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Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΧΑΛΚΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4:
1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την
από 13 Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. Γεώργιος Πασσάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς με την από
13 Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
υπό την ανωτέρω ιδιότητα μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων
γνωρίζουμε:
(α) η ενδιάμεση, εταιρική και ενοποιημένη, συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της
Χαλκορ Α.Ε., για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017, η οποία καταρτίστηκε
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 της Χαλκορ Α.Ε.,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Οι βεβαιούντες,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. Μέλος

Το Ορισθέν από το Δ.Σ. Μέλος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ

ΑΔΤ. ΑN 051682

ΑΔΤ. ΑΕ 012572

ΑΔΤ. Φ 020251
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Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούμενη
για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στη χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας χρήσεως 2017 (1.1.2017-30.6.2017). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με
τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό
7/448/11.10.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και
της Εταιρείας Χαλκόρ Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε. (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως
«Εταιρεία» ή «Χαλκόρ») για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που
διαδραματίστηκαν στην εν λόγω χρονική περίοδο και η επίδρασή τους στην ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Επίσης, επισημαίνονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της
χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.

A. Επιδόσεις και Οικονομική Θέση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2017 σε Ευρώ 465,3 εκατ. έναντι Ευρώ 353,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 31,6% κυρίως λόγω της αυξημένης μέσης τιμής των μετάλλων
αλλά και της αύξησης των όγκων πωλήσεων κατά 14,0%.
Tο πρώτο εξάμηνο του 2017, η μέση τιμή του χαλκού ήταν υψηλότερη κατά 26,1% και
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5.312 ανά τόνο έναντι Ευρώ 4.213 ανά τόνο, ενώ η μέση τιμή του
ψευδαργύρου ήταν υψηλότερη κατά 54,3% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2.486 ανά τόνο έναντι
Ευρώ 1.611 ανά τόνο. Σε επίπεδο όγκων το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι πωλήσεις σωλήνων
αποτέλεσαν το 44% του προϊοντικού μείγματος, τα προϊόντα έλασης 31%, οι λάμες χαλκού το 10%
και οι ράβδοι ορείχαλκου το 15%.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 35,9 εκατ.
έναντι Ευρώ 19,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (π-EBITDA)
διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε κέρδη Ευρώ 23,8 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 17,0
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 24,5 εκατ. έναντι Ευρώ 8,5 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε κέρδη Ευρώ 10,3 εκατ. έναντι κερδών
Ευρώ 0,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 6,8 εκατ. ή Ευρώ 0,0672 ανά μετοχή
έναντι κερδών Ευρώ 0,7 εκατ. ή Ευρώ 0,0067 ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2016.
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Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε Ευρώ 14,5 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 9,6 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο
του 2017 σε κέρδη Ευρώ 1,8 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Σε ότι αφορά το κόστος, οι μειώσεις στις τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση
των παραγωγικών διαδικασιών οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του βιομηχανικού κόστους και
βοήθησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του Ομίλου στο εξωτερικό.
Επιπροσθέτως, οι ανοδικές τιμές των μετάλλων επηρέασαν θετικά την κερδοφορία. Τέλος, το
υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου
έναντι των βασικών ανταγωνιστών μας.
Το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ
3,7 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό Ευρώ 1,0 εκατ. αφορούσαν στην αναβάθμιση των
παραγωγικών εγκαταστάσεων της μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής Fitco στα Οινόφυτα, με
επίκεντρο κυρίως το Σωληνουργείο και Ευρώ 2,6 εκατ. αφορούσαν στη βελτίωση της
παραγωγικότητας, στη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην αύξηση της
παραγωγικής δυναμικότητας της θυγατρικής Sofia Med στην Βουλγαρία.
Η Χαλκόρ με τις από 03.05.2017 και 04.05.2017 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
αποφάσισε να πωλήσει και μεταβιβάσει προς τη μη εισηγμένη εταιρεία Ελβάλ το 88,88% του
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Sofia Med αντί συνολικού τιμήματος των Ευρώ 101,2
εκατ., το οποίο θεωρείται εύλογο και δίκαιο βάσει έκθεσης ανεξάρτητου ορκωτού εκτιμητή. Εντός
του πρώτου εξαμήνου του 2017 έχει καταβληθεί ποσό Ευρώ 15 εκατ. και το υπόλοιπο αναμένεται
να καταβληθεί μέχρι 31.12.2017. Οι Γενικές συνελεύσεις των εταιρειών έχουν ήδη εγκρίνει την
κίνηση αυτή.
Στα πλαίσια της πώλησης των μετοχών στην Ελβάλ από την οποία η Χαλκόρ θα λάβει 86,2 εκατ.
ευρώ μέχρι 31.12.2017, η Εταιρεία διαπραγματεύεται με τους ομολογιούχους για την μερική
αποπληρωμή του ομολογιακού της δανείου αξίας Ευρώ 162,5 εκατ. με παράλληλη επέκταση της
λήξης του ομολογιακού σε βάθος πενταετίας που διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητά της. Ως
εκ τούτου, έλαβε απόφαση των ομολογιούχων (waiver – letter of consent) για την μη πληρωμή
ομολογίας λήξης Ευρώ 9,0 εκατ. στις 27.06.2017 με δυνατότητα πληρωμής μέχρι και την
30.11.2017.
Με απόφασή του στις 19.07.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκόρ αποφάσισε την έναρξη
προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας Ελβάλ από την Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68
παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως
ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2017. Οι δύο
εταιρείες ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» να προβεί στην αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη σύνταξη
της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία «ABACUS
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί στην διαπίστωση της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευομένων Εταιριών και να συντάξει τη σχετική
έκθεση. Στη φάση αυτή δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιριών, ούτε έχει
προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί
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υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων. Μέσω της εν λόγω
συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και
οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο Χ.Α.
Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η
Εταιρεία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ
ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.
Οικονομική Θέση
Η διοίκηση της Χαλκόρ έχει υιοθετήσει, παρακολουθεί και αναφέρει εσωτερικά και εξωτερικά
Δείκτες και Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Οι δείκτες αυτοί προσφέρουν συγκρίσιμη
εικόνα της απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου και αποτελούν βάση λήψης αποφάσεων για τη
διοίκηση.
Ρευστότητα: Αποτελεί ένδειξη κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις τρέχουσες
απαιτήσεις και υπολογίζεται από το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Τα μεγέθη αντλούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για τον Όμιλο και την
Εταιρεία για την κλειόμενη χρήση ή περίοδο καθώς και τη συγκρίσιμη προηγούμενη έχουν ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Ρευστότητα =

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

30/6/2017
238.485.841
0,97
244.807.047

31/12/2016
192.691.091
1,01
191.307.985

Ρευστότητα =

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

30/6/2017
146.347.357
0,80
183.390.653

31/12/2016
120.297.187
0,82
147.194.907

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δανειακή Επιβάρυνση: Αποτελεί ένδειξη της μόχλευσης και υπολογίζεται από τον λόγο των ιδίων
κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια. Τα ποσά χρησιμοποιούνται όπως παρουσιάζονται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για το 2017 και το 2016 είχε ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Δανειακή Επιβάρυνση =

Ίδια Κεφάλαια
Δανειακά Κεφάλαια

30/6/2017
107.435.110
0,29
365.288.080

31/12/2016
99.548.749
0,29
346.345.732

Δανειακή Επιβάρυνση =

Ίδια Κεφάλαια
Δανειακά Κεφάλαια

30/6/2017
82.052.887
0,33
249.939.843

31/12/2016
79.215.415
0,33
240.776.368

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων: Αποτελεί μέτρηση της αποδοτικότητας των ιδίων
και ξένων επενδεδυμένων κεφαλαίων και μετράται από τον λόγο του αποτελέσματος προ
χρηματοοικονομικών και φόρων προς τα ίδια και δανειακά κεφάλαια. Τα ποσά χρησιμοποιούνται
όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης. Για τη εξαμηνιαία περίοδο του 2017 καθώς και τη προηγούμενη τα μεγέθη για
τον Όμιλο και την Εταιρεία είχαν ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων =

Κέρδη Προ Φόρων και Χρημα/κων
Ίδια και Δαν. Κεφάλαια

30/6/2017
24.503.147
5,2%
472.723.190

31/12/2016
19.616.679
4,4%
445.894.480

Κέρδη Προ Φόρων και Χρημα/κων
Ίδια και Δαν. Κεφάλαια

30/6/2017
11.036.801
3,3%
331.992.730

31/12/2016
15.836.936
4,9%
319.991.783

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Αποτελεί δείκτη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της
οντότητας και μετράται από τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους προς το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων. Τα ποσά χρησιμοποιούνται όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για την κλειόμενη περίοδο 2017 και το
2016 έχει ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

Καθαρά Κέρδη
Ίδια Κεφάλαια

30/6/2017
7.660.722
7,1%
107.435.110

31/12/2016
1.719.735
1,7%
99.548.749

Καθαρά Κέρδη
Ίδια Κεφάλαια

30/6/2017
1.805.719
2,2%
82.052.887

31/12/2016
(21.002.264)
-26,5%
79.215.415

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

EBITDA: Αποτελεί το δείκτη κερδοφορίας της οντότητας προ φόρων, χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, και υπολογίζεται με αναμόρφωση των αποσβέσεων στο
λειτουργικό κέρδος όπως αυτό αναφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

EUR
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες:
Λειτουργικό Κέρδος / (ζημία)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
30/6/2016
24.503.147 8.502.992
Aναμορφώσεις για:
+ Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
+ Αποσβέσεις άϋλων παγίων
- Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

EBITDA

7.686.783
372.293
(107.632)

7.493.242
350.964
(122.876)

32.454.591 16.224.322

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
30/6/2016
11.036.801 6.329.940
3.325.256
152.119
(55.540)
14.458.636

3.232.374
131.058
(55.540)
9.637.832

π – EBITDA: προσαρμοσμένο EBITDA αποτελεί το δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας της οντότητας
αφού αναμορφωθεί για:
•

Αποτέλεσμα μετάλλου

•

Κόστη αναδιοργάνωσης

•

Ειδικά κόστη αδράνειας

•

Απομειώσεις και απαξιώσεις παγίου εξοπλισμού

•

Απομειώσεις και απαξιώσεις επενδύσεων

•
Κέρδη ή (ζημιές) πώληση παγίων και επενδύσεων αν συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά
αποτελέσματα
•

Λοιπές απομειώσεις
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EUR
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες:
EBITDA

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
30/6/2016
32.454.591 16.224.322
Aναμορφώσεις για:
+ Ζημιά / - Κέρδος από μέταλλο

π - EBITDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
30/6/2016
14.458.636 9.637.832

(8.618.848)

820.697

(2.400.470)

1.062.751

23.835.743

17.045.019

12.058.166

10.700.584

Β. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της Τρέχουσας
Χρήσης
Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων:
Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε
πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του
κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία
λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται
γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των
πωλήσεων (εταιρικών ή Ομίλου) και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε
μεγάλο αριθμό πελατών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης
εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις
όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος περιλαμβάνει
την εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία
επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι
όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται με
βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για αυτούς από τις ασφαλιστικές εταιρείες και εν
συνεχεία διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων βάσει των ορίων αυτών.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται
ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων
τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και
οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής του Ομίλου. Οι πελάτες που
χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και
μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, ο Όμιλος για την εξασφάλιση
των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ.
εγγυητικές επιστολές).
Ο Όμιλος καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε
σχέση με τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή
αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των
δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.
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Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινομούνται από τον Όμιλο με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η
Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει φαινόμενο αθέτησης πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές.
Εγγυήσεις
Ο Όμιλος έχει ως πολιτική να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο και κατ’
εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εγγυήσεις που έχει δώσει ο Όμιλος είναι
χαμηλού ύψους και δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος
για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης ταμειακών διαθεσίμων
και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά
και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη του
Ομίλου. Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2017, ο Όμιλος διέθετε ποσό Ευρώ 9,7 εκατ. σε ρευστά
διαθέσιμα καθώς και τις απαραίτητες εγκεκριμένες αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές,
ώστε να μπορεί εύκολα να εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για
περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη
τριών μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις
λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες
συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών,
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή την αξία
των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της
αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών
παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Ο Όμιλος διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ώστε να
αντισταθμίσει μέρος των κινδύνων από τις συνθήκες της αγοράς.
Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (χαλκός, ψευδάργυρος, λοιπά μέταλλα)
Ο Όμιλος βασίζει τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις του σε χρηματιστηριακές τιμές / δείκτες για
τη τιμή του χαλκού και των λοιπών μετάλλων που χρησιμοποιεί και εμπεριέχονται στα προϊόντα
του. Ο κίνδυνος από τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων καλύπτεται με πράξεις αντιστάθμισης
κινδύνου (hedging) (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – futures – στο London Metal Exchange LME). Ο Όμιλος όμως δεν καλύπτει με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) όλο το βασικό
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απόθεμα λειτουργίας του με αποτέλεσμα τυχόν πτώση των τιμών μετάλλων να μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά του μέσω υποτίμησης των αποθεμάτων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που
πραγματοποιεί και στα δάνεια που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα
των εταιρειών του Ομίλου, το οποίο είναι κυρίως το Ευρώ. Τα νομίσματα στα οποία
πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, η στερλίνα και
άλλα νομίσματα της Ν.Α. Ευρώπης.
Διαχρονικά ο Όμιλος αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος της εκτιμώμενης έκθεσης του σε ξένα
νομίσματα σε σχέση με τις προβλεπόμενες πωλήσεις και αγορές καθώς και τις απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος κυρίως συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους για την αντιμετώπιση του κινδύνου
μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία λήγουν κατά κύριο λόγο σε λιγότερο από ένα
χρόνο από την ημερομηνία του ισολογισμού. Όταν κριθεί απαραίτητο, τα συμβόλαια αυτά
ανανεώνονται κατά τη λήξη τους. Κατά περίπτωση ο συναλλαγματικός κίνδυνος μπορεί να
καλύπτεται και με την λήψη δανείων στα αντίστοιχα νομίσματα.
Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόμισμα που δε διαφέρει από αυτό των ταμειακών ροών που
προκύπτει από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου, κυρίως το Ευρώ.
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε άλλες θυγατρικές δεν αντισταθμίζονται, διότι αυτές οι
συναλλαγματικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι μακροχρόνιας φύσης.
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω
τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά
του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα
αποτελέσματα καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.
Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Ομίλου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί
την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όμιλο και να επιτρέπει την
μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί
την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει ο Όμιλος ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα
με το σύνολο της καθαρής θέσης, εξαιρώντας μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές και
δικαιώματα μειοψηφίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων
που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της
ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.
Ο Όμιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2017.
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Γ. Εξέλιξη Δραστηριοτήτων Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017
Η πορεία του Ομίλου στο δεύτερο εξάμηνο θα εξαρτηθεί σημαντικά από την συνέχιση της
ανάκαμψης στις διεθνείς αγορές. Οι προσδοκίες ποικίλουν ανά γεωγραφική περιοχή με τη ζήτηση
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης να είναι ελαφρά ανοδική, ενώ σε ανοδική πορεία
αναμένεται να κινηθεί και στις ΗΠΑ με τη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα να προβλέπεται να
κινηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.
Για το δεύτερο μισό του 2017, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών θα αποτελέσει
τον άξονα του σχεδιασμού των μελλοντικών ενεργειών των δύο συγχωνευόμενων. Ο Όμιλος θα
συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την επέκτασή του μέσω αύξησης των εξαγωγών
του τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση των μεριδίων
αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές με
δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

Δ. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών αφορούν κατά κύριο λόγο αγοραπωλησίες και
κατεργασία προϊόντων (ετοίμων και ημιετοίμων) χαλκού και ψευδαργύρου. Μέσω των
συναλλαγών αυτών οι εταιρείες εκμεταλλευόμενες το μέγεθος του Ομίλου επιτυγχάνουν
οικονομίες κλίμακας.
Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως
ακολούθως:

Συναλλαγές της Μητρικής Εταιρείας με Θυγατρικές Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
Εταιρείες
SOFIA MED
FITCO
ΛΟΙΠΕΣ
Σύνολο Θυγατρικών

Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών Αγορές αγαθών, υπηρεσιών &
& παγίων
παγίων
5.750
1.261
11.321
3.897
17.071
5.158

Απαιτήσεις
30.466
8.513
3
38.982

Υποχρεώσεις
706
434
1.139

Η Sofia Med SA αγοράζει από τη Χαλκόρ πρώτες ύλες και ημιέτοιμα προϊόντα χαλκού και κραμάτων
αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της. Επίσης, η Χαλκόρ της παρέχει υπηρεσίες τεχνικής, διοικητικής
και εμπορικής υποστήριξης.
Η Fitco ΑΕ αγοράζει από τη Χαλκόρ πρώτες ύλες. Η Χαλκόρ εκτελεί κατεργασία σε ύλες της Fitco και
της παραδίδει ημιέτοιμα προϊόντα. Επίσης παρέχει στη Fitco υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017
Συναλλαγές της Μητρικής Εταιρείας με Συνδεδεμένες Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
Εταιρείες
ΟΜΙΛΟΣ CENERGY
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ
INTERNATIONAL TRADE
REYNOLDS CUIVRE
STEELMET ROMANIA
METAL AGENCIES
TEPRO METALL
MKC
ΒΙΕΝΕΡ
METALVALIUS
ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ
ΒΙΑΝΑΤΤ
HC ISITMA
ΤΕΚΑ SYSTEMS
ΒΙΕΞΑΛ
ΕΛΒΑΛ
VIOHALCO
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
Σύνολο

Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών Αγορές αγαθών, υπηρεσιών &
& παγίων
παγίων
2.248
6.185
1.286
6.071
17.241
62
3.508
6
28.461
7
94
24
18.248
103
1.089
5
2.752
241
6.394
68
18
6
12
145
0
152
99
400
85
222
1.325
76.536
20.021

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

2.023
1
1.784
4.062
3.830
5.858
1
5
957
59
152
14
1
98
881
19.724

672
238
46
79
7
79
47
3
343
887
6
80
14
16.361
87
354
19.303

Ο Όμιλος Cenergy ενοποιεί την Ελληνικά Καλώδια, η οποία αγοράζει από τη Χαλκόρ πρώτες ύλες
ανάλογα με τις ανάγκες της. Με την σειρά της, πουλάει σκραπ χαλκού στην Χαλκόρ από τις
επιστροφές που προκαλούνται κατά την παραγωγική της διαδικασία. Επιπροσθέτως, η Cenergy
ενοποιεί την CPW America Co η οποία εμπορεύεται τα προϊόντα της Χαλκόρ στην αγορά της
Αμερικής.
Ο Όμιλος Στήλμετ παρέχει στη Χαλκόρ υπηρεσίες διοίκησης & οργάνωσης.
H International Trade λειτουργεί ως παρεμβαλλόμενος μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των
πελατών τους, με στόχο τη χρηματοδότηση της πίστωσης από τράπεζες του εξωτερικού. Η
International trade ενοποιεί:
1. Την MKC GmbH, η οποία εμπορεύεται τα προϊόντα της Χαλκόρ στην αγορά της Γερμανίας.
2. Την Steelmet Romania που εμπορεύεται τα προϊόντα της Χαλκόρ στην αγορά της
Ρουμανίας.
3. Την Tepro Metall AG η οποία εμπορεύεται (μέσω της θυγατρικής της MKC) τα προϊόντα
της Χαλκόρ και την αντιπροσωπεύει στην αγορά της Γερμανίας.
4. Την Genecos, καθώς και τη θυγατρική της Reynolds Cuivre που εμπορεύονται τα προϊόντα
της Χαλκόρ και την αντιπροσωπεύουν στην αγορά της Γαλλίας.
5. Την Metal Agencies LTD η οποία λειτουργεί ως έμπορος - κεντρικός διανομέας του Ομίλου
Χαλκόρ στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Teka Systems A.E. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση διαφόρων βιομηχανικών κατασκευών για
λογαριασμό της Χαλκόρ και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μηχανογράφησης,
υποστήριξης και αναβάθμισης του SAP.
Η Αναμέτ Α.Ε. προμηθεύει τη Χαλκόρ με σημαντικές ποσότητες σκραπ χαλκού και ορείχαλκου.
Η Βιεξάλ ΑΕ παρέχει στη Χαλκόρ ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
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Η Viohalco SA ενοικιάζει στη Χαλκόρ κτίρια και βιομηχανοστάσια.
Η Metalvalius αγοράζει από τη Χαλκόρ, αλλά και της πουλάει, σημαντικές ποσότητες σκραπ χαλκού
και ορείχαλκου.

Συναλλαγές του Ομίλου Χαλκορ με Συνδεδεμένες Εταιρείες (ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
Εταιρείες
ΟΜΙΛΟΣ CENERGY
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΛΜΕΤ
INTERNATIONAL TRADE
REYNOLDS CUIVRE
STEELMET ROMANIA
METAL AGENCIES
TEPRO METALL
MKC
ΒΙΕΝΕΡ
METALVALIUS
HC ISITMA
ΤΕΚΑ SYSTEMS
ΒΙΕΞΑΛ
ΕΛΒΑΛ
VIOHALCO
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
Σύνολο

Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών Αγορές αγαθών, υπηρεσιών &
& παγίων
παγίων
4.335
6.775
1.286
6.071
27.555
62
4.945
12
44.750
16
1.657
199
32.835
108
1.225
4.776
37.497
18
6
12
147
0
322
170
479
85
679
10.963
127.804
59.181

Απαιτήσεις
2.885
1
1.784
6.454
1
5.235
161
8.617
1
12
152
23
1
69
98
2.203
27.697

Υποχρεώσεις
771
238
611
81
23
211
52
3
5.059
6
129
33
16.585
87
1.675
25.564

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου (ποσά εκφρασμένα σε χιλ.
Ευρώ)
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών
Διοικητικού Συμβουλίου:
Ομίλου Εταιρείας
Συνολικές Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών & Μελών Διοίκησης
1.366
597
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Ε. Μεταγενέστερα γεγονότα
1.
Με απόφασή του στις 19.07.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκόρ αποφάσισε την
έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης
στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας Ελβάλ από την Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993,
όπως ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού καθορίστηκε η 31η Ιουλίου 2017. Οι
δύο εταιρείες ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» να προβεί στην αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη σύνταξη
της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία «ABACUS
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί στην διαπίστωση της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευομένων Εταιριών και να συντάξει τη σχετική
έκθεση. Στη φάση αυτή δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιριών, ούτε έχει
προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί
υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων. Μέσω της εν λόγω
συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και
οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.
Την 31.07.2017, υπεγράφη με τη μη εισηγμένη συνδεδεμένη εταιρεία Ελβαλ το ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταβίβασης των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα πέντε (2.190.455) κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88,88%
του μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρείας Sofia Med, αντί συνολικού τιμήματος ποσού
Ευρώ 101,2 εκατ., έναντι του οποίου η Χαλκόρ έχει εισπράξει ως προκαταβολή, ποσό Ευρώ 15,0
εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή του υπολοίπου τιμήματος εκ ποσού Ευρώ 86,2 εκατ. ευρώ, θα γίνει το
αργότερο μέχρι την 31.12.2017.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της
Εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», της 30ης Ιουνίου 2017
και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε
αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο
Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr
Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487

Άλλο Θέμα
Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 30η Μαρτίου 2017 επί των
οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ

EUR
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση
Λοιπές επενδύσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Aποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Κεφάλαιο αποδιδόμενο εις μετόχους της εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Παράγωγα
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρέωση από φόροuς
Δάνεια
Παράγωγα
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Σημ.

7
8
9
9

10

11

11

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

284.825.998
1.228.725
5.443.805
68.865.472
2.586.497
2.904.000
919.242
366.773.739

288.749.488
1.502.276
5.443.805
71.862.661
2.508.672
3.681.104
915.571
374.663.577

126.377.481
704.465
3.697.501
39.855.888
113.866.113
2.586.497
860.206
287.948.150

128.732.855
770.350
3.697.501
39.855.888
113.866.113
2.508.672
857.301
290.288.680

140.512.792
87.524.396
768.044
9.680.609
238.485.841
605.259.580

119.258.774
48.654.787
934.132
23.843.398
192.691.091
567.354.668

56.015.521
82.561.735
319.211
7.450.890
146.347.357
434.295.507

63.246.954
48.551.633
51.257
8.447.342
120.297.187
410.585.866

38.486.258
67.138.064
146.878.061
(155.286.630)
97.215.753
10.219.357
107.435.110

38.486.258
67.138.064
149.051.103
(164.512.636)
90.162.789
9.385.961
99.548.750

38.486.258
67.138.064
102.806.504
(126.377.940)
82.052.887
82.052.887

38.486.258
67.138.064
103.201.233
(129.610.140)
79.215.415
79.215.415

217.126.111
29.943.180
2.575.444
3.282.688
90.000
253.017.423

239.603.953
30.856.578
2.501.083
3.446.320
90.000
276.497.935

141.181.960
24.689.941
1.687.627
1.202.440
90.000
168.851.967

155.673.116
25.496.011
1.658.441
1.257.980
90.000
184.175.548

95.132.259
1.344.090
148.161.969
92.729
76.000
244.807.047
497.824.470
605.259.580

82.272.027
1.207.979
106.741.778
1.086.200
191.307.985
467.805.920
567.354.668

73.679.764
931.132
108.757.884
21.873
183.390.653
352.242.620
434.295.507

60.112.023
893.988
85.103.252
1.085.645
147.194.907
331.370.455
410.585.865
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017

Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUR
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά Έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από μερίσματα
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Κέρδη/ (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδος / (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Σημ.
5

12

6

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

465.325.253
(429.441.851)
35.883.402
4.167.798
(4.400.252)
(6.993.696)
(4.154.105)
24.503.147
21.827
(11.820.727)
(11.798.900)

353.577.107
(334.275.300)
19.301.807
3.038.949
(3.938.607)
(6.693.249)
(3.205.908)
8.502.992
3.929.942
(12.356.217)
(8.426.275)

242.855.654
(225.221.644)
17.634.010
2.119.656
(2.868.687)
(4.800.367)
(1.047.811)
11.036.801
17.829
(7.467.487)
80.000
(7.369.658)

218.875.889
(205.672.656)
13.203.233
1.133.507
(2.570.223)
(4.619.861)
(816.715)
6.329.940
25.149
(8.018.857)
(7.993.708)

(2.401.565)
10.302.682
(2.641.960)
7.660.722
(0)

(27.710)
49.006
437.773
486.779

3.667.143
(1.861.424)
1.805.719
-

(1.663.767)
(233.076)
(1.896.843)

7.660.722

(215.646)
271.133

1.805.719

(1.896.843)

6.805.106
6.805.106

678.580
(272.325)
406.255

1.805.719
-

(1.896.843)
-

855.616
855.616

(191.801)
56.679
(135.122)

1.805.719
0

(1.896.843)

0,0672

0,0067

0,0178

(0,0187)

-

(0,0027)

-

-

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδος / (Ζημιές) περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Συνολικά Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου

Κέρδος / (ζημία) που αναλογεί:
Μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Δικαιώματα μειοψηφίας
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
0
0
Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που
αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα
Κέρδη ανά μετοχή από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017
Ενδιάμεση κατάσταση συνολικού εισοδήματος

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUR

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

Κέρδος / (Ζημιά)

7.660.722

271.133

1.805.719

(1.896.843)

Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου - μεταφορά στο αποτέλεσμα
Αναλογούν φόρος
Σύνολο

(521.532)
1.288.502
(292.423)
(248.908)
225.639

111.941
3.404.202
(811.068)
(347.306)
2.357.769

2.366.112
(1.034.387)
(299.972)
1.031.753

(205.620)
414.292
(60.516)
148.156

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

7.886.361

2.628.902

2.837.472

(1.748.687)

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Λοιπά συνολικα εισοδήματα σχετιζόμενα με μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (μετά φόρου)
Συνολικά Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από μη συνεχιζόμενες

7.886.361

(767.861)
1.861.041

2.837.472

(1.748.687)

7.052.965
833.397
7.886.361
-

2.214.974
(353.934)
1.861.041
(0)

2.837.472

(1.748.687)

2.837.472
-

(1.748.687)
-

7.052.965
7.052.965

3.044.230
(829.255)
2.214.974

2.837.472
2.837.472

(1.748.687)
(1.748.687)

833.397
833.397

(199.682)
(154.252)
(353.934)

-

-

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που ενδέχεται να μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου - αποτελεσματική

Συνολικά έσοδα που αναλογούν :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

Συνολικά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνλο
Συνολικά έσοδα που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνολο

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις από τις σελίδες 23 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το Άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο

EUR

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Αποθεματικά
Αναπροσαρμογης
Παγίων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
Συναλλαγματικές
νέον
διαφορές ενοποίησης

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016

38.486.258

67.138.064

(1.484.893)

73.926.929

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

-

-

2.156.008

-

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων

-

-

2.156.008

Μεταφορά αποθεματικών

-

-

Διανομή Μερίσματος

-

-

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

-

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

113.013.558

(201.561.080)

(6.909.206)

82.609.630

25.057.595

406.255

-

406.255

(135.122)

107.667.225
271.133

(487.977)

-

140.689

1.808.719

(218.812)

1.589.907

-

(487.977)

406.255

140.689

2.214.974

(353.934)

1.861.040

-

-

(3.098.924)

3.098.924

-

-

-

-

-

-

-

(181.669)

-

(181.669)

(124.989)

(306.658)

-

-

-

(3.098.924)

2.917.255

-

(181.669)

(124.989)

(306.658)

-

-

-

17

(4.888.594)

24.863.061

-

19.974.484

(5.246.684)

14.727.800

-

-

-

17

(4.888.594)

24.863.061

-

19.974.484

(5.246.684)

14.727.800

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016

38.486.258

67.138.064

671.115

73.926.946

104.538.062

(173.374.509)

(6.768.518)

104.617.419

19.331.989

123.949.407

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017

117.372

68.644.531

80.396.707

(164.512.637)

(107.507)

90.162.789

9.385.960

99.548.749

6.805.106

855.616

7.660.722

Συναλλαγές με τους μετόχους που καταχωρούνται απ' ευθείας στη καθαρή θέση

Μεταβολές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρικές

38.486.258

67.138.064

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

-

-

769.390

-

-

-

(521.532)

247.859

(22.220)

225.639

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων

-

-

769.390

-

-

6.805.106

(521.532)

7.052.965

833.397

7.886.361

Μεταφορά αποθεματικών

-

-

-

-

(2.420.900)

2.420.900

-

-

-

-

Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

-

-

-

-

(2.420.900)

2.420.900

-

-

-

-

38.486.258

67.138.064

886.762

68.644.531

77.975.807

(155.286.630)

(629.039)

97.215.753

10.219.357

107.435.110

-

6.805.106

Συναλλαγές με τους μετόχους που καταχωρούνται απ' ευθείας στη καθαρή θέση

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017
Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

EUR

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το Άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικά
Αναπροσαρμογης
Παγίων

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016

38.486.258

67.138.064

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

-

-

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων

-

-

Μεταφορά αποθεματικών

-

-

Μεταβολή από απώλεια ελέγχου θυγατρικών

-

-

Σύνολο εισφορών και διανομής σε μετόχους

-

-

(1.036.252)

(105.005.446)

105.771.351

-

-

(1.896.843)

(1.896.843)

148.156

-

-

-

148.156

148.156

-

-

(1.896.843)

(1.748.687)

-

-

(1.431.039)

1.431.039

-

-

-

-

3.893.716

3.893.716

-

-

(1.431.039)

5.324.755

3.893.716

-

68.499.331

37.689.396

Συναλλαγές με τους μετόχους που καταχωρούνται απ' ευθείας στη καθαρή θέση

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016

38.486.258

67.138.064

(888.096)

68.499.331

36.258.357

(101.577.533)

107.916.382

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017

38.486.258

67.138.064

(1.356.376)

68.499.331

36.058.278

(129.610.140)

79.215.415

1.805.719

1.805.719

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

-

-

1.031.753

-

-

-

1.031.753

Σύνολο συνολικών εισοδημάτων

-

-

1.031.753

-

-

1.805.719

2.837.472

Μεταφορά αποθεματικών

-

-

-

-

(1.426.482)

1.426.482

-

Σύνολο εισφορών και διανομής σε μετόχους

-

-

-

-

(1.426.482)

1.426.482

-

38.486.258

67.138.064

(324.623)

68.499.331

34.631.796

(126.377.940)

82.052.887

Συναλλαγές με τους μετόχους που καταχωρούνται απ' ευθείας στη καθαρή θέση

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημ.
EUR
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρου εισοδήματος
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Κέρδη)/Ζημιές απο πώληση Παγίων
(Κέρδη)/Ζημιές απο πώληση Συμμετοχών
Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
(Αύξηση) / Μείωση συμμετοχής σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής Εταιρείας
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
Επίδραση Συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

7.660.722

271.133

1.805.719

(1.896.843)

2.641.960
8.059.076
(107.632)
2.379.738
11.820.727
(21.254.017)
(38.869.546)
(5.040.036)
(11.238.603)
17
(43.947.612)

1.362.315
7.844.206
(122.876)
(26.712)
11.928.642
11.017
(5.421.065)
(1.521.747)
(16.232.170)
8.037.981
(4.761.076)
(11.655.687)
(10.697.944)
(20.983.984)

1.861.424
3.477.375
(55.540)
62.171
7.467.487
7.231.433
(34.010.103)
(4.583.027)
(7.418.849)
(24.161.910)

233.076
3.363.432
(55.540)
(25.619)
7.977.307
(677.635)
(5.444.131)
(8.978.825)
7.606.720
(8.119.034)
(6.017.092)

(3.671.594)
(76.591)
(77.825)
15.000.000
11.173.990

(3.755.382)
(226.955)
3.000
25.742
9.999.844
(3.974.529)
2.071.720

(865.788)
(72.233)
17.829
(77.825)
15.000.000
14.001.982

(2.015.792)
(181.956)
3.000
25.619
9.999.844
7.830.715

26.262.583
(7.651.750)
18.610.833

(306.658)
10.193.336
(10.810.258)
2.699.735
1.776.154

9.163.475
9.163.475

(7.200.253)
(7.200.253)

(14.162.789)
23.843.398
9.680.609

(17.136.110)
34.786.380
(7.378)
17.642.892

(996.453)
8.447.342
7.450.889

(5.386.629)
11.809.811
6.423.181

17

17
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017

Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
της 30 Ιουνίου 2017
1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (πρώην ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε.-Επεξεργασίας Μετάλλων) (η «ΧΑΛΚΟΡ»
ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977.
Η Ενδιάμεση Ενοποιημένη Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (οι «Οικονομικές Καταστάσεις») της Εταιρείας
για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 αποτελείται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (ο «Όμιλος»).
Οι ατομικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2016 καθώς και για τις ενδιάμεσες περιόδους υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.halcor.com.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Χαλκορ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
Viohalco SA/NV που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο EURONEXT του Βελγίου.
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης χαλκού και
κραμάτων χαλκού, προϊόντων έλασης ψευδαργύρου. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη
Τουρκία.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Πύργος Αθηνών – Β’ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, ΤΚ 115 27. Τα κεντρικά γραφεία
της Εταιρείας καθώς και η διεύθυνση επικοινωνίας είναι στο 62ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα
Βοιωτίας, ΤΚ 320 11.

2. Βάση Παρουσίασης της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(α) Σημείωση συμμόρφωσης
Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύμφωνα µε το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («Δ.Λ.Π.») 34 σχετικά με την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση. Επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις περιλαμβάνονται προκειμένου να εξηγήσουν γεγονότα και συναλλαγές που είναι
σημαντικά για να αιτιολογήσουν τις αλλαγές στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου από τις
τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για πλήρεις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την
13η Σεπτεμβρίου 2017.
Τα ποσά που αναφέρονται στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι σε Ευρώ
στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα.
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(β) Εκτιμήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και
υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Για τη σύνταξη αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ακολουθήθηκαν οι ίδιες
εκτιμήσεις και παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016.

(γ) Μέτρηση Εύλογης Αξίας
Κατά την επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας ενός στοιχείου ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί
αγοραίες παρατηρήσιμες τιμές όπου και όσο είναι αυτό δυνατό. Οι Εύλογες Αξίες διακρίνονται σε τρείς διαφορετικές
κατηγορίες βασιζόμενες στις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στις υπολογιστικές τεχνικές ως ακολούθως:


Επίπεδο 1: τιμές αγορών (unadjusted) σε αγορές για ίδια ή ομοειδή στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις



Επίπεδο 2:δεδομένα αντί τιμών που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 που είναι παρατηρήσιμα για στοιχεία
ενεργητικού και υποχρεώσεις, είτε άμεσα (π.χ. όπως τιμές) ή έμμεσα (π.χ. αντλούμενα από τιμές).



Επίπεδο 3: δεδομένα για στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα στοιχεία
αγορών (μη παρατηρήσιμα δεδομένα)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις που γίνονται κατά την επιμέτρηση στοιχείων στην Εύλογη αξία
περιλαμβάνονται στην σημείωση 15 – Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων.

3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, με εξαίρεση την
εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι
υποχρεωτική για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017, αλλά δεν έχουν
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου:
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσης.
Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017.

- 24 -

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης
ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών
ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών
του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να
εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να
απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει
ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των
συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων
σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την
αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του
προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει
σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο
επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες
αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που
μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους.
Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην
κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση
του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων
αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το
υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά
ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή
στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση
να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το
πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε
καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου
εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π
23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα,
συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες”
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ
12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση,
εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων,
τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις
συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.

Β) Επιρροή από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15
ΔΠΧΑ 9
Το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα αντιμετωπίζει την κατάταξη, την επιμέτρηση και αποαναγνώριση των
χρηματοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εισάγει νέους κανόνες για την λογιστική αντιστάθμισης και
νέο μοντέλο απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αποφάσισαν να
μην υιοθετήσουν το ΔΠΧΠ 9 μέχρι να γίνει υποχρεωτικό από 1 Ιανουαρίου 2018.
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αναμένουν οι νέες οδηγίες να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατάταξη και επιμέτρηση
τον χρηματοικονομικών στοιχείων για τους ακόλουθους λόγους:
 Τα χρηματοοικονομικά μέσα που τώρα είναι κατεταγμένα στα διαθέσιμα-προ-πώληση (ΔπΠ) χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού φαίνεται να ικανοποιούν τις συνθήκες για κατάταξη στα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
μέσω του συνολικού εισοδήματος (FVOCI) και κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει αλλαγή στη λογιστική απεικόνιση για
τα στοιχεία αυτά.
 Μια επιλογή για αποτιμώμενα μέσω του συνολικού εισοδήματος είναι διαθέσιμη για συμμετοχές σε εταιρείες που
είναι τώρα ενταγμένα στα ΔπΠ.
 Χρηματοικονομικά στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα διακρατούμενα ως τη λήξη και επιμετρούνται στο κόστος
φαίνεται να ικανοποιούν τις συνθήκες για κατάταξη στα επιμετρούμενα στο κόστος υπό το ΔΠΧΠ 9.
Δεν θα υπάρχει αντίκτυπος στη λογιστική αντιμετώπιση του Ομίλου και της Εταιρείας για χρηματοοικονομικά στοιχεία
του παθητικού, καθώς οι νέες οδηγίες επηρεάζουν μόνο τη λογιστική απεικόνιση των χρηματοικονομικών
υποχρεώσεων που είναι διακανονιζόμενα μέσω του αποτελέσματος και τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία δεν έχουν
τέτοιες. Οι κανόνες αποαναγνώρισης έχουν μεταφερθεί από το ΔΛΠ IAS 39 και δεν έχουν αλλάξει.
Οι νέοι κανόνες για την λογιστική της αντιστάθμισης θα ευθυγραμμίσουν τη λογιστική αντιστάθμισης πιο κοντά με τους
κανόνες με τις πρακτικές του Όμίλου και της Εταιρείας, καθώς το πρότυπο κινείται σε μια προσέγγιση αρχών. Οι
σχέσεις αντιστάθμισης του Ομίλου και της Εταιρείας φαίνεται να ικανοποιούν τις πρόνοιες του ΔΠΧΠ 9. Κατά συνέπεια,
ο Όμιλος και Εταιρεία δεν αναναμένουν να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος για τη λογιστική αντιστάθμισης.
Όσον αφορά το μοντέλο απομείωσης το οποίο απαιτεί την αναγνώριση προβλέψεων απομείωσης βασιζόμενες σε
προσδοκώμενες πιστωτικές ζημιές (expected credit losses – ECL), ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αναμένουν να υπάρξουν
σημαντικές επιπτώσεις στην αύξηση της πρόβλεψης δεδομένου ότι το υπάρχον μοντέλο απομείωσης των απαιτήσεων
συμπεριλαμβάνει παραμέτρους πιθανότητας αθέτησης.
Τέλος, το νέο πρότυπο εισάγει διευρυμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων και αλλαγών στην παρουσίαση, οι οποίες
αναμένεται να αλλάξουν την φύση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που γίνονται από τον Όμιλο και την Εταιρεία
στις οικονομικές τους καταστάσεις για τα χρηματοικονομικά στοιχεία κυρίως κατά την πρώτη υιοθέτηση του νέου
προτύπου.

ΔΠΧΑ 15
Το νέο πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 που καλύπτει τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών καθώς και
το ΔΛΠ 11 που καλύπτει τα έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην αρχή της
αναγνώρισης του εσόδου όταν ό έλεγχος ενός αγαθού ή υπηρεσίας μεταβιβάζεται στον πελάτη. Το πρότυπο επιτρέπει
είτε πλήρη αναδρομική ή περιορισμένη αναδρομική προσέγγιση κατά την υιοθέτηση. Ισχύει για τις ενδιάμεσες
περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2018. Ο Όμιλος και η Εταιρεία θα υιοθετήσουν το νέο πρότυπο από 1
Ιανουαρίου 2018.
Δεν αναμένεται σημαντικός αντίκτυπος από τους νέους κανόνες οι οποίοι θα ευθυγραμμίσουν την λογιστική που
τηρείται από τον Όμιλο και την Εταιρεία με τις πρόνοιες του νέου προτύπου.
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4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων – Πιστωτικός κίνδυνος από εμπορικές συναλλαγές
Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης έγινε επανεξέταση των πιστωτικών ορίων ανά πελάτη και δεν
προέκυψαν σημαντικές μεταβολές με βάση τα ασφαλιστικά όρια αυτών. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να παρακολουθεί και
να τροποποιεί τα πιστωτικά όρια των πελατών όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Κατά τα λοιπά, η πολιτική του Ομίλου ως προς τα θέματα που σχετίζονται με πολιτική αντιστάθμισης του χαλκού και
γενικά για την διαχείριση κινδύνου παραμένει ίδια με αυτή που περιγράφεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ταξινόμηση σε εύλογες αξίες
Δεν υπάρχουν αλλαγές στην ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων σχέση με αυτή που παρουσιάζεται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016.

5. Λειτουργικοί τομείς
Ο λειτουργικός τομέας, βασίζεται στην δομή της πληροφόρησης προς τη διοίκηση του Ομίλου και του συστήματος
εσωτερικής αναφοράς. Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε κέντρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικές
μονάδες που βασίζονται στη παραγωγή προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού. Ειδικότερα, για την κλειόμενη
εξαμηνιαία περίοδο που τελειώνει την 30.06.2017 και δεδομένης της αποενοποίησης του τομέα των Καλωδίων και του
τομέα των Υπηρεσιών, ο Όμιλος παρουσιάζει δραστηριότητα μόνο στον τομέα των προϊόντων Χαλκού.
Οι πωλήσεις με βάση την γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής:
EUR

Πωλήσεις σε τρίτους
Ελλάδα
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
Ασία
Αμερική
Αφρική
Ωκεανία
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

21.305.025
316.083.669
54.239.799
33.278.591
28.848.021
10.540.005
1.030.143
465.325.253

24.537.519
227.508.595
43.452.819
22.291.026
23.071.090
11.927.957
788.101
353.577.107

26.620.245
152.152.994
34.311.689
8.853.688
17.346.141
3.570.772
125
242.855.655

28.682.904
134.796.211
26.714.578
8.211.957
15.381.547
5.088.692
218.875.889
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Η επιρροή των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στην γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων για την εξαμηνιαία
περίοδο του 2016 είχε ως ακολούθως:

EUR
Συνεχιζόμενες
Πωλήσεις σε τρίτους
Δραστηριότητες
Ελλάδα
24.537.519
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση
227.508.595
Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
43.452.819
Ασία
22.291.026
Αμερική
23.071.090
Αφρική
11.927.957
Ωκεανία
788.101
Σύνολο
353.577.107

Μη Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
68.265.064
131.337.030
1.217.466
4.358.809
4.030.366
445.823
6.527
209.661.086

Σύνολο
92.802.583
358.845.625
44.670.285
26.649.835
27.101.456
12.373.781
794.628
563.238.193

6. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με βάση την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου για το μέσο ετήσιο
φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να εφαρμοσθεί στο τέλος της χρήσης.
Η ανάλυση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής :

EUR

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

Φόρος Περιόδου
Αναβαλλόμενος Φόρος

(3.027.163)
385.203
(2.641.960)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016
(7.639)
445.412
437.773

30/6/2017
(2.967.467)
1.106.043
(1.861.424)

30/6/2016
(233.076)
(233.076)

Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Eταιρείας και της Fitco A.E. από το Νόμιμο ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 5
του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη χρήση 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ωστόσο αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2017. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας δεν αναμένει
να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Στην Εταιρεία έχει κοινοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 353/0/1118 - 21.12.2015 εντολή ελέγχου για τις χρήσεις 2009 & 2010.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έλεγχος και κατά συνέπεια δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σχετικό φύλλου
ελέγχου για τις χρήσεις αυτές. Η Εταιρεία έχει λάβει από τις φορολογικές αρχές εντολή ελέγχου για την χρήση του 2012.
Ο έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Σημειώνεται ότι για την χρήση αυτή, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί στα πλαίσια της
διαδικασίας έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου
82 του Ν.2238/1994 και έχει εκδοθεί η αντίστοιχη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (χωρίς επιφύλαξη) από την KPMG
Α.Ε..
Εντός του 2017 η Ιταλική φορολογική αρχή κοινοποίησε στη Χαλκόρ πράξη καταλογισμού, επικαλούμενη συνθήκες
«Μόνιμης Εγκατάστασής» της σχετικά με βοηθητικές υπηρεσίες υποστήριξης πωλήσεων, που έλαβε στην Ιταλία από τη
συνδεδεμένη με τη Χαλκόρ εταιρεία “Alurame SpA” για τα έτη 2009-2014. Η Χαλκόρ, απορρίπτοντας πλήρως τα περί
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Μόνιμης Εγκατάστασης ή τυχόν άλλης φορολογικής παράβασης, που περιέχονται στην πράξη καταλογισμού, ήλθε σε
διακανονισμό με τις Ιταλικές αρχές, αποποιούμενη κάθε ευθύνης. Μέσω του διακανονισμού επιτεύχθηκε επιμήκυνση
της περιόδου αποπληρωμής του καταλογιστέου ποσού σε 5 έτη, ελαχιστοποιώντας τις ταμειακές επιδράσεις στην
λειτουργία της εταιρείας. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε ανέρχεται σε € 2,4 εκ. και επιβάρυνε τα αποτελέσματα
της περιόδου.
Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 14.

7. Γήπεδα, Κτίρια & Εξοπλισμός
Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες σε γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό σε επίπεδο Ομίλου από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 3.671.594 (Α’ Εξάμηνο 2016: Ευρώ 3.755.382) ενώ δεν υπήρξαν
πωλήσεις (Α’ Εξάμηνο 2016: Ευρώ 3.000).
Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 865.788 (Α’ Εξάμηνο 2016: Ευρώ 2.015.792) ενώ δεν
υπήρξαν πωλήσεις (Α’ Εξάμηνο 2016: Ευρώ 3.000).
Ο Όμιλος έχει αναλάβει δεσμεύσεις για αγορές ενσώματων παγίων ύψους Ευρώ 1.188 χιλ. (31/12/2016: Ευρώ 2.042
χιλ.).

8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε αξία κτήσης
Ευρώ 76.591 (Α’ Εξάμηνο 2016: Ευρώ 226.955) ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις.
Σε επίπεδο Εταιρείας οι προσθήκες ανήλθαν σε αξία κτήσης Ευρώ 72.233 (Α’ Εξάμηνο 2016: Ευρώ 181.956 ) ενώ δεν
πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις.

9. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
Η Χαλκόρ με τις από 03.05.2017 και 04.05.2017 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να πωλήσει και
μεταβιβάσει προς τη μη εισηγμένη εταιρεία Ελβάλ το 88,88% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Sofia Med
αντί συνολικού τιμήματος των Ευρώ 101,2 εκατ., το οποίο θεωρείται εύλογο και δίκαιο βάσει έκθεσης ανεξάρτητου
ορκωτού εκτιμητή. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 έχει καταβληθεί ποσό Ευρώ 15 εκατ. και το υπόλοιπο
αναμένεται να καταβληθεί μέχρι 31.12.2017. Οι Γενικές συνελεύσεις των εταιρειών έχουν ήδη εγκρίνει την κίνηση
αυτή.
Με απόφασή του στις 19.07.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκόρ αποφάσισε την έναρξη προπαρασκευαστικών
ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας Ελβάλ από την
Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5
του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχρι την 31.12.2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο,
αποφάσεων και εγκρίσεων. Συνεπεία της συγχώνευσης είναι η δημιουργία ενός σχήματος εντός του οποίου η Sofia
Med S.A. θα παραμείνει πλήρως ενοποιούμενη, ως εκ τούτου τα μεγέθη της Sofia Med έχουν ενοποιηθεί πλήρως στα
μεγέθη του Ομίλου της Χαλκόρ.
Μια παρουσίαση των μεγεθών της Sofia Med S.A. έχει ως ακολούθως:
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Στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης
EUR
Ποσοστό Μειοψηφίας
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καθαρή θέση
Αποδοθέν στους μη ελέγχοντες

30/6/2017
31/12/2016
SOFIA MED
SOFIA MED
11,12%
11,12%
135.644.456 137.649.969
112.105.643
79.001.536
68.911.506
75.653.433
86.937.900
56.591.952
91.900.694
84.406.120
10.219.357
9.385.961

Στοιχεία κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
30/6/2017
EUR
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά Έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδος / (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

30/6/2016

213.302.765 142.972.862
(197.053.119) (138.237.222)
16.249.646
4.735.640
2.025.724
1.901.473
(1.201.472)
(973.251)
(1.787.565) (1.678.827)
(2.873.374) (2.052.835)
12.412.958
1.932.200
40
970
(3.859.606) (3.847.034)
(3.859.566) (3.846.064)
8.553.392 (1.913.865)
(859.001)
189.035
7.694.391 (1.724.830)

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που ενδέχεται να μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου - αποτελεσματική
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου - μεταφορά στο αποτέλεσμα
Αναλογούν φόρος
Σύνολο

(892.870)
670.851
22.202
(199.817)

3.520.848
(1.410.437)
(211.041)
1.899.370

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

7.494.574

174.540

Ταμειακές Ροές
EUR
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολη στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

30/6/2017

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
Επίδραση Συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης

(13.808.034)
14.938.980
1.130.946

30/6/2016

(26.140.383) (10.965.375)
2.404.576 (1.651.459)
9.927.773
12.193.340
(13.808.034)
(423.494)
(423.494)
1.859.067
1.435.573
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Οι συναλλαγές της Sofia Med με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Χαλκόρ για το εξάμηνο του 2017 έχουν ως
ακολούθως:
Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ
Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών &
παγίων προς εταιρείες του
Ομίλου Χαλκόρ (συμπεριλ. της
μητρικής Χαλκόρ)

Αγορές αγαθών, υπηρεσιών &
παγίων από εταιρείες του
Ομίλου Χαλκόρ (συμπεριλ. της
μητρικής Χαλκόρ)

3.858

Απαιτήσεις από
Υποχρεώσεις προς
εταιρείες του Ομίλου εταιρείες του Ομίλου
Χαλκόρ (συμπεριλ.
Χαλκόρ (συμπεριλ.
της μητρικής Χαλκόρ) της μητρικής Χαλκόρ)

5.898

1.051

30.541

10. Αποθέματα
Για την περίοδο του 2017 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία δεν προέκυψε γεγονός απομείωσης των
αποθεμάτων που να πηγάζει από πτώση της τιμής των μετάλλων στις διεθνείς αγορές, καθώς η πορεία των τιμών ήταν
ανοδική.

11. Δανεισμός – Χρηματοδοτικές μισθώσεις
ΟΜΙΛΟΣ

EUR
30/6/2017
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
66.854.979
Ομολογιακά Δάνεια
150.271.132
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 217.126.111

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
110.144.808
Ομολογιακά Δάνεια
38.017.161
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 148.161.969
Σύνολο Δανείων
365.288.080

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

73.550.071

-

-

166.053.883

141.181.960

155.673.116

239.603.953

141.181.960

155.673.116

86.155.755

72.695.972

65.828.809

20.586.023

36.061.911

19.274.443

106.741.778

108.757.884

85.103.252

346.345.732

249.939.843

240.776.368

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
EUR

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2017

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Μεταξύ 1 και 2 ετών

217.126.111

229.946.553

141.181.960

146.015.716

Μεταξύ 2 και 5 ετών

-

9.657.400

-

9.657.400

217.126.111

239.603.953

141.181.960

155.673.116

- 33 -

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της 30ης Ιουνίου 2017
Σε επίπεδο Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία έλαβε δάνεια Ευρώ 26.262.583 ενώ αποπληρώθηκαν δάνεια
Ευρώ 7.651.750.
Στα πλαίσια της πώλησης των μετοχών της Sofia Med στην Ελβάλ, η Εταιρεία διαπραγματεύεται με τους ομολογιούχους
για την μερική αποπληρωμή του ομολογιακού της δανείου αξίας Ευρώ 162,5 εκατ. ευρώ με παράλληλη επέκταση της
λήξης του ομολογιακού σε βάθος πενταετίας. Ως εκ τούτου, έλαβε απόφαση των ομολογιούχων (waiver – letter of
consent) για την μη πληρωμή ομολογίας λήξης Ευρώ 9,0 εκατ. στις 27.06.2017 με δυνατότητα πληρωμής μέχρι και την
30.11.2017.
Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους καθώς τα δάνεια φέρουν κυμαινόμενα
επιτόκια. Οι λογιστικές αξίες των δανείων του Ομίλου αφορούν δάνεια σε Ευρώ.
Για τη λήψη των τραπεζικών δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν συσταθεί υποθήκες σε ακίνητα συνολικής
αξίας Ευρώ 279 και 216,7 εκατομμύρια αντίστοιχα.

12. Αναπροσαρμογή συγκρίσιμων περυσινών μεγεθών
Εντός του 2016 η Χαλκόρ εισέφερε μετοχές των εταιρειών Metal Agencies, Alurame, Steelmet Romania, Genecos και
Tepro Metal παίρνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές της International Trade. Το αποτέλεσμα από τη σχέση ανταλλαγής των
μετοχών των προαναφερθέντων εταιρειών σε σχέση με την τιμή κτήσης (book value) καταχωρήθηκε στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων και επηρέασε κατά Ευρώ 3,9 εκατομμύρια σε ενοποιημένο επίπεδο. Σε επίπεδο
εταιρείας κατά την αρχική δημοσίευση το ποσό των Ευρώ 3,9 εκατομμυρίων είχε συμπεριληφθεί στην Κατάσταση
αποτελεσμάτων ως χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, στο κλείσιμο της 31.12.2016, καταχωρήθηκε
απευθείας στην Καθαρή Θέση ως συναλλαγή μεταξύ εταιρειών που τελούν υπό κοινό έλεγχο (common control
transaction). Συνεπώς για λόγους συγκρισιμότητας στην παρούσα δημοσίευση τα συγκρίσιμα μεγέθη της 30.06.2016
έχουν αναπροσαρμοστεί ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλιάδες EUR
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδος / (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

30/6/2016

30/6/2016

Κατά την αρχική δημοσίευση

Αναπροσαρμοσμένη

218.876
(205.673)
13.203
6.330
(4.100)
2.230
(233)
1.997

(3.894)

218.876
(205.673)
13.203
6.330
(7.994)
(1.664)
(233)
(1.897)
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Kατάσταση ταμειακών ροών
Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές μετά φόρου εισοδήματος
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Κέρδη)/Ζημιές απο πώληση Συμμετοχών
Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Κατά την αρχική δημοσίευση
30/6/2016
1.997
233
3.363
(56)
(26)
7.977
(4.571)
(5.444)
(8.979)
7.607
(8.119)
(6.017)

Αναπροσαρμοσμένη
30/6/2017
(3.894)

3.894

(1.897)
233
3.363
(56)
(26)
7.977
(678)
(5.444)
(8.979)
7.607
(8.119)
(6.017)

7.831

7.831

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(7.200)

(7.200)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
Επίδραση Συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης

(5.387)
11.810
6.423

(5.387)
11.810
6.423

- 35 -

Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ
Κατά την αρχική Δημοσίευση
Μετοχικό κεφάλαιο
0
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων

0
38.486
-

Συναλλαγές με τους μετόχους
που καταχωρούνται απ' ευθείας
στη καθαρή θέση
Μεταφορά αποθεματικών
Μεταβολή από απώλεια ελέγχου θυγατρικών
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016

38.486

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το Άρτιο
0
67.138
-

67.138

Αποθεματικά
εύλογης αξίας
0
(1.036)
148
148

(888)

Λοιπά αποθεματικά
0
68.499
-

68.499

Αποθεματικά
Αναπροσαρμογης
Παγίων
0
37.689
-

Αποτελέσματα εις
νέον
0
(105.005)
1.997
1.997

(1.431)
(1.431)

1.431
1.431

36.258

(101.578)

Σύνολο

105.771
1.997
148
2.145

107.916

Ανακατανομές
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων

-

Συναλλαγές με τους μετόχους
που καταχωρούνται απ' ευθείας
στη καθαρή θέση
Μεταφορά αποθεματικών
Μεταβολή από απώλεια ελέγχου θυγατρικών
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

-

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016

-

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το Άρτιο
-

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Λοιπά αποθεματικά

-

-

-

-

-

-

-

-

Αποθεματικά
Αναπροσαρμογης
Παγίων
-

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

(3.894)
(3.894)

(3.894)
(3.894)

-

3.894
3.894

3.894
3.894

-

-

-

Αναπροσαρμοσμένη
Μετοχικό κεφάλαιο
0
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Σύνολο συνολικών εισοδημάτων
Συναλλαγές με τους μετόχους
που καταχωρούνται απ' ευθείας
στη καθαρή θέση
Μεταφορά αποθεματικών
Μεταβολή από απώλεια ελέγχου θυγατρικών
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016

0
38.486
-

38.486

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το Άρτιο
0
67.138
-

67.138

Αποθεματικά
εύλογης αξίας
0
(1.036)
148
148

(888)

Λοιπά αποθεματικά
0
68.499
-

68.499

Αποθεματικά
Αναπροσαρμογης
Παγίων
0
37.689
-

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

0
(105.005)
(1.897)
(1.897)

105.771
(1.897)
148
(1.749)

(1.431)
(1.431)

1.431
3.894
5.325

3.894
3.894

36.258

(101.578)

107.916
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Επιπροσθέτως, το Δεκέμβριο του 2016, η Εταιρεία εισέφερε κατεχόμενες μετοχές της Ελληνικά Καλώδια 21.431.038
ήτοι ποσοστό 72,53%, και απέκτησε 47.847.092 μετοχές στης Cenergy Holdings SA. Συνέπεια της πράξης αυτής ήταν η
απώλεια ελέγχου της Ελληνικά Καλώδια και Στήλμετ. Σε ενοποιημένο επίπεδο κατά την δημοσίευση του εξαμηνιαίου
αποτελέσματος των 30.06.2016 οι εν λόγω εταιρείες είχαν ενοποιηθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Για
λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη της του πρώτου εξαμήνου του 2016 έχουν αναμορφωθεί ώστε να απεικονίζουν
διακριτά τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Αναλυτικές πληροφορίες
περιλαμβάνονται στη σημείωση 17.

13. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Επίσης, υπάρχει υπόλοιπο λοιπών προβλέψεων που αφορά προβλέψεις γενικών δαπανών: Όμιλος Ευρώ 90χιλ. στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και Ευρώ 76 χιλ. στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και Εταιρεία ποσό Ευρώ 90 χιλ.
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του Ομίλου και της Εταιρείας πέρα των ανωτέρω
αναφερόμενων.

14. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της για ορισμένες χρήσεις δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.
Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Eταιρείας και της θυγατρικής Fitco A.E. από το Νόμιμο ελεγκτή, σύμφωνα με το
άρθρο 82, παρ. 5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη χρήση 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ωστόσο αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του 2017. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η διοίκηση του Ομίλου και της
Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και
που απεικονίζονται στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών που ενοποιούνται από τη
Χαλκόρ Α.Ε. είτε με τη μέθοδο ολικής ενοποίησης ή τη μέθοδο της καθαρής θέσης:

Επωνυμία εταιρίας
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
FITCO Α.Ε.
SOFIA MED S.A.
TECHOR Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε.
ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε.
CENERGY HOLDINGS S.A.
ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL TRADE
TECHOR PIPE SYSTEMS
HC ISITMA
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)

Χώρα καταστατικής
έδρας
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΕΛΓΙΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Δραστηριότητα
Βιομηχανική
Βιομηχανική
Βιομηχανική
Βιομηχανική
Μεταλλουργική Έρευνα
Υπηρεσίες
Ενέργεια
Συμμετοχών
Εμπορία
Βιομηχανική
Βιομηχανική
Υπηρεσίες

Συμμετοχή
Άμεση
100,00%
88,88%
100,00%
25,00%
26,67%
20,66%
25,16%
26,00%
0,00%
50,00%
29,50%

Συμμετοχή
Έμμεση
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

Μέθοδος ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες χρήσεις

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση

2009-2010 & 2016
2016
2011 - 2016
2010 & 2014 - 2016
2010 & 2016
2010-2011
2012-2016
2010 & 2016

(1) Θυγατρική της Χαλκόρ ΑΕ
(2) Θυγατρική της Viohalco SA
(3) Θυγατρική της Techor ΑΕ
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις, κρίνοντας πως οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν δεν
είναι σημαντικές.

15. Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογες αξίες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Α. Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων
Τα επίπεδα ιεράρχησης της εύλογης αξίας έχουν ορισθεί ως εξής:


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



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



Τρίτο Επίπεδο: Εντάσσονται οι μη εισηγμένες μετοχές. Οι αξίες προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρείας
καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά. Περιλαμβάνουν συμμετοχές σε εταιρείες
εσωτερικού και εξωτερικού με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 20%. Οι συμμετοχές αυτές, οι οποίες δεν
έχουν χρηματιστηριακή τιμή και η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης.
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ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2017
EUR
EUR
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού

31/12/2016
EUR
EUR
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
EUR
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού

31/12/2016
EUR
EUR
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού

Carrying amount
Λογιστική Αξία

First Level

Second Level

Third Level

Total

Πρώτο επίπεδο

Δεύτερο
επίπεδο

Τρίτο επίπεδο

Σύνολο

2.586.497
768.044
3.354.541

768.044
768.044

-

2.586.497
2.586.497

2.586.497
768.044
3.354.541

(92.729)
3.261.812

(30.477)
737.566

(62.251)
(62.251)

2.586.497

(92.729)
3.261.812

Carrying amount
Λογιστική Αξία

First Level

Second Level

Third Level

Total

Πρώτο επίπεδο

Δεύτερο
επίπεδο

Τρίτο επίπεδο

Σύνολο

2.508.672
934.132
3.442.804

770.932
770.932

163.201
163.201

2.508.672
2.508.672

2.508.672
934.132
3.442.804

(1.086.200)
2.356.604

(1.085.645)
(314.713)

(556)
162.645

2.508.672

(1.086.200)
2.356.604

Carrying amount
Λογιστική Αξία

First Level

Second Level

Third Level

Total

Πρώτο επίπεδο

Δεύτερο
επίπεδο

Τρίτο επίπεδο

Σύνολο

2.586.497
319.211
2.905.708

319.211
319.211

-

2.586.497
2.586.497

2.586.497
319.211
2.905.708

(21.873)
2.883.834

(21.873)
297.338

-

2.586.497

(21.873)
2.883.834

Carrying amount
Λογιστική Αξία

First Level

Second Level

Third Level

Total

Πρώτο επίπεδο

Δεύτερο
επίπεδο

Τρίτο επίπεδο

Σύνολο

2.508.672
51.257
2.559.929

-

51.257
51.257

2.508.672
2.508.672

(1.085.645)
1.474.284

(1.085.645)
(1.085.645)

51.257

2.508.672

2.508.672
51.257
2.559.929
(1.085.645)
1.474.284

Σε επίπεδο Εταιρείας, η μεταβολή στα Διαθέσιμα προς Πώληση ποσού Ευρώ 77.200 προήλθε από στην αγορά 1.000
μετοχών ήτοι ποσοστού 2% στην αλλοδαπή εταιρεία C.M.S. SrL που δραστηριοποιείται στην εμπορία χαλκοσωλήνων
στην περιοχή της Ιταλίας, συμμετοχή που κατατάχθηκε στα Διαθέσιμα-προς-Πώληση.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του επιπέδου 1 αποτελούνται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο
‘London Metal Exchange – LME’ για τα οποία υπάρχει αποτίμηση του χρηματιστηρίου για όλες τις μελλοντικές
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ημερομηνίες (prompt dates) στις οποίες γίνεται εκκαθάριση συμβολαίων. Οι αποτιμήσεις mark-to-market των
συμβολαίων futures στηρίζονται στις «βραδινές αποτιμήσεις» (evening evaluations) του LME, όπως άλλωστε και οι
αποτιμήσεις των counter-parties στα συμβόλαια, πού είναι μεσίτες LME. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του
επιπέδου 2 αποτελούνται από προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης. Η αποτίμηση των
συμβολαίων παρέχεται από τις αντισυμβαλλόμενες τράπεζες βάσει χρηματοοικονομικού μοντέλου αποτίμησης
Δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων.
Β. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2017, οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης των χρηματοοικονομικών
κινδύνων δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με τους στόχους και τις πολιτικές όπως αυτές εφαρμόστηκαν για την χρήση που
έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016.

16. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτές έγιναν για την περίοδο αναφοράς και την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.
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ΟΜΙΛΟΣ

EUR
Πωλήσεις αγαθών
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεμένα μέρη
Πωλήσεις υπηρεσιών
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεμένα μέρη

Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεμένα μέρη

Αγορές αγαθών
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεμένα μέρη

Αγορές υπηρεσιών
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεμένα μέρη

Αγορές παγίων
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεμένα μέρη

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

-

-

16.687.561

28.964.930

6.066.795

11.667

6.066.795

11.667

11.680

48.771

11.680

48.771

-

-

-

-

121.463.301

61.044.843

70.177.662

61.540.448

127.541.776

61.105.281

92.943.697

90.565.816
324.491

-

-

383.435

4.545

-

4.545

-

6.602

2.198

6.602

2.198

-

174.206

-

62.286

250.933

4.251.000

268.077

1.833.669

262.081

4.427.404

662.659

2.222.644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

1.600

400

-

400

1.600

400

-

-

-

5.127.662

1.176.461

1.414.845

1.973.119

1.172.284

231.805

6.249

-

6.249

-

-

-

-

-

53.852.821

44.616.570

16.203.103

11.586.500

55.273.915

46.589.689

22.509.298

12.994.767

-

-

30.539

11.478

209.729

194.214

69.308

50.618

-

-

-

-

85.080

203.910

85.080

85.080

2.565.833

6.113.330

2.106.752

4.089.583

2.860.642

6.511.454

2.291.679

4.236.759

-

-

-

10.466

-

13.858

-

8.548

-

-

-

-

-

-

-

-

1.046.726

511.976

378.313

237.905

1.046.726

525.834

378.313

256.919

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

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών
Στελεχών και Δ.Σ στις δαπάνες
προσωπικού

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

1.366.282

1.321.925

596.624

682.290

1.366.282

1.321.925

596.624

682.290

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

ΟΜΙΛΟΣ

EUR
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Θυγατρικές
Συγγενείς
Κοινοπραξίες
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

-

-

38.982.124

23.292.006

1.820.882

280.134

1.820.882

280.134

152.225

148.975

152.225

148.975

97.721

267.233

97.721

267.233

25.625.956

19.505.557

17.653.064

14.341.591

27.696.784

20.201.898

58.706.015

38.329.939

4.724.898

0

3.906.807

(8.500)

-

-

1.139.363

1.201.453

41.227

37.380

16.386

21.807

6.249

-

6.249

-

86.611

173.223

86.611

173.223

25.429.760

12.426.212

19.193.386

5.486.131

25.563.847

12.636.815

20.441.996

6.882.614
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17. Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Το Δεκέμβριο του 2016, η Εταιρεία εισέφερε κατεχόμενες μετοχές της Ελληνικά Καλώδια 21.431.038 ήτοι ποσοστό
72,53%, και απέκτησε 47.847.092 μετοχές στης Cenergy Holdings SA. ακολουθώντας τη στρατηγική απόφαση να
αποκτήσει πρόσβαση στην πρώτη γραμμή τομέων υψηλής ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι
κατασκευές, τομείς που δραστηριοποιείται η Cenergy Holdings SA. Αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου του Ομίλου των
Ελληνικών Καλωδίων ήταν και η απώλεια ελέγχου της Στήλμετ Α.Ε. της οποίας η Χαλκόρ είχε απευθείας συμμετοχή
29,56% και έμμεση συμμετοχή μέσω της Ελληνικά Καλώδια 21,44%. Η συμμετοχή της Χαλκόρ στη Στήλμετ
αναταξινομήθηκε στις ενοποιούμενες με καθαρή θέση την 31η Δεκεμβρίου 2016. Το αποτέλεσμα της Στήλμετ Α.Ε. μέχρι
και 31 Δεκεμβρίου 2016 συμπεριλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Χαλκόρ από μη
συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
Μετά την εισφορά η Εταιρεία συνεχίζει να έχει οικονομικές σχέσεις με της εταιρείες. Κατά την αντίστοιχη κλειόμενη
εξαμηνιαία περίοδο 2016 τα μεγέθη των αντίστοιχων εταιρειών συμπεριλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις με
την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Συνεπώς για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη της κλειόμενης
περιόδου 30.06.2016 έχουν αναπροσαρμοστεί. Στην παρούσα τα οικονομικά μεγέθη των αντίστοιχων εταιρειών έχουν
αναταξινομηθεί στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και οι διεταιρικές σχέσεις έχουν απαλειφθεί με τρόπο που να
απεικονίζει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες καθώς η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι αυτός ο τρόπος είναι χρήσιμος
στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Για να το πετύχει αυτό, η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να
απαλειφθούν από τα αποτελέσματα των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων το κέρδος μεταξύ των τομέων (και συνεπώς
κόστη και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη) που συνέβησαν πριν την αποενοποίηση. Επειδή οι πωλήσεις από και προς τις μη
συνεχιζόμενες δραστηριοτήτες θα συνεχιστούν, οι πωλήσεις και οι αγορές των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων
παρουσιάζονται κανονικά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
Η κατάσταση αποτελεσμάτων και η κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων της αντίστοιχης περιόδου έχει
αναμορφωθεί ώστε να απεικονίζει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διακριτά από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
Το Συνολικό Εισόδημα, το Αποτέλεσμα, και οι Ταμειακές Ροές σχετιζόμενες με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για
την κλειόμενη συγκρίσιμη περίοδο της 30.06.2016 έχουν ως ακολούθως:
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EUR
Αποτέλεσμα από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις
Απαλοιφή ενδοεταιρικών πωλήσεων
Καθαρές Πωλήσεις προς τρίτους
Κόστος Πωληθέντων
Λοιπά Έσοδα και Έξοδα
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα
Κέρδη / (Ζημιά) προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος

30/6/2016
273.023.676
(63.362.590)
209.661.086
(189.680.462)
(8.143.530)
(10.252.653)
1.584.442
(1.800.088)

Κέρδη / (Ζημιά) μετά φόρων

(215.646)

Λοιπά στοχεία Συνολικού Εισοδήματος
Κέρδος από Επανεκτίμηση Παγίων στην Εύλογη Αξία
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους από μη συνεχιζόμενες

(786.402)
28.748
(10.207)
(767.861)

EUR
Ταμειακές Ροές σχετιζόμενες με μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές σχετιζόμενες από Λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές σχετιζόμενες από Επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές σχετιζόμενες από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα που δημιουργήθηκε από τη δραστηριότητα

30/6/2016
(10.697.944)
(3.974.529)
2.699.735
(11.972.739)

18. Μεταγενέστερα γεγονότα
1.

Με απόφασή του στις 19.07.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκόρ αποφάσισε την έναρξη
προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο
Αθηνών εταιρίας Ελβάλ από την Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν.
2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού
μετασχηματισμού καθορίστηκε η 31η Ιουλίου 2017. Οι δύο εταιρείες ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο
«TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» να προβεί στην αποτίμηση των Συγχωνευόμενων
Εταιριών και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία
«ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί στην διαπίστωση της λογιστικής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευομένων Εταιριών και να συντάξει τη σχετική έκθεση. Στη φάση αυτή
δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιριών, ούτε έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής
μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την
31.12.2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο,
αποφάσεων και εγκρίσεων. Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα
εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων,
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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της 30ης Ιουνίου 2017
2.

Την 31.07.2017, υπεγράφη με τη μη εισηγμένη συνδεδεμένη εταιρεία Ελβάλ το ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταβίβασης των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (2.190.455) κοινών
ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88,88% του μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής
εταιρείας Sofia Med, αντί συνολικού τιμήματος ποσού Ευρώ 101,2 εκατ. ευρώ, έναντι του οποίου η έχει
εισπράξει ως προκαταβολή, ποσό Ευρώ 15,0 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή του υπολοίπου τιμήματος εκ ποσού
Ευρώ 86,2 εκατ. ευρώ, θα γίνει το αργότερο μέχρι την 31.12.2017.
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