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Δθλϊςεισ Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
(ςφμφωνα με το άρκρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Σα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία 
«ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» που 
εδρεφει ςτθν Ακινα, Λεωφ. Μεςογείων 2-4:  
 
1. Θεοδόςιοσ Ραπαγεωργόπουλοσ, Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  

2. Νικόλαοσ Κουδοφνθσ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ειδικϊσ προσ τοφτο οριςκείσ με τθν 
από 30 Αυγοφςτου 2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ 

3. Γεϊργιοσ Ραςςάσ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ειδικϊσ προσ τοφτο οριςκείσ με τθν από 
30 Αυγοφςτου 2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ  

υπό τθν ανωτζρω ιδιότθτα μασ, δθλϊνουμε και βεβαιϊνουμε με τθν παροφςα ότι, εξ όςων 
γνωρίηουμε:  

(α) οι εξαμθνιαίεσ, εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ, ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Χαλκορ 
Α.Ε., για τθν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 ζωσ 30 Ιουνίου 2016, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα 
με τα ιςχφοντα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν 
κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα περιόδου που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2016 τθσ Χαλκορ Α.Ε., 
κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του άρκρου 5 του ν. 3556/2007, και  

(β) θ εξαμθνιαία ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΧΑΛΚΟ Α.Ε. απεικονίηει κατά τρόπο 
αλθκι τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται βάςει τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του ν. 3556/2007.  

 

Ακινα, 30 Αυγοφςτου 2016  
 

Οι βεβαιοφντεσ, 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. Σο Οριςκζν από το Δ.. Μζλοσ Σο Οριςκζν από το Δ.. Μζλοσ 

 
 
 
 
 

  

ΘΕΟΔΟΙΟ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΔΟΤΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΑ 
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Εξαμθνιαία Ζκκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 
Θ παροφςα Εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ οποία ακολουκεί (εφεξισ καλοφμενθ 
για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Ζκκεςθ»), αφορά ςτθ χρονικι περίοδο του πρϊτου εξαμινου τθσ 
τρζχουςασ χριςεωσ 2016 (1.1.2016-30.6.2016). H Ζκκεςθ ςυντάχκθκε και είναι εναρμονιςμζνθ με 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τισ επ’ αυτοφ εκδοκείςεσ 
εκτελεςτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και ιδίωσ τθν Απόφαςθ με αρικμό 
7/448/11.10.2007 του ΔΣ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

 
Στθ παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται ςυνοπτικά, χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ του Ομίλου και 
τθσ Εταιρείασ Χαλκορ Επεξεργαςίασ Μετάλλων Α.Ε. (εφεξισ καλοφμενθ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ 
«Εταιρεία» ι «Χαλκορ») για το πρϊτο εξάμθνο τθσ τρζχουςασ χριςθσ, ςθμαντικά γεγονότα που 
διαδραματίςτθκαν ςτθν εν λόγω χρονικι περίοδο και θ επίδραςι τουσ ςτισ εξαμθνιαίεσ ςυνοπτικζσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επίςθσ, επιςθμαίνονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ που οι 
εταιρείεσ του Ομίλου ενδζχεται να αντιμετωπίςουν ςτο δεφτερο εξάμθνο τθσ χριςθσ και τζλοσ 
παρατίκενται οι ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ του εκδότθ και των ςυνδεδεμζνων με αυτόν 
προςϊπων. 

 
A. Επιδόςεισ και Οικονομικι Θζςθ Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 

Κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016 παρζμεινε κετικό το πρόςθμο ςτθν μεταβολι του ΑΕΡ των 
χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ με τθν βιομθχανικι παραγωγι να ανακάμπτει. Ειδικότερα θ Ελλθνικι αγορά 
εμφάνιςε αρνθτικά ςθμάδια αποτζλεςμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ αβεβαιότθτασ και των κεφαλαιακϊν 
ελζγχων ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, ενϊ με μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ αυξικθκε το ΑΕΡ ςτθν 
Αμερικι. 

Θετικοί παρζμειναν και οι ρυκμοί ανάπτυξθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου, παρά το αποτζλεςμα του 
δθμοψθφίςματοσ που κυριάρχθςε ςτθ πολιτικοοικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ μζχρι και τθν 
διενζργειά του ςτισ 23 Ιουνίου. Αβεβαιότθτεσ υπάρχουν ακόμθ ωσ προσ το τι και πότε κα γίνουν 
πράξεισ για να εφαρμοςτεί μια διαδικαςία εξόδου. Αντικρουόμενα οικονομικά ςτοιχεία υπάρχουν 
από τθν επιχειρθματικι κοινότθτα. Θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν ζχει γνωρίςει τθν μεγαλφτερθ 
πτϊςθ εδϊ και 26 χρόνια με πτϊςθ ςτθν λιανικι κατανάλωςθ παράλλθλα με το αυξανόμενο χρζοσ 
των νοικοκυριϊν (ζωσ 48 δισ λίρεσ τα τελευταία τρία χρόνια) είναι ανθςυχθτικοί δείκτεσ. Οι 
εξαγωγζσ από το Θν. Βαςίλειο βρίςκονται ςε ανϊτατο επίπεδο δφο ετϊν και θ δραςτθριότθτα με 
τθν Ευρωηϊνθ ανιλκε ςτο υψθλότερο τουσ τελευταίουσ επτά μινεσ. Το Θν. Βαςίλειο ειςάγει 
περιςςότερο από όςο εξάγει και ςυνεπϊσ θ πτϊςθ τθσ ςτερλίνασ κα ζχει ζνα πλθκωριςτικό 
αποτζλεςμα ςτθν οικονομία δθμιουργϊντασ πίεςθ ςτα περικϊρια και ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, ασ 
ςθμειωκεί ότι οι κφριοι λιανοπωλθτζσ ανκίςτανται ςτισ αυξιςεισ πρϊτων υλϊν και τροφίμων. 
Σχετικά με τθν δραςτθριότθτα του Ομίλου δεν βλζπουμε τθν κζςθ μασ να περικωριοποιείται από 
το αποτζλεςμα του Brexit που ζχει δθμιουργθκεί. Οι περιςςότεροι από τουσ ανταγωνιςτζσ μασ ςτο 
Χαλκό λειτουργοφν εντόσ τθσ Ευρωηϊνθσ και κα αντιδράςουν ςτισ διακυμάνςεισ του 
ςυναλλάγματοσ. Θ ηιτθςθ για προϊόντα του Ομίλου κα γυρίςει ςε κανονικά επίπεδα μετά το 
ψυχολογικό μοφδιαςμα που ζφερε το Brexit τον Ιοφλιο και τον Αφγουςτο. 
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Ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν διαμορφϊκθκε κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016 ςε Ευρϊ 563,2 
εκατ. ζναντι Ευρϊ 629,5 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2015 ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 10,5% 
κυρίωσ λόγω τθσ μειωμζνθσ μζςθσ τιμισ των μετάλλων ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο τθσ 
προθγοφμενθσ χρονιάσ αλλά και λόγω του αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ που ςυμπίεςε τισ τιμζσ. Σε 
επίπεδο όγκων δεν υπιρξε ςθμαντικι μεταβολι κακϊσ ςυνολικά οι όγκοι παρζμειναν ςτα ίδια 
επίπεδα με τθν προθγοφμενθ χρονιά. Ειδικότερα οι τομείσ των καλωδίων και των ςωλινων χαλκοφ 
ςθμείωςαν πολφ καλζσ επιδόςεισ με αυξιςεισ 8,3% και 3,7% αντίςτοιχα, ο πρϊτοσ λόγω τθσ 
εκτζλεςθσ των ζργων υποβρυχίων καλωδίων υψθλισ τάςθσ και ο δεφτεροσ λόγω τθσ αφξθςθσ των 
εξαγωγϊν. 

Tο πρϊτο εξάμθνο του 2016, θ μζςθ τιμι του χαλκοφ ιταν χαμθλότερθ κατά 20,8% και 
διαμορφϊκθκε ςε Ευρϊ 4.213 ανά τόνο ζναντι Ευρϊ 5.317 ανά τόνο, ενϊ θ μζςθ τιμι του 
ψευδαργφρου ιταν χαμθλότερθ κατά 15,7% και διαμορφϊκθκε ςε Ευρϊ 1.611 ανά τόνο ζναντι 
Ευρϊ 1.912 ανά τόνο. Σε επίπεδο όγκων το πρϊτο εξάμθνο του 2016, οι πωλιςεισ καλωδίων 
αποτζλεςαν το 43% των ςυνολικϊν πωλιςεων, οι πωλιςεισ ςωλινων το 28%, τα προϊόντα ζλαςθσ 
το 16%, οι λάμεσ χαλκοφ το 6% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 8%.  

Τα ενοποιθμζνα μικτά κζρδθ παρζμειναν ςτα ίδια επίπεδα με τθν αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο και   
ανιλκαν ςε Ευρϊ 39,3 εκατ. ζναντι Ευρϊ 39,5 εκατ. το πρϊτο εξάμθνο του 2015. Τα ενοποιθμζνα 
κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) διαμορφϊκθκαν το πρϊτο εξάμθνο του 2016 
ςε κζρδθ Ευρϊ 35,3 εκατ. ζναντι κερδϊν Ευρϊ 36,5 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι, ενϊ τα 
κζρδθ προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ Ευρϊ 20,3 εκατ. ζναντι Ευρϊ 19,9 
εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι. Τα ενοποιθμζνα αποτελζςματα ανιλκαν το πρϊτο εξάμθνο 
του 2016 ςε κζρδθ Ευρϊ 0,3 εκατ. ζναντι ηθμιϊν Ευρϊ 4,0 εκατ. το πρϊτο εξάμθνο του 2015. Θ 
κερδοφορία του 2016 επθρεάςτθκε ςθμαντικά με Ευρϊ 4,8 εκατ. από τθν ανταλλαγι των μετοχϊν 
των Metal Agencies, Alurame, Steelmet Romania, Genecos και Tepro Metal για μετοχζσ τθσ 
International Trade. Τζλοσ, τα ενοποιθμζνα αποτελζςματα μετά από φόρουσ και δικαιϊματα 
μειοψθφίασ ανιλκαν ςε κζρδθ Ευρϊ 0,4 εκατ. ι Ευρϊ 0,0040 ανά μετοχι ζναντι ηθμιϊν Ευρϊ 4,7 
εκατ. ι Ευρϊ 0,0468 ανά μετοχι το πρϊτο εξάμθνο του 2015. 

Πςον αφορά τθ μθτρικι εταιρεία, τα κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) 
διαμορφϊκθκαν το πρϊτο εξάμθνο του 2016 ςε Ευρϊ 9,6 εκατ. ζναντι κερδϊν Ευρϊ 11,0 εκατ. τθν 
αντίςτοιχθ περίοδο πζρυςι, ενϊ τα αποτελζςματα μετά από φόρουσ ανιλκαν το πρϊτο εξάμθνο 
του 2016 ςε κζρδθ Ευρϊ 2,0 εκατ. ζναντι ηθμιϊν Ευρϊ 0,1 εκατ. το πρϊτο εξάμθνο του 2015. Θ 
ανταλλαγι μετοχϊν των Metal Agencies, Alurame, Steelmet Romania, Genecos και Tepro Metal για 
μετοχζσ τθσ International Trade επθρζαςε κετικά το αποτζλεςμα τθσ περιόδου κατά Ευρϊ 3.9 εκατ. 

Σε ότι αφορά το κόςτοσ, οι μειϊςεισ ςτισ τιμζσ τθσ ενζργειασ ςε ςυνδυαςμό με τθ βελτιςτοποίθςθ 
των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν οδιγθςαν ςε περαιτζρω μείωςθ του βιομθχανικοφ κόςτουσ και 
βοικθςαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των προϊόντων του Ομίλου ςτο εξωτερικό. Στον 
αντίποδα, θ διακεςιμότθτα του ςκράπ παρζμεινε ςε χαμθλότερα από τα επικυμθτά επίπεδα 
επθρεάηοντασ αρνθτικά το κόςτοσ. Τζλοσ, το υψθλό χρθματοοικονομικό κόςτοσ ςυνζχιςε να 
επθρεάηει αρνθτικά τθν κερφορία του Ομίλου ζναντι των βαςικϊν ανταγωνιςτϊν μασ. 

Το πρϊτο εξάμθνο του 2016, ο Πμιλοσ Χαλκορ πραγματοποίθςε ςυνολικζσ επενδφςεισ φψουσ Ευρϊ 
8,0 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποςό Ευρϊ 4,3 εκατ. περίπου αφοροφςε τον Πμιλο Ελλθνικά 
Καλϊδια. Αντίςτοιχα, Ευρϊ 2,1 εκατ. αφοροφςαν ςτθν αναβάκμιςθ των παραγωγικϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ μθτρικισ Εταιρείασ και τθσ κυγατρικισ Fitco ςτα Οινόφυτα, με επίκεντρο 
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κυρίωσ το Σωλθνουργείο. Τζλοσ, Ευρϊ 1,6 εκατ. αφοροφςαν ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, 
ςτθ παραγωγι προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ 
δυναμικότθτασ τθσ κυγατρικισ Sofia Med ςτθν Βουλγαρία.  

Οι αρικμοδείκτεσ οι οποίοι εκφράηουν τθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ είχαν τθν 
ακόλουκθ εξζλιξθ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 
ΟΜΙΛΟ 

 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2015 31/12/2015 
 

30/6/2015 31/12/2015 

Ρευςτότθτα 
1,01 1,03  0,86 0,85 

Κυκλοφ.Ενεργθτικό / Βραχυπρ.Υποχρεϊςεισ 
 

Δανειακισ Επιβάρυνςθσ 
0,20 0,17  0,43 0,41 

Κδια Κεφάλαια / Δανειακά Κεφάλαια 
 

Αποδοτικότθτα Απαςχολοφμενων Κεφαλαίων 
5,4% 2,6%  3,5% 2,1% 

Κζρδθ προ Φόρων & Χρθμ/κϊν / Κδια Κεφάλαια+Δαν.Κεφάλαια 
 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων 
0,4% -30,6%  3,7% -10,6% 

Κακαρά Κζρδθ / Κδια Κεφάλαια 
 

 
 
Β.  Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότθτεσ για το δεφτερο εξάμθνο τθσ Σρζχουςασ 
 Χριςθσ 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςτουσ παρακάτω κινδφνουσ από τθ χριςθ των χρθματοοικονομικϊν του μζςων: 

Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςε πιςτωτικό κίνδυνο επθρεάηεται κυρίωσ από τα χαρακτθριςτικά κάκε 
πελάτθ. Τα δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ πελατειακισ βάςθσ του Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
κινδφνου ακζτθςθσ πλθρωμϊν που χαρακτθρίηει τθ ςυγκεκριμζνθ αγορά και τθ χϊρα ςτθν οποία 
λειτουργοφν οι πελάτεσ, επθρεάηουν λιγότερο τον πιςτωτικό κίνδυνο κακϊσ δεν παρατθρείται 
γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ πιςτωτικοφ κινδφνου. Κανζνασ πελάτθσ δεν ξεπερνά το 10% των 
πωλιςεων (εταιρικϊν ι Ομίλου) και επομζνωσ ο εμπορικόσ κίνδυνοσ είναι κατανεμθμζνοσ ςε 
μεγάλο αρικμό πελατϊν.    

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει κζςει μια πιςτωτικι πολιτικι βάςει τθσ οποίασ κάκε νζοσ πελάτθσ 
εξετάηεται ςε ατομικι βάςθ για τθν πιςτολθπτικι του ικανότθτα πριν του προτακοφν οι ςυνικεισ 
όροι πλθρωμϊν. Ο ζλεγχοσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ που πραγματοποιεί ο Πμιλοσ περιλαμβάνει 
τθν εξζταςθ τραπεηικϊν πθγϊν. Ριςτωτικά όρια ορίηονται για κάκε πελάτθ, τα οποία 
επανεξετάηονται ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και αναπροςαρμόηονται, αν απαιτθκεί, οι 
όροι πωλιςεων και ειςπράξεων. Τα πιςτωτικά όρια των πελατϊν κατά κανόνα κακορίηονται με 
βάςθ τα αςφαλιςτικά όρια που λαμβάνονται για αυτοφσ από τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και εν 
ςυνεχεία διενεργείται αςφάλιςθ των απαιτιςεων βάςει των ορίων αυτϊν. 

Κατά τθν παρακολοφκθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου των πελατϊν, οι πελάτεσ ομαδοποιοφνται 
ανάλογα με τα πιςτωτικά χαρακτθριςτικά τουσ, τα χαρακτθριςτικά ενθλικίωςθσ των απαιτιςεων 
τουσ και τα τυχόν προθγοφμενα προβλιματα ειςπραξιμότθτασ που ζχουν επιδείξει. Οι πελάτεσ και 
οι λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνουν κυρίωσ πελάτεσ χονδρικισ του Ομίλου. Οι πελάτεσ που 
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χαρακτθρίηονται ωσ «υψθλοφ ρίςκου» τοποκετοφνται ςε ειδικι κατάςταςθ πελατϊν και 
μελλοντικζσ πωλιςεισ πρζπει να προειςπράττονται και να εγκρίνονται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο. Ανάλογα με το ιςτορικό του πελάτθ και τθν ιδιότθτα του, ο Πμιλοσ για τθν εξαςφάλιςθ 
των απαιτιςεων του ηθτά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματεσ ι άλλεσ εξαςφαλίςεισ (π.χ. 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ). 

Ο Πμιλοσ καταχωρεί πρόβλεψθ απομείωςθσ που αντιπροςωπεφει τθν εκτίμθςθ του για ηθμίεσ ςε 
ςχζςθ με τουσ πελάτεσ, τισ λοιπζσ απαιτιςεισ και τισ επενδφςεισ ςε χρεόγραφα. Θ πρόβλεψθ αυτι 
αποτελείται κυρίωσ από ηθμίεσ απομείωςθσ ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων που εκτιμϊνται βάςει των 
δεδομζνων ςυνκθκϊν ότι κα πραγματοποιθκοφν αλλά δεν ζχουν ακόμα οριςτικοποιθκεί.   

Επενδφςεισ 

Οι επενδφςεισ ταξινομοφνται από τον Πμιλο με βάςθ το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Θ 
Διοίκθςθ αποφαςίηει τθν κατάλλθλθ ταξινόμθςθ τθσ επζνδυςθσ κατά το χρόνο απόκτθςθσ τθσ και 
επανεξετάηει τθν ταξινόμθςθ ςε κάκε θμερομθνία παρουςίαςθσ.  

Θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν κα υπάρξει φαινόμενο ακζτθςθσ πλθρωμϊν για τισ επενδφςεισ αυτζσ.  

Εγγυιςεισ 

Ο Πμιλοσ ζχει ωσ πολιτικι να μθν παρζχει χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ, παρά μόνο και κατ’ 
εξαίρεςθ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Οι εγγυιςεισ που ζχει δϊςει ο Πμιλοσ είναι 
χαμθλοφ φψουσ και δεν ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο. 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ςυνίςταται ςτον κίνδυνο ο Πμιλοσ να μθ δφναται να εκπλθρϊςει τισ 
χρθματοοικονομικζσ του υποχρεϊςεισ όταν αυτζσ λιγουν.  Θ προςζγγιςθ που υιοκετεί ο Πμιλοσ 
για τθ διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ είναι να διαςφαλίηει, μζςω διακράτθςθσ ταμειακϊν διακεςίμων 
και επαρκϊν πιςτωτικϊν ορίων από τισ ςυνεργαηόμενεσ τράπεηεσ, ότι πάντα κα ζχει αρκετι 
ρευςτότθτα για να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του όταν αυτζσ λιγουν, κάτω από ςυνικεισ αλλά 
και δφςκολεσ ςυνκικεσ, χωρίσ να υφίςτανται μθ αποδεκτζσ ηθμίεσ ι να διακινδυνεφει θ φιμθ του 
Ομίλου. Σθμειϊνεται ότι ςτισ 30 Ιουνίου 2016, ο Πμιλοσ διζκετε ποςό Ευρϊ 17,6 εκατ. ςε ρευςτά 
διακζςιμα κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ εγκεκριμζνεσ αλλά μθ χρθςιμοποιθμζνεσ δανειακζσ γραμμζσ, 
ϊςτε να μπορεί εφκολα  να εξυπθρετεί τισ βραχυπρόκεςμεσ και μεςοπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του.  

Για τθν αποφυγι των κινδφνων ρευςτότθτασ ο Πμιλοσ διενεργεί πρόβλεψθ ταμειακϊν ροϊν για 
περίοδο ζτουσ κατά τθ ςφνταξθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, και μθνιαία κυλιόμενθ πρόβλεψθ 
τριϊν μθνϊν ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει ότι διακζτει αρκετά ταμειακά διακζςιμα για να καλφψει τισ 
λειτουργικζσ του ανάγκεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κάλυψθσ των χρθματοοικονομικϊν 
υποχρεϊςεων του. Θ πολιτικι αυτι δε λαμβάνει υπόψθ τθσ τθ ςχετικι επίδραςθ από ακραίεσ 
ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν.   

Κίνδυνοσ αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ ςυνίςταται ςτον κίνδυνο των αλλαγϊν ςε τιμζσ πρϊτων υλϊν,  
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και επιτόκια που επθρεάηουν τα αποτελζςματα του Ομίλου ι τθν αξία 
των χρθματοοικονομικϊν του μζςων. Ο ςκοπόσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου από τισ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ είναι να ελζγχει τθν ζκκεςθ του Ομίλου ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ ςτο πλαίςιο αποδεκτϊν 
παραμζτρων, με παράλλθλθ βελτιςτοποίθςθ των αποδόςεων.  
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Ο Πμιλοσ διενεργεί ςυναλλαγζσ επί παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων ϊςτε να 
αντιςτακμίςει μζροσ των κινδφνων από τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ.    

Κίνδυνοσ Διακφμανςθσ Σιμϊν Πρϊτων Τλϊν Μετάλλου (χαλκόσ, ψευδάργυροσ, λοιπά μζταλλα) 

Ο Πμιλοσ βαςίηει τόςο τισ αγορζσ όςο και τισ πωλιςεισ του ςε χρθματιςτθριακζσ τιμζσ / δείκτεσ για 
τθ τιμι του χαλκοφ και των λοιπϊν μετάλλων που χρθςιμοποιεί και εμπεριζχονται ςτα προϊόντα 
του. Ο κίνδυνοσ από τθ διακφμανςθ των τιμϊν των μετάλλων καλφπτεται με πράξεισ αντιςτάκμιςθσ 
κινδφνου (hedging) (ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ – futures – ςτο London Metal Exchange - 
LME). Ο Πμιλοσ όμωσ δεν καλφπτει με πράξεισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου (hedging) όλο το βαςικό 
απόκεμα λειτουργίασ του με αποτζλεςμα τυχόν πτϊςθ των τιμϊν μετάλλων να μπορεί να 
επθρεάςει αρνθτικά τα αποτελζςματά του μζςω υποτίμθςθσ των αποκεμάτων. 

υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο ςτισ πωλιςεισ και αγορζσ που 
πραγματοποιεί και ςτα δάνεια που ζχουν εκδοκεί ςε νόμιςμα άλλο από το λειτουργικό νόμιςμα 
των εταιρειϊν του Ομίλου, το οποίο είναι κυρίωσ το Ευρϊ. Τα νομίςματα ςτα οποία 
πραγματοποιοφνται αυτζσ οι ςυναλλαγζσ είναι κυρίωσ το Ευρϊ, το δολάριο ΘΡΑ, θ ςτερλίνα και 
άλλα νομίςματα τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ.  

Διαχρονικά ο Πμιλοσ αντιςτακμίηει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εκτιμϊμενθσ ζκκεςθσ του ςε ξζνα 
νομίςματα ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ πωλιςεισ και αγορζσ κακϊσ και τισ απαιτιςεισ και 
υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα. Ο Πμιλοσ κυρίωσ ςυνάπτει ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ 
ςυναλλάγματοσ με εξωτερικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου 
μεταβολισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν τα οποία λιγουν κατά κφριο λόγο ςε λιγότερο από ζνα 
χρόνο από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.  Πταν κρικεί απαραίτθτο, τα ςυμβόλαια αυτά 
ανανεϊνονται κατά τθ λιξθ τουσ. Κατά περίπτωςθ ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ μπορεί να 
καλφπτεται και με τθν λιψθ δανείων ςτα αντίςτοιχα νομίςματα.  

Οι τόκοι των δανείων είναι ςε νόμιςμα που δε διαφζρει από αυτό των ταμειακϊν ροϊν που 
προκφπτει από τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, κυρίωσ το Ευρϊ.  

Οι επενδφςεισ του Ομίλου ςε άλλεσ κυγατρικζσ δεν αντιςτακμίηονται, διότι αυτζσ οι 
ςυναλλαγματικζσ κζςεισ κεωροφνται ότι είναι μακροχρόνιασ φφςθσ.  

Κίνδυνοσ επιτοκίων 

Ο Πμιλοσ χρθματοδοτεί τισ επενδφςεισ του κακϊσ και τισ ανάγκεσ του ςε κεφάλαια κίνθςθσ μζςω 
τραπεηικοφ δανειςμοφ και ομολογιακϊν δανείων, με αποτζλεςμα να επιβαρφνει τα αποτελζςματά 
του με χρεωςτικοφσ τόκουσ. Αυξθτικζσ τάςεισ ςτα επιτόκια κα ζχουν αρνθτικι επίπτωςθ ςτα 
αποτελζςματα κακϊσ ο Πμιλοσ κα επιβαρφνεται με επιπλζον κόςτοσ δανειςμοφ.  

Ο κίνδυνοσ επιτοκίων μετριάηεται κακϊσ μζροσ του δανειςμοφ του Ομίλου είναι με ςτακερά 
επιτόκια, είτε άμεςα είτε με τθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν εργαλείων (Swaps επιτοκίων). 

Διαχείριςθ κεφαλαίου 

Θ πολιτικι του Ομίλου ςυνίςταται ςτθ διατιρθςθ μιασ ιςχυρισ βάςθσ κεφαλαίου, ϊςτε να διατθρεί 
τθν εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν, πιςτωτϊν και τθσ αγοράσ ςτον Πμιλο και να επιτρζπει τθν 
μελλοντικι ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο παρακολουκεί 
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τθν απόδοςθ του κεφαλαίου, τθν οποία ορίηει ο Πμιλοσ ωσ τα κακαρά αποτελζςματα διαιρεμζνα 
με το ςφνολο τθσ κακαρισ κζςθσ, εξαιρϊντασ μθ μετατρζψιμεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ και 
δικαιϊματα μειοψθφίασ.   

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προςπακεί να διατθρεί μια ιςορροπία μεταξφ υψθλότερων αποδόςεων 
που κα ιταν εφικτζσ με υψθλότερα επίπεδα δανειςμοφ και των πλεονεκτθμάτων και τθσ 
αςφάλειασ που κα παρείχε μια ιςχυρι και υγιισ κεφαλαιακι κζςθ.   

Ο Πμιλοσ δεν διακζτει ζνα ςυγκεκριμζνο πλάνο αγοράσ ιδίων μετοχϊν.  

Δεν υπιρξαν αλλαγζσ ςτθν προςζγγιςθ που υιοκετεί ο Πμιλοσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ κεφαλαίου 
κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016.  

 
Γ.  Εξζλιξθ Δραςτθριοτιτων Ομίλου κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2016 

Θ πορεία του Ομίλου ςτο δεφτερο εξάμθνο κα εξαρτθκεί ςθμαντικά από τθν ςυνζχιςθ τθσ 
ανάκαμψθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Οι προςδοκίεσ ποικίλουν ανά γεωγραφικι περιοχι με τθ ηιτθςθ 
ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ να είναι ελαφρά ανοδικι, ενϊ ςε ανοδικι πορεία 
αναμζνεται να κινθκεί και ςτισ ΘΡΑ. Θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα αναμζνεται να ςυνεχίςει 
και ςτο δεφτερο μιςό του ζτουσ να δείχνει ςθμάδια ανάκαμψθσ. Και θ ηιτθςθ για βιομθχανικά 
προϊόντα προβλζπεται να κινθκεί ςε ελαφρϊσ υψθλότερα επίπεδα.  Πςον αφορά τα καλϊδια, ζχει 
ιδθ εξαςφαλίςει ςθμαντικά ςυμβόλαια για υπόγεια και υποβρφχια καλϊδια, ενϊ διατθρεί 
μακροχρόνιεσ ςχζςεισ με εμπόρουσ και καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ. 

Για το δεφτερο μιςό του 2016 εκτιμάται ότι, δεδομζνων των δφςκολων ςυνκθκϊν που 
εξακολουκοφν να επικρατοφν ςτο εςωτερικό, ο Πμιλοσ κα ςυνεχίςει να ζχει ωσ κφριο ςτρατθγικό 
του ςτόχο τθν επζκταςι του μζςω αφξθςθσ των εξαγωγϊν του τόςο ςτθν Ευρϊπθ όςο και ςε 
αγορζσ εκτόσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και τθν αφξθςθ των μεριδίων αγοράσ ςε βιομθχανικά προϊόντα και 
τθν ενίςχυςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του ςε νζεσ αγορζσ οι οποίεσ δεν ζχουν επθρεαςτεί από τθν 
οικονομικι φφεςθ. 

 

Δ.  θμαντικζσ υναλλαγζσ με υνδεδεμζνα Μζρθ 

Οι ςυναλλαγζσ των ςυνδεδεμζνων μερϊν αφοροφν κατά κφριο λόγο αγοραπωλθςίεσ και 
κατεργαςία προϊόντων (ετοίμων και θμιετοίμων) χαλκοφ και ψευδαργφρου. Μζςω των 
ςυναλλαγϊν αυτϊν οι εταιρείεσ εκμεταλλευόμενεσ το μζγεκοσ του Ομίλου επιτυγχάνουν 
οικονομίεσ κλίμακασ.  

Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ των ςυνδεδεμζνων μερϊν κατά τθν ζννοια του Δ.Λ.Ρ. 24 μερϊν αναλφονται 
ωσ ακολοφκωσ:  
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υναλλαγζσ τησ Μητρικήσ Εταιρείασ με Θυγατρικζσ Εταιρείεσ (ποςά εκφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ)  

Εταιρείεσ 
Πωλιςεισ αγακϊν, 

υπθρεςιϊν & 
παγίων 

Αγορζσ αγακϊν, 
υπθρεςιϊν & 

παγίων 
Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7.076 5.805 5.726 3.806 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΘΛΜΕΤ 1 1.027 3 227 

SOFIA MED 18.689 979 20.000 - 

FITCO 10.601 209 5.170 355 

ΛΟΙΡΕΣ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 22.430 19 3 144 

φνολο Θυγατρικϊν 58.796 8.039 30.902 4.531 

Ο Πμιλοσ Ελλθνικά Καλϊδια αγοράηει από τθ Χαλκορ πρϊτεσ φλεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ. Με 
τθν ςειρά τθσ, πουλάει ςκραπ χαλκοφ ςτθν Χαλκορ από τισ επιςτροφζσ που προκαλοφνται κατά τθν 
παραγωγικι τθσ διαδικαςία. 

Ο Πμιλοσ Στθλμετ παρζχει ςτθ Χαλκορ υπθρεςίεσ διοίκθςθσ & οργάνωςθσ. 

Θ Sofia Med SA αγοράηει από τθ Χαλκορ πρϊτεσ φλεσ και θμιζτοιμα προϊόντα χαλκοφ και κραμάτων 
αυτοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ. Επίςθσ, θ Χαλκορ τθσ παρζχει υπθρεςίεσ τεχνικισ, διοικθτικισ 
και εμπορικισ υποςτιριξθσ. 

Θ Fitco ΑΕ αγοράηει από τθ Χαλκορ πρϊτεσ φλεσ. Θ Χαλκορ εκτελεί κατεργαςία ςε φλεσ τθσ Fitco και 
τθσ παραδίδει θμιζτοιμα προϊόντα. Επίςθσ παρζχει ςτθ Fitco υπθρεςίεσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ. 

υναλλαγζσ τησ Μητρικήσ Εταιρείασ με υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ (ποςά εκφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ) 

Εταιρείεσ 
Πωλιςεισ αγακϊν, 

υπθρεςιϊν & 
παγίων 

Αγορζσ αγακϊν, 
υπθρεςιϊν & 

παγίων 
Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ 

ΜΚC 16.760 - 5.672 - 

REYNOLDS CUIVRE 13.026 128 2.156 77 

STEELMET ROMANIA 3.265 3 - 1.314 

METALVALIUS - 1.135 - - 

ANAMET 258 4.786 522 184 

ΒΙANATT 153 - 53 - 

HC ISITMA 51 - 149    - 

TEKA SYSTEMS 16 274 9 124 

ΒΙΕΞΑΛ 0 126 0 12 

TEPRO METAL - - - 25 

ΕΛΒΑΛ 177 2.021 65 1.570 

VIOHALCO 62 85 124 87 

ΛΟΙΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 224 892 4.455 416 

φνολο  33.992 9.450 13.205 3.809 

 

Θ MKC GMBH εμπορεφεται τα προϊόντα τθσ Χαλκορ ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ.  

Θ Steelmet Romania εμπορεφεται τα προϊόντα τθσ Χαλκορ ςτθν αγορά τθσ ουμανίασ. 
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Θ Teka Systems A.E. αναλαμβάνει τθν διεκπεραίωςθ διαφόρων βιομθχανικϊν καταςκευϊν για 
λογαριαςμό τθσ Χαλκορ και παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα μθχανογράφθςθσ, 
υποςτιριξθσ και αναβάκμιςθσ του SAP. 

Θ Αναμετ Α.Ε. προμθκεφει τθ Χαλκορ με ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ςκραπ χαλκοφ και ορείχαλκου. 

Θ Βιεξαλ ΑΕ παρζχει ςτθ Χαλκορ ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ. 

Θ CPW America Co εμπορεφεται τα προϊόντα τθσ Χαλκορ ςτθν αγορά τθσ Αμερικισ. 

Θ Viohalco SA ενοικιάηει ςτθ Χαλκορ κτίρια και βιομθχανοςτάςια. 

Θ Tepro Metall AG εμπορεφεται (μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ MKC) τα προϊόντα τθσ Χαλκορ και τθν 
αντιπροςωπεφει ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ.  

Θ Metalvalius αγοράηει από τθ Χαλκορ ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ςκραπ χαλκοφ και ορείχαλκου. 

Θ Genecos, κακϊσ και θ κυγατρικι τθσ Reynolds Cuivre εμπορεφονται τα προϊόντα τθσ Χαλκόρ και 
τθν αντιπροςωπεφουν ςτθν αγορά τθσ Γαλλίασ. 

Θ Metal Agencies LTD λειτουργεί ωσ ζμποροσ - κεντρικόσ διανομζασ του Ομίλου Χαλκορ ςτθ 
Μεγάλθ Βρετανία. 

 

υναλλαγζσ του Ομίλου Χαλκορ με υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ (ποςά εκφραςμζνα ςε χιλ. Ευρώ) 

Εταιρείεσ 
Πωλιςεισ αγακϊν, 

υπθρεςιϊν & 
παγίων 

Αγορζσ αγακϊν, 
υπθρεςιϊν & 

παγίων 
Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ 

ΜΚC 27.192 2 8.099 7 

STEELMET ROMANIA 6.516 1.792 231 3.455 

ΤΕΚΑ SYSTEMS 16 527 - 254 

ANAMET 345 7.760 876 253 

ΒΙΕΞΑΛ 3 794 0 179 

CPW 532 85 342 50 

VIOHALCO 174 204 124 216 

TEPRO METAL 1.248 330 624 634 

ΣΙΔΕΝΟ 529 56 389 84 

ΣΩΛΘΝΟΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ 592 18 176 49 

STOMANA 84 - 130 2 

ETEM BULGARIA 65 42 38 0 

METALVALIUS 2.414 32.173 144 63 

REYNOLDS CUIVRE 19.259 128 4.105 187 

HC ISITMA 51 - 149 - 

ΛΟΙΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 6.513 9.716 16.535 3.465 

φνολο  65.534 53.627 31.961 8.898 
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Αμοιβζσ Διευθυντικών τελεχών και μελών Διοικητικοφ υμβουλίου (ποςά εκφραςμζνα ςε χιλ. 
Ευρώ) 
 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται οι αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και των μελϊν 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου: 
         Ομίλου      Εταιρείασ 
Συνολικζσ Αμοιβζσ Διευκυντικϊν Στελεχϊν & Μελϊν Διοίκθςθσ                  2.127            682 

 

Ε.  Μεταγενζςτερα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα γεγονότα. 

  

Ακινα, 30 Αυγοφςτου 2016 
 

 

 

Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Θεοδόςιοσ Παπαγεωργόπουλοσ 
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Έκθεζη Επιζκόπηζηρ Ενδιάμεζηρ Χπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ 

Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο 

ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ  

 

Δηζαγσγή 

 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΜΔΣΑΛΛΩΝ (ε «Δηαηξεία») ηεο 30 Ινπλίνπ 2016 θαη ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζώο 

θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε 

ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο εμάκελεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007.  Η 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο 

ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά».  Γηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε 

ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. 

 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν 

Δπηζθόπεζεο 2410 «Δπηζθόπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληόηεηαο».  Η 

επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε 

δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ, θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη 

ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή 

αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο.  Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο 

είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα ηεο Διεγθηηθήο θαη ζπλεπώο δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα 

απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά 

ζπλέπεηα, δελ εθθξάδνπκε γλώκε ειέγρνπ. 

 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτζσ ΑΕ 

Στρατθγοφ Τόμπρα 3 

153 42 Αγία Ραραςκευι 

Ελλάσ 

ΑΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 

Telephone Τθλ: +30 210 60 62 100 
Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 
Internet www.kpmg.com/gr 

e-mail info@kpmg.gr 

Οξθσηνί Διεγθηέο 

ΓΔΜΗ 

001352601000 

www.kpmg.com/gr 

 

 

 

 

KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο, Διιεληθή Aλώλπκε Δηαηξεία θαη κέινο ηνπ δηθηύνπ 

αλεμάξηεησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ηεο KPMG ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), ελόο Διβεηηθνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Με ηελ 
επηθύιαμε θάζε δηθαηώκαηνο. Document Classification: KPMG Confidential 
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πκπέξαζκα 

 

Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ην 

νπνίν ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί από θάζε νπζηώδε 

άπνςε, ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». 

 

Αναθοπά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων 
 

Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ 

ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 

εμάκελεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθόξεζε.  

 

Αζήλα, 31 Απγνύζηνπ 2016 

KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ. 

ΑΜ ΟΔΛ 114 

 

 

 

 

 

Νηθόιανο Βνπληζέαο, Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

ΑΜ ΟΔΛ 18701 
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Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 
        

  
ΟΜΙΛΟ 

 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

EUR θμ.       30/6/2016 
 

  31/12/2015 
 

   30/6/2016 
 

  31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 
 

       
Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

 
       

Γιπεδα, κτίρια & εξοπλιςμόσ 7 523.687.648 
 

532.663.929  
 

130.602.305 
 

131.821.887  

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 8 16.296.432 
 

16.815.649  
 

506.832 
 

455.934  

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

 

6.422.358 
 

6.426.268  
 

     3.742.166      
 

3.742.166  

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 9 -  -  174.782.648  185.149.163 

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 

 

14.976.885 
 

9.382.740  
 

10.537.484 
 

5.966.131 

Λοιπζσ επενδφςεισ 

 

2.925.568 
 

3.396.168  
 

2.504.772 
 

2.854.772  

Λοιπζσ απαιτιςεισ 

 

2.421.717 
 

2.194.969 
 

828.382 
 

827.370  

Απαιτιςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ 

 

3.851.344 
 

3.870.184 
 

- 
 

- 

 
 

570.581.954 
 

574.749.906  
 

323.504.588 
 

330.817.423  

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

 
       

Αποκζματα 10 223.948.214 
 

209.937.102  
 

54.242.590 
 

48.798.460  

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 

 

196.340.036 
 

180.574.353  
 

55.740.492 
 

46.762.678  

Ραράγωγα 

 

1.000.518 
 

267.462  
 

- 
 

-  

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν 
 

17.642.890 
 

34.786.380 
 

6.423.182 
 

11.809.811 

 
 

438.931.658 
 

425.565.297  
 

116.406.264 
 

107.370.949  

φνολο Ενεργθτικοφ 

 

1.009.513.612 
 

1.000.315.203  
 

439.910.851 
 

438.188.372  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
       

Κδια κεφάλαια 

 
       

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

38.486.258 
 

38.486.258 
 

38.486.258 
 

38.486.258  

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 

 

67.138.064 
 

67.138.064 
 

67.138.064  67.138.064 

Λοιπά αποκεματικά 

 

172.367.605 
 

178.546.387 
 

103.869.592 
 

105.152.475  

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) είσ νζον 

 

(173.374.509) 
 

(201.561.080) 
 

(101.577.532) 
 

(105.005.446) 

φνολο ιδίων κεφαλαίων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ 

 

104.617.418 
 

82.609.629  
 

107.916.382 
 

105.771.351  

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 

 

19.331.988 
 

25.057.595  
 

- 
 

- 

φνολο ιδίων κεφαλαίων  

 

123.949.406 
 

107.667.225  
 

107.916.382 
 

105.771.351  

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 
       

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 
       

Δάνεια 11 370.433.513 
 

394.509.140  
 

165.650.079 
 

174.512.842  

Υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  600.973  720.584  -  - 

Υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ 

 

46.561.426 
 

46.701.022 
 

27.724.969 
 

27.431.378  

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ  

 

5.070.755 
 

5.050.798  
 

1.514.777 
 

1.554.450  

Γραμμάτια πλθρωτζα μακρ/ςμθσ λιξεωσ                 

 

9.304.545 
 

10.233.541 
 

-  - 

Επιχορθγιςεισ 

 

20.178.207 
 

20.703.918  
 

1.313.520 
 

1.396.060  

Ρροβλζψεισ 

 

329.984 
 

329.984  
 

90.000 
 

90.000  

 
 

452.479.403 
 

478.248.987  
 

196.293.346 
 

204.957.730  

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 
       

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

 

162.778.859 
 

168.478.683  
 

46.455.246 
 

39.456.027  

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

 

6.969.395 
 

7.071.068  
 

996.973 
 

1.208.201 

Δάνεια 11 262.443.408 
 

236.180.448  
 

87.874.065 
 

86.211.556 

Υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  166.777  75.844  -  - 

Ραράγωγα 

 

726.363 
 

2.592.949  
 

374.838 
 

583.509  

 
 

433.084.803 
 

414.398.992  
 

135.701.122 
 

127.459.292  

φνολο υποχρεϊςεων 
 

885.564.206 
 

892.647.979  
 

331.994.468 
 

332.417.022 

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων  1.009.513.612 
 

1.000.315.203  
 

439.910.851 
 

438.188.372  
 

 

Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ από τισ ςελίδεσ 20 ζωσ 35 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων 
 

ΟΜΙΛΟ                                                    ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

   
 

EUR 
θμ. 

 

6 μινεσ ζωσ 
30/6/2016 

 

6 μινεσ ζωσ 
30/6/2015 

6 μινεσ ζωσ 
30/6/2016 

 

6 μινεσ ζωσ 
30/6/2015 

Πωλιςεισ 
  

563.238.193 
 

629.469.728 218.875.889 
 

229.892.082 

Κόςτοσ Ρωλθκζντων 
  

(523.955.761) 
 

(590.003.186) (205.672.656) 
 

(216.767.531) 

Μεικτό Κζρδοσ 
  

39.282.432 
 

39.466.541 13.203.233 
 

13.124.551 

Λοιπά ζςοδα 
  

6.595.537 
 

8.875.890 1.133.507 
 

1.779.847 

Ζξοδα διάκεςθσ 
  

(7.953.645) 
 

(8.390.753) (2.570.223) 
 

(2.465.557) 

Ζξοδα διοίκθςθσ 
  

(10.874.181) 
 

(9.222.355) (4.619.861) 
 

(3.900.775) 

Λοιπά ζξοδα 
  

(6.737.850) 
 

(10.781.518) (816.715) 
 

(840.536) 

Αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ 
  

20.312.293 
 

19.947.805 6.329.940 
 

7.697.530 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 
  

4.805.331 
 

50.639 3.877.317 
 

14.843 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 
  

(23.420.318) 
 

(24.456.404) (7.977.307) 
 

(8.657.816) 

Ζςοδα από μερίςματα   -  - -  248.658 

Κακαρό χρθματοοικονομικό αποτζλεςμα 
  

(18.614.987) 
 

(24.405.764) (4.099.990) 
 

(8.394.315) 

Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από ςυγγενείσ 
επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 

  
(63.858) 

 
79.551 - 

 
- 

Κζρδθ / (Ηθμιζσ) προ φόρων 
  

1.633.449 
 

(4.378.408) 2.229.951 
 

(696.784) 

 Φόροσ ειςοδιματοσ 6 
 

(1.362.315) 
 

353.915 (233.076) 
 

569.140 

Κακαρά κζρδθ / (Ηθμιζσ) περιόδου  
  

271.133 
 

(4.024.493) 1.996.875 
 

(127.645) 

         
Κατανεμθμζνα ςε : 

        
Μετόχουσ τθσ μθτρικισ 

  
406.255 

 
(4.743.678) 1.996.875 

 
(127.645) 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 
  

(135.122) 
 

719.185 - 
 

- 

   
271.133 

 
(4.024.493) 1.996.875 

 
(127.645) 

      
Κζρδθ / (Ηθμίεσ) ανά μετοχι που αναλογοφν 
ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ για τθν 
περίοδο 
(EUR ανά μετοχι) 

     Βαςικά και απομειωμζνα κζρδθ / (ηθμιζσ) ανά 
μετοχι 

  
0,0040 

 
(0,0468)   0,0197   (0,0013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ από τισ ςελίδεσ 20 ζωσ 35 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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Ενδιάμεςθ κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 
       
    
    
      
 

EUR 
6 μινεσ ζωσ 

30/6/2016 
6 μινεσ ζωσ 

30/6/2015 
 6 μινεσ ζωσ 

30/6/2016 
6 μινεσ ζωσ 

30/6/2015 

 

     

Κακαρά Κζρδθ / (Ηθμίεσ) περιόδου 271.133 (4.024.493)  1.996.875 (127.645) 

 

     

Λοιπά ςτοιχεία Συνολικοφ Ειςοδιματοσ που δεν κα 
μεταφερκοφν ςτο αποτζλεςμα ςε μελλοντικζσ περιόδουσ 

     

Κζρδοσ / (Ηθμιά) από 
Επανεκτίμθςθ Ραγίων ςτθν 
Εφλογθ Αξία 

 

 
(1.107.609) 

 
- 

  
- 

 
- 

Αναλογοφν Φόροσ 
 

321.206 
 

- 
  

- 
 

- 

φνολο 

 

(786.402) 

 

 
- 

  
- 

 
- 

Λοιπά ςτοιχεία ςυνολικοφ ειςοδιματοσ που ενδζχεται να 
μεταφερκοφν ςτο αποτζλεςμα ςε μελλοντικζσ περιόδουσ 

     

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 140.689 106.532  - - 

Κζρδθ / (ηθμιζσ) από αποτίμθςθ παραγϊγων για 
αντιςτάκμιςθ κινδφνου 

3.203.811 774.792  (205.620) 1.138.683 

Κζρδθ / (ηθμιζσ) από αποτίμθςθ παραγϊγων για 
αντιςτάκμιςθ κινδφνου που ζχουν μεταφερκεί ςτο 
αποτζλεςμα 

(614.786) 4.655  414.292 (388.615) 

Αναλογοφν φόροσ (353.403) (214.915)  (60.516) (195.018) 

φνολο 2.376.310 671.064  148.156 555.050 

 

     

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ 1.861.041 (3.353.429)  2.145.031 427.405 

 

     

Αποδιδόμενα ςε: 
     

Μετόχουσ τθσ μθτρικισ 2.214.974 (4.131.711)  2.145.031 427.405 

Δικαιοφχουσ Μειοψθφίασ (353.934) 778.282  - - 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ 1.861.041 (3.353.429)  2.145.031 427.405 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΙΛΟ                                                    ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ από τισ ςελίδεσ 20 ζωσ 35 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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Κατάςταςθ μεταβολϊν Ιδίων κεφαλαίων 
 

EUR
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το Άρτιο

Αποκεματικά 

εφλογθσ αξίασ

Λοιπά 

αποκεματικά

Αποκεματικά 

Αναπροςαρμογθσ 

Παγίων

Αποτελζςματα εισ 

νζον

υναλλαγματικζσ 

διαφορζσ ενοποίθςθσ
φνολο

Δικαιϊματα 

Μειοψθφίασ

φνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟ

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2015 38.486.258 67.138.064 1.782.336 74.160.760 120.553.816 (174.957.915) (6.336.214) 120.827.106 26.513.210 147.340.316

Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) χριςθσ - - - - (4.743.678) - (4.743.678) 719.185 (4.024.493)

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - 556.213 - - 178.400 (122.646) 611.967 59.097 671.064

Σφνολο ςυνολικϊν ειςοδθμάτων - - 556.213 - - (4.565.278) (122.646) (4.131.711) 778.282 (3.353.429)

υναλλαγζσ με τουσ μετόχουσ που καταχωροφνται απ' ευκείασ ςτθ κακαρι κζςθ

Μεταφορά αποκεματικϊν - - - (223.833) (3.062.476) 3.286.309 - - - -

Διανομι Μερίςματοσ - - - - - - - - (280.476) (280.476)

Σφνολο ςυναλλαγϊν με τουσ μετόχουσ - - - (223.833) (3.062.476) 3.286.309 - - (280.476) (280.476)

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2015 38.486.258 67.138.064 2.338.549 73.936.927 117.491.340 (176.236.884) (6.458.859) 116.695.397 27.011.016 143.706.413

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2016 38.486.258 67.138.064 (1.484.894) 73.926.929 113.013.558 (201.561.080) (6.909.206) 82.609.629 25.057.595 107.667.224

Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) χριςθσ - - - 406.255 406.255 (135.122) 271.133

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - 2.156.008 - (487.977) - 140.689 1.808.719 (218.812) 1.589.907

Σφνολο ςυνολικϊν ειςοδθμάτων - - 2.156.008 - (487.977) 406.255 140.689 2.214.974 (353.934) 1.861.040

υναλλαγζσ με τουσ μετόχουσ που καταχωροφνται απ' ευκείασ ςτθ κακαρι κζςθ

Μεταφορά αποκεματικϊν - - - - (3.098.924) 3.098.924 - - - -

Διανομι Μερίςματοσ - - - - - (181.669) - (181.669) (124.989) (306.658)

Σφνολο ςυναλλαγϊν με τουσ μετόχουσ - - - - (3.098.924) 2.917.255 - (181.669) (124.989) (306.658)

Μεταβολζσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ

Μεταβολι ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ - - - 17 (4.888.594) 24.863.061 - 19.974.484 (5.246.684) 14.727.800

Σφνολο - - - 17 (4.888.594) 24.863.061 - 19.974.484 (5.246.684) 14.727.800

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2016 38.486.258 67.138.064 671.114 73.926.946 104.538.062 (173.374.509) (6.768.517) 104.617.419 19.331.988 123.949.406  
 
 
 
 
 

Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ 

τθσ 30θσ Ιουνίου 2016 
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Κατάςταςθ μεταβολϊν Ιδίων κεφαλαίων 
 
 
 

EUR
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το Άρτιο

Αποκεματικά 

εφλογθσ αξίασ

Λοιπά 

αποκεματικά

Αποκεματικά 

Αναπροςαρμογθσ 

Παγίων

Αποτελζςματα εισ 

νζον
φνολο

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2015 38.486.258 67.138.064 388.614 68.499.331 40.803.235 (95.649.969) 119.665.534

Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) χριςθσ - - - - (127.645) (127.645)

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - 555.050 - - - 555.050

Σφνολο ςυνολικϊν ειςοδθμάτων - - 555.050 - - (127.645) 427.405

υναλλαγζσ με τουσ μετόχουσ που καταχωροφνται απ' ευκείασ ςτθ κακαρι κζςθ

Μεταφορά αποκεματικϊν - - - - (1.090.033) 1.090.033 -

Σφνολο ειςφορϊν και διανομισ ςε μετόχουσ - - - - (1.090.033) 1.090.033 -

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2015 38.486.258 67.138.064 943.664 68.499.331 39.713.202 (94.687.581) 120.092.939

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2016 38.486.258 67.138.064 (1.036.252) 68.499.331 37.689.396 (105.005.446) 105.771.351

Κακαρό κζρδοσ / (ηθμιά) χριςθσ - - 1.996.875 1.996.875

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα - - 148.156 - - - 148.156

Σφνολο ςυνολικϊν ειςοδθμάτων - - 148.156 - - 1.996.875 2.145.031

υναλλαγζσ με τουσ μετόχουσ που καταχωροφνται απ' ευκείασ ςτθ κακαρι κζςθ

Μεταφορά αποκεματικϊν - - - - (1.431.039) 1.431.039 -

Σφνολο ειςφορϊν και διανομισ ςε μετόχουσ - - - - (1.431.039) 1.431.039 -

Τπόλοιπο ςτισ 30 Ιουνίου 2016 38.486.258 67.138.064 (888.096) 68.499.331 36.258.357 (101.577.532) 107.916.382  
 
 
 
 
 
 
 

Οι επιςυναπτόμενεσ ςθμειϊςεισ από τισ ςελίδεσ 20 ζωσ 35 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Ενδιάμεςων Συνοπτικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν 

EUR 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδοσ / (Ηθμιζσ) μετά φόρου ειςοδιματοσ 271.133 (4.024.493) 1.996.875 (127.645)

Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Φόρο 1.362.315 (353.915) 233.076 (569.140)

Αποςβζςεισ 14.954.066 16.536.368 3.307.892 3.315.868

Αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων 14.663.101 16.090.569 3.232.374 3.268.184

Αποςβζςεισ άχλων παγίων 816.971 712.513 131.058 103.510

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων (526.006) (266.715) (55.540) (55.826)

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ (91.651) (130.190) (25.619) (14.843)

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 23.420.318 24.456.404 7.977.307 8.657.816

(Κζρδθ)/Ηθμιζσ απο πϊλθςθ Ραγίων 11.766 (5.598) - (29.784)

(Κζρδθ)/Ηθμιζσ απο πϊλθςθ Συμμετοχϊν (5.421.065) - (4.571.353) -

(Κζρδθ)/Ηθμιζσ εφλογθσ αξίασ παραγϊγων (56.499) (196.333) - -

Ηθμιά απο Καταςτροφι/Απομείωςθ Ραγίων (12.699) - - -

Mείωςθ / (Αφξθςθ) αποκεμάτων (14.011.112) (36.285.135) (5.444.131) (10.877.307)

Mείωςθ / (Αφξθςθ)  απαιτιςεων (13.773.961) (71.643.086) (8.978.825) (6.444.305)

(Μείωςθ) / Αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) (6.726.145) 52.698.020 7.606.720 12.796.303

Αφξθςθ/ (μείωςθ) προβλζψεων 1.737.525 3.533.024 - 1.046.258

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβλθμζνα (22.167.900) (22.025.204) (8.119.034) (6.290.574)

Καταβλθμζνοι φόροι (480.077) - - -

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (20.983.985) (37.440.139) (6.017.092) 1.462.649

Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων (7.853.681) (10.267.735) (2.015.792) (3.029.000)

Αγορζσ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (198.372) (174.284) (181.956) (98.175)

Ρωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων παγίων 4.600 1.225.823 3.000 1.200.712

Τόκοι που ειςπράχκθκαν 119.329 50.639 25.619 14.843

Ζςοδα από πϊλθςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ 9.999.844 - 9.999.844 -

Αφξθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ - (744.984) - (744.984)

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 2.071.720 (9.910.540) 7.830.715 (2.656.603)

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μετόχουσ (306.658) - - -

Δάνεια αναλθφκζντα 20.606.106 89.337.808 - 13.000.000

Αποπλθρωμι δανειςμοφ (18.494.618) (38.584.156) (7.200.253) (6.766.220)

Μεταβολζσ κεφαλαίου χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων (28.677) - - -

Είςπραξθ επιχοριγθςθσ - 1.689.811 - -

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 1.776.154 52.443.464 (7.200.253) 6.233.780

Κακαρι (μείωςθ)/ αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν (17.136.111) 5.092.785 (5.386.629) 5.039.826

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν ςτθν αρχι τθσ χριςθσ 34.786.380 18.578.837 11.809.811 6.826.859

Επίδραςθ Συναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα (7.378) 21.314 - -

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν ςτο τζλοσ  τθσ χριςθσ 17.642.891 23.692.937 6.423.181 11.866.685

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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θθμμεειιϊϊςςεειισσ  εεππίί  ττωωνν  υυννοοππττιικκϊϊνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκϊϊνν  ΚΚααττααςςττάάςςεεωωνν  ττθθσσ  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  22001166  
 

1. Πλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία 

Θ ΧΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρϊθν ΒΕΚΤΩ Α.Ε.-Επεξεργαςίασ Μετάλλων) (θ «ΧΑΛΚΟ» 
ι θ «Εταιρεία») ιδρφκθκε ςτθν Ακινα το 1977. 

Οι Ενδιάμεςεσ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (οι «Οικονομικζσ Καταςτάςεισ») τθσ Εταιρείασ για 
τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 αποτελοφνται από τθν Εταιρεία και τισ κυγατρικζσ τθσ (ο «Πμιλοσ»). 

Οι ατομικζσ και οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 
2015 κακϊσ και για τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ υπάρχουν διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, www.halcor.gr. 

Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου τθσ Χαλκορ περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 
Viohalco SA/NV που διαπραγματεφεται ςτο χρθματιςτιριο EURONEXT του Βελγίου. 

Οι κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου είναι θ παραγωγι και εμπορία προϊόντων ζλαςθσ και διζλαςθσ χαλκοφ και 
κραμάτων χαλκοφ, προϊόντων ζλαςθσ ψευδαργφρου κακϊσ και καλωδίων όλων των τφπων. Ο Πμιλοσ 
δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα, τθ Βουλγαρία, τθ ουμανία, τθ Κφπρο, το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθ Γαλλία, τθ Γερμανία 
και τθ Τουρκία. 

Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ςτθν Ακινα, Ρφργοσ Ακθνϊν – Β’ Κτίριο, Μεςογείων 2-4, ΤΚ 115 27. Τα κεντρικά γραφεία 
τθσ Εταιρείασ κακϊσ και θ διεφκυνςθ επικοινωνίασ είναι ςτο 62ο χλμ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν-Λαμίασ, Οινόφυτα 
Βοιωτίασ, ΤΚ 320 11. 

 

2. Βάςθ Παρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

(α) θμείωςθ ςυμμόρφωςθσ 

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα µε το 
Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο («Δ.Λ.Ρ.») 34 ςχετικά με τθν ενδιάμεςθ οικονομικι πλθροφόρθςθ. Επιλεγμζνεσ 
επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ περιλαμβάνονται προκειμζνου να εξθγιςουν γεγονότα και ςυναλλαγζσ που είναι 
ςθμαντικά για να αιτιολογιςουν τισ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ και ςτα αποτελζςματα του Ομίλου από τισ 
τελευταίεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για  πλιρεισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν 30θ 
Αυγοφςτου 2016. 

Τα ποςά που αναφζρονται ςτισ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ είναι ςε Ευρϊ ςτρογγυλοποιθμζνα 
ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα. 

 

 

 

http://www.halcor.gr/
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(β) Εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 

Θ ςφνταξθ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτεί τθ διενζργεια εκτιμιςεων και υιοκζτθςθ παραδοχϊν 
από τθ Διοίκθςθ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν και τα λογιςτικά υπόλοιπα των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, κακϊσ επίςθσ και τα ποςά των εςόδων και εξόδων. Τα πραγματικά 
αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. 

Για τθ ςφνταξθ αυτϊν των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων ακολουκικθκαν οι ίδιεσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 
κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν που ακολουκικθκαν κατά τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31 
Δεκεμβρίου 2015. 

(γ) Μζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ 

Κατά τθν επιμζτρθςθ τθσ Εφλογθσ Αξίασ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι μίασ υποχρζωςθσ, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί 
αγοραίεσ παρατθριςιμεσ τιμζσ όπου και όςο είναι αυτό δυνατό. Οι Εφλογεσ Αξίεσ διακρίνονται ςε τρείσ διαφορετικζσ 
κατθγορίεσ βαςιηόμενεσ ςτισ παραμζτρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ υπολογιςτικζσ τεχνικζσ ωσ ακολοφκωσ: 

 Επίπεδο 1: τιμζσ αγορϊν (unadjusted)  ςε αγορζσ για ίδια ι ομοειδι ςτοιχεία ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεισ 

 Επίπεδο 2:δεδομζνα αντί τιμϊν που περιλαμβάνονται ςτο Επίπεδο 1 που είναι παρατθριςιμα για ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ, είτε άμεςα (π.χ. όπωσ τιμζσ) ι ζμμεςα (π.χ. αντλοφμενα από τιμζσ). 

 Επίπεδο 3: δεδομζνα για ςτοιχεία ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεων που δεν βαςίηονται ςε παρατθριςιμα ςτοιχεία 
αγορϊν (μθ παρατθριςιμα δεδομζνα) 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποκζςεισ που γίνονται κατά τθν επιμζτρθςθ ςτοιχείων ςτθν Εφλογθ αξία 
περιλαμβάνονται ςτθν ςθμείωςθ 15 – Εφλογεσ αξίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων. 

 

3.  Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν προετοιμαςία και τθν παρουςίαςθ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν 
οικονομικϊν καταςτάςεων είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου για τθν χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 2015, με εξαίρεςθ τθν 
εφαρμογι των νζων προτφπων και διερμθνειϊν που αναφζρονται παρακάτω, θ εφαρμογι των οποίων είναι 
υποχρεωτικι για τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016, αλλά δεν ζχουν 
ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου:  

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ: Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και 
διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
παροφςασ χριςθσ.  

 

ΔΠΧΑ 11 (Σροποποίθςθ) «Από κοινοφ υμφωνίεσ»: 
 Το ΔΡΧΑ 11 τροποποιείται απαιτϊντασ ο αγοραςτισ ενόσ ςυμφζροντοσ ςε μια από κοινοφ ελεγχόμενθ οντότθτα ςτθν 
οποία θ δραςτθριότθτα αποτελεί μια επιχείρθςθ (όπωσ ορίηεται ςτο ΔΡΧΑ 3 Συνενϊςεισ Επιχειριςεων), να εφαρμόςει 
όλεσ τισ λογιςτικζσ αρχζσ ςυνενϊςεων επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτο ΔΡΧΑ 3 και ςε άλλα Δ.Ρ.Χ.Α., με 
εξαίρεςθ εκείνεσ τισ λογιςτικζσ αρχζσ που ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τα οριηόμενα ςτο ΔΡΧΑ 11. Επιπροςκζτωσ θ 
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τροποποίθςθ ορίηει να γνωςτοποιοφνται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το ΔΡΧΑ 3 και άλλα Δ.Ρ.Χ.Α. για τισ 
ςυνενϊςεισ επιχειριςεων.  
 
ΔΛΠ 16 «Ενςϊματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουςιακά τοιχεία» (τροποποίθςθ):  
Αυτζσ οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον 
υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηουν πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται 
κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό 
ςτοιχείο.  
 
ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ - μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ: Τροποποιείται το ΔΛΡ 27 
ϊςτε να επιτρζπει τθν επιλογι λογιςτικοποίθςθσ των επενδφςεων ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ 
με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  
 
ΔΛΠ 1 (Σροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ”: 
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ, τθν παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ 
γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν.  
 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Σροποποιιςεισ) “Εταιρείεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τθν 
υποχρζωςθ ενοποίθςθσ”:  
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των κυγατρικϊν τουσ 
από τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ε.Ε..  

Κφκλοσ Ετιςιων Βελτιϊςεων ςε ΔΠΧΑ 2012-2014:  

Ο Κφκλοσ Ετιςιων Βελτιϊςεων ςε ΔΡΧΑ 2012-2014 κάνει τροποποιιςεισ ςτα ακόλουκα πρότυπα:  

 ΔΡΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ 
δραςτθριότθτεσ». 

 ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

 ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ» 

 ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά»  

 

4. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

Διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων – Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ ζγινε επανεξζταςθ των πιςτωτικϊν ορίων ανά πελάτθ και δεν 
προζκυψαν ςθμαντικζσ μεταβολζσ με βάςθ τα αςφαλιςτικά όρια αυτϊν. Ο  Πμιλοσ κα ςυνεχίςει να παρακολουκεί και 
να τροποποιεί τα πιςτωτικά όρια των πελατϊν όταν αυτό κρικεί αναγκαίο. 

Κατά τα λοιπά, θ πολιτικι του Ομίλου ωσ προσ τα κζματα που ςχετίηονται με πολιτικι αντιςτάκμιςθσ του χαλκοφ και 
γενικά για τθν διαχείριςθ κινδφνου παραμζνει ίδια με αυτι που περιγράφεται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015.  
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Σαξινόμθςθ ςε εφλογεσ αξίεσ  

Δεν υπάρχουν αλλαγζσ ςτθν ταξινόμθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςχζςθ με αυτι που παρουςιάηεται ςτισ 
ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015. 

5. Λειτουργικοί τομείσ 

Ο λειτουργικόσ τομζασ, βαςίηεται ςτθν δομι τθσ πλθροφόρθςθσ προσ τθ διοίκθςθ του Ομίλου και του ςυςτιματοσ 
εςωτερικισ αναφοράσ. Ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςε κζντρα επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και επιχειρθματικζσ 
μονάδεσ που βαςίηονται ςτθ παραγωγι προϊόντων χαλκοφ και κραμάτων χαλκοφ. Ειδικότερα, ζχει τρεισ λειτουργικοφσ 
τομείσ προσ παρουςίαςθ και ο τρίτοσ τομζασ ζχει προκφψει από ςυνάκροιςθ λειτουργικϊν τομζων. Οι λειτουργικοί 
τομείσ του Ομίλου είναι οι ακόλουκοι: 

• Ρροϊόντα Χαλκοφ: ο ςυγκεκριμζνοσ τομζασ παράγει και πουλάει προϊόντα ζλαςθσ και διζλαςθσ χαλκοφ και 
κραμάτων χαλκοφ 

• Ρροϊόντα Καλωδίων: ο τομζασ Καλωδίων παράγει και πουλάει μια διευρυμζνθ γκάμα καλωδίων, ςυρμάτων 
περιελίξεων και πλαςτικϊν μιγμάτων   

• Λοιπζσ Υπθρεςίεσ: ςυμπεριλαμβάνει τουσ τομείσ εμπορίασ προϊόντων, ζρευνασ και ανάπτυξθσ, διαφόρων 
υπθρεςιϊν διοίκθςθσ και οργάνωςθσ για επίτευξθ ςυνεργειϊν 

   

Τα αποτελζςματα για κάκε τομζα για τθ περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2015 

EUR 

     

30 Ιουνίου 2015  Προϊόντα χαλκοφ 
Προϊόντα 
καλωδίων Τπθρεςίεσ φνολο 

υνολικζσ μικτζσ πωλιςεισ ανά τομζα 470.923.105 228.435.828 22.478.020 721.836.953 

Ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ (75.485.718) (15.154.895) (1.726.612) (92.367.224) 

Πωλιςεισ ςε τρίτουσ 395.437.388 213.280.933 20.751.408 629.469.729 

Λειτουργικά κζρδθ 6.010.666 13.524.458 412.682 19.947.805 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα  19.158 30.251 1.230 50.639 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα (13.746.764) (10.561.081) (148.558) (24.456.404) 

Μερίδιο αποτελεςμάτων ςυνδεδεμζνων 
επιχειριςεων 

- - 79.551 79.551 

Κζρδθ προ φόρου ειςοδιματοσ (7.716.940) 2.993.628 344.904 (4.378.408) 

Φόροσ ειςοδιματοσ 1.213.997 (816.774) (43.308) 353.915 

Κακαρά κζρδθ τθσ περιόδου (6.502.944) 2.176.854 301.597 (4.024.493) 

     

31 Δεκζμβριοσ 2015 Προϊόντα χαλκοφ 
Προϊόντα 
καλωδίων Τπθρεςίεσ φνολο 

Ενεργθτικό 501.886.523 485.392.567 13.036.114 1.000.315.203 

Σφνολο υποχρεϊςεων 478.631.321 404.437.426 9.579.232 892.647.979 

Επενδφςεισ ςε ενςϊματα, άυλα πάγια και 
επενδφςεισ ςε ακίνθτα πάγια 

12.310.489 11.478.595 113.092 23.902.175 
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Λοιπά ςτοιχεία ανά τομζα που περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα για τθ περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 
2015 

EUR 

30 Ιουνίου 2015  Προϊόντα χαλκοφ 
Προϊόντα 
καλωδίων Τπθρεςίεσ φνολο 

Aποςβζςεισ  ενςϊματων παγίων 9.112.774 6.944.978 32.817 16.090.569 

Αποςβζςεισ άχλων παγίων  311.021 401.182 310 712.513 

φνολο αποςβζςεων 9.423.795 7.346.160 33.127 16.803.082 

 

Τα αποτελζςματα για κάκε τομζα για τθ περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2016 

EUR 

     

30 Ιουνίου 2016  Προϊόντα χαλκοφ 
Προϊόντα 
καλωδίων Τπθρεςίεσ φνολο 

υνολικζσ μικτζσ πωλιςεισ ανά τομζα 429.690.274 221.973.329 6.893.489 658.557.091 

Ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ (76.610.155) (16.363.980) (2.344.763) (95.318.898) 

Πωλιςεισ ςε τρίτουσ 353.080.119 205.609.348 4.548.725 563.238.193 

Λειτουργικά κζρδθ 9.399.111 10.698.465 214.718 20.312.293 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα  3.774.497 1.028.552 2.312 4.805.331 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα (11.338.906) (12.065.732) (15.680) (23.420.318) 

Μερίδιο αποτελεςμάτων ςυνδεδεμζνων 
επιχειριςεων 

- - (63.858) (63.858) 

Κζρδθ προ φόρου ειςοδιματοσ 1.834.703 (338.746) 137.492 1.633.448 

Φόροσ ειςοδιματοσ 445.412 (1.691.485) (116.243) (1.362.315) 

Κακαρά κζρδθ τθσ περιόδου 2.280.115 (2.030.230) 21.249 271.133 

     

30 Ιοφνιοσ 2016 Προϊόντα χαλκοφ 
Προϊόντα 
καλωδίων Τπθρεςίεσ φνολο 

Ενεργθτικό 501.970.906 499.989.653 7.553.053 1.009.513.612 

Σφνολο υποχρεϊςεων 471.225.788 410.553.679 3.784.738 885.564.206 

Επενδφςεισ ςε ενςϊματα, άυλα πάγια και 
επενδφςεισ ςε ακίνθτα πάγια 

3.700.383 4.325.721 25.949 8.052.053 

     

     

Λοιπά ςτοιχεία ανά τομζα που περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα για τθ περίοδο από 1 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 
2016 

EUR 

30 Ιουνίου 2016  Προϊόντα χαλκοφ 
Προϊόντα 
καλωδίων Τπθρεςίεσ φνολο 

Aποςβζςεισ  ενςϊματων παγίων 7.521.359 7.113.234 28.507 14.663.101 

Αποςβζςεισ άυλων παγίων  350.965 465.728 278 816.971 

φνολο αποςβζςεων 7.872.325 7.578.962 28.785 15.480.072 
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Οι πωλιςεισ κακϊσ και τα μι κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία του Ομίλου με βάςθ τθν γεωγραφικι τουσ 
κατανομι παρουςιάηονται ςυνοπτικά ωσ εξισ: 
 

EUR 
 

ΟΜΙΛΟ 

Πωλιςεισ ςε τρίτουσ 
 

30/6/2016 30/6/2015 

Ελλάδα 
 

92.802.583 114.033.593 

Λοιπι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
 

358.845.625 399.015.468 

Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 
 

44.670.285 55.780.019 

Αςία 
 

26.649.835 27.690.141 

Αμερικι 
 

27.101.456 18.341.600 

Αφρικι 
 

12.373.781 13.725.780 

Ωκεανία 
 

794.628 883.127 

φνολο 
 

563.238.193 629.469.729 

  
0,00 0,02 

    

  
ΟΜΙΛΟ 

φνολο ενεργθτικοφ 
 

30/6/2016 31/12/2015 

Ελλάδα 
 

675.578.092 604.821.436 

Εξωτερικό 
 

333.935.520 395.513.767 

φνολο 
 

1.009.513.612 1.000.315.203 

  
0,01 0,00 

    

  
ΟΜΙΛΟ 

Επενδφςεισ ςε ενςϊματα, άυλα & 
ακίνθτα πάγια 

 

30/6/2016 31/12/2015 

Ελλάδα 
 

5.501.946 10.003.452 

Εξωτερικό 
 

2.550.107 14.152.382 

φνολο 
 

8.052.053 24.155.834 

 
 

6. Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίςκθκε με βάςθ τθν καλφτερθ εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου για το μζςο ετιςιο 
φορολογικό ςυντελεςτι που αναμζνεται να εφαρμοςκεί ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ.   

Θ ανάλυςθ του τρζχοντοσ και αναβαλλόμενου φόρου ζχει ωσ εξισ : 

  

ΟΜΙΛΟ 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

EUR 

 

1/1 - 30/6/2016 1/1 - 30/6/2015 
 

1/1 - 30/6/2016 1/1 - 30/6/2015 

Φόροσ Ειςοδιματοσ περιόδου 
 

(1.517.815) (38.625) 
 

- - 

Αναβαλλόμενοσ Φόροσ περιόδου  
 

155.499 392.540 
 

(233.076) 569.140 
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Ο ειδικόσ φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ Eταιρείασ και των κυγατρικϊν Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε., Fulgor A.E., Στθλμετ Α.Ε. και 
Fitco A.E. από το Νόμιμο ελεγκτι, ςφμφωνα με το άρκρο 82, παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπωσ ιςχφει, για τθ χριςθ 2015 
δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα. Ωςτόςο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2016. Κατά τθν ολοκλιρωςθ του 
φορολογικοφ ελζγχου θ διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και που απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ μζχρι και το 2010 βάςει των ιςχυόντων διατάξεων κα ελεγχκοφν από τισ φορολογικζσ 
αρχζσ βάςει των κανόνων και διαδικαςιϊν που ίςχυαν μζχρι τθν εφαρμογι του προαναφερκζντοσ νόμου. 

Εντόσ του Απρίλιου 2016, ολοκλθρϊκθκε ο φορολογικόσ ζλεγχοσ  για τθν κυγατρικι εταιρεία Icme Ecab από τισ 
Φορολογικζσ Αρχζσ τθσ ουμανίασ ςχετικά με τον φόρο ειςοδιματοσ για τα οικονομικά ζτθ 2010 ζωσ και 2014. Οι 
Φορολογικζσ Αρχζσ τθσ ουμανίασ επζβαλαν πρόςκετο φόρο ειςοδιματοσ φψουσ Ευρϊ 674 χιλ. και Ευρϊ 870 χιλ. 
ςχετικά με κζματα Φ.Ρ.Α.. Τα ποςά αυτά καταβλικθκαν εντόσ του Μαΐου 2016. Θ κυγατρικι Εταιρία Icme Ecab 
προςζφυγε ςτα φορολογικά δικαςτιρια για το ςφνολο των ποςϊν που επιβλικθκαν από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Το 
ποςό που αφορά τον φόρο ειςοδιματοσ  επιβάρυνε τα αποτελζςματα τθσ περιόδου του ενοποιθμζνθσ κατάςταςθσ 
αποτελεςμάτων, ενϊ το ποςό που καταβλικθκε και αφορά κζματα Φ.Ρ.Α. αναγνωρίςτθκε ςαν απαίτθςθ από το 
ουμάνικο Δθμόςιο, αφοφ εκτιμάται ότι είναι πλιρωσ ανακτιςιμο. 

Οι ανζλεγκτεσ χριςεισ των εταιρειϊν του Ομίλου αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 14. 

7. Γιπεδα, Κτίρια & Εξοπλιςμόσ 

Κατά τθν τρζχουςα περίοδο οι προςκικεσ ςε γιπεδα, κτίρια και εξοπλιςμό ςε επίπεδο Ομίλου ανιλκαν ςε αξία κτιςθσ 
Ευρϊ 7.853.681 (Α’ Εξάμθνο 2015: Ευρϊ 10.267.735) ενϊ οι πωλιςεισ ανιλκαν ςε Ευρϊ 4.600 (Α’ Εξάμθνο 2015: Ευρϊ 
1.225.823) και τα αντίςτοιχα κζρδθ εμφανίηονται ςτο λογαριαςμό «Λοιπά ζςοδα» τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων. 

Σε επίπεδο Εταιρείασ οι προςκικεσ ανιλκαν ςε αξία κτιςθσ Ευρϊ 2.015.792 (Α’ Εξάμθνο 2015: Ευρϊ 3.029.000) ενϊ οι 
πωλιςεισ ςε Ευρϊ 3.000 (Α’ Εξάμθνο 2015: Ευρϊ 1.200.712) και τα αντίςτοιχα κζρδθ των πωλιςεων εμφανίηονται ςτο 
λογαριαςμό «Λοιπά ζςοδα» τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων. 

Εντόσ του πρϊτου εξαμινου, για τουσ ςκοποφσ τθσ ειςφοράσ του βιομθχανικοφ κλάδου και μζρουσ του εμπορικοφ 
κλάδου τθσ κυγατρικισ Ελλθνικά Καλϊδια ςτθν κατά 100% κυγατρικι εταιρεία τουσ Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε, Ελλθνικι 
Βιομθχανία Καλωδίων (πρϊθν ΣΥΜΜ.ΕΡ. Α.Ε.), διενεργικθκε αποτίμθςθ των παραγωγικϊν μονάδων που ειςφζρκθκαν 
από τθν ανεξάρτθτθ εταιρεία εκτιμιςεων ακινιτων Αξίεσ Α.Ε.. 

Οι εκτιμιςεισ του ανεξάρτθτου εκτιμθτι διενεργικθκαν ςφμφωνα με τα πρότυπα RICS (Valuation Professional 
Standards 2014 - The Red Book) και βαςίςκθκαν ςτθ μζκοδο των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων για τα γιπεδα, ςτθ μζκοδο 
υπολειμματικοφ κόςτουσ αντικατάςταςθσ για τα κτίρια και ςτθ μζκοδο τθσ ιςτορικισ αξίασ κτιςθσ και τθσ τωρινισ 
αξίασ αντικατάςταςθσ για τα μθχανιματα παραγωγισ και τισ τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ.  

Τα ποςά που αναγνωρίςτθκαν ςτθν Ενοποιθμζνθ Κατάςταςθ Λοιπϊν Συνολικϊν Ειςοδθμάτων ιταν ηθμιά προ 
αναβαλλόμενθσ φορολογίασ Ευρϊ 1.107.609, ενϊ ςτθν Ενοποιθμζνθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων τθσ περιόδου 
αναγνωρίςτθκαν ηθμίεσ προ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ Ευρϊ 908.095.  

Για τισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ του Ομίλου για το πρϊτο εξάμθνο του 2016 δεδομζνου ότι: 

1. Δεν υπιρξε αλλαγι τθσ χριςθσ του πάγιου  εξοπλιςμοφ. 
2. Δεν ςυνζβθςαν καταςτροφζσ ι ηθμίεσ που να οδιγθςαν ςε μείωςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν του πάγιου εξοπλιςμοφ του Ομίλου ι τθσ Εταιρείασ 
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3. Κατά το εξαμθνιαίο χρονικό διάςτθμα δεν υπιρξαν εξωγενείσ παράγοντεσ που να μετζβαλαν ςθμαντικά τθν 
αξία των παγίων. 

Συνεπϊσ τόςο ο Πμιλοσ όςο και θ Εταιρεία δεν προζβθςαν ςε επανεξζταςθ τθσ αξίασ των παγίων. 

Από 1 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιικθκε αλλαγι ςτθν ωφζλιμθ ηωι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ κυγατρικισ 
Sofia Med, θ οποία μείωςε τισ αποςβζςεισ κατά ποςό Ευρϊ 1,7 εκατ. 

Ο Πμιλοσ ζχει αναλάβει δεςμεφςεισ για αγορζσ ενςϊματων παγίων φψουσ Ευρϊ 651 χιλ. (31/12/2015: Ευρϊ 487 χιλ.). 

8. Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Κατά τθν τρζχουςα περίοδο οι προςκικεσ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε επίπεδο Ομίλου ανιλκαν ςε αξία κτιςθσ 
Ευρϊ 198.372 (Α’ Εξάμθνο 2015: Ευρϊ 174.284) ενϊ δεν πραγματοποιικθκαν πωλιςεισ. 

Σε επίπεδο Εταιρείασ οι προςκικεσ ανιλκαν ςε αξία κτιςθσ Ευρϊ 181.956 (Α’ Εξάμθνο 2015:  Ευρϊ 98.175) ενϊ δεν 
πραγματοποιικθκαν πωλιςεισ. 

9. υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ  

Τθν 20θ Μαΐου 2016 ο Πμιλοσ προζβθ ςε πϊλθςθ 182.785 μετοχϊν τθσ κυγατρικισ τθσ Sofia Med ςτθν μθτρικι 
εταιρεία Viohalco SA/NV ζναντι του ποςοφ Ευρϊ 9.999.844. Συνεπεία τθσ πϊλθςθσ είναι το νζο ποςοςτό τθσ Χαλκόρ 
ςτθν Sofia Med να διαμορφϊνεται ςε 88,88%. 

Εντόσ του 2016 ολοκλθρϊκθκε θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ International Trade με ςυμμετοχι και τθσ Χαλκόρ. Θ 
ειςφορά τθσ Χαλκόρ ζγινε ςε μορφι μετοχϊν των εταιρειϊν Metal Agencies, Alurame, Steelmet Romania, Genecos και 
Tepro Metal. Θ αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτθν International Trade S.A. ανζρχεται ςε Ευρϊ 9.270.000 και 
κακορίςτθκε από ανεξάρτθτο εκτιμθτι με βάςθ τθν εφλογθ αξία των ςυμμετοχϊν που ειςφζρκθκαν. Το ποςοςτό τθσ 
Χαλκόρ ςτθν International Trade ανζρχεται ςε 26% άμεςο και 34,86% ςυνολικό (άμεςο και ζμμεςο). Συνεπεία των 
ανωτζρω τθν 30/6/2016 επιλκε απϊλεια ελζγχου τθσ κυγατρικισ Metal Agencies. Το αποτζλεςμα από τθ ςχζςθ 
ανταλλαγισ των μετοχϊν των προαναφερκζντων εταιρειϊν ςε ςχζςθ με τθν τιμι κτιςθσ (book value) καταχωρικθκε 
ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων και επθρζαςε κατά Ευρϊ 4.795.755 ςε ενοποιθμζνο επίπεδο και Ευρϊ 
3.893.718 ςε επίπεδο εταιρείασ. H ενοποίθςθ με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ ςταμάτθςε για τισ Steelmet Romania, 
Genecos και Tepro Metal τθν 30/6/2016. Το αποτζλεςμα τθσ Metal Agencies, ζχει ενοποιθκεί πλιρωσ (line-by-line) για 
τθν περίοδο 1/1/2016 – 30/6/2016. 

Τθν 22/3/2016 ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ τθσ Διαπεμ ΑΕ με τθν Βιενερ ΑΕ. Από τθν ανταλλαγι των μετοχϊν τθσ 
Διαπεμ που είχε ςτθν κατοχι του ο Πμιλοσ προζκυψε ηθμία Ευρϊ 39 χιλ. που καταχωρικθκε ςτα αποτελζςματα τθσ 
περιόδου τόςο τθσ Εταιρείασ όςο και του Ομίλου. Το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν Βιενερ ΑΕ ανζρχεται ςτο 20,66%. 

Τθν 30θ Ιουνίου 2016, ολοκλθρϊκθκε θ απόςχιςθ του βιομθχανικοφ  κλάδου και μζρουσ του εμπορικοφ κλάδου τθσ 
εταιρείασ Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε. και θ ειςφορά του ςτθν κατά 100% κυγατρικι τθσ εταιρία ΣΥΜΜ.ΕΡ. Α.Ε. ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν. 4172/2013. Θ πράξθ αυτι δεν επθρζαςε τα ενοποιθμζνα μεγζκθ, πζραν τθσ επανεκτίμθςθσ των 
ειςφερόμενων παγίων (βλ. ςθμείωςθ 7). 

10. Αποκζματα 

Για τθν περίοδο του 2016 τόςο για τον Πμιλο όςο και για τθν Εταιρεία δεν προζκυψε γεγονόσ απομείωςθσ των 
αποκεμάτων που πθγάηει από τθν πτϊςθ τθσ τιμισ των μετάλλων ςτισ διεκνείσ αγορζσ.  
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11. Δανειςμόσ – Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

 

 

ΟΜΙΛΟ 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

EUR 30/6/2016 31/12/2015   30/6/2016 31/12/2015 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 
     

Τραπεηικόσ δανειςμόσ 82.811.962 90.654.707 
 

                       -      - 

Ομολογιακά Δάνεια 287.621.551 303.854.433 
 

165.650.079 174.512.842 

φνολο μακροπρόκεςμων δανείων 370.433.513 394.509.140 
 

165.650.079 174.512.842 

 
   

      

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 
     

Τραπεηικόσ δανειςμόσ 225.682.619 203.130.682 
 

                       
69.401.518 68.055.267 

Ομολογιακά Δάνεια 31.735.780 27.900.287 
 

18.472.547 18.156.289 

Δάνεια από ςυνδεδεμζνα Μζρθ 5.025.008 5.149.479  - - 

φνολο βραχυπρόκεςμων δανείων 262.443.408 236.180.448 
 

87.874.065 86.211.556 

φνολο Δανείων 632.876.920 630.689.588  253.524.144 260.724.397 

 

Οι θμερομθνίεσ λιξθσ των μακροπρόκεςμων δανείων είναι οι εξισ: 

      
 ΟΜΙΛΟ  ΕΣΑΙΡΙΑ 

EUR 30/6/2016 31/12/2015   30/6/2016 31/12/2015 

Μεταξφ 1 και  2 ετϊν 69.162.486 61.483.237 
 

                       
24.797.150 19.169.200 

Μεταξφ 2 και 5 ετϊν 268.586.959 300.802.367 
 

140.852.929 155.343.642 

Ράνω από 5 ζτθ 32.684.067 32.223.536 
 

                       -      - 

 
370.433.513 394.509.140 

 
165.650.079 174.512.842 

 

Θ Εταιρεία κατά τθ τρζχουςα περίοδο αποπλιρωςε δάνεια ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 7.200.253. Σε επίπεδο Ομίλου κατά 
τθν τρζχουςα περίοδο τα αντλθκζντα δανειακά κεφάλαια ανιλκαν ςε Ευρϊ 20.606.106 ενϊ αποπλθρϊκθκαν δάνεια 
Ευρϊ 18.494.618. H αφξθςθ του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ οφείλεται ςε ανάγκεσ κάλυψθσ κεφαλαίου κίνθςθσ. 

Οι εφλογεσ αξίεσ των δανείων είναι περίπου ίςεσ με τισ λογιςτικζσ αξίεσ τουσ κακϊσ τα δάνεια φζρουν κυμαινόμενα 
επιτόκια. Οι λογιςτικζσ αξίεσ των δανείων του Ομίλου αφοροφν δάνεια ςε Ευρϊ. 

Για τθ λιψθ των τραπεηικϊν δανείων του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ ζχουν ςυςτακεί υποκικεσ ςε ακίνθτα ςυνολικισ 
αξίασ Ευρϊ 379 και 216,7 εκατομμφρια αντίςτοιχα. 

Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
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EUR 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015

Τποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ - ελάχιςτα μιςκϊματα

Μζχρι 1 ζτοσ 166.777 75.844 - -

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 600.973 720.584 - -

φνολο 767.751 796.428 - -

Θ τρζχουςα αξία υποχρεϊςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αναλφεται ωσ εξισ:

Μζχρι 1 ζτοσ 166.777 75.844 - -

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 600.973 720.584 - -

Σρζχουςα αξία υποχρεϊςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 767.751 796.428 - -

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

 

12. Δεςμεφςεισ 

Ο Πμιλοσ ενοικιάηει ανυψωτικά, παλετοφόρα και επιβατικά αυτοκίνθτα. Οι μιςκϊςεισ ποικίλουν ςε χρονικι διάρκεια  
αλλά καμία δεν υπερβαίνει ςε περίοδο τα πζντε ζτθ από τθ ςτιγμι τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που 
ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2016 καταχωρικθκαν ςτα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ ζξοδα  Eυρϊ 146.672 (31 Δεκεμβρίου 
2015 : Ευρϊ 263.162) και ςτα αποτελζςματα του Ομίλου Ευρϊ 698.717 (31 Δεκεμβρίου 2015 : Ευρϊ 1.280.648). 

 

13. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

Ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ του Ομίλου Ευρϊ 240 χιλ.  

Επίςθσ, υπάρχει υπόλοιπο λοιπϊν προβλζψεων που αφορά προβλζψεισ γενικϊν δαπανϊν: Πμιλοσ Ευρϊ 90 χιλ. και 
Εταιρεία Ευρϊ 90 χιλ. 

Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι άλλεσ υποκζςεισ που εκκρεμοφν εναντίον του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ πζρα των ανωτζρω 
αναφερόμενων. 

 

14. Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 

Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν τθσ για οριςμζνεσ χριςεισ δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ 
φορολογικζσ αρχζσ, με ςυνζπεια να μθν ζχουν καταςτεί οριςτικζσ για τισ χριςεισ αυτζσ.  

Ο ειδικόσ φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ Eταιρείασ και των κυγατρικϊν Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε., Fulgor A.E., Στθλμετ Α.Ε. και 
Fitco A.E. από το Νόμιμο ελεγκτι, ςφμφωνα με το άρκρο 82, παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπωσ ιςχφει, για τθ χριςθ 2015 
δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα. Ωςτόςο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2016. Κατά τθν ολοκλιρωςθ του 
φορολογικοφ ελζγχου θ διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και που απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ των εταιρειϊν που ενοποιοφνται από τθ 
Χαλκoρ Α.Ε. είτε με τθ μζκοδο ολικισ ενοποίθςθσ ι τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ: 
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Επωνυμία εταιρίασ 

Χϊρα 

καταςτατικισ 

ζδρασ

υμμετοχι              

(Άμεςθ & Ζμμεςθ)

Μζκοδοσ 

ενςωμάτωςθσ

Ανζλεγκτεσ 

χριςεισ

ΧΑΛΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΘΤΙΚΘ 2009-2010 & 2015

FITCO A.E. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΘ 2015

ΣΤΘΛΜΕΤ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 51,00% ΟΛΙΚΘ 2010 & 2015

SOFIA MED SA ΒΟΥΛΓΑΙΑ 88,88% ΟΛΙΚΘ 2011-2015

ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 72,53% ΟΛΙΚΘ 2009-2010 & 2015

ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΩΘΝ ΣΥΜΜΕΡ ΑΕ) ΕΛΛΑΔΑ 72,53% ΟΛΙΚΘ 2012-2015

FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 72,53% ΟΛΙΚΘ 2015

ICME ECAB S.A. ΟΥΜΑΝΙΑ 71,51% ΟΛΙΚΘ 2015

LESCO O.O.D ΒΟΥΛΓΑΙΑ 72,53% ΟΛΙΚΘ 2008-2015

LESCO ROMANIA S.A. ΟΥΜΑΝΙΑ 47,14% ΟΛΙΚΘ 2003-2015

DE LAIRE LIMITED ΚΥΡΟΣ 72,53% ΟΛΙΚΘ 2007-2015

ΕΓΟΣΤΘΛ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 30,60% ΟΛΙΚΘ 2010-2015

STEELMET (CYPRUS) LIMITED ΚΥΡΟΣ 51,00% ΟΛΙΚΘ -

TECHOR SA ΕΛΛΑΔΑ 100,00% ΟΛΙΚΘ 2010 & 2015

ΒΙΕΝΕ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 20,66% ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ -

ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 30,44% ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ 2010 & 2015

HC ISITMA A.S. ΤΟΥΚΙΑ 50,00% ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ -

TECHOR PIPE SYSTEMS ΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% ΟΛΙΚΘ -

INTERNATIONAL TRADE S.A. ΒΕΛΓΙΟ 34,86% ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ -

 

 

 

Ο Πμιλοσ ζχει ςχθματίςει κατά τθ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ επαρκείσ προβλζψεισ για φορολογικζσ διαφορζσ που μπορεί να 
προκφψουν για τισ εταιρείεσ Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε. και Στθλμετ Α.Ε.. Για τισ λοιπζσ εταιρείεσ δεν ζχει ςχθματίςει 
προβλζψεισ κρίνοντασ πωσ οι διαφορζσ που μπορεί να προκφψουν δεν είναι ςθμαντικζσ. 

 

15. Χρθματοοικονομικά μζςα – Εφλογεσ αξίεσ και διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

 

Α. Εφλογεσ αξίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Τα επίπεδα ιεράρχθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ ζχουν οριςκεί ωσ εξισ: 

 Ρρϊτο Επίπεδο: Εντάςςονται τα χρθματιςτθριακά παράγωγα τα οποία βαςίηονται ςε τιμζσ αγοράσ. 

 Δεφτερο Επίπεδο: Εντάςςονται τα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα τα οποία βαςίηονται ςε τιμζσ από μεςίτεσ. 

 Τρίτο Επίπεδο: Εντάςςονται οι μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ. Οι αξίεσ προκφπτουν από εκτιμιςεισ τθσ Εταιρείασ 
κακϊσ δεν υπάρχουν παρατθριςιμα δεδομζνα ςτθν αγορά. Ρεριλαμβάνουν ςυμμετοχζσ ςε εταιρείεσ 
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ με ποςοςτό ςυμμετοχισ μικρότερο του 20%. Οι ςυμμετοχζσ αυτζσ, οι οποίεσ δεν 
ζχουν χρθματιςτθριακι τιμι και θ εφλογθ αξία τουσ δεν μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα, αποτιμϊνται ςτο 
κόςτοσ κτιςθσ και υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ.  
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ΟΜΙΛΟ

30/6/2016
Nominal

Value
Level One Level Two

Level

Three
Total

EUR

Λογιςτικι 

Αξία

Πρϊτο 

επίπεδο

Δεφτερο 

επίπεδο

Σρίτο 

επίπεδο
φνολο

Χρθματοοικονομικά μζςα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 2.925.568 - - 2.925.568 2.925.568

Χρθματοοικονομικά μζςα ςε εφλογθ αξία - - - - -

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.000.518 707.487 293.031 - 1.000.518

3.926.086 707.487 293.031 2.925.568 3.926.086

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ (726.363) (717.599) (8.765) - (726.363)

3.199.723 (10.112) 284.266 2.925.568 3.199.723

31/12/2015

Nominal

Value
Level One Level Two

Level

Three
Total

EUR

Λογιςτικι 

Αξία

Πρϊτο 

επίπεδο

Δεφτερο 

επίπεδο

Σρίτο 

επίπεδο
φνολο

Χρθματοοικονομικά μζςα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 3.396.168 - - 3.396.168 3.396.168

Χρθματοοικονομικά μζςα ςε εφλογθ αξία - - - - -

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 267.462 194.462 73.000 - 267.462

3.663.630 194.462 73.000 3.396.168 3.663.630

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ (2.592.949) (2.479.260) (113.689) - (2.592.949)

1.070.680 (2.284.798) (40.689) 3.396.168 1.070.680

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Nominal

Value
Level One Level Two

Level

Three
Total

30/6/2016

EUR

Χρθματοοικονομικά μζςα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 2.504.772 - - 2.504.772 2.504.772

Χρθματοοικονομικά μζςα ςε εφλογθ αξία - - - - -

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ - - - - -

2.504.772 - - 2.504.772 2.504.772

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ (374.838) (366.073) (8.765) - (374.838)

2.129.934 (366.073) (8.765) 2.504.772 2.129.934

31/12/2015
Nominal

Value
Level One Level Two

Level

Three
Total

EUR

Λογιςτικι 

Αξία

Πρϊτο 

επίπεδο

Δεφτερο 

επίπεδο

Σρίτο 

επίπεδο
φνολο

Χρθματοοικονομικά μζςα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 2.854.772 - - 2.854.772 2.854.772

Χρθματοοικονομικά μζςα ςε εφλογθ αξία - - - - -

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ - - - - -

2.854.772 - - 2.854.772 2.854.772

-

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ (583.509) (475.724) (107.785) - (583.509)

2.271.263 (475.724) (107.785) 2.854.772 2.271.263

Λογιςτικι 

Αξία

Πρϊτο 

επίπεδο

Δεφτερο 

επίπεδο

Σρίτο 

επίπεδο
φνολο

 

 

Σε επίπεδο Εταιρείασ, θ μεταβολι ποςοφ Ευρϊ 350.000 προιλκε από τθν ειςφορά τθσ ςυμμετοχισ τθσ Χαλκόρ ςτθν 
Alurame ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ International Trade (βλ. επίςθσ ςθμείωςθ 9). Επιπλζον του ποςοφ 
αυτοφ ςε επίπεδο Ομίλου, ποςό Ευρϊ 120.600 αφορά τθν ςυγχϊνευςθ δια απορροφιςεωσ τθσ ςυμμετοχισ του 
Ομίλου ςτθν Εργόραμα Α.Ε. με τθν Εργοςτιλ Α.Ε. 

Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα του επιπζδου 1 αποτελοφνται από ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ  ςτο 
‘London Metal Exchange – LME’ για τα οποία υπάρχει αποτίμθςθ του χρθματιςτθρίου για όλεσ τισ μελλοντικζσ 
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θμερομθνίεσ (prompt dates) ςτισ οποίεσ γίνεται εκκακάριςθ ςυμβολαίων. Οι αποτιμιςεισ mark-to-market των 
ςυμβολαίων futures ςτθρίηονται ςτισ «βραδινζσ αποτιμιςεισ» (evening evaluations) του LME, όπωσ άλλωςτε και οι 
αποτιμιςεισ των counter-parties ςτα ςυμβόλαια, ποφ είναι μεςίτεσ LME. Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα του 
επιπζδου 2 αποτελοφνται από προκεςμιακά ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ μελλοντικισ εκπλιρωςθσ. Θ αποτίμθςθ των 
ςυμβολαίων παρζχεται από τισ αντιςυμβαλλόμενεσ τράπεηεσ βάςει χρθματοοικονομικοφ μοντζλου αποτίμθςθσ 

Δεν πραγματοποιικθκαν μεταφορζσ μεταξφ των επιπζδων. 

Β. Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

Κατά τθν διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016, οι ςτόχοι και οι πολιτικζσ διαχείριςθσ των χρθματοοικονομικϊν 
κινδφνων δεν ζχουν αλλάξει ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και τισ πολιτικζσ όπωσ αυτζσ εφαρμόςτθκαν για τθν χριςθ που 
ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

16.  υναλλαγζσ με ςυνδεμζνα μζρθ 

Οι ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ όπωσ αυτζσ ζγιναν για τθν περίοδο αναφοράσ και τθν αντίςτοιχθ περυςινι 
περίοδο αναλφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί ςτθν επόμενθ ςελίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ 

τθσ 30θσ Ιουνίου 2016 
 

- 33 - 
 

EUR 
 

ΟΜΙΛΟ 

 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

  
30/6/2016 30/6/2015 

 
30/6/2016 30/6/2015 

Πωλιςεισ αγακϊν  
      

Θυγατρικζσ 
 

                     -                           -      
 

57.030.140 52.286.578 

Συγγενείσ 
 

52.533.902 60.365.895 
 

33.051.042 34.860.284 

Κοινοπραξίεσ  48.771 73.070  48.771 73.070 

Μθτρικι  - -  - - 

Λοιπά ςυνδεμζνα μζρθ 
 

8.522.608 9.769.118 
 

435.863 287.638 

  
61.105.280 70.208.083 

 
90.565.816 87.507.570 

Πωλιςεισ υπθρεςιϊν 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Θυγατρικζσ 
 

                     -                           -      
 

1.766.085 1.997.662 

Συγγενείσ 
 

14.781 259.679 
 

12.157 30.995 

Κοινοπραξίεσ  2.198 -  2.198 - 

Μθτρικι  174.206 57.770  62.286 53.693 

Λοιπά ςυνδεμζνα μζρθ 
 

4.236.419 4.517.331 
 

379.918 272.026 

  
4.427.604 4.834.780 

 
2.222.644 2.354.377 

  
0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

Πωλιςεισ παγίων 
      

Θυγατρικζσ 
 

                     -                           -      
 

- - 

Συγγενείσ  - 100  - 100 

Κοινοπραξίεσ  - 1.200.580  - 1.200.580 

Μθτρικι  - -  - - 

Λοιπά ςυνδεμζνα μζρθ 
 

1.600  -  
 

-  -  

  
1.600 1.200.680  

 
- 1.200.680 

  
0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

Αγορζσ αγακϊν  
      

Θυγατρικζσ 
 

                     -                           -      
 

6.666.955 12.701.630 

Συγγενείσ 
 

1.973.119 3.001.680 
 

- 17.309 

Κοινοπραξίεσ  - -  - - 

Μθτρικι  - -  - - 

Λοιπά ςυνδεμζνα μζρθ 
 

44.616.570 87.087.001 
 

6.327.811 5.682.984 

  
46.589.689 90.088.681 

 
12.994.767 18.401.923 

  
0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

Αγορζσ  υπθρεςιϊν 
      

Θυγατρικζσ 
 

                     -                           -      
 

1.361.299 955.828 

Συγγενείσ 
 

1.163.061 1.586.367 
 

500.969 727.078 

Κοινοπραξίεσ  - -  - - 

Μθτρικι  203.910 215.910  85.080 85.080 

Λοιπά ςυνδεμζνα μζρθ 
 

5.144.483 2.636.168 
 

2.289.410 1.579.136 

  
6.511.454 4.438.435 

 
4.236.759 3.347.122 
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ΟΜΙΛΟ 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

EUR  30/6/2016 30/6/2015  30/6/2016 30/6/2015 

Αγορζσ  παγίων 
 

     

Θυγατρικζσ 
 

- - 
 

10.466 20.751 

Συγγενείσ 
 

12.101 18.218 
 

12.101 - 

Κοινοπραξίεσ  - -  - - 

Μθτρικι  - -  - - 

Λοιπά ςυνδεμζνα μζρθ  513.733 630.095  234.352 123.311 

  
525.834 648.313 

 
256.919 144.062 

  
     

 

Οι υπθρεςίεσ από και προσ ςυνδεμζνα μζρθ, κακϊσ και οι πωλιςεισ και αγορζσ αγακϊν, γίνονται ςφμφωνα με τουσ 
τιμοκαταλόγουσ που ιςχφουν για μθ ςυνδεμζνα μζρθ. 

 

Παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ 
      

EUR 
 

ΟΜΙΛΟ 

 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

  
           30/6/2016         30/6/2015 

 
              30/6/2016               30/6/2015 

Αμοιβζσ Ανϊτατων Διευκυντικϊν 
Στελεχϊν και Δ.Σ ςτισ δαπάνεσ 
προςωπικοφ 

 
2.127.352 1.677.818 

 
682.290 584.158 

  
2.127.352 1.677.818 

 
682.290 584.158 

 

 

Υπόλοιπα τζλουσ χριςθσ που προζρχονται από πωλιςεισ-αγορζσ αγακϊν, υπθρεςιϊν, παγίων κλπ 

 

 
EUR 

 

ΟΜΙΛΟ 

 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

  
30/6/2016 31/12/2015 

 
30/6/2016 31/12/2015 

Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μζρθ: 
      

Θυγατρικζσ 
 

-                 -      
 

30.901.698 26.291.162 

Συγγενείσ 
 

28.508.167 10.119.832 
 

11.553.781 7.720.738 

Κοινοπραξίεσ  148.938 141.353  148.938 141.353 

Μθτρικι  123.889 46.654  123.889 46.654 

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ 
 

3.179.638 9.667.420 
 

1.378.877 2.091.391 

  
31.960.631 16.785.243 

 
44.107.182 36.291.297 
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EUR  ΟΜΙΛΟ  ΕΣΑΙΡΙΑ 

  
30/6/2016 31/12/2015 

 
30/6/2016 31/12/2015 

Τποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ: 
      

Θυγατρικζσ 
 

                     -                      -      
 

4.531.472 1.164.053 

Συγγενείσ 
 

2.708.775 3.641.391 
 

1.467.721 1.261.953 

Κοινοπραξίεσ  - -  - - 

Μθτρικι  215.829 18.249  86.611 - 

Λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ 
 

5.973.814 11.224.235 
 

2.254.599 2.861.455 

  
8.898.418 14.883.874 

 
8.340.404 5.287.461 

 

Εντόσ του 2015, θ ICME ECAB ζλαβε δάνειο φψουσ 5 εκ. από τθ μθτρικι Viohalco S.A/NV, θ κίνθςθ του δανείου είχε ωσ 
ακολοφκωσ: 

EUR 2016 2015 

Αρχι του ζτουσ 5.149.479 - 

Δάνεια που δόκθκαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ - 5.000.000 

Τόκοσ που χρεϊκθκε 153.831 149.479 

(Τόκοσ) που ελιφκθ (278.302) - 

Σζλοσ Περιόδου ι ζτουσ 5.025.008 5.149.479 

 

17.  Μεταγενζςτερα γεγονότα  

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά μεταγενζςτερα γεγονότα μετά τθν 30 Ιουνίου 2016. 
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Αρμόδια Υπθρεςία - Νομαρχία : Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Διεφκυνςθ Ανωνφμων Εταιριϊν & Ρίςτεωσ

Διεφκυνςθ διαδικτφου Εταιρίασ: www.halcor.gr

Σφνκεςθ Δ.Σ.: Θ.Ραπαγεωργόπουλοσ (Ρρόεδροσ, εκτελεςτικό Μζλοσ), Ν.Κουδοφνθσ(Αντιπρόεδροσ, εκτελεςτικό μζλοσ), Ρ. Σαπουντηισ, Ε. Κοτςαμπαςάκθσ, Τ. Καςάπογλου (εκτελεςτικά μζλθ), Γ.Ραςςάσ, Κ.Μπακοφρθσ, Χριςτοσ-Αλζξθσ Κομνθνόσ, Α.Κατςάνοσ (Μθ εκτελεςτικά Μζλθ), Α.Κυριαηισ & N.Γαλζτασ (Ανεξάρτθτα, μθ εκτελεςτικά μζλθ).

Θμερομθνία ζγκριςθσ από το Δ.Σ. των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων : 30 Αυγοφςτου 2016

Ορκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ : Νικόλαοσ Βουνιςζασ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18701)

Ελεγκτικι εταιρία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτζσ Α.Ε.

Τφποσ ζκκεςθσ ελζγχου ελεγκτϊν : Με ςφμφωνθ γνϊμθ

30-Ιουν-16 31-Δεκ-15 30-Ιουν-16 31-Δεκ-15 1 Ιαν - 31 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν 2015 1 Ιαν - 31 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν 2015

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ φνολο κφκλου εργαςιϊν 563.238.193                        629.469.728                    218.875.889                         229.892.082                                  

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 523.687.648            532.663.929            130.602.305             131.821.887             Μικτά Κζρδθ / (ηθμιζσ) 39.282.432                           39.466.541                       13.203.233                            13.124.551                                     

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 6.422.358                  6.426.268                  3.742.166                   3.742.166                   

Άυλα περουςιακά ςτοιχεία 16.296.432               16.815.649               506.832                        455.934                        

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 24.175.515               18.844.060               188.653.285             194.797.436             Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων 1.633.449                              (4.378.408)                         2.229.951                               (696.784)                                           

Αποκζματα 223.948.214            209.937.102            54.242.590                48.798.460                Μείον φόροι (1.362.315)                            353.915                               (233.076)                                  569.140                                            

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 159.416.169            145.359.737            53.825.559                44.590.462                Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α) 271.133                                  (4.024.493)                         1.996.875                               (127.644)                                           

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 37.924.386               35.482.078               1.914.933                   2.172.217                   Κατανζμονται ςε : 4.198.878                          12.375.006                            12.375.006                                     

Διακζςιμα και ταμιακά ιςοδφναμα 17.642.890               34.786.380               6.423.182                   11.809.811                Μετόχουσ Εταιρίασ 406.255                                  (4.743.678)                         1.996.875                               (127.645)                                           

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 1.009.513.612        1.000.315.203        439.910.851             438.188.372             Μετόχουσ Μειοψθφίασ (135.122)                                 719.185                               -                                                     -                                                              

ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Μετοχικό κεφάλαιο (101.279.627 των € 0,38) 38.486.258               38.486.258               38.486.258                38.486.258                Λοιπά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ (Β) 1.589.908                              671.064                               148.156                                   555.050                                            

Λοιπά ςτοιχεία Κακαρισ Θζςθσ 66.131.160               44.123.371               69.430.124                67.285.093                υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από φόρουσ (Α) + (Β) 1.861.041                              (3.353.429)                         2.145.031                               427.405                                            

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ μετόχων εταιρίασ (α) 104.617.418            82.609.629               107.916.382             105.771.351             Κατανζμονται ςε : 134.406.982                    53.284.391                            53.284.390,9                                

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ (β) 19.331.988               25.057.595               -                                    -                                    - Ιδιοκτιτεσ Μθτρικισ 2.214.974                              (4.131.711)                         2.145.031                               427.405                                            

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ (γ) = (α) + (β) 123.949.406            107.667.225            107.916.382             105.771.351             - Δικαιϊματα Μειοψθφίασ (353.934)                                 778.282                               -                                                     -                                                              

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 370.433.513            394.509.140            165.650.079             174.512.842             0 0 0 0 

Ρροβλζψεισ/ Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 82.045.890               83.739.847               30.643.267                30.444.888                Κζρδθ/(Ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €) 0,0040 (0,0468) 0,0197 (0,0013)

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 262.443.408            236.180.448            87.874.065                86.211.556                Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι (ςε €) -                                              -                                           -                                               -                                                        

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 170.641.395            178.218.544            47.827.057                41.247.736                

Σφνολο υποχρεϊςεων (δ) 885.564.206            892.647.979            331.994.468             332.417.022             

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΘΕΣΘΣ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.009.513.612        1.000.315.203        439.910.851             438.188.372             35.266.355                           36.473.778                       9.637.832                               11.013.398                                     

0,2 0,0 -0,2 0,2

152.986.925,9 181.372.138,0 41.084.761,4 46.655.743,0

Πρόςκετα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ :

ΜΘ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ 1. Οι εταιρίεσ του Ομίλου με τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ τουσ, τα ποςοςτά με τα οποία ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςτο μετοχικό τουσ κεφάλαιο κακϊσ και θ μζκοδοσ ενςωμάτωςθσ τουσ 

30-Ιουν-16 30-Ιουν-15 30-Ιουν-16 30-Ιουν-15     ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του πρϊτου εξαμινου του 2016, παρατίκενται αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ Νο 14 τθσ Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ

Σφνολο κακαρισ κζςθσ ζναρξθσ χριςθσ (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίςτοιχα) 107.667.224            147.340.316            105.771.351             119.665.534             2. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που καταρτίηει θ κάτωκι εταιρία:

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 1.861.040                  (3.353.428)                 2.145.031                   427.405                            Επωνυμία εταιρίασ Χϊρα ζδρασ Συμμετοχι Μζκοδοσ ενςωμάτωςθσ

109.528.264            143.986.888            107.916.382             120.092.939                 VIOHALCO SA/NV ΒΕΛΓΙΟ 68,28% Ολικι Ενοποίθςθ

Διανεμθκζντα μερίςματα (κζρδθ) (306.658)                     (280.476)                     -                                    -                                    3. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου.

Εξαγορά εταιρείασ -                                   -                                   -                                    -                                    4. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ : Εταιρίασ 436 (30/06/2015 : 426), Ομίλου 2.480 (30/6/2015: 2.482)

Απορρόφθςθ κυγατρικισ -                                   -                                   -                                    -                                    5. Επί των ακινιτων του Ομίλου υφίςτανται προςθμειϊςεισ υποκικθσ ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 379 εκ. (Ευρϊ 217 εκ. αφορά τθ μθτρικι) για τθν εξαςφάλιςθ 

Μεταβολι ποςοςτοφ ςε κυγατρικζσ 14.727.800               -                                   -                                    -                                        μακροπρόκεςμων δανείων (Bλ. ςθμείωςθ Νο 11 των Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ).

Σφνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ χριςθσ (30/06/2016 και 30/06/2015 αντίςτοιχα) 123.949.406            143.706.413            107.916.382             120.092.939             

-353.934 778.283 0 0 

0,0 36.039.188,3 0,0 14.321.588,0 

7. Ροςά πωλιςεων και αγορϊν ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ ςτθ λιξθ τθσ 

    τρζχουςασ χριςθσ, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ τθσ με τα ςυνδεδεμζνα κατά τθν ζννοια του ΔΛΡ 24 προσ αυτιν μζρθ, είναι ωσ εξισ:

1.01 - 30.06.2016 1.01 - 30.06.2015 1.01 - 30.06.2016 1.01 - 30.06.2015 ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΜΘ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ i)   Ζςοδα 65.534.284                           92.788.460                       

Κζρδθ / (Ηθμιζσ) μετά από φόρουσ 271.133 (4.024.493) 1.996.875 (127.645) ii)   Ζξοδα 53.626.978                           17.488.444                       

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για: iii)  Απαιτιςεισ 31.960.631                           44.107.182                       

Φόρο 1.362.315 (353.915) 233.076 (569.140) iv) Υποχρεϊςεισ 8.898.418                              8.340.404                          

Αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων 14.663.101 16.090.569 3.232.374 3.268.184 v) Συναλλαγζσ & αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ 2.127.352                              682.290                               

Αποςβζςεισ άχλων παγίων 816.971 712.513 131.058 103.510 vi) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ -                                              -                                           

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων (526.006) (266.715) (55.540) (55.826) vii)  Υποχρεϊςεισ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ -                                              -                                           

Ρροβλζψεισ 1.737.525 3.533.024 - 1.046.258

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ (91.651) (130.190) (25.619) (14.843)

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 23.420.318 24.456.404 7.977.307 8.657.816

(Κζρδθ) / Ηθμιζσ απο πϊλθςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων 11.766 (5.598) - (29.784) 1 Ιαν - 30 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν 2015 1 Ιαν - 30 Ιουν 2016 1 Ιαν - 30 Ιουν 2015

(Κζρδθ / Ηθμιζσ από πϊλθςθ ςυμμετοχϊν (5.421.065) - (4.571.353) -       Φόροσ Ειςοδιματοσ Χριςθσ (1.517.815)                            (38.625)                                -                                               -                                                        

(Κζρδθ) / Zθμιζσ εφλογθσ αξίασ παραγϊγων (56.499) (196.333) - -       Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Χριςθσ 155.499                                  392.540                               (233.076)                                  569.140                                            

Ηθμιά από καταςτροφι παγίων (12.699) - - - 9. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ Εταιρίασ και των εταιριϊν του Ομίλου παρατίκενται αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ Νο 14 των Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ. Για τθ χριςθ

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου       του 2015 θ Εταιρεία ελζγχεται από τθν ελεγκτικι εταιρεία KPMG ςτα πλαίςια τθσ ζκδοςθσ του φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 82, 

κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:       παρ.5 του Ν. 2238/1994 όπωσ τροποποιικθκε με τθν  υπϋαρικ.1159/22-7-2011 απόφαςθ του Υπουργοφ οικονομικϊν. 

Mείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων (14.011.112) (36.285.135) (5.444.131) (10.877.307) 10. Τα 'Λοιπά ςυνολικά ζςοδα' προ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ που καταχωρικθκαν απευκείασ ςτα Κδια Κεφάλαια, χωρίσ να επθρεάςουν το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ, αφοροφν ςε  αποτζλεςμα από 

Mείωςθ / (αφξθςθ)  απαιτιςεων (13.773.961) (71.643.086) (8.978.825) (6.444.305)       επανεκτίμθςθ παγίων ςτθν Εφλογθ αξία (Πμιλοσ : Ευρϊ -1.108 χιλ.), ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ ενοποίθςθσ κυγατρικϊν εξωτερικοφ (Πμιλοσ : Ευρϊ 141 χιλ.), αποτίμθςθ παραγϊγων 

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν) (6.726.145) 52.698.020 7.606.720 12.796.303        αντιςτάκμιςθσ ταμιακϊν ροϊν (Πμιλοσ : Ευρϊ 3.204 χιλ. και  Εταιρία : Ευρϊ -206 χιλ.) καιαντιςτάκμιςθσ ταμιακϊν ροϊν που ζχουν μεταφερκεί ςτο αποτζλεςμα Πμιλοσ: Ευρϊ -615 χιλ. 

Μείον:        και Εταιρεία: Ευρϊ +414 χιλ.(Βλ. Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ τθσ Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ). 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (22.167.900) (22.025.204) (8.119.034) (6.290.574) 11. Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ μθτρικισ Εταιρίασ που κατζχονται είτε από τθν ίδια είτε από κυγατρικζσ και ςυγγενείσ τθσ επιχειριςεισ, ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ. 

Καταβεβλθμζνοι φόροι (480.077) - - -

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) (20.983.985) (37.440.139) (6.017.092) 1.462.649

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(Απόκτθςθ) / Ρϊλθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν και λοιπϊν επενδφςεων 9.999.844 (744.984) 9.999.844 (744.984)

Αγορά ενςϊματων και άχλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (8.052.053) (10.442.018) (2.197.748) (3.127.174)

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άχλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων 4.600 1.225.823 3.000 1.200.712

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 119.329 50.639 25.619 14.843

Μερίςματα - - - -

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) 2.071.720 (9.910.540) 7.830.715 (2.656.603)

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 20.606.106 89.337.808 - 13.000.000

Εξοφλιςεισ δανείων (18.494.618) (38.584.156) (7.200.253) (6.766.220)

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (χρεολφςια) (28.677) - - -

Εϊςπραξθ επιχοριγθςθσ - 1.689.811 - -

Μερίςματα πλθρωκζντα (306.658) - - -

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) 1.776.154 52.443.464 (7.200.253) 6.233.780

Κακ αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμ διακζςιμα & ιςοδφναμα χριςθσ (α)+(β)+(γ) (17.136.111) 5.092.785 (5.386.629) 5.039.826

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 34.786.380 18.578.837 11.809.811 6.826.859

Επίδραςθ Συναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα (7.378) 21.314 - -

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 17.642.890 23.692.937 6.423.182 11.866.685

-0,81 56.874,18

37.154.680,25 36.396.972,25 9.926.448,36 10.500.084,67

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΕΝΑ ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΣΘ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΘΕΟΔΟΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΑ ΑΠΟΤΝΣΗΘ ΠΕΡΙΚΛΘ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΘ

ΑΕ 135393 Φ 020251 AΚ 121106 Α.Δ.Σ. Χ 701209   ΑΡ.ΑΔ. Α' ΣΑΞΘ 20872

15. Τθν 30θ Ιουνίου 2016, ολοκλθρϊκθκε θ απόςχιςθ του βιομθχανικοφ  κλάδου και μζρουσ του εμπορικοφ κλάδου τθσ μθτρικισ Εταιρείασ Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε. και θ ειςφορά του ςτθν κατά

       100% κυγατρικι τθσ εταιρία ΣΥΜΜ.ΕΡ. Α.Ε. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4172/2013. Θ πράξθ αυτι δεν επθρζαςε τα ενοποιθμζνα μεγζκθ, πζραν τθσ επανεκτίμθςθσ των ειςφερόμενων παγίων

        (βλ. ςθμείωςθ 9 τθσ Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ)

16. Στισ 17/02/2016 ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ τθσ εταιρείασ Εργόραμα Α.Ε. με τθν Εργοςτιλ Α.Ε. Θ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτθν Εργόραμα ιταν Ευρϊ 120 χιλ. καταχωρθμζνθ ςτισ Λοιπζσ 

επενδφςεισ.

        (βλ. ςθμείωςθ15 τθσ Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ)

6. Ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ Ομίλου: Ευρϊ 240 χιλ., Εταιρίασ: Ευρϊ - χιλ. (31/12/2015: 240 χιλ. και - χιλ. αντίςτοιχα). Οι λοιπζσ προβλζψεισ που υφίςτανται

     τθν 30.06.2016 ανζρχονται για τον Πμιλο ςε Ευρϊ 90  χιλ. και για τθν Εταιρία ςε Ευρϊ 90 χιλ. (Bλ. ςθμείωςθ Νο 13 τθσ Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ).

14. Τθν 22/3/2016 ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ τθσ Διαπεμ ΑΕ με τθν Βιενερ ΑΕ. Από τθν ανταλλαγι των μετοχϊν τθσ Διαπεμ που είχε ςτθν κατοχι του ο Πμιλοσ προζκυψε ηθμία Ευρϊ 39 χιλ.

        που καταχωρικθκε ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου τόςο τθσ Εταιρείασ όςο και του Ομίλου. Το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν Βιενερ ΑΕ ανζρχεται ςτο 20,66%.

       (βλ. Σθμ. 9 τθσ Εξαμθνιαίασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ)

12. Τθν 20θ Μαΐου 2016 ο Πμιλοσ προζβθ ςε πϊλθςθ 182.785 μετοχϊν τθσ κυγατρικισ τθσ Sofia Med ςτθν μθτρικι εταιρεία Viohalco SA/NV ζναντι του ποςοφ Ευρϊ 9.999.844. Συνεπεία

       τθσ πϊλθςθσ είναι το νζο ποςοςτό τθσ Χαλκόρ ςτθν Sofia Med να διαμορφϊνεται ςε 88,88%

13. Εντόσ του 2016 ολοκλθρϊκθκε θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ International Trade με ςυμμετοχι και τθσ Χαλκόρ. Θ ειςφορά τθσ Χαλκόρ ζγινε ςε μορφι των μετοχϊν των εταιρειϊν Metal

       Agencies, Alurame, Steelmet Romania, Genecos και Tepro Metal. Θ αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτθν International Trade S.A. ανζρχεται ςε Ευρϊ 9.270.000 και κακορίςτθκε από 

ανεξάρτθτο

       εκτιμθτι με βάςθ τθν εφλογθ αξία των ςυμμετοχϊν που ειςφζρκθκαν. Το ποςοςτό τθσ Χαλκόρ ςτθν International Trade ανζρχεται ςε 26% άμεςο και 34,86% ςυνολικό (άμεςο και ζμμεςο).

       Συνεπεία των ανωτζρω τθν 30/6/2016 επιλκε απϊλεια ελζγχου τθσ κυγατρικισ Metal Agencies. Το αποτζλεςμα από τθ ςχζςθ ανταλλαγισ των μετοχϊν των προαναφερκζντων εταιρειϊν ςε ςχζςθ

       με τθν τιμι κτιςθσ (book value) καταχωρικθκε ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων και επθρζαςε κατά Ευρϊ 4.795.755 ςε ενοποιθμζνο επίπεδο και Ευρϊ 3.893.718 ςε επίπεδο 

εταιρείασ.

       H ενοποίθςθ με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ ςταμάτθςε για τισ Steelmet Romania, Genecos και Tepro Metal τθν 30/6/2016. Το αποτζλεςμα τθσ Metal Agencies, ζχει ενοποιθκεί πλιρωσ

Γ.Ε.ΜΗ. : 303401000

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποςά εκφραςμζνα ςε €)

ΜΘ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 έωσ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

Σα παρακάτω ςτοιχεία και πληροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μια γενική ενημζρωςη για την οικονομική κατάςταςη και τα αποτελζςματα τησ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΤ ΧΑΛΚΟΡ. υνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνώςτη, πριν προβεί ςε οποιαδήποτε είδουσ επενδυτική επιλογή ή άλλη ςυναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρζξει ςτη διεφθυνςη διαδικτφου 

τησ Εταιρίασ, όπου αναρτώνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ καθώσ και η ζκθεςη ελζγχου νόμιμου ορκωτοφ ελεγκτή.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ (Ποςά εκφραςμζνα ςε €)

(Δημοςιευόμενα βάςει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήςεισ που ςυντάςςουν ετήςιεσ οικονομικέσ καταςτάςεισ, ενοποιημένεσ και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ (Ποςά εκφραςμζνα ςε €)

ΑΡ.Μ. Α.Ε. : 2836/06/Β/86/48

Πφργοσ Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεςογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ

19.947.805                       

ΜΘ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΘΘ (Ποςά εκφραςμζνα ςε €)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και 

ςυνολικϊν αποςβζςεων

Ακινα, 30 Αυγοφςτου 2016

6.329.940                               7.697.530                                        Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 20.312.293                           

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΜΘ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΜΘ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΑ

8. Ο φόροσ ειςοδιματοσ ςτα ςτοιχεία κατάςταςθσ αποτελεςμάτων αναλφεται ωσ εξισ (Ροςά ςε  €): 

 


