προσαρµογή  λόγω  ∆ΛΠ  19 (4.378) (4.378)
Αναµορφωµένο υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου  2013 38.486.258 67.138.064 66.924 69.062.881 (51.597.440) 123.156.688
Καθαρή  ζηµ ιά περιόδου -             -             -                -               (19.524.101) (19.524.101)

Λοιπά  συνολικά  εισοδήµατα
Αποτέλεσµα  αντιστάθµ ισης κινδύνου  ταµειακών  ροών 
(µετά  φόρων) -             -             (44.661) -               -                (44.661)
Σύνολο συνολικών  εισοδηµάτων -             -             (44.661) -               -                (44.661)
Σύνολο  αποτελεσµάτων  περιόδου -             -             (44.661) -               (19.524.101) (19.568.762)

Υπόλοιπο  στις 30 Σεπτεµβρίου  2013 38.486.258 67.138.064 22.263 69.062.881 (71.121.541) 103.587.926  
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταµειακών ροών

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (35.651.753)      (22.956.962)      (13.768.780)       (7.482.718)        
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 16.825.134        19.807.058        4.083.199          5.785.540          
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (429.234)           (370.204)           (91.694)             (166.914)           
Προβλέψεις 3.095.136         (755.013)           187.333             (71.627)             
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (156.671)           (312.080)           (23.639)             (34.777)             
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28.161.639        31.119.755        12.014.484        12.685.228        
(Κέρδη)/Ζηµιές απο πώληση Παγίων (1.321.428)        (10.313)             (5.814)               (55.302)             
(Κέρδη)/Ζηµιές απο πώληση Συµµετοχών (613.599)           -                     (613.599)           -                      
(Κέρδη)/Ζηµιές εύλογης αξίας παραγώγων 335.572            (359.423)           21.377               147.299             
Ζηµιά απο Καταστροφή/Αποµείωση Παγίων 3.940                523                   -                      -                      
Αποµείωση συµµετοχών -                     -                     10.300               -                      
Mείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων (13.106.525)      (36.787.561)      (5.860.312)        (5.684.491)        
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων (7.982.239)        17.356.396        (10.438.161)       (7.489.473)        
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 20.582.180        17.645.941        12.512.196        (1.798.918)        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (26.605.960)      (29.226.867)      (11.146.626)       (12.511.158)       
Καταβληµένοι φόροι (207.916)           (308.100)           -                      -                      
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (17.071.724)      (5.156.851)        (13.119.735)       (16.677.311)       

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων (26.355.344)      (16.610.880)      (728.103)           (1.651.626)        
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (3.275.104)        (690.872)           (186.108)           (84.956)             
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 6.808.096         122.178            7.690                283.157             
Πωλήσεις συµµετοχών 1.200.725         -                     1.200.725          -                      
Τόκοι που εισπράχθηκαν 135.233            215.328            23.639               34.777               
Αύξηση συµµετοχής σε Θυγατρικές εταιρείες -                     -                     (21.300)             (705.741)           
Αύξηση συµµετοχής σε λοιπές συµµετοχές (7.800)               -                     (5.200)               -                      
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (21.494.194)      (16.964.246)      291.342             (2.124.389)        

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής Εταιρείας (5.115)               (2.411)               (5.115)               (2.411)               
∆άνεια αναληφθέντα 79.034.367        53.686.392        39.832.935        29.023.288        
Αποπληρωµή δανεισµού (55.908.451)      (44.287.376)      (30.333.202)       (22.916.664)       
Μεταβολές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (242.090)           (542.981)           -                      -                      
Μερίσµατα πληρωθέντα σε δικαιώµατα µειοψηφίας (143.315)           (352.083)           -                      -                      
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 22.735.396        8.501.541         9.494.618          6.104.213          

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών (15.830.522)      (13.619.556)      (3.333.774)        (12.697.487)       
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στην αρχή της περιόδου 27.851.157        37.199.549        5.924.534          14.359.870        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στο τέλος της περιόδου 12.020.634        23.579.993        2.590.759          1.662.383          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 20 αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΣΣυυννοοππττιικκώώνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  
3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001133  
 
1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρώην ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε.-
Επεξεργασίας Μετάλλων) (η «ΧΑΛΚΟΡ» ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977. 

Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») 
της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 αποτελούνται από την Εταιρεία 
και τις θυγατρικές της (ο «Όµιλος»). 

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. 

Οι ατοµικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 
31 ∆εκεµβρίου 2012 καθώς και για τις ενδιάµεσες περιόδους υπάρχουν διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, www.halcor.gr. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες 
συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.. 

 

2. Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
(α) Σηµείωση συµµόρφωσης 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆.Λ.Π.») 34 σχετικά µε την ενδιάµεση οικονοµική 
πληροφόρηση. Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις περιλαµβάνονται προκειµένου να εξηγήσουν 
γεγονότα και συναλλαγές που είναι σηµαντικά για να αιτιολογήσουν τις αλλαγές στην οικονοµική 
θέση και στα αποτελέσµατα του Οµίλου από τις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
31 ∆εκεµβρίου 2012. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για  πλήρεις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  

Η σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε 30 
Σεπτεµβρίου 2013 ακολουθεί την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Οι λειτουργικές ανάγκες 
του Οµίλου καλύπτονται µέσα από τραπεζικό δανεισµό ο οποίος αναχρηµατοδοτείται σε κανονική 
βάση. Ο Όµιλος βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγµάτευσης µε τις τράπεζες για το σύνολο των 
πιστωτικών του ορίων επιδιώκοντας να επιτύχει τη µετατροπή ενός σηµαντικού µέρους του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού του σε µακροπρόθεσµου, µέσω της έκδοσης κοινοπρακτικών 
οµολογιακών δανείων. Παράλληλα, ο Όµιλος µέσω του νέου σχήµατος τραπεζικού δανεισµού θα έχει 
επιτύχει  ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότησης περιορίζοντας το κόστος δανεισµού του. 
  
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί βέβαιη την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης του 
δανεισµού εντός του τρέχοντος έτους, ως αποτέλεσµα της καλής µακρόχρονη συνεργασίας του 
Οµίλου µε τις τράπεζες. 
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Κατά συνέπεια, ο Όµιλος και η Εταιρία συνεχίζουν να υιοθετούν την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας, κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων για την 
περίοδο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2013.  

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρείας την 20η Νοεµβρίου 2013. 

Τα ποσά που αναφέρονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι σε Ευρώ 
στρογγυλοποιηµένα στην πλησιέστερη µονάδα. 

(β) Εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και 
υιοθέτηση παραδοχών από τη ∆ιοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα 
ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιµήσεις. 

Για τη σύνταξη αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι ίδιες 
εκτιµήσεις και παραδοχές κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν κατά τη 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2012 εκτός από την αλλαγή της 
εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής των παγίων που αναφέρεται στη σηµείωση 8. 

 

 

3.  Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν 
για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου του 2012, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών που 
αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 και αναµένεται να έχουν επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου: 

α) ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων”: Αυτή η τροποποίηση απαιτεί 
από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

β) ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) “Παροχές σε Εργαζοµένους”: Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές 
αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 
και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε 
εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών 
και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου 
συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που 
σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η επίπτωση από το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 
εµφανίζεται στην σηµείωση 5. 
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γ) ∆ΠΧΑ 13 “Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας”: Το Πρότυπο παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Για τις συγκεκριµένες 
γνωστοποιήσεις σε εύλογες αξίες του νέου Προτύπου βλέπε σηµείωση 17. 

δ) ∆ΠΧΑ 10 “Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις”: Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους 
τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 
12. Στο νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να 
αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται.  

ε) ∆ΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες”: Το ∆ΠΧΑ 12 
αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, οι οποίες επιτρέπουν 
στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, 
συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες. 

στ) ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) “Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις”: Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε 
ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 
“Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις”. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το 
λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις.  

ζ) ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) “Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες”: Το ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις».  

 

 

4. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων – Πιστωτικός κίνδυνος από εµπορικές 
συναλλαγές 

Ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης έγινε επανεξέταση των πιστωτικών ορίων ανά 
πελάτη και δεν προέκυψαν σηµαντικές µεταβολές µε βάση τα ασφαλιστικά όρια αυτών. Ο  Όµιλος θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί και να τροποποιεί τα πιστωτικά όρια των πελατών όταν αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

Κατά τα λοιπά, η πολιτική του Οµίλου ως προς τα θέµατα που σχετίζονται µε πολιτική 
αντιστάθµισης του χαλκού και γενικά για την διαχείριση κινδύνου παραµένει ίδια µε αυτή που 
περιγράφεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012.  

Ταξινόµηση σε εύλογες αξίες  

H πολιτική ταξινόµησης σε εύλογες αξίες και ο τρόπος αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων δεν διαφέρουν για την περίοδο του πρώτου εξαµήνου 2013 από την προηγούµενη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012. 
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5. Αναπροσαρµογές κονδυλίων  

Λόγω της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την άµεση αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας, 
ο Όµιλος αναπροσάρµοσε τα Αποτελέσµατα, τα Ίδια Κεφάλαια και την Υποχρέωση παροχών 
προσωπικού των προηγουµένων ετών. 

 
Αποτελέσµατα Περιόδου

(Ποσά σε Ευρώ) 9µήνες έως 
30/9/2012

3µήνες από 1/7 
έως 30/9/2012

9µήνες έως 
30/9/2012

3µήνες από 1/7 
έως 30/9/2012

Πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 (21.764.833) (7.323.732) (7.891.388) (2.433.434)
Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 (418.674) (139.558) (219.581) (73.194)
Προσαρµογή φόρων εισοδήµατος 83.735 27.912 43.916 14.639
Μετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 (22.099.772) (7.435.379) (8.067.052) (2.491.989)

- -
Μεταβολή στα Αποτελέσµατα λόγω του ∆ΛΠ 19 κατανεµηµένη σε:
Μετόχους µητρικής (278.172) (92.724) (175.664) (58.555)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (56.767) (18.922) 0 0

(334.939) (111.646) (175.664) (58.555)

Ίδια Κεφάλαια
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2012 1/1/2012 31/12/2012 1/1/2012
Πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 139.716.226 170.147.690 123.161.066 134.497.371
Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 (191.821) 768.717 (5.472) 287.302
Μεταβολή στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (2.056) (113.703) 1.094 (57.460)
Μετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 139.522.349 170.802.704 123.156.688 134.727.213

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
(Ποσά σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πριν την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 5.191.434 1.855.091
Επίδραση του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 191.821 5.472
Μετά την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 5.383.254 1.860.563

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6. Λειτουργικοί τοµείς 

Οι λειτουργικοί τοµείς αφορούν τους επιχειρησιακούς και γεωγραφικούς τοµείς του Οµίλου. Ο 
πρωτεύων τύπος αναφοράς (επιχειρησιακοί τοµείς), βασίζεται στην δοµή της διοίκησης του Οµίλου 
και του συστήµατος εσωτερικής αναφοράς. 

Ο Όµιλος περιλαµβάνει τους ακόλουθους κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς: 

Προϊόντα Χαλκού 

Προϊόντα Καλωδίων   

Λοιπές Υπηρεσίες 

 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2012

30 Σεπτεµβρίου 2012 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 719.431.231 331.311.656 89.872.523 1.140.615.409
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (169.545.022) (20.653.101) (3.934.256) (194.132.379)
Πωλήσεις σε τρίτους 549.886.209 310.658.554 85.938.267 946.483.031

Λειτουργικά κέρδη 7.892.595 (216.055) 174.171 7.850.712
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 48.068 145.876 21.384 215.328
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (19.097.015) (11.222.252) (800.488) (31.119.755)
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων επιχειρήσεων -                    65.838 30.915 96.753
Ζηµιά προ φόρου εισοδήµατος (11.156.352) (11.226.593) (574.017) (22.956.962)
Φόρος εισοδήµατος (192.185) 1.370.990 (321.615) 857.190
Καθαρή ζηµιά της περιόδου (11.348.537) (9.855.603) (895.632) (22.099.772)

30 Σεπτεµβρίου 2012
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Eνεργητικό 495.195.145 311.698.042 16.905.475 823.798.662
Σύνολο υποχρεώσεων 418.039.701 244.557.674 16.724.976 679.322.351

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα πάγια 7.645.255 9.544.899 111.598 17.301.752

30 Ιουνίου 2012 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 12.631.945 6.666.589 117.376 19.415.911
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 215.363 175.137 647 391.148
Σύνολο αποσβέσεων 12.847.308 6.841.727 118.023 19.807.058

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2012
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Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2013

30 Σεπτεµβρίου 2013 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 659.776.127 270.565.739 98.875.190 1.029.217.057
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (139.671.194) (28.082.990) (4.131.519) (171.885.702)
Πωλήσεις σε τρίτους 520.104.933 242.482.750 94.743.672 857.331.355

Λειτουργικά κέρδη (6.891.507) (2.422.391) 1.053.514 (8.260.384)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 32.566 93.977 8.690 135.233
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (18.076.880) (9.243.738) (841.022) (28.161.639)
Έσοδα από Μερίσµατα 613.599 -                   -                    613.599
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων επιχειρήσεων -                   -                   21.439 21.439
Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος (24.322.222) (11.572.152) 242.620 (35.651.753)
Φόρος εισοδήµατος (6.121.259) 411.725 (164.611) (5.874.146)
Καθαρά κέρδη της περιόδου (30.443.481) (11.160.427) 78.009 (41.525.899)

30 Σεπτεµβρίου 2013
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Eνεργητικό 473.643.441 299.907.872 17.408.961 790.960.273
Σύνολο υποχρεώσεων 431.652.424 244.708.462 17.221.506 693.582.392

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα πάγια 6.150.215 23.320.274 159.959 29.630.448

30 Σεπτεµβρίου 2013 (Ποσά Ευρώ)
Προϊόντα 
χαλκού

Προϊόντα 
καλωδίων Υπηρεσίες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων 10.303.664 5.787.230 87.124 16.178.018
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 221.841 418.820 6.455 647.116
Σύνολο αποσβέσεων 10.525.505 6.206.050 93.579 16.825.134

Λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2013

 

 

Οι πωλήσεις καθώς και τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε βάση την 
γεωγραφική τους κατανοµή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)
Πωλήσεις σε τρίτους 30/9/2013 30/9/2012
Ελλάδα 90.188.538 104.850.380
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση 611.277.509 695.111.505
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 74.566.350 73.236.665
Ασία 34.381.981 28.880.015
Αµερική 32.582.398 28.864.295
Αφρική 12.423.500 13.126.824
Ωκεανία 1.911.080 2.413.347
Σύνολο 857.331.355 946.483.031

0,00 0,00

Σύνολο ενεργητικού 30/9/2013 31/12/2012
Ελλάδα 671.979.192 654.328.513
Εξωτερικό 118.981.081 129.379.452
Σύνολο 790.960.273 783.707.965

0,07 0,00

Επενδύσεις σε ενσώµατα, άυλα & ακίνητα πάγια 30/9/2013 31/12/2012
Ελλάδα 22.590.970 15.769.199
Εξωτερικό 7.039.478 9.015.291
Σύνολο 29.630.448 24.784.489

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ
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7. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε µε βάση την καλύτερη εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου για 
το µέσο ετήσιο φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να εφαρµοσθεί στο τέλος της χρήσης.   

Η ανάλυση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής : 

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2013 1/1 - 30/9/2012
Φόρος Εισοδήµατος περιόδου (233.631)            (538.630)            (18.800)              (111.483)            
Αναβαλλόµενος Φόρος περιόδου (5.640.514)         1.395.820          (5.736.521)         (472.851)            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4110/2013 που τέθηκε σε ισχύ την 23 Ιανουαρίου 2013, ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για τη 
χρήση 2013 και έπειτα. 

Στα τέλη Σεπτεµβρίου ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας και των 
θυγατρικών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., FULGOR A.E., ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. και FITCO A.E. από το 
Νόµιµο ελεγκτή, σύµφωνα µε το άρθρο 82, παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη χρήση 2012 
και εκδόθηκε Πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη.   

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις µέχρι και το 2010 βάσει των ισχυόντων διατάξεων θα ελεγχθούν 
από τις φορολογικές αρχές βάσει των κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν µέχρι την εφαρµογή του 
προαναφερθέντος νόµου. 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 16. 

 

8. Γήπεδα, Κτίρια & Εξοπλισµός 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες σε γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµό σε επίπεδο Οµίλου 
ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 26.355.344 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 16.610.880) ενώ οι πωλήσεις 
ανήλθαν σε Ευρώ 5.486.668 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 111.865) και τα αντίστοιχα κέρδη των 
πωλήσεων σε Ευρώ 1.321.428 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 10.313). Το κέρδος από την πώληση παγίων 
εµφανίζεται στο λογαριασµό «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. πώλησε στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε, θυγατρική της ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
Α.Ε,  µέρος των ακινήτων της που κατείχε στα Οινόφυτα Βοιωτίας έναντι ποσού Ευρώ 6,8 εκατ., τα 
οποία κυρίως είχαν προέλθει στην κυριότητά της από την απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρείας 
ΤΗΛΕΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. Η εν λόγω µεταβίβαση δεν επηρεάζει ουσιωδώς την παραγωγική 
δραστηριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ, αφού τα ακίνητα χρησιµοποιούνταν για βοηθητικές 
εργασίες , αποθήκευση, κλπ. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 728.103 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 
1.651.626) ενώ οι πωλήσεις σε Ευρώ 1.876 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 227.855) και τα αντίστοιχα 
κέρδη των πωλήσεων σε Ευρώ 5.814 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 55.302). Το κέρδος από την πώληση 
παγίων εµφανίζεται στο λογαριασµό «Λοιπά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 
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Από 1 Ιανουαρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή στα κτίρια και στο 
µηχανολογικό εξοπλισµό του Οµίλου και της Εταιρείας, η οποία µείωσε τις αποσβέσεις κατά ποσό 
Ευρώ 4,1 εκατ. και Ευρώ 1,7 εκατ. αντίστοιχα.  

 

9. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες άϋλων περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Οµίλου 
ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 3.275.104 (Εννιάµηνο 2012: Ευρώ 690.872) ενώ δεν 
πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις. 

Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 186.108 (Εννιάµηνο 2012:  Ευρώ 
84.956) ενώ δεν πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις. 

 

10. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς  

Τον Μάρτιο του 2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής 
SOFIA MED S.A. κατά Ευρώ 30 εκ. µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης χρηµατικής οφειλής της 
θυγατρικής προς την ΧΑΛΚΟΡ, µε στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.  

Τον Ιούνιο του 2013 πραγµατοποιήθηκε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΑΚΡΟ 
ΑΕΒΕ κατά Ευρώ 369.000 προς σηµψηφισµό ζηµιών προηγούµενης χρήσεως της δια της ακυρώσεως 
1.230.000 µετοχών της µετόχου ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συµµετοχής της 
ΧΑΛΚΟΡ στην ΑΚΡΟ διαµορφώθηκε σε 96,59% από 98,49% που κατείχε πριν τη µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου.  

Κατά τη τρέχουσα περίοδο η εταιρεία Ε.∆.Ε ΑΕ, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ, 
ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης αντί για τη µέθοδο της καθαρής θέσης που είχε 
ενοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.  

Τον Σεπτέµβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της κατά 69,01% 
θυγατρικής COPPERPROM Ε.Π.Ε., µε έδρα την Αθήνα, κατά Ευρώ 30.000 µε την έκδοση 1.000 
νέων εταιρικών µεριδίων ονοµαστικής αξίας Ευρώ 30 έκαστου. Η ΧΑΛΚΟΡ και η θυγατρική της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ. κατέβαλαν από Ευρώ 12.000 και ανέλαβαν από 400 εταιρικά µερίδια η 
κάθε εταιρεία. Το ποσοστό συµµετοχής παρέµεινε αµετάβλητο.    

Τον Σεπτέµβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής 
ΧΑΜΠΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., µε έδρα την Αθήνα, κατά Ευρώ 9.300. 

 

11. Αποθέµατα 

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου µε 30 Σεπτεµβρίου 2013 σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας έγινε 
πρόβλεψη αποµείωσης των αποθεµάτων στην καθαρά ρευστοποιήσιµη αξία τους, ύψους Ευρώ 
4.056.120 και Ευρώ 151.800 αντίστοιχα. Το ποσό της πρόβλεψης συµπεριλαµβάνεται στο 
λογαριασµό “Κόστος Πωληθέντων”. 
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12. ∆ανεισµός – Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 6.720.963 6.041.852 -                         -                     
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 42.213 166.641 -                         -                     
Οµολογιακά ∆άνεια 69.453.124 151.338.913 22.833.338 91.889.173
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 76.216.300 157.547.406 22.833.338 91.889.173

-
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 462.484.115 358.151.521 215.450.632 136.895.064
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 204.312 321.975 -                         -                     
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 462.688.427 358.473.496 215.450.632 136.895.064

- - - -
Σύνολο δανείων 538.904.727 516.020.902 238.283.970 228.784.237

-0 -0 - -
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Μεταξύ 1 και  2 ετών 41.491.608 123.718.357 22.833.338 88.555.832
Μεταξύ 2 και 5 ετών 5.932.793 6.117.794 - 3.333.341
Πάνω από 5 έτη 28.749.687 27.544.615 -                         -                     

76.174.088 157.380.765 22.833.338 91.889.173

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η Εταιρεία κατά τη τρέχουσα περίοδο άντλησε δανειακά κεφάλαια ύψους Ευρώ 39.832.935 ενώ 
αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους Ευρώ 30.333.202. Σε επίπεδο Οµίλου κατά την τρέχουσα 
περίοδο τα αντληθέντα δανειακά κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 79.034.367 ενώ αποπληρώθηκαν 
δάνεια Ευρώ 55.908.451.  

Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους καθώς τα δάνεια 
φέρουν κυµαινόµενα επιτόκια. Οι λογιστικές αξίες των δανείων του Οµίλου αφορούν δάνεια σε 
Ευρώ. 

Για τη λήψη των τραπεζικών δανείων της εταιρείας FULGOR AE, θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΕ, έχουν συσταθεί  υποθήκες σε ακίνητα συνολικής αξίας  Ευρώ 49 εκατοµµύρια. 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2013 31/12/2012
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - 
ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος 204.312 321.975
Από 1 έως 5 έτη 42.213 166.641
Σύνολο 246.525 488.616

ΟΜΙΛΟΣ

 
 

13. Πληρωµές βάσει µετοχών 

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

Από τα παραπάνω δικαιώµατα έως την 30 Σεπτεµβρίου 2013 είχαν ασκηθεί 283.300. 

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

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

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

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

Από τα παραπάνω δικαιώµατα έως την 30 Σεπτεµβρίου 2013 είχαν ασκηθεί 318.360. 

 

14. ∆εσµεύσεις 
Ο Όµιλος ενοικιάζει ανυψωτικά, παλετοφόρα και επιβατικά αυτοκίνητα. Οι µισθώσεις ποικίλουν σε 
χρονική διάρκεια  αλλά καµία δεν υπερβαίνει σε περίοδο τα πέντε έτη από τη στιγµή της σύµβασης. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2013 καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας έξοδα Eυρώ 192.608 (31 ∆εκεµβρίου 2012 : Ευρώ 276.113) και στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου Ευρώ 867.947 (31 ∆εκεµβρίου 2012 : Ευρώ 1.190.097). 

 

15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους Ευρώ 3 εκατ. στα ακίνητα της θυγατρικής SOFIA MED. 

Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου Ευρώ 240 χιλ.  

Επίσης, υπάρχει υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων που αφορά προβλέψεις γενικών δαπανών: Όµιλος 
Ευρώ 282 χιλ και Εταιρία Ευρώ 90 χιλ. 

∆εν υπάρχουν άλλες υποθέσεις που εκκρεµούν εναντίον του Οµίλου πέρα των ανωτέρω 
αναφερόµενων. 
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16. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι εταιρείες του Οµίλου είναι ενδεχόµενα υπόχρεες για φόρους εισοδήµατος λόγω ανέλεγκτων 
χρήσεων από τις φορολογικές αρχές. Οι προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 14. Οι ανέλεγκτες αυτές χρήσεις, έχουν ως εξής: 

Επωνυµία εταιρίας 
Χώρα 

καταστατικής 
έδρας

Συµµετοχή         
(Άµεση & Έµµεση)

Μέθοδος 
ενσωµάτωσης

Ανέλεγκτες 
χρήσεις

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α Μητρική - 2009-2010 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ A.E. ΕΛΛΑ∆Α 72,53% Ολική Ενοποίηση 2009-2010 
ΣΤΗΛΜΕΤ  Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 51,00% Ολική Ενοποίηση 2010
ΑΚΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 96,59% Ολική Ενοποίηση 2007-2012
SOFIA MED S.A. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2011-2012
METAL AGENCIES L.T.D. ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 49,51% Ολική Ενοποίηση -
BELANTEL HOLDINGS L.T.D. ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2010-2012
METAL GLOBE D.O.O. ΣΕΡΒΙΑ 51,76% Ολική Ενοποίηση 2010-2012
COPPERPROM Ε.Π.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 69,01% Ολική Ενοποίηση 2010-2012
FITCO Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση -
TECHOR SA ΕΛΛΑ∆Α 68,97% Ολική Ενοποίηση 2009-2012
ΧΑΜΠΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση 2010-2012
∆ΙΑΠΕΜ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 33,33% Καθαρή Θέση 2010-2012
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 30,44% Καθαρή Θέση 2010
ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ (πρώην Ε.Π.Ε.) ΕΛΛΑ∆Α 26,67% Καθαρή Θέση 2010-2012
S.C. STEELMET ROMANIA S.A ΡΟΥΜΑΝΙΑ 40,00% Καθαρή Θέση -
TEPRO METALL AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ 36,21% Καθαρή Θέση 2011-2012
ΧΑΛΚΟΡ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00% Ολική Ενοποίηση 2011-2012
HALCORAL SH. PK ΑΛΒΑΝΙΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση 2011-2012  

 

17. Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Τα επίπεδα ιεράρχησης της εύλογης αξίας έχουν ορισθεί ως εξής: 

 Πρώτο Επίπεδο: Εντάσσονται τα χρηµατιστηριακά παράγωγα τα οποία βασίζονται σε τιµές 
αγοράς. 

 ∆εύτερο Επίπεδο: Εντάσσονται τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα τα οποία βασίζονται σε 
τιµές από µεσίτες. 

 Τρίτο Επίπεδο: Εντάσσονται οι µη εισηγµένες µετοχές. Προκύπτουν από εκτιµήσεις της 
Εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα δεδοµένα στην αγορά. 

(Ποσά σε Ευρώ) Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού 507.392 12.579 - 1.238.340 573.570 -
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - 4.118.089 - - 4.652.804

507.392 12.579 4.118.089 1.238.340 573.570 4.652.804
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα παθητικού (165.714) (347.676) - (207.806) (901.421) -
Σύνολο 341.678 (335.096) 4.118.089 1.030.534 (327.851) 4.652.804

(Ποσά σε Ευρώ) Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού 201.966 7.456 - 637.807 416.570 -
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - 3.615.618 - - 4.197.544

201.966 7.456 3.615.618 637.807 416.570 4.197.544
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα παθητικού (12.404) (169.168) - (70.580) (876.217) -
Σύνολο 189.562 (161.711) 3.615.618 567.227 (459.647) 4.197.544

30/9/2013 31/12/2012

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/2013 31/12/2012
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18.  Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη. 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012
Πωλήσεις αγαθών 
Θυγατρικές -                      -                 105.741.011 132.367.318
Συγγενείς 67.823.079 68.130.983 29.358.003 27.320.253
Λοιπά συνδεµένα µέρη 38.923.741 51.117.896 18.764.968 28.607.645

106.746.820 119.248.880 153.863.982 188.295.217
Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00
Θυγατρικές -                      -                 3.391.952 4.640.091
Συγγενείς 269.334 488.662 61.525 81.641
Λοιπά συνδεµένα µέρη 2.022.438 2.111.208 882.884 440.692

2.291.772 2.599.870 4.336.361 5.162.423
0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές -                      -                 3.600 283.001
Λοιπά συνδεµένα µέρη 8.000.725 2.010 1.200.725 -                 

8.000.725 2.010 1.204.325 283.001
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές αγαθών 
Θυγατρικές -                      -                 13.161.661 18.497.039
Συγγενείς 2.304.813 2.020.243 - -
Λοιπά συνδεµένα µέρη 113.882.254 151.149.348 10.446.787 15.768.044

116.187.067 153.169.591 23.608.449 34.265.083
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές  υπηρεσιών
Θυγατρικές -                      -                 2.211.935 2.022.089
Συγγενείς 1.257.991 1.106.721 833.143 673.034
Λοιπά συνδεµένα µέρη 3.434.546 2.975.212 2.868.505 2.348.254

4.692.537 4.081.933 5.913.583 5.043.378
0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές  παγίων
Θυγατρικές -                      -                 14.709 16.244
Συγγενείς 11.972 4.359 -                      -                 
Λοιπά συνδεµένα µέρη 3.782.487 1.591.448 219.630 351.226

3.794.459 1.595.807 234.339 367.470

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

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

 

 Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012
Αµοιβές Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών + ∆.Σ στις δαπάνες 
προσωπικού 2.706.837 2.580.776 1.200.398 1.199.998

2.706.837 2.580.776 1.200.398 1.199.998

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

(Ποσά σε Ευρώ) 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές -                      -                 40.388.096 49.975.775
Συγγενείς 14.814.678 10.705.755 6.580.858 5.426.514
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 8.733.874 10.614.110 2.951.498 4.586.297

23.548.552 21.319.865 49.920.453 59.988.586
- - - -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Θυγατρικές -                      -                 2.030.629 2.506.837
Συγγενείς 1.928.231 796.377 119.026 194.251
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 15.062.588 9.027.988 565.560 703.397

16.990.819 9.824.365 2.715.215 3.404.486

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

19.  Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας Ισολογισµού  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΧΑΛΚΟΡ κάλεσε τους µετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση για την 28η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ξενοδοχείο 
PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα κάτωθι: 

1. Έκδοση κοινοπρακτικού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου κοινού οµολογιακού δανείου της 
εταιρείας µακροχρόνιας διάρκειας. 

2. Έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων της εταιρείας µεσοπρόθεσµης διάρκειας.     

3. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συµβούλου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. κάλεσε τους µετόχους της 
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 28η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:45 π.µ. στο 
ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα κάτωθι: 

1. Έκδοση κοινοπρακτικού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου κοινού οµολογιακού δανείου της 
εταιρείας µακροχρόνιας διάρκειας. 

2. Έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων της εταιρείας µεσοπρόθεσµης διάρκειας.     

3. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συµβούλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

της 30ης Σεπτεµβρίου 2013 
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