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Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ελνπνηεκέλε θαη κε βάζε, ε έθζεζε Διέγρνπ ηνπ
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ΓΖΛΩΔΗ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘ. 4 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 3556/2007
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. Μεζνγείσλ 2-4:
1. Θενδφζηνο Παπαγεσξγφπνπινο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
2. Νηθφιανο Κνπδνχλεο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
3. Γεψξγηνο Παζζάο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηα καο, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) Oη ζπλεκκέλεο εηήζηεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ., γηα ηε
ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα
απνηειέζκαηα πεξηφδνπ πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ηεο ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007, θαη
(β) ε ζπλεκκέλε εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν
αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 6 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ. 3556/2007.

Αζήλα, 27 Μαξηίνπ 2014
Οη βεβαηνύληεο,

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Σν Οξηζζέλ από ην Γ.. Μέινο

Σν Οξηζζέλ από ην Γ.. Μέινο

ΘΔΟΓΟΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΓΟΤΝΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΑ

ΑΓΣ. ΑΔ 135393

ΑΓΣ. ΑΔ 012572

ΑΓΣ. Φ 020251
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο
ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηε ρξήζε 2013 (1 Ηαλνπαξίνπ - 31 Γεθεκβξίνπ 2013). H Έθζεζε ζπληάρζεθε
θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Ν. 3873/2010,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3556/2007 (ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 7/448/11.10.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.
ηε παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο
«Δηαηξεία» ή «ΥΑΛΚΟΡ») γηα ηε ρξήζε 2013, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε
θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη
αβεβαηφηεηεο πνπ νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο
κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ.

1.

Οηθνλνκηθά ηνηρεία – Απνινγηζκόο Δξγαζηώλ – εκαληηθά Γεγνλόηα

Σν 2013 ε Δπξσδψλε βξέζεθε γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο ζε χθεζε κηθξφηεξεο φκσο έθηαζεο ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ζηαζεξνπνηήζεθε κεηά ηηο ηάζεηο ζπξξίθλσζεο ηνπ 2012, ελψ
αληίζεηα ζηηο Ζ.Π.Α. έδεημε πεξαηηέξσ ζεκάδηα βειηίσζεο, θάηη πνπ ν Οκηινο εθκεηαιιεχηεθε θαηάιιεια
απμάλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ. Παξάιιεια, ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη
αζζεληθή, ηδηαίηεξα ζηε Νφηηα Δπξψπε, ελψ ζηελ Διιάδα ε ζπξξίθλσζε ζπλερίζηεθε γηα έβδνκε ζπλερφκελε
ρξνληά θαη βξηζθφκαζηε πηα ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα εηψλ.
‟ απηφ ην δχζθνιν πεξηβάιινλ, ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε θαηά ην 2013 ζε Δπξψ 1.102
εθαη. έλαληη Δπξψ 1.259 εθαη. ην 2012 ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12,5%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη
ζηελ πηψζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πσιήζεσλ θαηά 7% θαη ζηηο κεησκέλεο κέζεο ηηκέο ησλ κεηάιισλ ζπγθξηηηθά
κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
ε επίπεδν φγθσλ ην 2013, ππήξμε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην κίγκα ησλ πσιήζεσλ. Έηζη, νη πσιήζεηο θαισδίσλ
απνηέιεζαλ ην 36% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ απφ 44% πνπ αλήιζαλ ην 2012, ιφγσ θπξίσο πεξηζζφηεξσλ
πσιήζεσλ αινπκηλέλησλ θαισδίσλ αληί ράιθηλσλ. Οη πσιήζεηο ζσιήλσλ απνηέιεζαλ ην 26%, ηα πξντφληα
έιαζεο ην 21%, νη ιάκεο ραιθνχ ην 11% θαη νη ξάβδνη νξεηράιθνπ ην 6%. Μεηαβνιή φκσο ππήξρε θαη εληφο
ησλ νκάδσλ πξντφλησλ, κε αχμεζε ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζσιήλσλ αιιά θαη ηεο έιαζεο ραιθνχ γηα
βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, θαζψο ηα πξντφληα εγθαηαζηάζεσλ επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηεο Δπξψπεο.
Οη ηηκέο ησλ κεηάιισλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ην 2013, επεξεαδφκελεο θπξίσο απφ ην δπζρεξέο
καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, εηδηθά ζηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο, αιιά θαη απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηηο
δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Έηζη, ε κέζε ηηκή ηνπ ραιθνχ ήηαλ ρακειφηεξε θαηά 10,8% θαη δηακνξθψζεθε ζε
Δπξψ 5.514 αλά ηφλν έλαληη Δπξψ 6.181 αλά ηφλν, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ ςεπδαξγχξνπ ήηαλ ρακειφηεξε θαηά
5% θαη δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ 1.437 αλά ηφλν έλαληη Δπξψ 1.513 αλά ηφλν.
Σα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 62,7% θαη αλήιζαλ ζε Δπξψ 16,5 εθαη. έλαληη Δπξψ 44,4
εθαη. ην 2012. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε δεκηά χςνπο Δπξψ 20,4 εθαη. έλαληη δεκηάο Δπξψ 3,2 εθαη.
ην 2012, απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζηθνχ απνζέκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, σο
ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ην 2013 ζε Δπξψ 6,7 εθαη. έλαληη Δπξψ 34,2 εθαη. ηελ αληίζηνηρε
πξνεγνχκελε ρξνληά ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 80,4%, ελψ ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΣ)
δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο Δπξψ 15,6 εθαη. έλαληη θεξδψλ Δπξψ 8,6 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Σα
ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ), αλήιζαλ ην 2013 ζε δεκηέο Δπξψ 53,6 εθαη. έλαληη
δεκηψλ Δπξψ 31,1 εθαη. ην 2012. Σέινο, νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε
Δπξψ 58 εθαη. ή Δπξψ -0,5725 αλά κεηνρή έλαληη δεκηψλ Δπξψ 26 εθαη. ή Δπξψ -0,2569 αλά κεηνρή ην 2012,
επεξεαζκέλεο αξλεηηθά απφ ην πνζφ Δπξψ 6,5 εθαη. ιφγσ ηνπ επαλππνινγηζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ηνπ
Οκίινπ, σο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα απφ 20% ζε 26%.
Ζ κεηαβιεηφηεηα θαη νη πξνθιήζεηο ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηαηεξήζεθαλ θαη ην 2013, κε ηηο
νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο λα εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε (κε εμαίξεζε ηε Γεξκαλία) θαη κε ηελ
Διιάδα λα παξακέλεη ζε βαζηά χθεζε. Δηδηθφηεξα ε δήηεζε γηα πξντφληα εγθαηαζηάζεσλ θηλήζεθε ζε αξλεηηθά
επίπεδα θαζψο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζθιεξά. Καηά ζπλέπεηα κεηψζεθε ν φγθνο
πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, αιιά ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απ‟ φηη ε αγνξά, θαη πηέζζεθαλ αηζζεηά νη ηηκέο
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θαηεξγαζίαο ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα βηνκεραληθά
πξντφληα ήηαλ πησηηθή ζηηο βαζηθέο Δπξσπατθέο αγνξέο, ν Όκηινο αχμεζε ηνλ φγθν πσιήζεσλ θαη θέξδηζε
κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Όζνλ αθνξά ηα θαιψδηα, ε κεησκέλε δήηεζε ζηηο
βαζηθέο αγνξέο, ν εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ε θαζπζηέξεζε αλάζεζεο κεγάισλ ζπκβνιαίσλ επηβάξπλαλ
ηελ θεξδνθνξία. Δπηπιένλ, ε θαζπζηέξεζε ζηελ ππνγξαθή ζηελ εηήζηα ζχκβαζε κε ΓΔΓΓΖΔ, είρε ζαλ
απνηέιεζκα λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ 2013 ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο πνζφηεηεο ηεο ζχκβαζεο, γεγνλφο πνπ
επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία. Οη ππφινηπεο πνζφηεηεο ηεο ζχκβαζεο έρνπλ
πξνγξακκαηηζηεί γηα παξάδνζε εληφο ηνπ 2014.
ε φηη αθνξά ην θφζηνο, δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε
ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βηνκεραληθνχ θφζηνπο έηζη ψζηε λα παξακείλνπκε αληαγσληζηηθνί ζηηο
απαηηεηηθέο αγνξέο πνπ εμππεξεηνχκε. Χζηφζν, νη πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα δε θαη ιφγσ ησλ
θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ην πςειφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ζπλέρηζαλ λα επεξεάδνπλ
ην θφζηνο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ.
Μεγάιε ζεκαζία είρε γηα ηνλ Όκηιν ΥΑΛΚΟΡ θαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κέζσ θπξίσο
ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, ηεο ζπγθξαηεκέλεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο επέθηαζεο ζηνπο
φξνπο πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ. Καηαθέξακε ινηπφλ θαη πεηχρακε γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ζεηηθέο
ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Δπξψ 15,8 εθαη.) έλαληη ζεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ρξεκαηνξνψλ
Δπξψ 14,9 εθαη. ην 2012.
ην ηέινο ηνπ 2013 ν Όκηινο αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνο ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ κε ηελ
ππνγξαθή θνηλνπξαθηηθψλ εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλσλ θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, χςνπο Δπξψ 270,1
εθαη. δηάξθεηαο 5 εηψλ, κε δπλαηφηεηα δηεηνχο παξάηαζεο. Ζ ζπγαηξηθή SOFIA MED SA εμαζθάιηζε κέζα ζην
2013 απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο πεληαεηέο δάλεην, κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο θαηά δχν έηε, χςνπο Δπξψ 40 εθαη. ελψ κεηέηξεςε κέξνο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο ζε
καθξνπξφζεζκν θνηλνπξαθηηθφ δάλεην πεληαεηίαο χςνπο Δπξψ 60 εθαη.
Σν 2013 ν Όκηινο Υαιθφξ πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο Δπξψ 57,7 εθαη. πεξίπνπ, εθ ησλ
νπνίσλ πνζφ Δπξψ 49,3 εθαη. πεξίπνπ αθνξνχζε ηνλ Όκηιν ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ζηα πιαίζηα ηεο
ζπλέρηζεο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε θχξην ζηφρν ηελ παξαγσγή ππνβξχρησλ θαισδίσλ. Έρνληαο
νινθιεξψζεη ην επελδπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, ν Όκίινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ απνηειεί πιένλ έλαλ απφ ηνπο
ειάρηζηνπο θαηαζθεπαζηέο θαισδίσλ ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ππνβξχρηα θαιψδηα
πςειήο ηάζεο. Αληίζηνηρα, πνζφ Δπξψ 1,6 εθαη. αθνξνχζαλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο FITCO ζηα Οηλφθπηα, κε επίθεληξν θπξίσο ην
σιελνπξγείν. Σέινο, πνζφ Δπξψ 6,8 εθαη. αθνξνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηε παξαγσγή
πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ζπγαηξηθήο
SOFIA MED S.A. ζηελ Βνπιγαξία.

2.

Οηθνλνκηθή Θέζε

Οη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο είραλ ηελ αθφινπζε
εμέιημε:
ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ
Ρεπζηόηεηα

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡEΗΑ

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

1,38

0,86

1,15

0,85

0,13

0,27

0,37

0,54

-2,4%

1,4%

-1,2%

1,7%

-83,8%

-21,1%

-30,1%

-9,0%

Κπθινθ.Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξ.Τπνρξεψζεηο
Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο
Ίδηα Κεθάιαηα / Γαλεηαθά Κεθάιαηα
Απνδνηηθόηεηα Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ
Κέξδε πξν Φφξσλ & Υξεκ/θψλ / Ίδηα Κεθάιαηα+Γαλ.Κεθάιαηα
Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Καζαξά Κέξδε / Ίδηα Κεθάιαηα
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3.

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλόηεηα θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε

Πεξηβάιινλ
Ζ ΥΑΛΚΟΡ ιακβάλνληαο ππφςε ηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα,
επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε δηεζλή πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν κε ηελ ππεχζπλε
ιεηηνπξγία ηεο, φζν θαη ειαρηζηνπνηψληαο ην πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα.
Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πινπνηείηαη κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε κέηξα νινθιεξσκέλεο
πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ
Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ (Best Available Techniques), πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. ην πιαίζην ηεο πηνζέηεζεο ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ, νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο
αμηνινγνχληαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηφο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ θαη φρη κφλν βάζεη ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ.
Αλζξώπηλν δπλακηθό
Έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηεο ΥΑΛΚΟΡ είλαη ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζην νπνίν
πηζηψλεηαη κεγάιν κεξίδην γηα ηελ έσο ηψξα επηηπρεκέλε ηεο πνξεία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δηαηξεία απνδίδεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, αληακνηβήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, είλαη ε πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε βέιηηζηε θαη έγθαηξε θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηεο, ε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ
αμηνθξαηηθνχ θαη αδηάβιεηνπ ραξαθηήξα ησλ πξνζιήςεσλ, κέζα απφ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο.
Ζ ΥΑΛΚΟΡ, ζην πιαίζην ηεο ππεχζπλεο ιεηηνπξγίαο ηεο, έρεη ζεζπίζεη θψδηθα αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιν ην εχξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. Ο Κψδηθαο απηφο, έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο
ηεο Δηαηξείαο θαη πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο Αξρέο θαη ηνπο Καλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εζσηεξηθή δσή θαη ηηο
πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην εζληθφ θαη δηεζλέο
λνκνζεηηθφ πιαίζην.
ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ίζσλ επθαηξηψλ πνπ εθαξκφδεηαη, ε Δηαηξεία, επηζπκεί θαη επηδηψθεη κία
ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή κεηαμχ ησλ απαζρνινχκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλε.
Δπηπιένλ, ε ΥΑΛΚΟΡ επηδηψθεη θαη κεξηκλά γηα ηελ απαζρφιεζε θαη πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ
επξχηεξε θνηλσλία ηεο Βνησηίαο θαη Δπβνίαο, ζηεξίδνληαο νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απαζρφιεζε ζηελ
πεξηνρή
Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα
Ζ ΥΑΛΚΟΡ θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη αζθαινχο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζπλερψο βειηηψλεηαη γηα λα αληηθαηνπηξίδεη ηα πςειά επίπεδα αζθάιεηαο πνπ
επηδηψθεη λα παξέρεη πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηεξεί θαη εθαξκφδεη πηζηνπνηεκέλν
χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα OHSAS 18001:2007 /
ΔΛΟΣ 1801:2008.
Μέζα ζην 2013 έγηλαλ πεξαηηέξσ βήκαηα βειηίσζεο ηεο θνπιηνχξαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εληάζεθε ε
εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Αξρή ηεο
ΥΑΛΚΟΡ είλαη ε θαηαγξαθή θαη αλαθνξά ησλ «παξ' νιίγνλ αηπρεκάησλ» (near misses) θάηη ην νπνίν απνηειεί
βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.

4.

Κπξηόηεξνη Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ:
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε. Σα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο
πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ νη πειάηεο,
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επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο δελ παξαηεξείηαη γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ. Καλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 10% ησλ πσιήζεσλ (εηαηξηθψλ ή Οκίινπ) θαη επνκέλσο ν
εκπνξηθφο θίλδπλνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε
αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Ο έιεγρνο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ πεγψλ.
Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη
αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ απαηηεζεί, νη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά
θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα αζθαιηζηηθά φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο
θαη ελ ζπλερεία δηελεξγείηαη αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ νξίσλ απηψλ.
Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα
πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ
πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο ηνπ Οκίινπ. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ ξίζθνπ»
ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα πξνεηζπξάηηνληαη θαη λα
εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ, ν Όκηινο
γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δεηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο (π.ρ.
εγγπεηηθέο επηζηνιέο).
Ο Όκηινο θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο
πειάηεο, ηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ
δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί.
Δπελδύζεηο
Οη επελδχζεηο ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ Όκηιν κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε
απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ
ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο.
Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη θαηλφκελν αζέηεζεο πιεξσκψλ γηα ηηο επελδχζεηο απηέο.
Δγγπήζεηο
Ο Όκηινο έρεη σο πνιηηηθή λα κελ παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο, παξά κφλν θαη θαη‟ εμαίξεζε, κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη εγγπήζεηο πνπ έρεη δψζεη Όκηινο είλαη ρακεινχ χςνπο θαη δελ
ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν Όκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη, κέζσ δηαθξάηεζεο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη επαξθψλ
πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαληαη
κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεη ε θήκε ηνπ Οκίινπ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν
Όκηινο δηέζεηε πνζφ Δπξψ 49,1 εθαη. ζε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη ηηο απαξαίηεηεο εγθεθξηκέλεο αιιά κε
ρξεζηκνπνηεκέλεο δαλεηαθέο γξακκέο, ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα εμππεξεηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη
κεζνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ν Όκηινο δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο
θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη
ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ.
Κίλδπλνο αγνξάο
Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ αιιαγψλ ζε ηηκέο πξψησλ πιψλ, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
θαη επηηφθηα πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ. Ο
ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεη ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνπο
θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ.
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Ο Όκηινο δηελεξγεί ζπλαιιαγέο επί παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ψζηε λα αληηζηαζκίζεη κέξνο ησλ
θηλδχλσλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Σηκώλ Πξώησλ Τιώλ Μεηάιινπ (ραιθόο, ςεπδάξγπξνο, ινηπά κέηαιια)
Ο Όκηινο βαζίδεη ηφζν ηηο αγνξέο φζν θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο / δείθηεο γηα ηε ηηκή ηνπ
ραιθνχ θαη ησλ ινηπψλ κεηάιισλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη εκπεξηέρνληαη ζηα πξντφληα ηνπ. Ο θίλδπλνο απφ ηε
δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ θαιχπηεηαη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) (ζπκβφιαηα
κειινληηθήο εθπιήξσζεο – futures – ζην London Metal Exchange - LME). Ο Όκηινο φκσο δελ θαιχπηεη κε
πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) φιν ην βαζηθφ απφζεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε απνηέιεζκα ηπρφλ πηψζε
ησλ ηηκψλ κεηάιισλ λα κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπ κέζσ ππνηίκεζεο ησλ
απνζεκάησλ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηηο πσιήζεηο θαη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ζηα
δάλεηα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε λφκηζκα άιιν απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν
είλαη θπξίσο ην Δπξψ. Σα λνκίζκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο νη ζπλαιιαγέο είλαη θπξίσο ην Δπξψ,
ην δνιάξην ΖΠΑ, ε ζηεξιίλα θαη άιια λνκίζκαηα ηεο Ν.Α. Δπξψπεο.
Γηαρξνληθά ν Όκηινο αληηζηαζκίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθηηκψκελεο έθζεζεο ηνπ ζε μέλα λνκίζκαηα ζε
ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο θαη αγνξέο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Ο
Όκηινο θπξίσο ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο
αληηζπκβαιιφκελνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηα νπνία
ιήγνπλ θαηά θχξην ιφγν ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όηαλ θξηζεί
απαξαίηεην, ηα ζπκβφιαηα απηά αλαλεψλνληαη θαηά ηε ιήμε ηνπο. Καηά πεξίπησζε ν ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο κπνξεί λα θαιχπηεηαη θαη κε ηελ ιήςε δαλείσλ ζηα αληίζηνηρα λνκίζκαηα.
Οη ηφθνη ησλ δαλείσλ είλαη ζε λφκηζκα πνπ δε δηαθέξεη απφ απηφ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ην Δπξψ.
Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ δελ αληηζηαζκίδνληαη, δηφηη απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο
ζέζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη καθξνρξφληαο θχζεο.
Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ο Όκηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο
ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ν Όκηινο ζα
επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ κεηξηάδεηαη θαζψο κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ είλαη κε ζηαζεξά επηηφθηα, είηε
άκεζα είηε κε ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (Swaps επηηνθίσλ).
Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηνλ Όκηιν θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ
νπνία νξίδεη ν Όκηινο σο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επίζεο παξαθνινπζεί ην χςνο ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θνηλψλ
κεηνρψλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ ζα ήηαλ
εθηθηέο κε πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα παξείρε κηα
ηζρπξή θαη πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε.
Ο Όκηινο δελ δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ.
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
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5.

ηόρνη θαη Πξννπηηθέο γηα ην 2014

Ζ κεηαζηξνθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ηα δεηιά ζεκάδηα αλάπηπμεο ηα νπνία έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο
ζην Γ‟ ηξίκελν ηνπ 2013 ζηελ Δπξψπε δηαθαηνινγνχλ ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ην 2014. Όζνλ αθνξά ζηηο
ΖΠΑ, ε δήηεζε αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε αλνδηθή πνξεία. Ζ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα δείρλεη
ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη δελ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ πηψζε ην επφκελν έηνο. Αληίζεηα, ε δήηεζε γηα
βηνκεραληθά πξντφληα πξνβιέπεηαη λα θηλείηαη ζεηηθά θαη ζα απνηειέζεη θαη γηα ην 2014 ηνλ ππιψλα αλάπηπμεο
ηνπ Οκίινπ. Όζνλ αθνξά ηα θαιψδηα, ν Όκηινο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηελ ηειεπηαία
δηεηία θαη ππάξρεη κηα ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία ζηεξηδφκελε ζηα πθηζηάκελα ζπκβφιαηα γηα θαιψδηα
πςειήο/ππεξπςειήο ηάζεο θαη ππνβξχρηα θαιψδηα, θαζψο θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα εμαγσγέο ζε
ρψξεο εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιφγσ ηεο επαλέλαξμεο δξαζηεξηνηήησλ ζην θιάδν ελέξγεηαο.
Γεληθφηεξα, γηα ην 2014, δεδνκέλσλ ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ
θαη ηε δηαθαηλφκελε ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ν Όκηινο ζα
ζπλερίζεη λα έρεη σο θχξην ζηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε βηνκεραληθά πξντφληα
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζε λέεο αγνξέο νη νπνίεο δελ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή
χθεζε. Δπηπιένλ, θαη ηε ηξέρνπζα ρξήζε ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ε κείσζε ηνπ
θαζαξνχ δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηε θχξηα πξνηεξαηφηεηα καο.

6.

πλαιιαγέο κε πλδεκέλα Μέξε

Οη ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεκέλσλ κεξψλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν αγνξαπσιεζίεο θαη θαηεξγαζία πξντφλησλ
(εηνίκσλ θαη εκηεηνίκσλ) ραιθνχ θαη ςεπδαξγχξνπ. Μέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ νη εηαηξείεο
εθκεηαιιεπφκελεο ην κέγεζνο ηνπ Οκίινπ επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο.
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεκέλσλ κεξψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
σναλλαγές ηης Μηηρικής Εηαιρείας με Θσγαηρικές Εηαιρείες (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ)
Δηαηξείεο
ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΚΑΛΧΓΗΧΝ

Πσιήζεηο αγαζώλ,
ππεξεζηώλ & παγίσλ

Αγνξέο αγαζώλ,
ππεξεζηώλ &
παγίσλ

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο

9.105

15.576

1.620

601

19

2.188

7

337

SOFIA MED

50.541

4.916

25.677

-

FITCO

21.992

1.537

4.751

-

METAL AGENCIES

50.888

290

6.008

20

268

241

694

96

132.813

24.748

38.758

1.054

ΟΜΗΛΟ ΣΖΛΜΔΣ

ΛΟΗΠΔ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ
ύλνιν Θπγαηξηθώλ

Ο Όκηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ πξψηεο χιεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Με
ηελ ζεηξά ηεο, πνπιάεη ζθξαπ ραιθνχ ζηελ ΥΑΛΚΟΡ απφ ηηο επηζηξνθέο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ
παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία.
Ο Όκηινο ΣΖΛΜΔΣ παξέρεη ζηε ΥΑΛΚΟΡ ππεξεζίεο δηνίθεζεο & νξγάλσζεο.
Ζ SOFIA MED SA αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ πξψηεο χιεο θαη εκηέηνηκα πξντφληα ραιθνχ θαη θξακάησλ
απηνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Δπίζεο, ε ΥAΛΚΟΡ ηεο παξέρεη ππεξεζίεο ηερληθήο, δηνηθεηηθήο θαη
εκπνξηθήο ππνζηήξημεο.
Ζ FITCO ΑΔ αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ πξψηεο χιεο. Ζ ΥΑΛΚΟΡ εθηειεί θαηεξγαζία ζε χιεο ηεο FITCO θαη
ηεο παξαδίδεη εκηέηνηκα πξντφληα. Δπίζεο παξέρεη ζηε FITCO ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο.
Ζ METAL AGENCIES LTD ιεηηνπξγεί σο έκπνξνο - θεληξηθφο δηαλνκέαο ηνπ Οκίινπ ΥΑΛΚΟΡ ζηε Μεγάιε
Βξεηαλία.
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σναλλαγές ηης Μηηρικής Εηαιρείας με Λοιπές σνδεμένες Εηαιρείες (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ)
Δηαηξείεο
ΜΚC
STEELMET ROMANIA
ΣΔΚΑ SYSTEMS
ANAMET
ΒΗΔΞΑΛ
CPW
ΒΗΟΥΑΛΚΟ
TEPRO METAL
ΔΣΔΜ
ΔΛΒΑΛ
ΗΓΔΝΟΡ
ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ
ΤΜΔΣΑΛ
ETEM BULGARIA
METALVALIUS
ΛΟΗΠΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ
ύλνιν

Αγνξέο αγαζώλ,
ππεξεζηώλ &
παγίσλ

Πσιήζεηο αγαζώλ,
ππεξεζηώλ & παγίσλ
31.216

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο

145

10.406

56

6.317

20

0

-

38

347

-

81

3.365

14.700

-

179

3

475

-

45

-

5

-

-

77

309

-

29

-

200

297

45

-

27

-

1

1.338

2.881

-

1.034

47

5

41

-

-

1

-

-

47

15

15

0

-

24

-

-

20.065

-5

3.571

-

454

1.261

398

273

62.968

20.410

14.728

1.743

Ζ MKC GMBH εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο.
Ζ STEELMET ROMANIA εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο.
Ζ TEKA SYSTEMS A.E. αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ θαηαζθεπψλ γηα ινγαξηαζκφ
ηεο ΥΑΛΚΟΡ θαη παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο, ππνζηήξημεο θαη
αλαβάζκηζεο ηνπ SAP.
Ζ ΑΝΑΜΔΣ Α.Δ. πξνκεζεχεη ηε ΥΑΛΚΟΡ κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζθξαπ ραιθνχ θαη νξείραιθνπ.
Ζ ΒΗΔΞΑΛ ΑΔ παξέρεη ζηε ΥΑΛΚΟΡ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο.
Ζ CPW AMERICA CO εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο.
Ζ ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. ελνηθηάδεη ζηε ΥΑΛΚΟΡ θηίξηα θαη βηνκεραλνζηάζηα.
Ζ TEPRO METALL AG εκπνξεχεηαη (κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο MKC) ηα πξντφληα ηεο ΥΑΛΚΟΡ θαη ηελ
αληηπξνζσπεχεη ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο.
Ζ METALVALIUS αγνξάδεη απφ ηε ΥΑΛΚΟΡ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζθξαπ ραιθνχ θαη νξείραιθνπ.
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σναλλαγές ηοσ Ομίλοσ ΧΑΛΚΟΡ με Λοιπές σνδεμένες Εηαιρείες (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ)
Δηαηξείεο

Πσιήζεηο αγαζώλ,
ππεξεζηώλ & παγίσλ

Αγνξέο αγαζώλ,
ππεξεζηώλ &
παγίσλ

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο

ΜΚC

70.028

200

11.057

74

STEELMET ROMANIA

12.016

1.610

36

1.594

39

888

9

219

3.973

20.916

86

207

8

1.588

-

169

1.255

6

195

1

130

571

4

29

3.083

611

305

142

ΣΔΚΑ SYSTEMS
ANAMET
ΒΗΔΞΑΛ
CPW
ΒΗΟΥΑΛΚΟ
TEPRO METAL
ΔΣΔΜ

551

55

348

181

13.537

7.575

830

3.282

ΗΓΔΝΟΡ

1.049

1.517

411

271

ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

ΔΛΒΑΛ

1.020

829

367

178

ΤΜΔΣΑΛ

571

9.224

209

2.313

STOMANA

1.126

3.913

291

606
418

ETEM BULGARIA
METALVALIUS
ΛΟΗΠΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ
ύλνιν

2.365

27

294

35.744

94.816

3.667

623

1.892

10.935

1.509

3.014

148.387

155.282

19.619

13.320

Αμοιβές Διεσθσνηικών ηελετών και μελών Διοικηηικού σμβοσλίοσ (ποζά εκθραζμένα ζε τιλ. Εσρώ)
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ:
πλνιηθέο Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ & Μειψλ Γηνίθεζεο

7.

Οκίινπ

Δηαηξείαο

4.269

1.860

Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα

Σνλ Μάξηην ηνπ 2014 αλαηέζεθε απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ ζηε ζπγαηξηθή ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ην έξγν ηεο Οκάδαο
Β‟ ηνπ Γηαγσληζκνχ Γηαζχλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ κε ην Διιεληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΓΑΠΜ-41303/15.10.2013) χςνπο 93 εθαη. επξψ. Σν έξγν αθνξά ππφγεηεο θαη ππνβξχρηεο θαισδηαθέο
δηαζπλδέζεηο 150 kV χξνπ – Σήλνπ, χξνπ – Μπθφλνπ, χξνπ - Πάξνπ θαη ηεξµαηηθφ θαισδίσλ 150 kV ζηελ
Σήλν θαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ αλαιακβάλεη, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαισδίσλ, ηελ πφληηζε, ηελ
πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ ζηα παξάθηηα ηκήκαηα, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλδέζεσλ κε ην
πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ ΑΓΜΖΔ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ
έιεγρν πνπ απαηηείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πκβνχιην. Σα ππνβξχρηα θαιψδηα πςειήο ηάζεο ζα παξαρζνχλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο FULGOR ΑΔ ζηελ Κφξηλζν, ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ.
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ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(άξζξν 4. παξ. 7 θαη 8 ηνπ Ν. 3556/2007)
1)

Γηάξζξσζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξψ 38.486.258 δηαηξνχκελν ζε 101.279.627 θνηλέο
αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,38 εθάζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο. Οη
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άυιεο, αλψλπκεο κε δηθαίσκα ςήθνπ.
Με βάζε ηo θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ είλαη ηα αθφινπζα:
•

•
•
•
•

•
2)

Γηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο. Σν κέξηζκα θάζε κεηνρήο
θαηαβάιιεηαη ζηνλ θάηνρφ ηεο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
πνπ ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη
κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε
Γεληθή πλέιεπζε.
Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη
ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε απηφ θαη ην λφκν.
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο θαη ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη παξά κφλν έλαλ θχξην
θάζε κεηνρήο. Όινη νη αδηαηξέησο ζπγθχξηνη κεηνρήο, θαζψο θαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ επηθαξπία ή
ηελ ςηιή θπξηφηεηα απηήο, αληηπξνζσπεχνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ έλα κφλν πξφζσπν πνπ
νξίδεηαη απφ απηνχο θαηφπηλ ζπκθσλίαο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε κεηνρή ησλ αλσηέξσ δελ
αληηπξνζσπεχεηαη.
Οη κέηνρνη δελ ελέρνληαη πέξα ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θάζε κεηνρήο.

Πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε
κεηαβίβαζε απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο.
3)

εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Ν.3356/2007

Οη ζεκαληηθέο (άλσ ηνπ 5%) ζπκκεηνρέο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
•

4)

VIOHALCO SA/NV: Πνζνζηφ 66,41 % δηθαησκάησλ ςήθνπ απφ ην νπνίν άκεζα θαηέρεη ην 59,86
% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.

Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
5)

Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ

Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
κεηνρέο ηεο. Οη θαλφλεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πνπ ξπζκίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο ςεθνθνξίαο
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 24.
6)

πκθσλίεο κεηαμύ ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο

Δμ φζσλ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ε Δηαηξεία δελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο κεηφρσλ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη
πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
κεηνρέο ηεο.
7)

Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο
θαηαζηαηηθνύ

Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ηφζν γηα ην δηνξηζκφ θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ φζν θαη γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, δελ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
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ε) Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
•

•
•
•

Σν άξζξν 6 § 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεη φηη κφλν ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ε νπνία ζπλεδξηάδεη κε απαξηία ησλ 2/3 ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη ην
δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε
απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ςήθσλ.
Απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπεηαη ε εθρψξεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζε
νξηζκέλα κέιε ηνπ, νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα έθδνζε
κεηνρψλ θαη αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζην πιαίζην απφθαζεο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ.5 έσο 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Καη‟ εθαξκνγή ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηεο απνθάζεσο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 20 Ηνπλίνπ 2002 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην
κήλα Γεθέκβξην ησλ εηψλ 2006 έσο θαη 2013 απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, εθδίδνληαο λέεο κεηνρέο ζην πιαίζην πινπνίεζεο εγθεθξηκέλνπ
Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο (Stock Option Plan), ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ
νπνίνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηε εκείσζε 26 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ
ε ηξαπεδηθά δάλεηα ηφζν ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ηνπ Οκίινπ ΥΑΛΚΟΡ, ηα νπνία αλαιήθζεθαλ εμ νινθιήξνπ
απφ Σξάπεδεο θαη αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 24 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο (Οκίινπ: Δπξψ 397,5 εθ.
καθξνπξφζεζκεο θαη Δπξψ 31,9 εθ. βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο θαη Δηαηξείαο: Δπξψ 178,9 εθ. καθξνπξφζεζκεο
θαη Δπξψ 27,5 εθ. βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο) πεξηιακβάλνληαη ξήηξεο αιιαγήο ειέγρνπ πνπ παξέρνπλ ζηνπο
δαλεηζηέο ην δηθαίσκα πξφσξεο θαηαγγειίαο ηνπο.
Γελ πθίζηαληαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο.
η)

πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο νη
νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν
ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο.
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ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
H Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ EΔΓ (εθεμήο ν «θψδηθαο»).
http://www.ecgi.org/codes/documents/hellenic_cg_code_oct2013_gr.pdf
ηα πιαίζηα ζχληαμεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε
ζε επηζθφπεζε ηνπ Κψδηθα. Απφ ηελ επηζθφπεζε απηή, ε Δηαηξεία ζπκπέξαηλε φηη εθαξκφδεη ηηο εηδηθέο
πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ηνπ ΔΔΓ κε εμαίξεζε ηηο αθφινπζεο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο παξαηίζεληαη νη αληίζηνηρεο εμεγήζεηο:









Μέξνο Α.2 2.2, 2.3 & 2.5: Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γ. Ο αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κε
εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ηζρχνληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 2 επί ζπλφινπ 11 κειψλ θαη σο εθ
ηνχηνπ ππνιείπεηαη ηνπ ελφο ηξίηνπ ελ αληηζέζεη κε φ,ηη ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Κψδηθα. Έλα
αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο έρεη ππεξεηήζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα πεξηζζφηεξα απφ 12
έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθινγήο ηνπ. Γελ θξίζεθε, ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, φηη ε
δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ή ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο ζεηείαο κέινπο ζα
βειηίσλε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.
Μέξνο Α.3 3.3: Ρόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ
παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ κε εθηειεζηηθνχ κέινπο,
παξά ην φηη ν Πξφεδξνο είλαη εθηειεζηηθφ κέινο. Γελ θξίζεθε, ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, φηη ε ηδηφηεηα
ηνπ αλεμάξηεηνπ κέινπο ζην πξφζσπν ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πέξαλ ηεο σο
άλσ ηδηφηεηάο ηνπ σο κε εθηειεζηηθνχ, ζα παξείρε πεξηζζφηεξα ερέγγπα απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξείαο.
Μέξνο Α.5 5.5: Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Μέρξη ηε ζχληαμε ηεο
παξνχζαο Γήισζεο δελ ιεηηνπξγεί επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ηνπο ηδίνπο σο άλσ
ιφγνπο.
Μέξνο Α.7 7.1. – 7.3: Αμηνιόγεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ. Μέρξη ηε
ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο, ε Δηαηξεία δελ έρεη θαηαιήμεη ζηελ επηινγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο
ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ.
Μέξνο Γ.1 1.6: Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ. Μέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο
δελ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Ακνηβψλ. Θα γίλεη επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο πξνζερψο.

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε νκάδαο εξγαζίαο κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη
επηζθφπεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ εληφο επιφγνπ ρξφλνπ λα ζπζηαζνχλ νη πξνβιεπφκελεο
απφ ην Κψδηθα ηνπ ΔΔΓ επηηξνπέο θαη ελ γέλεη λα πξνζαξκνζζεί ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηηο πξαθηηθέο ηνπ
σο άλσ Κψδηθα.
Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Κψδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΔΓ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ν. 3873/2010.

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ ζε
ρέζε κε ηε Γηαδηθαζία ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
αλαθνξώλ.
i. Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο, ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηε ζχληαμε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.
Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ειέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή θάζε δηαδηθαζίαο θαη ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ αλεμαξηήησο ηνπ ινγηζηηθνχ ή κε πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αμηνινγεί ηελ επηρείξεζε κέζσ αλαζθφπεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ιεηηνπξγψληαο ζαλ κία ππεξεζία πξνο ηελ Γηνίθεζε.
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Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεη φηη ην
ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο “ΥΑΛΚΟΡ Δπεμεξγαζίαο Μεηάιισλ Α.Δ.”, ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζηηθφ
ζχζηεκα πνπ είλαη επαξθέο γηα αλαθνξά πξνο ηε δηνίθεζε αιιά θαη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Οη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη άιιεο αλαιχζεηο πνπ αλαθέξνληαη πξνο ηελ δηνίθεζε ζε ηξηκεληαία βάζε
ζπληάζζνληαη ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ιφγνπο αλαθνξάο πξνο ηελ δηνίθεζε αιιά θαη γηα
ιφγνπο δεκνζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ζε ηξηκεληαία βάζε. Σφζν ε δηνηθεηηθή
πιεξνθφξεζε φζν θαη ε πξνο δεκνζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ελεκεξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο
πσιήζεσλ, θφζηνπο/εμφδσλ, ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ αιιά θαη άιια ζηνηρεία θαη δείθηεο. Όιεο νη αλαθνξέο πξνο
ηελ δηνίθεζε πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αιιά θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο αλαθνξάο έηνπο.
Όιεο νη δεκνζηνπνηνχκελεο ελδηάκεζεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, επηζθνπνχληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη εγθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αληίζηνηρα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Δθαξκφδνληαη δηθιείδεο αζθαιείαο αλαθνξηθά κε: α) ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ σο πξνο ηελ
αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, β) ηνλ δηνηθεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε
αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, γ) ηελ πξφιεςε θαη απνθάιπςε απάηεο, δ) ηνπο
ξφινπο/αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ, ε) ηελ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ρξήζεο πεξηιακβαλφκελεο ηεο ελνπνίεζεο
(π.ρ. θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο, πξνζβάζεηο, εγθξίζεηο, ζπκθσλίεο θιπ.) θαη ζη) ηε δηαζθάιηζε ησλ
παξερφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
Ζ ζχληαμε ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηνίθεζε θαη ησλ αλαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Κ.Ν.
2190/1920 θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία δηαζέηεη
θαηάιιεια θαη έκπεηξα ζηειέρε γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ Γηνίθεζε θξνληίδεη ψζηε ηα ζηειέρε απηά λα
ελεκεξψλνληαη θαηάιιεια γηα ηηο αιιαγέο ζηα ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη
ηνλ Όκηιν.
Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ ζπκθσλία ησλ επηκέξνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηδίσλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
ii. Δηήζηα αμηνιόγεζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ θύξησλ επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ θαη ησλ
πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ
αληηκεησπίδεη ν Όκηινο θαζψο θαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ε εηήζηα βάζε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη
ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
iii. Παξνρή κε ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Δηαηξεία από ηνπο λόκηκνπο ειεγθηέο ηεο θαη αμηνιόγεζε ηεο
επίπησζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην γεγνλόο απηό ζηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα νξηδόκελα ζηνλ Νόκν 3693/2008
Οη λφκηκνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ έηνπο 2013, «KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ.»,
νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 14ε Ηνπλίνπ 2013,
δελ έρνπλ παξάζρεη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία.
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Γεκόζηεο Πξνζθνξέο Δμαγνξάο- Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία


Γελ πθίζηαληαη δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο εμαγνξάο ή/θαη θαλφλεο ππνρξεσηηθήο εθρψξεζεο θαη
ππνρξεσηηθήο εμαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νχηε νπνηαδήπνηε θαηαζηαηηθή πξφβιεςε πεξί
εμαγνξάο.



Γελ πθίζηαληαη δεκφζηεο πξνηάζεηο ηξίησλ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
θαηά ηελ ηειεπηαία θαη ηξέρνπζα ρξήζε.



ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε ηέηνηα δηαδηθαζία απηή ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο
Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο λνκνζεζίαο.

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ θαη δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καηαζηαηηθφ θαη
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. Ζ Δηαηξία πξνβαίλεη
ζηηο πξνβιεπφκελεο δεκνζηεχζεηο, ζχκθσλα κάιηζηα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3884/2010 θαη γεληθά ιακβάλεη
ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ έγθαηξε θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Σν ηειεπηαίν δηαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ πξνθιήζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηεο
αλάξηεζεο απηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ζην θείκελν ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ιεπηνκεξήο
πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο.χλζεζε θαη ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπψλ ηεο Δηαηξείαο.

ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπώλ ηεο
Δηαηξίαο
Ρόινη θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ελ γέλεη ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ
νξηδφκελσλ απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην Καηαζηαηηθφ θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, ψζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα
θαζήθνληα ηνπ.
Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη:
•

Δπίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη έιεγρνο επίηεπμεο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ.

•

Γηαηχπσζε θαη θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.

•

Δμαζθάιηζε ελαξκφληζεο ηεο πηνζεηεκέλεο ζηξαηεγηθήο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο

•

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα
ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ εηαηξεία, δηαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
θαη εμεηάδεη ηπρφλ θαηλφκελα ή πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ πιεξνθνξηψλ

•

Γηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηελ
ηειηθή έγθξηζε απηψλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.

•

ηελ εμαζθάιηζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξάζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ελφο
ζπζηήκαηνο εηδηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ, ελψ ε ξχζκηζε ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
πινπνηείηαη κέζσ εηδηθψλ απνθάζεσλ
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•

Ο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ
θαη ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ.

Σν πθηζηάκελν Γ.. ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ 11 κέιε εθ ησλ νπνίσλ:


5 είλαη εθηειεζηηθά κέιε (Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο & 3 Μέιε)



4 είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε (Λνηπά Μέιε)



2 είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε (Λνηπά Μέιε)

Ζ ζχλζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΥΑΛΚΟΡ Δπεμεξγαζίαο Μεηάιισλ Α.Δ είλαη ε
αθφινπζε:


Θενδφζηνο Παπαγεσξγφπνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο, Πξφεδξνο



Νηθφιανο Κνπδνχλεο, εθηειεζηηθφ κέινο, Αληηπξφεδξνο



Πεξηθιήο απνπληδήο, εθηειεζηηθφ κέινο



Δπηχρηνο Κνηζακπαζάθεο, εθηειεζηηθφ κέινο



Σάζνο Καζάπνγινπ, εθηειεζηηθφ κέινο



Γεψξγηνο Παζζάο, κε εθηειεζηηθφ κέινο



Κσλζηαληίλνο Μπαθνχξεο, κε εθηειεζηηθφ κέινο



Υξήζηνο – Αιέμεο Κνκλελφο, κε εθηειεζηηθφ κέινο



Αλδξέαο Καηζάλνο, κε εθηειεζηηθφ κέινο



Αλδξέαο Κπξηαδήο, Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο



Νηθφιανο Γαιέηαο, Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο

Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη γηα κνλνεηή ζεηεία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν πθηζηάκελν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε, κε ηελ αξρηθή ηνπ ζχλζεζε, απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 14.6.2013,
ελψ ε παξνχζα ζχλζεζε απηνχ δηακνξθψζεθε θαηφπηλ αληηθαηάζηαζεο κέινπο ηελ 5/7/2013 ε νπνία
επηθπξψζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 28.11.2013. Ζ ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ εκέξα ζχγθιεζεο
ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2014.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε 93 θνξέο κέζα ζην έηνο 2013 θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο παξέζηε ην ζχλνιν
ησλ κειψλ ηνπ.
Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee)
Πεξηγξαθή ηεο ζύλζεζεο, ιεηηνπξγίαο, έξγνπ, αξκνδηνηήησλ θαη πεξηγξαθή ζεκάησλ πνπ
ζπδεηνύληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο

i.

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία εθιέγεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3693/2008 (αξζ.37), απνηειείηαη
απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη αλεμάξηεην θαη έρεη σο
θχξην έξγν, ζηα πιαίζηα ησλ απφ ηνλ σο άλσ λφκν πεξηγξαθφκελσλ ππνρξεψζεσλ, ηελ παξνρή ππνζηήξημεο
πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην λνκηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:


Να εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαθχιαμε ησλ
πφξσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηελ θαζηεξσκέλε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ηεο
εηαηξείαο,



Να αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ επάξθεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ θαη εθηίκεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππφ εμέηαζε
δξαζηεξηφηεηα,
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Να ειέγρεη πεξηνδηθά ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ δηάθνξσλ δηεπζχλζεσλ ή ηκεκάησλ, έηζη πνπ λα
δηαζθαιίδεηαη φηη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο δηεμάγνληαη νκαιά, είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηεο
Γηνίθεζεο, ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη φηη απηέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο Δηαηξείαο θαη κε ηα πξφηππα ηεο Γηνηθεηηθήο πξαθηηθήο.



Να εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα λα:



Αμηνινγεί ηελ επάξθεηα έθηαζεο ηνπο



Δπηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ εθζέζεσλ



Να εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ππνζηήξημεο ησλ απνηειεζκάησλ

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθζέζεηο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειέγρνπ:


Έθηαθηεο



Σξηκεληαίεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ



Δηήζηεο ηαθηηθνχ ειέγρνπ



Δθζέζεηο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ εμεηάδεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη
ιακβάλεη γλψζε ησλ επξεκάησλ ηνπο θαζψο θαη ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ επί ησλ εηεζίσλ ή ελδηάκεζσλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Παξάιιεια, πξνηείλεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηπρφλ επξήκαηα ή αδπλακίεο ζε πεξηνρέο Οηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ή άιισλ
ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ έλα αλεμάξηεην θαη κε
εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δχν κε εθηειεζηηθά κέιε ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ πθηζηάκελε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε αθφινπζε:
Αλδξέαο Κπξηαδήο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ..
Γεψξγηνο Παζζάο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γ..
Αλδξέαο Καηζάλνο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γ..

ii.

Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε 4 θνξέο θαηά ην 2013, κε πιήξε απαξηία.

iii.

Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επηδόζεσλ ηεο Δπηηξνπήο

Μέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο, δελ έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζεζπίζεη
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζην κέιινλ.
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΔΛΩΝ Γ..
Θενδόζηνο Παπαγεσξγόπνπινο, Πξόεδξνο Γ..
Ο θ. Παπαγεσξγφπνπινο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξψελ ΑΟΔΔ),
εξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν ΒΗΟΥΑΛΚΟ απφ ην 1962 θαη έρεη δηαηειέζεη Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηελ ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ
απφ ην 1973 έσο ην 2004. Απφ ην 2004 έσο ζήκεξα είλαη πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ.

Νηθόιανο Κνπδνύλεο, Αληηπξόεδξνο Γ.. (Δθηειεζηηθό Μέινο)
Ο θ. Κνπδνχλεο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξψελ ΑΟΔΔ), εξγάδεηαη ζηνλ
Όκηιν ΒΗΟΥΑΛΚΟ απφ ην 1968 θαη έρεη δηαηειέζεη Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ζηελ ΔΛΒΑΛ ΑΔ (1983), Γεληθφο
Γηεπζπληήο ζηελ ΔΛΒΑΛ ΑΔ (2000), Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηελ FITCO ΑΔ (2004). Μεηέρεη ήδε σο
εθηειεζηηθφο ζχκβνπινο ζηα Γ.. ηεο ΔΛΒΑΛ ΑΔ, ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ, ζηελ ΓΗΑΒΗΠΔΘΖΒ ΑΔ (πξφεδξνο Γ)
θαη άιισλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο δηαηειεί Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ ηεξεάο
Διιάδαο.

Πεξηθιήο απνπληδήο, (Δθηειεζηηθό Μέινο)
Ο θ. απνπληδήο είλαη Υεκηθφο Μεραληθφο, πηπρηνχρνο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Μνλάρνπ θαη θάηνρνο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (TUM). Αλήθεη ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ απφ ην 1995
φηαλ θαη πξνζειήθζεη σο ππεχζπλνο πσιήζεσλ ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ. Απφ ην 1997 έσο ην 2000
δηεηέιεζε Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο ηεο TEPRO METALL AG. Σν 2000 αλέιαβε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο ICME
ECAB SA θαη ην 2004 αλέιαβε ηελ αληίζηνηρε ζέζε ηεο κεηξηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ. Απφ ην 2008
έσο ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ.

Σάζνο Καζάπνγινπ, (Δθηειεζηηθό Μέινο)
Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο - Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ηνπ Δ.Μ.Π.. Αλήθεη ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ
Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. απφ ην 1972. Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο Παξαγσγήο ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ.
Απφ ην 1983 δηεηέιεζε Σερληθφο Γηεπζπληήο ζηε ΥΑΛΚΟΡ ζην εξγνζηάζην σιελνπξγείνπ έσο ην 2006. Απφ
ηα κέζα ηνπ 2006 δηεηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο SOFIA MED κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2007. Απφ ην 2009
είλαη εθηειεζηηθφ κέινο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΥΑΛΚΟΡ.

Δπηύρηνο Κνηζακπαζάθεο, (Δθηειεζηηθό Μέινο)
Ο θ. Κνηζακπαζάθεο θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ. Αλήθεη ζην ζηειερηαθφ
δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ ηεο ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. απφ ην 1965. Μεηέρεη ζην Γ.. ηεο ΓΗΑ.ΒΗ.ΠΔ.ΘΖΒ. ΑΔ σο
Αληηπξφεδξνο θαη είλαη ηακίαο ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνησηίαο.

Αλδξέαο Καηζάλνο, (Με Δθηειεζηηθό Μέινο)
Ο θ. Αλδξέαο Καηζάλνο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη εξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν
ΒΗΟΥΑΛΚΟ απφ ην 1960. Έρεη δηαηειέζεη πξντζηάκελνο ζε δηάθνξεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ θαη απφ ην 1978 έσο
ην 1980 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ζηελ εηαηξεία ΚΑΛΧΓΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Δ Απφ ην 1989 έσο
θαη ζήκεξα είλαη Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο κεηάιισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ. Ο θχξηνο
Καηζάλνο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζηελ Διιάδα, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
ηεο δηαδηθαζίαο HEDGING (αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ κεηαβιεηφηεηαο ηηκψλ κεηάιισλ), κέζσ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Μεηάιισλ ηνπ Λνλδίλνπ (LME). Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ.
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Γεώξγηνο Παζζάο, (Με εθηειεζηηθό κέινο)
Ο θ. Παζζάο, είλαη πηπρηνχρνο ηεο ΑΟΔΔ. Δξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν ΒΗΟΥΑΛΚΟ απφ ην 1969 θαη έρεη
ππεξεηήζεη ζε επηηειηθέο ζέζεηο ηνπ Οκίινπ. Απφ ην 1973 έσο ην 1983 δηεηέιεζε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο
ΔΛΒΑΛ Α.Δ., απφ ην 1983 έσο ην 1987 Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ., ελψ απφ ην 1987 έσο ην
2004 ήηαλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. Ο θ. Παζζάο είλαη επίζεο κέινο ησλ Γ..
αξθεηψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ.

Κσλζηαληίλνο Μπαθνύξεο, (Με εθηειεζηηθό κέινο)
Ο θχξηνο Κσλζηαληίλνο Mπαθνχξεο, είλαη κέινο ησλ Γ.. (ΥΑΛΚΟΡ, ΔΛΒΑΛ,) θαη Πξφεδξνο ηεο
σιελνπξγείαο Κνξίλζνπ απφ ην 2005.
Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ην 1968 ζηελ ESSO PAPPAS. Γχν ρξφληα αξγφηεξα έγηλε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο
ηεο UNION CARBIDE ζηελ Αζήλα θαη έμε ρξφληα αξγφηεξα Γ/λσλ χκβνπινο. Σν 1985 αλέιαβε σο
Αληηπξφεδξνο Δπξψπεο ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Σν 1986 εμειέγε Πξφεδξνο Δπξψπεο ηεο
RALSTON PURINA. Σν 1998 επαλήιζε ζηελ Διιάδα σο Γ/λσλ χκβνπινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ «Αζήλα 2004». Απφ ην 2001 κέρξη ην 2002 δηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ
Δπελδχζεσλ (EKE). Γηεηέιεζε επίζεο απφ ην 2004 έσο ην 2008 σο Πξφεδξνο ηεο NET MED N.V. κεηξηθή ηεο
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ΝΟVA.
Δίλαη Πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάο θαη Πξφεδξνο ηνπ Διιελφ Ρσζηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Δίλαη θάηνρνο ΜΒΑ απφ ην παλεπηζηήκην DE PAUL ηνπ ηθάγνπ.

Υξήζηνο – Αιέμεο Κνκλελόο, (Με εθηειεζηηθό κέινο)
Ο θ. Υξήζηνο Κνκλελφο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1943.
Σν 1971 απνθνίηεζε απφ ην Πνιπηερλείν Κσλζηαληηλνχπνιεο (Η.Σ.U.) κε ην πηπρίν ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ
(MSc).
To 1972 κεηαθφκηζε ζηελ Διιάδα θαη πξνζειήθζε ζηελ «Coca-Cola ΣΡΗΑ ΔΦΗΛΟΝ», φπνπ κέρξη ην 1987
θαηείρε δηάθνξεο ζέζεηο. Απφ ην 1987 έσο ην 1990 δηεηέιεζε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο «Coca-Cola
Bottlers Ireland» (ζπγαηξηθή ηεο ΣΡΗΑ ΔΦΗΛΟΝ). Σν 1990 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη ην 1995 νξίζηεθε
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο, ζέζε ηελ νπνία θαηείρε κέρξη ην 2000. Απφ ην 2000 έσο ην 2004 δηεηέιεζε
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ Α.Δ.». Μεηά ηελ εμαγνξά ηεο «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ
Α.Δ.» απφ ηελ «PHILIP MORRIS S.A.» ζπκκεηείρε σο εζεινληήο ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ «ΑΘΖΝΑ 2004» σο Δπηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο ησλ Σειεηψλ Έλαξμεο θαη Λήμεο ηεο 28εο
Οιπκπηάδαο. Απφ ην 2005 έσο ην 2010 θαηείρε ηελ ζέζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ ησλ Δηαηξεηψλ
«SHELMAN A.E.» θαη «ΔΛΜΑΡ Α.Δ.».
Μηιάεη ηελ αγγιηθή, γαιιηθή, ηηαιηθή θαη ηνχξθηθε γιψζζα.

Αλδξέαο Κπξηαδήο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο
Ο θ. Αλδξέαο Κπξηαδήο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ηεο
Έλσζεο Βαιθαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, ηνπ Διιεληθνχ
Κέληξνπ Παξαγσγηθφηεηαο, ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηεο Έλσζεο Βηνκεραλίαο
Ξχινπ. Τπήξμε επίζεο Αληηπξφεδξνο ηεο Έλσζεο Δπξσπατθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ. Ο θ. Κπξηαδήο είλαη επίζεο κέινο ησλ Γ.. αξθεηψλ
εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ.
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Νηθόιανο Γαιέηαο, (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο)
Ο θ. Νηθφιανο Γαιέηαο είλαη απφθνηηνο ηεο Θενινγηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζπνπδέο ζην
Technische Hochschule Wien ελψ είλαη πηπρηνχρνο κεραληθφο ηεο ζρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραλνιφγσλ ηνπ
Δ.Μ.Π. ηε πνιπεηή θαξηέξα ηνπ ν θ. Γαιέηαο έρεη αλαιάβεη δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ ΔΣΒΑ (Διιεληθή
Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο) ζηελ Δ.Π.Α. (Δηαηξεία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο) ζηελ ΔΣΔΒΑ
(Δζληθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο) ζηελ νπνία δηεηέιεζε θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. Ο θ.
Γαιέηαο έρεη επίζεο δηαηειέζεη χκβνπινο Γηνίθεζεο ζηελ ΔΣΔΒΑ θαη ζηελ EFG EUROBANK PROPERTIES
ΑΔ, ελψ ππήξμε κέινο Γ ζε πιεηάδα εηαηξεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη EFG EUROBANK PROPERTIES
ΑΔΑΑΠ θαη ΔΡΣ (αληηπξφεδξνο), θαζψο θαη ζε δηάθνξεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ΔΣΔΒΑ ζηηο νπνίεο
αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ θαηά ηελ πνιπεηή ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ απηφ. Δπηπιένλ ηελ
πεξίνδν 1990-92 πξνζέθεξε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, Γεσξγίαο θαη
πληνληζκνχ. Ο θ. Γαιέηαο είλαη επίζεο κέινο ησλ Γ.. αξθεηψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Δηαηξείαο «ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ.»

Θενδόζηνο Παπαγεσξγόπνπινο
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ΑΡΜΑΔ 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone Σει: +30 210 60 62 100
Fax
Φαμ: +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο
ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ

Έθζεζε επί ησλ Αηνκηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (ε «Δηαηξεία») πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ αηνκηθή θαη
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ
ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη
ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα ηεο
Διεγθηηθήο. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,
αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ, Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξεία θαη κέινο ηνπ
δηθηχνπ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ-κειψλ ηεο KPMG ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ελφο Διβεηηθνχ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.

Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ
αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ
θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
1) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,
ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3δ ηνπ άξζξνπ 43α θαη 3ζη ηνπ
άξζξνπ 107 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
2) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηα
πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 37, 43α θαη 108 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 27 Μαξηίνπ 2014
KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ
ΑΜ ΟΔΛ 114

Νηθφιανο Βνπληζέαο, Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
ΑΜ ΟΔΛ 18701

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Οκίινπ θαη Δηαηξίαο)
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013
ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
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I.

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
ΟΜΗΛΟ

(Πνζά ζε Δπξψ)

εκ.

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012*

2013

2012*

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Γήπεδα, θηίξηα & εμνπιηζκφο

12

389.099.020

359.491.380

92.236.488

96.289.629

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

13

14.455.753

11.745.850

277.324

139.649

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

14

383.271

383.271

-

-

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο

15

-

-

174.900.421

145.874.319

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

15

6.557.951

6.658.870

4.264.104

4.264.104

Λνηπέο Δπελδχζεηο

16

4.115.478

4.652.804

3.615.618

4.197.544

Λνηπέο απαηηήζεηο

19

1.848.669

1.984.834

811.799

842.186

Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο

17

6.265.433

6.479.388

-

-

422.725.575

391.396.397

276.105.754

251.607.430

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα

18

208.236.149

229.064.818

54.243.721

56.896.133

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

19

131.229.590

133.575.452

66.385.792

78.814.950

Παξάγσγα

20

776.621

1.811.910

80.441

1.054.377

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ

21

49.125.244

27.859.388

3.052.697

5.924.534

389.367.602

392.311.568

123.762.650

142.689.993

812.093.177

783.707.965

399.868.405

394.297.423

38.486.258

38.486.258

38.486.258

38.486.258

67.138.064

67.138.064

67.138.064

67.138.064

69.704.412

70.214.331

68.976.644

69.129.805

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ίδηα θεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην

22

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά

22

Εεκηέο εηο λένλ

(123.831.007)

(66.797.115)

(79.832.051)

(51.597.440)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

51.497.727

109.041.538

94.768.916

123.156.688

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

24.743.739

30.521.231

-

-

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

76.241.466

139.562.769

94.768.916

123.156.688

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα

24

404.630.796

157.547.406

178.929.499

91.889.173

Τπνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο

17

26.296.962

16.940.246

15.377.955

7.356.500

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ

25

4.218.081

5.383.255

1.454.591

1.860.563

Δπηρνξεγήζεηο
Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξνπξφζεζκεο
ιήμεσο

27

7.939.339

5.950.461

1.591.529

1.702.632

29

10.681.508

-

-

-

Πξνβιέςεηο

28

522.087

562.092

90.000

90.000

454.288.774

186.383.460

197.443.575

102.898.867

29

107.183.716

90.157.991

30.774.194

29.591.845

6.335.676

8.021.021

578.437

808.161

Γάλεηα

24

167.389.305

358.151.521

76.091.219

136.895.064

Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

24

166.641

321.975

-

-

Παξάγσγα

20

487.600

1.109.228

212.064

946.797

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

281.562.938

457.761.736

107.655.914

168.241.868

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

735.851.711

644.145.196

305.099.489

271.140.735

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

812.093.177

783.707.965

399.868.405

394.297.423

*Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
(βιέπε εκείσζε 6).
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 10 έσο 62 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
4

II.

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ
ΟΜΗΛΟ

(Πνζά ζε Δπξψ)

εκ.

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012*

2013

2012*

Πσιήζεηο

8

1.102.022.217

1.259.305.775

446.045.352

545.522.376

Κφζηνο πσιεζέλησλ

10

(1.085.480.826)

(1.214.909.423)

(436.479.773)

(527.269.990)

Μηθηό θέξδνο

16.541.391

44.396.351

9.565.579

18.252.386

Λνηπά έζνδα

9

18.284.497

12.308.827

3.289.971

5.275.105

Έμνδα δηάζεζεο

10

(15.139.673)

(14.663.840)

(4.518.340)

(5.637.672)

Έμνδα δηνίθεζεο

10

(20.140.433)

(22.524.983)

(9.591.140)

(9.606.468)

Λνηπά έμνδα

9

(15.099.682)

(10.888.105)

(1.992.674)

(2.403.866)

(15.553.900)

8.628.250

(3.246.604)

5.879.485

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

11

173.632

307.176

28.486

40.526

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

11

(38.326.132)

(40.220.337)

(17.166.511)

(16.271.028)

Έζνδα απφ κεξίζκαηα

9

Καζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα
Κέξδε απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

9

Εεκίεο πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο

17

Εεκίεο ρξήζεσο

-

-

75.200

217.282

(38.152.500)

(39.913.161)

(17.062.825)

(16.013.220)

69.667

168.169

-

-

(53.636.733)

(31.116.742)

(20.309.429)

(10.133.735)

(10.032.216)

1.609.613

(8.177.595)

(889.830)

(63.668.948)

(29.507.129)

(28.487.024)

(11.023.564)

(57.979.469)

(26.022.546)

(28.487.024)

(11.023.564)

(5.689.479)

(3.484.583)

-

-

(63.668.948)

(29.507.129)

(28.487.024)

(11.023.564)

(0)

(0)

(0)

0

(0,5725)

(0,2569)

(0,2813)

(0,1088)

Καηαλεκεκέλεο ζε :
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε / (Εεκίεο) αλά κεηνρή
(εθθξαζκέλα ζε Δπξψ αλά κεηνρή)
Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε / (δεκίεο)
αλά κεηνρή

23

*Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
(βιέπε εκείσζε 6).
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 10 έσο 62 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
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III. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡEΗΑ

2013

2012*

2013

2012*

(63.668.948)

(29.507.129)

(28.487.024)

(11.023.564)

Τπνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ

1.079.743

(884.430)

341.099

(260.537)

Αλαινγνχλ θφξνο

(280.733)

176.886

(88.686)

52.107

799.010

(707.544)

252.413

(208.430)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(139.231)

(880.615)

-

-

Κέξδε / (δεκίεο) απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ
ηακεηαθψλ ξνψλ

(253.349)

(567.324)

(204.975)

(418.379)

65.871

110.482

51.814

79.848

(326.709)

(1.337.457)

(153.161)

(338.531)

(63.196.647)

(31.552.130)

(28.387.772)

(11.570.525)

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο

(57.442.895)

(27.555.894)

(28.387.772)

(11.570.525)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(5.753.753)

(3.996.236)

-

-

(63.196.647)

(31.552.130)

(28.387.772)

(11.570.525)

(Πνζά ζε Δπξψ)
Εεκηέο ρξήζεο
Λνηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ δελ ζα κεηαθεξζνχλ ζηα
απνηειέζκαηα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο:

Λνηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα
απνηειέζκαηα ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο:

Αλαινγνχλ θφξνο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο γηα ηελ ρξήζε
Καηαλεκεκέλα ζε :

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο γηα ηελ ρξήζε

*Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
(βιέπε εκείσζε 6).
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 10 έσο 62 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
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IV. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
(Πνζά ζε Δπξψ)

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Γηαθνξά από
έθδνζε
κεηνρώλ ππέξ
ην Άξηην

Απνζεκαηηθά
εύινγεο
αμίαο

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
ελνπνίεζεο

38.486.258

67.138.064

2.126.093

75.043.777

(40.602.832)

(5.965.598)

Γηθαηώκαηα
Μεηνςεθίαο

ύλνιν

ύλνιν
Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

ΟΜΗΛΟ
Τπόινηπν ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξνζαξκνγή ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ΓΛΠ 19

136.225.762

33.933.030

170.158.792

-

-

-

-

465.262

-

465.262

138.610

603.872

38.486.258

67.138.064

2.126.093

75.043.777

(40.137.571)

(5.965.598)

136.691.024

34.071.640

170.762.663

Καζαξή δεκηά ρξήζεο

-

-

-

-

(26.022.546)

-

(26.022.546)

(3.484.583)

(29.507.129)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

-

-

(474.059)

-

(542.987)

(516.302)

(1.533.348)

(511.653)

(2.045.001)

ύλνιν ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

-

-

(474.059)

-

(26.565.533)

(516.302)

(27.555.894)

(3.996.236)

(31.552.130)

Μέξηζκα

-

-

-

-

-

-

-

(360.230)

(360.230)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ

-

-

-

420

(629)

-

(209)

209

-

χλνιν εηζθνξψλ θαη δηαλνκήο ζε κεηφρνπο

-

-

-

420

(629)

-

(209)

(360.021)

(360.230)

-

-

-

-

(93.382)

-

(93.382)

805.848

712.466

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππόινηπν ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο

Μεηαβνιέο πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο
Αχμεζε/ (Μείσζε) πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγγελείο
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο

-

-

-

-

(93.382)

-

(93.382)

805.848

712.466

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

38.486.258

67.138.064

1.652.034

75.044.197

(66.797.115)

(6.481.900)

109.041.538

30.521.231

139.562.769

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

38.486.258

67.138.064

1.652.034

75.044.197

(66.797.115)

(6.481.900)

109.041.538

30.521.231

139.562.769

Καζαξή δεκηά ρξήζεο

-

-

-

-

(57.979.469)

-

(57.979.469)

(5.689.479)

(63.668.948)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

-

-

(245.785)

(32)

1.151.623

(369.231)

536.575

(64.274)

472.301

ύλνιν ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

-

-

(245.785)

(32)

(56.827.847)

(369.231)

(57.442.895)

(5.753.753)

(63.196.647)

Μέξηζκα

-

-

-

-

-

-

-

(124.656)

(124.656)

Μεηαθνξά απνζεκαηηθψλ

-

-

-

105.129

(206.045)

-

(100.916)

100.916

-

χλνιν εηζθνξψλ θαη δηαλνκήο ζε κεηφρνπο

-

-

-

105.129

(206.045)

-

(100.916)

(23.740)

(124.656)

38.486.258

67.138.064

1.406.248

75.149.294

(123.831.007)

(6.851.131)

51.497.727

24.743.739

76.241.466

πλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 10 έσο 62 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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IV. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ζπλέρεηα)
(Πνζά ζε Δπξψ)

Γηαθνξά από
έθδνζε
κεηνρώλ ππέξ
ην Άξηην

Απνζεκαηηθά
εύινγεο αμίαο

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

38.486.258

67.138.064

405.454

69.062.881

(40.595.287)

134.497.371

-

-

-

-

229.842

229.842

Μεηνρηθό
θεθάιαην

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπόινηπν ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξνζαξκνγή ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ΓΛΠ 19
Αλαπξνζαξκνζκέλν ππόινηπν ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

38.486.258

67.138.064

405.454

69.062.881

(40.365.446)

134.727.213

Καζαξή δεκηά ρξήζεο

-

-

-

-

(11.023.564)

(11.023.564)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

-

-

(338.531)

-

(208.430)

(546.960)

χλνιν ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ

-

-

(338.531)

-

(11.231.994)

(11.570.525)

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

38.486.258

67.138.064

66.924

69.062.881

(51.597.440)

123.156.688

Τπόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

38.486.258

67.138.064

66.924

69.062.881

(51.597.440)

123.156.688

Καζαξή δεκηά ρξήζεο

-

-

-

-

(28.487.024)

(28.487.024)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

-

-

(153.161)

-

252.413

99.252

χλνιν ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ

-

-

(153.161)

-

(28.234.611)

(28.387.772)

38.486.258

67.138.064

(86.238)

69.062.881

(79.832.051)

94.768.916

Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 10 έσο 62 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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V. Kαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο

(53.636.733)

(31.116.742)

(20.309.429)

(10.133.735)

21.775.070

26.143.944

5.376.503

7.602.099

Πλέον / μείον προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ

924.180

564.580

110.846

111.345

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ

(441.990)

(1.136.281)

(111.102)

(222.552)

Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

1.692.345

585.323

922.036

275.731

(243.299)

(475.345)

(103.686)

(257.807)

38.326.132

40.220.337

16.171.211

16.271.028

(Κέξδε)/Εεκηέο απν πψιεζε Παγίσλ

(1.383.972)

(136.963)

(5.936)

(56.361)

(Κέξδε)/Εεκηέο απν πψιεζε πκκεηνρψλ

(613.599)

(1.583.953)

(613.599)

(1.583.953)

(Κέξδε)/Εεκηέο εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ

284.634

(593.595)

34.228

18.225

Εεκηά απν Καηαζηξνθή/Απνκείσζε Παγίσλ

284.508

179.756

Απνκείσζε ζπκκεηνρψλ
Mείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ
Mείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ

-

-

-

-

995.300

20.377.084

5.675.472

1.942.244

10.798.368

2.192.212

23.782.478

11.982.228

7.240.952

(Μείσζε) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

26.131.357

(6.510.956)

1.212.904

(15.982.072)

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα

(39.576.551)

(40.017.599)

(16.418.811)

(16.873.900)

(290.258)

(712.731)

15.801.120

14.867.722

1.184.935

(2.792.634)

(57.652.647)

(23.754.457)

(1.325.238)

(2.379.931)

(3.636.914)

(1.030.033)

(248.521)

(84.956)

Καηαβιεκέλνη θφξνη
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

-

-

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

7.272.081

515.582

7.812

309.387

Πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ

1.200.725

1.585.072

1.200.725

1.585.072
217.281

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

-

-

75.200

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ

173.632

307.176

28.486

40.526

-

-

(30.021.402)

(705.741)

(5.200)

-

(5.200)

-

(52.648.323)

(22.376.659)

(30.288.138)

(1.018.361)

(9.466)

(2.495)

(5.115)

(2.411)

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζε ινηπέο ζπκκεηνρέο
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Δηαηξείαο
Γάλεηα αλαιεθζέληα

330.579.704

70.443.831

180.550.000

33.000.000

(274.091.889)

(74.798.618)

(154.313.518)

(37.621.931)

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

(321.975)

(625.340)

-

-

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(143.315)

(352.083)

-

-

Δίζπξαμε επηρνξήγεζεο
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

2.100.000

3.495.249

-

-

58.113.059

(1.839.456)

26.231.367

(4.624.342)

21.265.856

(9.348.392)

(2.871.836)

(8.435.337)

27.859.388

37.207.780

5.924.534

14.359.870

49.125.244

27.859.388

3.052.697

5.924.534

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ

Καζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα απηώλ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ζηελ αξρή
ηεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζην ηέινο
ηεο ρξήζεο

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 10 έσο 62 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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VI. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
1. ύζηαζε θαη Γξαζηεξηόηεηεο Οκίινπ:
Ζ ΥΑΛΚΟΡ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (πξψελ ΒΔΚΣΧΡ Α.Δ.-Δπεμεξγαζίαο
Μεηάιισλ) (ε «ΥΑΛΚΟΡ» ή ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ην 1977 θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 2836/06/Β/86/48. Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ ΒΔΚΣΧΡ Α.Δ.
θαη (πξψελ) ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ., ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ηελ απφ 5 Ηνπλίνπ 1997 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο.
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζηεί ζε 50 έηε απφ ηε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ήηνη κέρξη
ην έηνο 2027. Δίλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1996 θαη απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη κέινο
ηνπ Οκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ.
Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2013 πεξηιακβάλνπλ ηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΥΑΛΚΟΡ (καδί αλαθεξφκελεο
σο ν «Όκηινο»). Σα νλφκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 15 ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΥΑΛΚΟΡ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο VIOHALCO SA/NV πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην EURONEXT ηνπ Βειγίνπ.
Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ έιαζεο θαη δηέιαζεο ραιθνχ
θαη θξακάησλ ραιθνχ, πξντφλησλ έιαζεο ςεπδαξγχξνπ θαζψο θαη θαισδίσλ φισλ ησλ ηχπσλ. Ο Όκηινο
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηε Κχπξν, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηε
Γεξκαλία θαη ηε εξβία.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Πχξγνο Αζελψλ – Β‟ Κηίξην, Μεζνγείσλ 2-4, ΣΚ 115 27. Σα θεληξηθά
γξαθεία ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο είλαη ζην 57ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ-Λακίαο,
Οηλφθπηα Βνησηίαο, ΣΚ 320 11. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.halcor.gr.

2. Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
(α) εκείσζε πκκόξθσζεο
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ κπνξεί λα
δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 27 Μαξηίνπ 2014.
(β) Βάζε Δπηκέηξεζεο
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηα παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
(γ) Λεηηνπξγηθό Νόκηζκα θαη Παξνπζίαζε
Οη Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Σα
πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη ζε Δπξψ ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε
κνλάδα (ηπρφλ δηαθνξέο ζηα ζχλνια νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο).
(δ) Υξήζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρώλ
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη
απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ησλ
θαηαρσξεκέλσλ πνζψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα
κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο απηέο
αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηηο ηπρφλ επφκελεο.
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Ηδηαίηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αβεβαηφηεηα εθηηκήζεσλ θαη θξίζηκεο
απνθάζεηο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά πνπ
θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηγξάθνληαη ζηηο αθφινπζεο ζεκεηψζεηο:
•
•

•

Απνηίκεζε Απνζεκάησλ (εκείσζε 18): Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο σο πξνο ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο
Απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ επηκεηξψληαη ζε εχινγεο αμίεο (εκεηψζεηο 12 θαη 13):
O Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηπρφλ απνκείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ δελ επηκεηξψληαη ζε εχινγεο αμίεο (Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο, Γήπεδα,
θηίξηα θαη εμνπιηζκφο, Αυια πάγηα ζηνηρεία, Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα). Δηδηθά γηα ηα Γήπεδα, θηίξηα
θαη εμνπιηζκφ, ν Όκηινο πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο αλαθηεζηκφηεηαο ηνπο κε βάζε ηελ αμία
ρξήζεσο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία εληάζνληαη ηα πεξηνπζηαθά απηά
ζηνηρεία. Ζ ππνινγηδφκελε αμία ρξήζεσλ βαζίδεηαη ζε πεληεαηέο επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ
θαηαξηίδεη ε Γηνίθεζε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επαίζζεηε ζηελ επαιήζεπζε ή κε πξνζδνθηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ πσιήζεσλ, πνζνζηψλ κηθηνχ πεξηζσξίνπ, ιεηηνπξγηθψλ
απνηειεζκάησλ, ζπληειεζηψλ αλάπηπμεο θαη πξνεμφθιεζεο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
Απνηίκεζε ινηπψλ επελδχζεσλ (εκείσζε 16): Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε
ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε
ηελ ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα
ζηνηρεία πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ.

3. Αιιαγή ινγηζηηθώλ αξρώλ
Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, ν Όκηινο εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ ζεκείσζε 2 γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ λέα Πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε Πξφηππα κε εκεξνκελία αξρηθήο
εθαξκνγήο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.
(α) ΓΠΥΑ 10 “Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο”
Χο απνηέιεζκα ηνπ ΓΠΥΑ 10, ν Όκηινο έρεη αιιάμεη ηελ ινγηζηηθή ηνπ αξρή ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε γηα ηνλ
έιεγρν κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη.
(β) ΓΠΥΑ 12 “Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο”
Χο απνηέιεζκα ηνπ ΓΠΥΑ 12, ν Όκηινο έρεη απμήζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο Δπελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο θαη ζηηο Δπελδχζεηο πνπ ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν θαζαξήο ζέζεο (βιέπε ζεκείσζε 15).
(γ) ΓΠΥΑ 13 “Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο”
Σν Πξφηππν παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Ο Όκηινο εκθαλίδεη ηηο επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο ζε εχινγεο αμίεο ηνπ λένπ Πξνηχπνπ ζηε
ζεκείσζε 31.
(δ) ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) “Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ”
Χο απνηέιεζκα ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 1, ν Όκηινο έρεη δηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη.
(ε) ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) “Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο”
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, θαζψο θαη ζηηο
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γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Ζ επίπησζε απφ ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 εκθαλίδεηαη
ζηελ ζεκείσζε 25.

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα απφ φιεο ηηο εηαηξείεο
ηνπ Οκίινπ.

4.1 Βάζε ελνπνίεζεο
(α) πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ
Οη εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ εμαγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο,
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηνλ Όκηιν. Έιεγρνο είλαη ε δχλακε εμνπζίαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα απνθέξνπλ νθέιε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. Γηα λα
εθηηκήζεη ηνλ έιεγρν, ν Όκηινο ιακβάλεη ππφςε ηνπ πηζαλά δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ επί ηνπ παξφληνο κπνξνχλ λα
εμαζθεζνχλ.
Ζ ππεξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ππνινγίδεηαη σο:
•
•
•
•

Ζ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο, πιένλ
Σεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηελ απνθηψκελε ζπγαηξηθή, κείνλ
Σελ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο πξηλ ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο, ζε πεξίπησζε
ζηαδηαθήο εμαγνξάο
Σελ εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ.

Αλ ππάξρεη αξλεηηθή ππεξαμία ηφηε έλα θέξδνο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ. Σπρφλ έμνδα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμαγνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Σπρφλ ελδερφκελν θφζηνο αγνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε ηνπ αμία θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.
(β) Λνγηζηηθή ησλ απνθηήζεσλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο
Οη απνθηήζεηο δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κεηφρσλ θαη ησλ πνζνζηψλ ηνπο θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ αλαγλσξίδεηαη ππεξαμία ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.
(γ) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
Θπγαηξηθέο εηαηξίεο είλαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο, άκεζα ή έκκεζα, ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιηηηθή. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία απνθηάηαη ν έιεγρνο επ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο
έιεγρνο δελ πθίζηαηαη.
ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, ε Δηαηξεία απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζην θφζηνο θηήζεο.
(δ) Απώιεηα ειέγρνπ
ε πεξίπησζε απψιεηαο ειέγρνπ κηαο ζπγαηξηθήο, ν Όκηινο παχεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπγαηξηθή.
Σπρφλ δηαθνξά απφ ηελ απψιεηα ειέγρνπ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ν Όκηινο δηαηεξήζεη
θάπνην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ πξνεγνχκελε ζπγαηξηθή ηφηε ε ζπκκεηνρή απηή απεηθνλίδεηαη ζηελ εχινγε αμία
ηελ εκέξα απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο φπσο κηα ζπγγελή
εηαηξία ή ζαλ ζηνηρείν δηαζέζηκν πξνο πψιεζε αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ζε απηή.
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(ε) πγγελείο εηαηξείεο
πγγελείο είλαη νη εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, ην νπνίν γεληθά ηζρχεη
φηαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε
ζπγγελείο εηαηξίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο
θηήζεσο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά
ηελ εμαγνξά (κεησκέλε κε ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο). ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν Όκηινο
απεηθνλίδεη ηελ αλαινγία ζηα απνηειέζκαηα θαη ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά ηηο ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αξρέο γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηνπ Οκίινπ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζε ζεκαληηθήο επηξξνήο
κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ηελ ράλνπκε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγγελνχο
Δηαηξείαο ππεξβεί ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ζε απηή, δελ αλαγλσξίδνληαη επηπιένλ δεκηέο, εθηφο εάλ έρνπλ γίλεη
πιεξσκέο ή έρνπλ αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, ε Δηαηξεία απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο ζην θφζηνο θηήζεο.
(ζη) Απαινηθή δηεηαηξηθώλ ζπλαιιαγώλ
Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα θαζψο θαη ηα κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ
εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ
ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ απαιείθνληαη έλαληη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηε ζπγγελή Δηαηξεία. Οη κε
πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ
κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.

4.2 Ξέλν λόκηζκα
(α) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
(β) πλαιιαγέο κε εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε άιιν λόκηζκα
Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ (θακία εθ ησλ νπνίσλ δελ είρε λφκηζκα
ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο), νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο
ηνπ Οκίινπ γίλεηαη σο εμήο:
•

•
•

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ
αλαπξνζαξκνγψλ εχινγεο αμίαο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε
βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε κέζε ηζνηηκία ηνπ
μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη
Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ζηελ γξακκή
„πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο μέλσλ ζπγαηξηθψλ‟ θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε
ηελ πψιεζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ.

4.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(α) Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθηφο ησλ παξαγψγσλ απνηεινχληαη απφ κεηνρέο θαη ινηπά ρξεφγξαθα, απαηηήζεηο
θαη απφ ινηπέο απαηηήζεηο, ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, δάλεηα θαη καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο, εκπνξηθέο θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα ζηνηρεία απηά ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ Όκηιν κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηεο. Οη επελδχζεηο
δηαγξάθνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο επελδχζεηο ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ν
Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Αξρηθά ηα
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ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπο κε εμαίξεζε
απηά πνπ είλαη ζε εχινγε αμία. Ζ επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο.
(β) Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ
ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ή εχξνο ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη
κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
(γ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο
επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
(δ) Γηαζέζηκα πξνο Πώιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ
ππνθαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε «θξαηνχκελα σο ηελ ιήμε» ή «σο ζηνηρείν εχινγεο αμίαο κέζσ
απνηειεζκάησλ». Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λ‟ αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη
επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο. ηε ζπλέρεηα, ηα
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα
ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζην απνζεκαηηθφ «Δχινγεο αμίαο» ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία
απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε. Ζ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκέλε αγνξά αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο. Γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζζεί αμηφπηζηα ε εχινγε αμία αληηζηνηρεί ζηελ αμία θηήζεο. Ζ δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη κε ηελ
κεηαθνξά ηεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίαο απφ ην απνζεκαηηθφ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ ζπζζσξεπκέλε δεκία πνπ
κεηαθέξεηαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο κεηά ηελ απφζβεζε κέζσ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηεο
ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ ηελ απνκείσζε πνπ είρε ήδε θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα απφ πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ
γηα ηα κεηνρηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ο Όκηινο εμεηάδεη γηα έλδεημε απνκείσζεο ην νπνίν γηα ηηο
εηζεγκέλεο κεηνρέο είλαη ε ππνρξεσηηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο
πνπ ζε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
(ε) Δύινγε Αμία
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο
πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε
ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ.
(ζη) Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο
εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο „Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο‟ εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη
ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ρξεσζηηθνί
ηφθνη δαλείσλ, θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ
αθνξνχλ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπο ζηακαηάεη φηαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο αθπξσζνχλ, ιήμνπλ ή πσιεζνχλ.
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4.4 Παξάγσγα θαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
Ο Όκηινο θαηέρεη παξάγσγα ζηνηρεία γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ θαη ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο. Σα παξάγσγα, αξρηθά θαη κεηαγελέζηεξα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ κέζνδνο
αλαγλψξηζεο ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ εμαξηάηαη απφ ην αλ ηα παξάγσγα πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο ή
σο θαηερφκελα γηα εκπνξία.
Ο Όκηινο θαηαγξάθεη θαηά ηελ ζχλαςε ησλ ζπλαιιαγψλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο θαη
αληηζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ηελ ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο θαη ζε ζπλερή κεηαγελέζηεξε βάζε θαηαγξάθεηαη ε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ πςειή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο ηφζν γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο φζν θαη γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο
ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα αληηζηάζκηζε κειινληηθήο ζπλαιιαγήο ηεθκεξηψλεηαη ε πηζαλφηεηα νινθιήξσζεο ηεο
ζπλαιιαγήο.
(α) Αληηζηάζκηζε Δύινγεο Αμίαο
Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ ζεσξνχληαη αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα φπσο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ αληηζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο απνδίδνληαη
ζηνλ θίλδπλν πνπ αληηζηαζκίδεηαη.
(β) Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Ζ απνηειεζκαηηθή αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα
αληηζηάζκηζεο κεηαβνιψλ ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, θαηαρσξείηαη ζε Απνζεκαηηθφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Σν θέξδνο ή
ε δεκία ηεο κε απνηειεζκαηηθήο αλαινγίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη σο
απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηφδνπο πνπ ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν
επεξεάδεη ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο. ηηο πεξηπηψζεηο αληηζηάζκηζεο πξνβιεπφκελσλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη
νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ελφο κε λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. απφζεκα) ή ππνρξέσζεο, ηα θέξδε ή νη
δεκηέο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ πξνθχπηνληνο κε
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Όηαλ έλα κέζν αληηζηάζκηζεο ιήγεη ή πσιείηαη, ή φηαλ κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο δελ πιεξεί, πιένλ, ηα θξηηήξηα ηεο
αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, ηα ζσξεπκέλα ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θέξδε ή δεκηέο παξακέλνπλ σο απνζεκαηηθφ θαη
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν επεξεάδεη ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο. ηελ
πεξίπησζε ηεο αληηζηάζκηζεο κηαο πξνβιεπφκελεο κειινληηθήο ζπλαιιαγήο, ε νπνία δελ αλακέλεηαη πιένλ λα
πξαγκαηνπνηεζεί, ηα ζσξεπκέλα ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θέξδε ή δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
4.5 Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ θνηλέο κεηνρέο. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά
ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο.
4.6 Γήπεδα, θηίξηα θαη εμνπιηζκόο
(α) Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε
Σα γήπεδα, θηίξηα θαη εμνπιηζκφο παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ
ζπζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ
απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ. Σν θφζηνο ησλ ηδηνθαηαζθεπαδφκελσλ παγίσλ πεξηιακβάλεη ην
θφζηνο ησλ πιηθψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο απαηηείηαη ψζηε λα θζάζεη ην πάγην ζε
θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο θαζψο θαη ηα ηπρφλ θφζηε δαλεηζκνχ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ
πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ Όκηιν θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ
θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη.
Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο
αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ζην θνλδχιη „Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο‟ ή
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„Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο‟ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (δεκηά απνκείσζεο) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
(β) Απνζβέζεηο
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε
ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ,
έηζη ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ είλαη
σο εμήο:





Κηίξηα
Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Απηνθίλεηα
Λνηπφο εμνπιηζκφο

20 – 50
1 – 25
4 – 15
1–8

έηε
έηε
έηε
έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν.
4.7 Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο ελψ ηα άυια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ αγνξάο επηρεηξήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο
ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί
λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε. Σν θφζηνο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή
απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν. Σα άυια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία απνζβέλνληαη, απφ ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε.
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη άιια ππφθεηληαη πεξηνδηθά
(ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο) ζε εθηίκεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 36
«Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ». Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ
άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ ζηελ
νπνία αλήθνπλ.
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, κείνλ νπνηαδήπνηε
ζσξεπκέλε απνκείσζε. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο σθέιηκεο δσήο
ηνπο, ε νπνία είλαη 3 έσο 5 ρξφληα.
Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα
απνηειέζκαηα ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ.
4.8 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ νηθφπεδα ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο απφ ηνλ
Όκηιν θαη απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν θαηά ηπρφλ απνκεηψζεηο.
4.9 Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν
θφζηνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ εηήζηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο
αγνξάο, παξαγσγήο ή κεηαηξνπήο θαη ινηπά έμνδα γηα λα έξζεη ζηελ ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηνπνζεζία θαζψο
θαη ηελ αλαινγία ησλ εμφδσλ παξαγσγήο. Σν θφζηνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ κεηαθνξά απφ ην
απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε
ηηκή πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ
νινθιήξσζεο θαη πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
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4.10 Απνκείσζε
(α) Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πνπ δελ απεηθνλίδνληαη ζε
εχινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ επελδχζεσλ πνπ ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο, εμεηάδνληαη ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
γηα απνκείσζε.
Αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν έρεη απνκεησζεί πεξηιακβάλνπλ:
•
•
•
•
•
•

πηψρεπζε ελφο νθεηιέηε ή ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο αλεπίδεθηνο είζπξαμεο,
αλαπξνζαξκνγή πνζνχ νθεηιήο ιφγσ αιιαγήο ησλ φξσλ πιεξσκήο ηνπ,
ελδείμεηο φηη ιφγσ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ν νθεηιέηεο ή εθδφηεο ζα πεξάζεη ζηελ ρξενθνπία,
αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην ηξφπν πιεξσκήο νθεηιεηψλ ή εθδνηψλ.
ε εμαθάληζε ελεξγήο αγνξάο γηα κηα κεηνρή ή
παξαηεξήζηκα δεδνκέλα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη κεηξήζηκε κείσζε ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο
ξνέο ελφο ζπλφινπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξνύκελα ζε αλαπόζβεζην θόζηνο
Ό Όκηινο αλαγλσξίδεη έλδεημε γηα απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ζε επίπεδν αλεμάξηεηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ θαη ζε επίπεδν ζπλφινπ. Όια ηα αηνκηθψο ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη ζε αηνκηθφ
επίπεδν γηα απνκείσζε. Απηά πνπ δελ απνκεηψλνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, εμεηάδνληαη ζπιινγηθά γηα απνκείσζε.
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη αηνκηθψο ζεκαληηθά, εμεηάδνληαη ζπιινγηθά γηα απνκείσζε. πιινγηθή εθηίκεζε
πξνθχπηεη απφ ηελ ζπγθέληξσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ.
Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη
ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ.
Ζ δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ζε ζρεηηθή πξφβιεςε. Όηαλ ν Όκηινο
απνθαζίδεη πσο δελ ζπληξέρεη ιφγνο ξεαιηζηηθήο επαλαθνξάο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε
πξφβιεςε δηαγξάθεηαη. Δάλ ην πνζφ ηεο απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή ζπλδέεηαη κε έλα αληηθεηκεληθφ
γεγνλφο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αξρηθή απνκείσζε ηφηε ε απνκείσζε πνπ αξρηθά είρε αλαγλσξηζηεί αληηζηξέθεηαη
ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε
Ζ απνκείσζε ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδεηαη κε ηελ κεηαθνξά ηεο
ζπζζσξεπκέλεο δεκηάο απφ ην απνζεκαηηθφ “Δχινγεο αμίαο” ζηα απνηειέζκαηα. Σν πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη ζηα
απνηειέζκαηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ φπνηαο
απνκείσζεο είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Αλ ε εχινγε αμία κηαο κεηνρήο πνπ
απεηθνλίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν δηαζέζηκα πξνο πψιεζε κεηαγελέζηεξα απμεζεί θαη ε αχμεζε απηή
ζπλδέεηαη κε έλα αληηθεηκεληθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αξρηθή απνκείσζε ηφηε ε απνκείσζε πνπ αξρηθά είρε
αλαγλσξηζηεί αληηζηξέθεηαη ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ. Γηαθνξεηηθά ε απνκείσζε
αληηζηξέθεηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
Δπελδύζεηο πνπ ελνπνηνύληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
Ζ απνκείσζε ζηηο Δπελδχζεηο πνπ ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξείηαη κε ζχγθξηζε ηνπ
αλαθηήζηκνπ πνζνχ απφ ηελ επέλδπζε κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία. Ζ απνκείσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα
θαη αληηινγίδεηαη εάλ ππάξρεη επλντθή αλαζηξνθή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα απνθαζηζηεί ην
αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο.
(β) Με-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Γηα ηα κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε εμαίξεζε ηα επελδπηηθά αθίλεηα, ηα απνζέκαηα θαη ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, ε αμία απνκείσζεο εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο γηα ηπρφλ
απνκεηψζεηο. Ζ ππεξαμία εμεηάδεηαη ππνρξεσηηθά θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ
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απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα
γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο αμίαο
ρξήζεο ηνπ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κείνλ ηπρφλ θφζηε πψιεζεο ηνπ. Ζ αμία ρξήζεο βαζίδεηαη ζηηο αλακελφκελεο
κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνεμνθιεηηθφ
επηηφθην πξν θφξσλ πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνλ
θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηε κνλάδα ηακεηαθψλ ξνψλ.
Απνκείσζε αλαγλσξίδεηαη εάλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ην εθηηκψκελν αλαθηήζηκν πνζφ.
Ζ απνκείσζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ.
Ζ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ αληηζηξέθεηαη. Ζ δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη επαλαθέξνληαο ηε ινγηζηηθή
αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (θαζαξή απφ απνζβέζεηο) πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί αλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία
απνκείσζεο.
4.11 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλεο. Αλαγλσξίδεηαη ππνρξέσζε γηα ην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί σο επίδνκα ζην πξνζσπηθφ θαη
ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εθφζνλ ππάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα πιεξσζεί απηφ ην πνζφ σο απνηέιεζκα
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππαιιήινπ θαη εθφζνλ ε ππνρξέσζε απηή κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.
(β) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε εξγαζίαο ηνπ
ππαιιήινπ θαηά ην νπνίν ε Δηαηξεία πιεξψλεη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε έλα ηξίην λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο άιιε
ππνρξέσζε. Οη ππνρξεψζεηο γηα εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα
απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πνπ νθείινληαη.
(γ) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη νπνηαδήπνηε άιια πξνγξάκκαηα ζχληαμεο εθηφο απφ ηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ηεο κειινληηθήο παξνρήο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηηο
ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο θαη ην θφζηνο
πξνυπεξεζίαο. Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληηζηνηρεί ζην επηηφθην ηνπ δείθηε γηα ηα επξσπατθά νκφινγα ρακεινχ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ «iBoxx – AA-rated Euro corporate bond 10+ year». Ο ππνινγηζκφο ηεο δέζκεπζεο ηεο
θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο εθηηκψκελεο
πηζησηηθήο κνλάδνο.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδφκελσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην
θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη
πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο,
(δ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε
ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα
απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ
ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. ηελ
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πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ
ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.
(ε) Πξνγξάκκαηα γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη επηδόκαηα
Ο Όκηινο θαηαρσξεί ππνρξέσζε θαη αληίζηνηρν έμνδν γηα επηδφκαηα θαη ζπκκεηνρή ζηα θέξδε. Σν πνζφ απηφ
ππνινγίδεηαη ζηα κεηά απφ θφξνπο θέξδε αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ππνρξεσηηθψλ απφ ηελ λνκνζεζία
απνζεκαηηθψλ.
(ζη) Πξνγξάκκαηα Γηθαησκάησλ Μεηνρώλ πξνο Δξγαδνκέλνπο
Ο Όκηινο έρεη ρνξεγήζεη Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ζε νξηζκέλα ζηειέρε ηα νπνία
θαηνρπξψλνληαη ζηαδηαθά απφ ην έηνο 2002 κέρξη ην έηνο 2013. Βάζεη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2
θαη δεδνκέλνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο παξαρσξήζεθαλ πξηλ ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2002 ν Όκηινο
δελ εθάξκνζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνηχπνπ κε εμαίξεζε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2.
4.12 Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) απφ ηελ νπνία
είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο θαη ην πνζφ απηήο ηεο δέζκεπζεο λα κπνξεί λα
εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλ δελ είλαη πιένλ
πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα
κειινληηθέο δεκίεο. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
4.13 Έζνδα
(α) Πσιήζεηο αγαζώλ
Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο έρνπλ
κεηαθεξζεί ζηνλ αγνξαζηή, ε είζπξαμε ηνπ ηηκήκαηνο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε, νη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο θαη
πηζαλέο επηζηξνθέο αγαζψλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη δελ ππάξρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε ζηε
δηαρείξηζε ησλ αγαζψλ. Σπρφλ επηζηξνθέο ή εθπηψζεηο ηδίξνπ αθαηξνχληαη απφ ηα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ. Ζ
ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ νθεηιεηψλ πνηθίιεη αλά πξντφλ.
(β) Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην
νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
(γ) Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ).
(δ) Έζνδα από κεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα φηαλ ν Όκηινο απνθηήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
(ε) Έζνδα από κηζζώζεηο
Αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν κε ηελ επζεία κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
(ζη) πκβόιαηα γηα έξγα ππό εθηέιεζε
Ο Όκηινο αζρνιείηαη κε ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ θαιχπηνπλ θπξίσο έξγα θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο
θαισδίσλ πςειήο ηάζεο ρεξζαίσλ θαη ππνβξπρίσλ. χκβαζε θαηαζθεπήο είλαη κηα ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί
εηδηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ελφο ζπλδπαζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη
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ζηελά αιιεινζπλδεφκελα ή αιιεινεμαξηψκελα ζε φηη αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, ηελ ηερλνινγία θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ή ηνλ ηειηθφ ζθνπφ ή ρξήζε ηνπο.
Σα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζην ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε αμηνπηζηία, σο έζνδν απφ ην
ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη κφλν ηα έμνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ.
Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην έζνδν θαη ηα έμνδα ηνπ
ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. Ο Όκηινο
ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ εζφδνπ θαη εμφδνπ
πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Σν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη βάζε ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά εθηηκψκελα έμνδα γηα θάζε
ζπκβφιαην. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ην ζηάδην νινθιήξσζεο θάζε έξγνπ είλαη αληηθεηκεληθά σο
αθνινχζσο:




Καηά ην ζηάδην παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ, ε εθηίκεζε νινθιήξσζεο, εμαξησκέλε απφ ηνλ ηχπν ηνπ
ζπκβνιαίνπ, βαζίδεηαη είηε ζε α) ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ σξψλ
παξαγσγήο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ σξψλ ή β) ζηελ πνζφηεηα ησλ
παξαρζέλησλ θαη ειεγρζέλησλ κεθψλ θαισδίνπ ζπγθξηλφκελα κε ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα κεθψλ πνπ
πξνβιέπεη ην ζπκβφιαην.
Καηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ, ε πνζνζηηαία νινθιήξσζε βαζίδεηαη ζηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ ζπκβνιαίσλ κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο, φπσο ε κεηαθνξά ησλ
θαισδίσλ, ηα κέηξα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα δίθηπα.

Όηαλ είλαη πηζαλφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε αλακελφκελε δεκία
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο σο έμνδν.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηπρφλ έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε
κειινληηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπκβφιαην εμαηξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο έξγν ζε εμέιημε. ην θφζηνο
ησλ έξγσλ ππφ εμέιημε θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ην άκεζν θφζηνο δαλεηζκνχ. Σν
ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ θέξδνπο / δεκίαο πνπ αλαγλσξίζζεθε γηα θάζε ζπκβφιαην
ζπγθξίλεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο.
Όπνπ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί
ππεξβαίλνπλ ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο, ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε απφ πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ
ζην θνλδχιη «Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο».
Όηαλ νη πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο ππεξβαίλνπλ ηα
πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί, ην ππφινηπν
εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε πξνο ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο».
4.14 Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη σο δνπιεπκέλν έζνδν φηαλ
αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο
φξνπο. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη σο
έζνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ απνδεκηψλνπλ ηνλ Όκηιν έλαληη εμφδσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε
λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ.
4.15 Μηζζώζεηο
Οη κηζζψζεηο ζηνηρείσλ φπνπ ν Όκηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο
ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο
κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
ειάρηζησλ κηζζσκάησλ κεησκέλα θαηά ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκηέο απαμίσζεο ηνπο. Οη
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο
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«Τπνρξεψζεηο». Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Οη θαηαβνιέο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαλέκνληαη σο δαπάλε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο
άκεζεο κεζφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Οη ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
4.16 Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά θνλδχιηα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο
ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, νπφηε θαηαρσξείηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.
Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο,
βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε
αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη (α) εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία
φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία, (β) γηα επελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο ζην βαζκφ πνπ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αληηινγηζζνχλ, (γ) ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο
ππεξαμίαο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο νη νπνίνη αλακέλνληαη λα
ηζρχζνπλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ξεπζηνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. Ο
πξνζδηνξηζκφο ησλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ βαζίδεηαη ζε λφκνπο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί θαηά ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηψλνληαη φηαλ ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ φθεινο
πινπνηεζεί.
Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν κε
απηφλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ κεξίζκαηνο.
4.17 Πιεξνθόξεζε αλά ηνκέα
Ο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο πξνο παξνπζίαζε απνηειεί έλα ηκήκα ηνπ Οκίινπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη παξάγεη έζνδα θαη έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε
ζπλαιιαγέο κε άιια ηκήκαηα ηνπ Οκίινπ. Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ηνκέσλ εμεηάδνληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο
ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ν νπνίνο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
επηκέηξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.
4.18 Κέξδε Αλά Μεηνρή
Ο Όκηινο παξνπζηάδεη ηφζν ηα βαζηθά φζν θαη ηα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή γηα ηηο θνηλέο κεηνρέο ηνπ. Σα
θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ
κεηνρψλ κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σα
απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο πνπ αληηζηνηρεί
ζηνπο κεηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ αξηζκνχ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ εθθξεκνχλ, θαηά ηελ
επίδξαζε φισλ ησλ απνκεησκέλσλ πηζαλψλ θνηλψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κεηαηξέςηκα γξακκάηηα
θαη κεηνρέο κε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην πξνζσπηθφ.
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5. Νέα πξόηππα ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
Έρνπλ εθδνζεί λέα πξφηππα θαη έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο ζηα νπνία ε
εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγή ηνπο είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα
ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε πηνζέηεζε
ησλ πξνηχπσλ απηψλ. Σα λέα πξφηππα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
θαη εμεηάδνληαη απφ ηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο:
(α) ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα”- θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη
ΓΛΠ 39
Σν πξφηππν απηφ εηζάγεη ηνλ λέν ηξφπν ηαμηλφκεζεο θαη επηκέηξεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη
κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε
ππνρξεψζεσλ πνπ νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο
ππνρξεσηηθή εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκα απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
(β) ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Παξνπζίαζε» (ηξνπνπνίεζε)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δίλεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.
(γ) ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (ηξνπνπνίεζε)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε αιιαγέο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014
αθνχ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
(δ) ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (ηξνπνπνίεζε)
Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εάλ έλα παξάγσγν
αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2014 αθνχ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
(ε) ΓΛΠ 19 «Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκώλ παξνρώλ» (ηξνπνπνίεζε)
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζθνπεχεη ζηελ απινπνίεζε ηεο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη
αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ . Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη κεηά ηελ 1
Ηνπιίνπ 2014 αθνχ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
(ζη) Γηεξκελεία 21 «Δηζθνξέο»
Ζ δηεξκελεία απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ εηζθνξψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο
θπβεξλήζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 αθνχ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
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6. Αλαπξνζαξκνγέο θνλδπιίσλ
Λφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 ζρεηηθά κε ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο, ν Όκηινο
αλαπξνζάξκνζε ηα Απνηειέζκαηα, ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηελ Τπνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ησλ
πξνεγνπκέλσλ εηψλ.
Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19

ΟΜΗΛΟ
12κήλεο έσο
31/12/2012
(29.446.243)

(10.997.775)

(76.108)

(32.237)

15.222

6.447

(29.507.129)

(11.023.564)

Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19
Πξνζαξκνγή θφξσλ εηζνδήκαηνο
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
12κήλεο έσο
31/12/2012

Μεηαβνιή ζηα Απνηειέζκαηα ιόγσ ηνπ ΓΛΠ 19 θαηαλεκεκέλε ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο

(43.360)

(25.790)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(17.526)

-

(60.886)

(25.790)

Ίδηα Κεθάιαηα
(Πνζά ζε Δπξψ)
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19
Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19
Μεηαβνιή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19
Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19

ΟΜΗΛΟ
31/12/2012

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1/2012

31/12/2012

1/1/2012

139.716.226

170.158.792

123.161.066

134.497.371

(191.821)

754.840

(5.472)

287.302

38.364

(150.968)

1.094

(57.460)

139.562.769

170.762.663

123.156.688

134.727.213

31/12/2012
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

5.191.434

1.855.091

191.821

5.472

5.383.254

1.860.563

Δπίζεο, ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο ρξήζεσο 2012, κεηαθέξζεθε πνζφ Δπξψ 1.985.975 απφ ην
ινγαξηαζκφ «Εεκηέο εηο λένλ» ζην ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθά».

7. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο
Ο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο, βαζίδεηαη ζηελ δνκή ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθήο αλαθνξάο. Ο Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε θέληξα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθέο
κνλάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηε παξαγσγή πξντφλησλ ραιθνχ θαη θξακκάησλ ραιθνχ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηξεηο
ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξνο παξνπζίαζε θαη ν ηξίηνο ηνκέαο έρεη πξνθχςεη απφ ζπλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. Οη
ιεηηνπξγηθνί ηνκείο ηνπ Οκίινπ είλαη νη αθφινπζνη:
•
•
•

Πξντφληα Υαιθνχ: ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο παξάγεη θαη πνπιάεη πξντφληα έιαζεο θαη δηέιαζεο ραιθνχ θαη
θξακκάησλ ραιθνχ
Πξντφληα Καισδίσλ: ν ηνκέαο Καισδίσλ παξάγεη θαη πνπιάεη κηα δηεπξπκέλε γθάκα θαισδίσλ, ζπξκάησλ
πεξηειίμεσλ θαη πιαζηηθψλ κηγκάησλ
Λνηπέο Τπεξεζίεο: ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο εκπνξίαο πξντφλησλ, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο γηα επίηεπμε ζπλεξγεηψλ
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Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012:
Υαιθόο

Καιώδηα

Λνηπέο Τπεξεζίεο

ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ)
πλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα
Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο
Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο
Λεηηνπξγηθά θέξδε

940.225.390

439.343.333

118.833.035

(207.286.293)

(26.554.979)

(5.254.710)

1.498.401.757
(239.095.982)

732.939.096

412.788.354

113.578.324

1.259.305.775
8.628.250

6.753.705

1.286.392

588.152

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

56.306

222.587

28.283

307.176

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(24.600.601)

(14.580.985)

(1.038.751)

(40.220.337)

-

-

168.169

168.169

(17.790.589)

(13.072.006)

(254.147)

(31.116.742)

(598)

2.072.080

(461.869)

1.609.613

Καζαξό Kέξδνο/(Εεκηά) ηεο ρξήζεο

(17.791.187)

(10.999.926)

(716.017)

(29.507.129)

31 Γεθεκβξίνπ 2012

Υαιθόο

Κέξδνο / (Εεκηά) απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Εεκηέο πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο

Καιώδηα

Λνηπέο Τπεξεζίεο

ύλνιν

Eλεξγεηηθφ

466.172.780

300.694.439

16.840.746

783.707.965

χλνιν ππνρξεψζεσλ
Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άυια πάγηα θαη επελδχζεηο ζε
αθίλεηα

393.631.343

234.135.427

16.378.425

644.145.196

9.645.108

14.926.842

212.539

24.784.489

Λνηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012:
31 Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξώ)

Υαιθόο

Aπνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

(16.899.256)

(9.098.875)

(145.813)

(282.546)

(272.608)

(9.427)

(564.580)

(17.181.802)

(9.371.483)

(155.239)

(26.708.524)

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ
ύλνιν απνζβέζεσλ

Καιώδηα

Λνηπέο Τπεξεζίεο

ύλνιν
(26.143.944)

Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013
31 Γεθεκβξίνπ 2013 (Πνζά ζε Δπξψ)
πλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα

Υαιθόο

Καιώδηα

Λνηπέο Τπεξεζίεο

ύλνιν

843.533.698

345.345.377

132.349.616

1.321.228.691

(178.104.118)

(35.686.430)

(5.415.926)

(219.206.474)

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο

665.429.580

309.658.947

126.933.690

1.102.022.217

Λεηηνπξγηθά θέξδε/(δεκηέο)

(10.310.196)

(6.839.933)

1.596.229

(15.553.900)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

58.810

101.705

13.117

173.632

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(24.283.403)

(12.984.601)

(1.058.128)

(38.326.132)

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο

Κέξδνο / (Εεκηά) απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο

-

-

69.667

69.667

(34.534.789)

(19.722.829)

620.885

(53.636.733)

(8.282.000)

(1.443.281)

(306.935)

(10.032.216)

Καζαξό Kέξδνο/(Εεκηά) ηεο ρξήζεο

(42.816.789)

(21.166.110)

313.950

(63.668.948)

31 Γεθεκβξίνπ 2013

Υαιθόο

Εεκηέο πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο
Φφξνο εηζνδήκαηνο

Καιώδηα

Λνηπέο Τπεξεζίεο

ύλνιν

Eλεξγεηηθφ

460.352.463

336.861.409

14.879.305

812.093.177

χλνιν ππνρξεψζεσλ

430.918.661

291.253.616

13.679.435

735.851.711

8.601.489

52.512.568

175.504

61.289.561

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα, άυια πάγηα θαη επελδχζεηο ζε
αθίλεηα
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Λνηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

31 Γεθεκβξίνπ 2013 (Πνζά ζε Δπξψ)

Υαιθόο

Aπνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

(13.883.494)

(7.815.564)

(76.012)

(309.769)

(605.443)

(8.968)

(924.180)

(14.193.263)

(8.421.007)

(84.980)

(22.699.250)

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ
ύλνιν απνζβέζεσλ

Καιώδηα

Λνηπέο Τπεξεζίεο

ύλνιν
(21.775.070)

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο επί ην πιείζηνλ δηνηθνχληαη θεληξηθά αιιά ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πσιήζεσλ είλαη ζην
εμσηεξηθφ. Οη πσιήζεηο θαζψο θαη ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή
ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο:
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΟΜΗΛΟ

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο

2013

2012

Διιάδα

116.608.051

152.171.930

Λνηπή Δπξσπατθή Έλσζε

779.167.323

912.132.242

Λνηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο

93.628.187

98.912.875

Αζία

48.315.933

37.320.510

Ακεξηθή

43.022.837

37.244.456

Αθξηθή

18.691.986

17.872.862

Χθεαλία

2.587.901

3.650.900

1.102.022.217

1.259.305.775

ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ

2013

2012

Διιάδα

700.852.317

654.328.513

Δμσηεξηθφ

111.240.860

129.379.452

ύλνιν

812.093.177

783.707.965

0,00

0

Δπελδύζεηο ζε ελζώκαηα, άπια & αθίλεηα
πάγηα

2013

Διιάδα

2012

51.673.667

Δμσηεξηθφ
ύλνιν

15.769.199

9.615.894

9.015.291

61.289.561

24.784.489

8. Έζνδα
Αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία
(Πνζά ζε Δπξψ)
Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ & πξντφλησλ

ΟΜΗΛΟ
2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012
479.286.119

1.025.821.206

1.146.311.726

421.496.155

Έζνδα απφ ππεξεζίεο

25.666.794

20.950.506

1.364.666

1.479.419

Λνηπά

50.534.217

92.043.543

23.184.530

64.756.838

1.102.022.217

1.259.305.775

446.045.352

545.522.376

ύλνιν
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9. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη έμνδα
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Δπηδνηήζεηο ρξήζεσο

6.012

71.675

6.012

67.347

1.001.249

1.724.434

978.662

1.680.265

Απνζβέζεηο ιεθζέλησλ επηρνξεγήζεσλ

441.990

1.136.281

111.102

222.552

Έζνδα ελνηθίσλ

798.611

1.030.153

-

-

10.273.921

3.456.271

1.389.597

1.178.914

90.317

189.400

90.317

188.521

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνδεκίσζε απφ αβαξίεο
Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

1.383.972

136.963

5.936

56.361

613.599

1.583.953

613.599

1.583.953

Πξνκήζεηεο

1.402.479

693.465

-

-

Λνηπά έζνδα

2.272.347

2.286.232

94.745

297.191

18.284.497

12.308.827

3.289.971

5.275.105

277.479

180.000

-

-

10.671.615

4.560.822

1.518.212

1.712.822

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο

650.104

1.964.528

211.868

355.731

Πξνκήζεηεο

778.227

769.504

-

-

Φφξνη

350.473

363.250

-

-

2.371.783

3.050.002

262.594

335.313

15.099.682

10.888.105

1.992.674

2.403.866

3.184.816

1.420.722

1.297.297

2.871.239

-

-

-

-

-

-

75.200

217.281

Κέξδε απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο

206.183

173.550

-

-

Εεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο

(136.517)

(5.381)

-

-

69.667

168.169

-

-

Κέξδε απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Απνκείσζε παγίσλ ζηνηρείσλ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Λνηπά έμνδα
ύλνιν

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)

Έζνδα από κεξίζκαηα
Κέξδε/ Εεκίεο από ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο

ύλνιν
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10. Έμνδα θαηά είδνο
Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ θαηά είδνο έρεη σο εμήο :
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

2012

66.530.803

73.304.141

17.671.110

20.118.704

940.229.802

1.063.029.046

406.493.805

492.909.779

Απνζβέζεηο

22.699.250

26.681.346

5.487.348

7.713.444

Αζθάιηζηξα

2.386.996

2.599.909

334.640

341.733

Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν

Δλνίθηα

2013

ΔΣΑΗΡΗΑ
2012

3.404.839

3.292.803

840.554

944.159

Μεηαθνξηθά

13.514.831

14.150.754

1.034.214

1.135.244

Ακνηβέο - Παξνρέο ηξίησλ

38.747.560

37.932.478

15.541.131

15.922.462

Λνηπά Έμνδα

33.246.852

31.107.770

3.186.450

3.428.605

1.120.760.933

1.252.098.247

450.589.253

542.514.130

ύλνιν

Σν θφζηνο ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχεηαη σο εμήο :
ΟΜΗΛΟ
Ποζά ζε Εσρώ

2013

ΔΣΑΗΡΗΑ
2012

2013

2012

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ

52.036.503

57.420.394

13.445.642

15.184.630

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

13.281.904

13.950.325

3.584.712

3.856.765

709.999

1.400.620

384.350

798.640

502.397

532.802

256.406

278.668

ύλνιν

66.530.803

73.304.141

17.671.110

20.118.704

Ο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ γηα ηελ Δηαηξεία: 414 (2012 : 434) θαη γηα ηνλ
Όκηιν: 2.440 (2012: 2.477).

11. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα – έζνδα
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ )

2013

ΔΣΑΗΡΗΑ
2012

2013

2012

Έζνδα
Πηζησηηθνί ηφθνη

173.632

307.176

28.486

40.526

ύλνιν Δζόδσλ

173.632

307.176

28.486

40.526

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα

(38.326.132)

(40.220.337)

(16.171.211)

(16.271.028)

ύλνιν Δμόδσλ

(38.326.132)

(40.220.337)

(17.166.511)

(16.271.028)

Καζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα

(38.152.500)

(39.913.161)

(17.138.025)

(16.230.501)

Έμνδα
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12. Γήπεδα, θηίξηα θαη εμνπιηζκόο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δχξσ)

Γήπεδα

Μερ/θόο
εμνπιηζκόο

Κηίξηα

Μεηαθνξηθά
κέζα

Αθηλεηνπνηήζ
εηο ππό
εθηέιεζε

Έπηπια θαη
εμαξηήκαηα

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

46.766.137

115.759.594

383.977.039

5.051.708

17.677.339

11.506.644

580.738.462

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(32.862)

(413.240)

(792.898)

1.753

(66.105)

(63.344)

(1.366.696)

Πξνζζήθεο

172.199

919.391

11.208.099

184.901

1.565.401

9.704.464

23.754.457

Πσιήζεηο

-

(416)

(812.842)

(120.791)

(25.455)

-

(959.504)

Καηαζηξνθέο/Γηαγξαθέο/Κινπέο

-

(132)

(131.383)

(13.525)

(32.981)

-

(178.022)

Αλαπξνζαξκνγέο

-

-

767

(11.648)

-

-

(10.880)

1.706.903

-

-

-

-

-

1.706.903

48.612.376

116.265.197

393.448.783

5.092.399

19.118.199

21.147.764

603.684.718

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

-

(41.909.511)

(159.953.941)

(3.639.351)

(14.202.344)

-

(219.705.147)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

301.105

499.147

(1.597)

82.381

-

881.036

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(4.488.224)

(20.232.506)

(299.429)

(1.123.785)

-

(26.143.944)

Πσιήζεηο

-

416

447.851

109.425

23.194

-

580.885

Καηαζηξνθέο/Γηαγξαθέο/Κινπέο

-

67

130.042

13.525

32.573

-

176.207

Αλαπξνζαξκνγέο

-

-

160

14.087

3.376

-

17.623

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

-

(46.096.147)

(179.109.246)

(3.803.340)

(15.184.605)

-

(244.193.339)

46.766.137

73.850.083

224.023.099

1.412.357

3.474.995

11.506.644

361.033.315

48.612.376

70.169.050

214.339.536

1.289.059

3.933.594

21.147.764

359.491.380

-

-

-

-

0

-

-

48.612.376

116.265.197

393.448.783

5.092.399

19.118.199

21.147.764

603.684.718

(16.262)

(220.440)

(432.990)

(3.440)

(37.159)

(6.289)

(716.580)

76.566

2.096.407

17.416.937

56.153

1.003.232

37.003.353

57.652.647

(3.630.794)

(3.334.750)

(60.373)

(20.261)

(101.033)

(359.080)

(7.506.291)

Καηαζηξνθέο/Γηαγξαθέο/Κινπέο

-

-

(799.416)

-

(244.622)

-

(1.044.038)

Αλαπξνζαξκνγέο

-

-

(232.517)

-

1.355

-

(231.162)

Απνκείσζε

-

-

(236.870)

-

-

-

(236.870)

45.041.886

114.806.414

409.103.553

5.124.850

19.739.973

57.785.748

651.602.424

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

-

(46.096.147)

(179.109.246)

(3.803.340)

(15.184.605)

-

(244.193.339)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

159.846

243.537

1.353

32.513

-

437.249

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(3.359.255)

(17.031.672)

(292.572)

(1.091.571)

-

(21.775.070)

Πσιήζεηο

-

1.509.464

28.706

20.261

59.751

-

1.618.182

Καηαζηξνθέο

-

-

794.890

-

169.006

-

963.896

Αλαπξνζαξκνγέο

-

-

414.628

-

(1.455)

-

413.173

Απνκείσζε

-

-

32.504

-

-

-

32.504

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

-

(47.786.092)

(194.626.653)

(4.074.298)

(16.016.360)

-

(262.503.404)

48.612.376

70.169.050

214.339.536

1.289.059

3.933.594

21.147.764

359.491.380

45.041.886

67.020.322

214.476.900

1.050.552

3.723.612

57.785.748

389.099.020

Πξνζζήθεο ιφγσ απφθηεζεο
εηαηξείαο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1
Ηαλνπαξίνπ 2012
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2012
Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1
Ηαλνπαξίνπ 2013
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(Πνζά ζε Δχξσ)

Γήπεδα

Μερ/θόο
εμνπιηζκόο

Κηίξηα

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
εμαξηήκαηα

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

22.219.386

32.313.038

105.654.826

1.549.859

5.814.000

4.779.285

172.330.394

Πξνζζήθεο

-

131.990

1.562.955

-

200.035

484.951

2.379.931

Πσιήζεηο

-

(416)

(501.671)

-

(6.440)

-

(508.527)

22.219.386

32.444.613

106.716.110

1.549.859

6.007.595

5.264.236

174.201.798

-

-

-

-

-

-

-

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

-

(10.929.101)

(52.879.993)

(1.473.134)

(5.283.344)

-

(70.565.572)

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

(1.603.420)

(5.643.903)

(42.050)

(312.726)

-

(7.602.099)

Πσιήζεηο

-

416

248.646

-

6.440

-

255.501

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

-

(12.532.106)

(58.275.250)

(1.515.184)

(5.589.630)

-

(77.912.169)

-

-

-

-

22.219.386

21.383.937

52.774.834

76.725

530.656

4.779.285

101.764.822

22.219.386

19.912.507

48.440.860

34.675

417.965

5.264.236

96.289.629

-

-

-

-

-0

-

-

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

σξεπκέλεο απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ
2012
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2012

-

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

22.219.386

32.444.613

106.716.110

1.549.859

6.007.595

5.264.236

174.201.798

Πξνζζήθεο

-

88.096

1.821.492

1.512

119.864

(705.726)

1.325.238

Πσιήζεηο

-

-

(3.755)

(20.261)

(6.234)

-

(30.250)

22.219.386

32.532.709

108.533.846

1.531.110

6.121.225

4.558.510

175.496.786

-

-

0

-

-

-

-

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

-

(12.532.106)

(58.275.250)

(1.515.184)

(5.589.630)

-

(77.912.169)

Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

(1.137.047)

(3.965.050)

(29.883)

(244.523)

-

(5.376.503)

Πσιήζεηο

-

-

1.880

20.261

6.234

-

28.374

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

-

(13.669.153)

(62.238.420)

(1.524.806)

(5.827.919)

-

(83.260.298)

-

-0

-

-

22.219.386

19.912.507

48.440.860

34.675

417.965

5.264.236

96.289.629

22.219.386

18.863.556

46.295.426

6.304

293.306

4.558.510

92.236.488

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

σξεπκέλεο απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ
2013
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013

-

Ο ινγαξηαζκφο «αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε» αθνξά θπξίσο κεραλήκαηα ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε δελ είρε
νινθιεξσζεί θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Ζ ζπγαηξηθή ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. πψιεζε ζηελ ΔΛΒΑΛ Α.Δ, ζπγαηξηθή ηεο ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ, κέξνο ησλ
αθηλήησλ ηεο πνπ θαηείρε ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο έλαληη πνζνχ Δπξψ 6,8 εθαη., ηα νπνία θπξίσο είραλ πξνέιζεη
ζηελ θπξηφηεηά ηεο απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο ΣΖΛΔΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. Ζ ελ ιφγσ
κεηαβίβαζε δελ επεξεάδεη νπζησδψο ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ, αθνχ ηα αθίλεηα
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα βνεζεηηθέο εξγαζίεο , απνζήθεπζε, θιπ.
Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε αιιαγή ζηελ σθέιηκε δσή ζηα θηίξηα θαη ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ
ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία κείσζε ηηο απνζβέζεηο θαηά πνζφ Δπξψ 5,4 εθαη. θαη Δπξψ 2,3 εθαη.
αληίζηνηρα.
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Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ηα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξείαο εμεηάζηεθαλ γηα απνκείσζε κε ηε κέζνδν ηεο
απνηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο. Οη ελδείμεηο απνκείσζεο πξνέθπςαλ απφ ην φηη ε αμία
θεθαιαηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2013 ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ αμία ησλ παγίσλ ηεο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηακεηαθέο ξνέο βαζηδφκελεο ζε πξνβιέςεηο απφ ηελ Γηνίθεζε πνπ θαιχπηνπλ
πεξίνδν πεληαεηίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο θαηέδεημαλ φηη ε εθηίκεζε ππεξθαιχπηεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ ηεο
Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ
κνληέινπ (πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα θαη ξπζκφ αλάπηπμεο ζην δηελεθέο) ψζηε λα εμεηαζηεί ε επάξθεηα ηνπ πεξηζσξίνπ
αμίαο.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επίπεδν Οκίινπ έιεγρνο γηα απνκείσζε κε ηε κέζνδν ηεο
απνηίκεζεο αλά Μνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ (CGU – Cash Generating Unit). Πην ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο
αθνξνχζε ηηο παξαθάησ Μνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ:
α) ηνλ Όκηιν ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ
- ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. (θιάδνο θαισδίσλ θαη εκαγηέ)
- FULGOR A.E. (θιάδνο θαισδίσλ θαη ρπηεξίσλ)
- ICME ECAB
β) ηελ SOFIA MED SA θαη
γ) ηελ FITCO AE.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηακεηαθέο ξνέο βαζηδφκελεο ζε πξνβιέςεηο πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν
πεληαεηίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο θαηέδεημαλ φηη δελ πθίζηαηαη ιφγνο απνκείσζεο ηεο αμία ησλ παγίσλ ησλ
αλσηέξσ εηαηξηψλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Πξαγκαηνπνηήζεθε απνκείσζε ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ ηεο ζπγαηξηθήο FITCO AE θαηά
πνζφ Δπξψ 204.366 δηφηη ηα πάγηα απηά απαμηψζεθαλ.
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13. Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
ΟΜΗΛΟ
Δκπνξηθή
Δπσλπκία /
Άδεηα Υξήζεο
Ληκέλνο

Έμνδα
αλαπηπμεο

ήκαηα θαη
άδεηεο

9.675.449

38.864

1.651.965

8.914.239

120.918

20.401.434

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

(957)

-

(28.280)

(6)

(29.242)

Πξνζζήθεο

-

-

388.105

407.585

234.343

Γηαγξαθέο

-

-

-

(2.059)

-

(2.059)

9.675.449

37.907

2.040.070

9.291.486

355.255

21.400.166

-

-

(7.428.157)

(80.056)

(9.118.312)

26.511

6

26.517

(456.350)

(24.063)

(564.580)

(Πνζά ζε Δπξψ)

Λνγηζκηθό

Λνηπά

ύλνιν

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

0

1.030.033

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

-

(23.318)

(1.586.781)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(7.008)

(77.159)

Γηαγξαθέο

-

-

-

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

-

(30.326)

(1.663.940)

0

0

-

9.675.449

15.545

65.184

9.675.449

7.581

376.130

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ
2012
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2012

2.059
(7.855.937)

-

2.059

(104.114)

(9.654.316)

-

-0

1.486.083

40.861

11.283.122

1.435.548

251.141

11.745.850

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

9.675.449

37.907

2.040.070

9.291.486

355.255

21.400.166

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

(473)

-

(18.198)

(3)

(18.674)

Πξνζζήθεο

-

-

3.005.927

628.487

2.500

3.636.914

9.675.449

37.434

5.045.997

9.901.775

357.752

25.018.406

-

-

-

-

(30.326)

(1.663.940)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

-

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

(7.855.937)

(104.114)

15.840

3

(9.654.316)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(7.108)

(348.480)

(536.720)

(31.871)

(924.180)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

-

(37.434)

(2.012.420)

(8.376.818)

(135.982)

(10.562.654)

9.675.449

7.581

376.130

1.435.548

251.141

11.745.850

9.675.449

-

3.033.577

1.524.957

221.770

14.455.753

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ
2013
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013

15.842
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Απνκείσζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε έηνπο ν Όκηινο πξαγκαηνπνηεί έιεγρν απνκείσζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
κε αφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο.
Δληφο ηνπ 2011 ε ζπγαηξηθή ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ απέθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο FULGOR
AE πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ελεξγεηαθψλ θαισδίσλ. Απφ ηελ εμαγνξά απηή δελ πξνέθπςε ππεξαμία,
ελψ απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο FULGOR ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ
εκεξνκελία απφθηεζεο απηήο πξνέθπςαλ δχν άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
ηίζεληαη απφ ην ΓΛΠ 38 γηα αλαγλψξηζε απηψλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Χο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίζζεθαλ ηα παξαθάησ:
1)

Δκπνξηθή Δπσλπκία “Fulgor”

Αθνξά ηνλ ηνκέα παξαγσγήο ππνβξπρίσλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο θαη επίγεησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο πνπ
δξαζηεξηνπνηείην ε εηαηξεία θαη απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ
ζρεηηθψλ παξαγφλησλ (ηερλνγλσζία, χπαξμε καθξνρξφληαο ελαζρφιεζεο κε κεγάιν εχξνο πειαηνινγίνπ, κειινληηθή
εμέιημε ηνπ ηνκέα), δελ ππάξρεη πξνβιεπφκελε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο. Ζ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο θξίζεθε
αφξηζηε. Γηα ην ιφγν απηφ ε αμία ηνπ ελ ιφγσ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίζηεθε ζην δηελεθέο.
2)

Άδεηα Υξήζεο Ληκέλα ζηε ζέζε νπζάθη Κνξηλζίαο

Ζ FULGOR θαηέρεη άδεηα ανξίζηνπ θαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ ιηκέλα πνπ επξίζθεηαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπζάθη Κνξηλζίαο. Ο ιηκέλαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο
ππνβξπρίσλ θαισδίσλ κέζεο θαη πςειήο ηάζεο. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 2012-2013 επέλδπζε πνζφ
55 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή
ππνβξπρίσλ πςειήο ηάζεο. Ζ ρξήζε ηνπ ιηκέλα γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ είλαη ν
βαζηθφο παξάγσλ, κε βάζε ηελ ζεκαληηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ, πνπ ζπλεηέιεζε ψζηε λα θξηζεί φηη ε σθέιηκε
δηάξθεηα δσήο ηεο Άδεηαο Υξήζεο είλαη αφξηζηε. Γηα ην ιφγν απηφ ε αμία ηνπ ελ ιφγσ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
πξνζδηνξίζηεθε ζην δηελεθέο.
Δπεηδή ηα παξαπάλσ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ δεκηνπξγνχλ απηφλνκεο ηακηαθέο εηζξνέο απφ ηε
ζπλερηδφκελε ρξήζε, νη νπνίεο λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
παξαγσγήο θαισδίσλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ κέζεο θαη πςειήο ηάζεο θαη επίγεησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο,
επηιέρζεθε ν έιεγρνο απνκείσζεο ησλ λα βαζηζζεί ζηελ Μνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ (CGU – Cash
Generating Unit) ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαισδίσλ ηεο FULGOR ΑΔ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ
ρξήζεο ησλ άπισλ (Value in Use) ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ βαζηδφκελεο ζε εθηηκήζεηο απφ
ηελ Γηνίθεζε πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν πεληαεηίαο.
Οη ηακεηαθέο ξνέο κεηά ηα πξψηα πέληε έηε πξνέθπςαλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο εθηηκψκελνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο
2,5% πνπ αληηθαηνπηξίδεη θπξίσο ηηο πξνβιέςεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ηνκέα παξαγσγήο ππνβξπρίσλ πςειήο ηάζεο.
Ο πξνεμνθιεηηθφο ζπληειεζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ κεζφδνπ αλέξρεηαη ζε 11% (ζηξνγγπινπνηεκέλν).
Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο θαηέδεημαλ φηη ην ζχλνιν ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. Σν πνζφ θαηά ην νπνίν ην ζχλνιν ησλ αλαθηήζηκσλ
πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ νκάδσλ ππεξβαίλεη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο, αλέξρεηαη ζηα 53 εθ. επξψ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ (πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα
θαη ξπζκφ αλάπηπμεο ζην δηελεθέο) ψζηε λα εμεηαζηεί ε επάξθεηα ηνπ πεξηζσξίνπ αμίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο
αλάιπζεο επαηζζεζίαο ήηαλ φηη ην αλαθηήζηκν πνζφ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ ινγηζηηθή αμία ηεο νκάδαο ησλ
πεξηνπζηαθψλ κνλάδσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη αθφκα θαη αλ κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε βαζηθή παξαδνρή ζηελ
νπνία ε δηνίθεζε βάζηζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαηά 3% (ceteris paribus), ην απνηέιεζκα
ηνπ ειέγρνπ δελ αιιάδεη.
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(Πνζά ζε Δπξψ)

Λνγηζκηθό

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

3.573.420

Πξνζζήθεο

84.956

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

3.658.376

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

(3.407.382)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

(111.345)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012

(3.518.727)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2012

166.037

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

139.649

Κόζηνο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

3.658.376

Πξνζζήθεο

248.521

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

3.906.897

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

(3.518.727)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

(110.846)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013

(3.629.573)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2013

139.649

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

277.324

14. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Κόζηνο ή εύινγε αμία
(Πνζά ζε Δπξψ)
Τπόινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ

ΟΜΗΛΟ
2013

2012

383.271

2.270.174

Δπαλεθηίκεζε

-

(180.000)

Μεηαθνξέο ζηα θαη απφ ηα απνζέκαηα &
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα

-

(1.706.903)

383.271

383.271

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζε νηθφπεδα, ηα νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ,
απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζεσξήζεθε σο ηεθκαξηφ θφζηνο (deemed cost). Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε επαλέιεγρν ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ αθηλήησλ.
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15. πκκεηνρέο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο

2012

2013

2012

-

-

174.900.421

145.874.319

6.557.951

6.658.870

4.264.104

4.264.104

6.557.951

6.658.870

179.164.525

150.138.422

Οη πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο αλαιχνληαη σο εμήο:
Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Αμία
Κηήζεο
έλαξμεο

2012
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΚΑΛΧΓΗΑ A.E.

Διιάο

ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ.

Άκεζν &
Έκκεζν
Πνζνζηό
πκκεηνρήο

Πξνζζήθεο

Απνκεηώζεηο

Αμία θηήζεο
ιήμεο

Άκεζν
Πνζνζηό
πκκεηνρήο

37.759.402

-

-

37.759.402

72,53%

0,00%

72,53%

Διιάο

140.880

-

-

140.880

29,56%

21,44%

51,00%

ΑΚΡΟ ΑΔΒΔ

Διιάο

-

480.000

-

480.000

98,49%

0,00%

98,49%

SOFIA MED SA
METAL AGENCIES
LTD
BELANTEL
HOLDINGS LTD
METAL GLOBE
DOO

Βνπιγαξία

94.228.089

-

-

94.228.089

100,00%

0,00%

100,00%

Ζλ. Βαζίιεην

140.931

225.741

-

366.672

35,00%

14,51%

49,51%

Κχπξνο
εξβίαΜαπξνβνχλην

95.437

-

-

95.437

100,00%

0,00%

100,00%

-

-

-

-

30,00%

21,76%

51,76%

COPPERPROM ΔΠΔ

Διιάο

7.200

-

-

7.200

40,00%

29,01%

69,01%

GENECOS SA
FITCO A.E. (πξψελ
ΤΛΛ.ΑΝ. Α.Δ.)

Γαιιία

54.980

-

-

54.980

25,00%

43,52%

68,52%

Διιάο

10.384.770

-

-

10.384.770

100,00%

0,00%

100,00%

ΥΑΛΚΟΡ R&D

Διιάο

42.000

-

-

42.000

70,00%

0,00%

70,00%

TECHOR S.A.

Διιάο

2.214.800

-

-

2.214.800

68,97%

0,00%

68,97%

HALCORAL S.h.p.k

Αιβαλία

100.090

-

-

100.090

100,00%

0,00%

100,00%

145.168.578

705.741

-

145.874.319

-

-

-

-

Δπσλπκία

Έκκεζν
Πνζνζηό

2013
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΚΑΛΧΓΗΑ A.E.

Διιάο

37.759.402

-

-

37.759.402

72,53%

0,00%

72,53%

ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ.

Διιάο

140.880

-

-

140.880

29,56%

21,44%

51,00%

ΑΚΡΟ ΑΔΒΔ

Διιάο

480.000

-

(480.000)

-

96,59%

0,00%

96,59%

SOFIA MED SA
METAL AGENCIES
LTD
BELANTEL
HOLDINGS LTD
METAL GLOBE
DOO

Βνπιγαξία

94.228.089

30.000.102

-

124.228.191

100,00%

0,00%

100,00%

Ζλ. Βαζίιεην

366.672

-

-

366.672

35,00%

14,51%

49,51%

Κχπξνο
εξβίαΜαπξνβνχλην

95.437

-

-

95.437

100,00%

0,00%

100,00%

-

-

-

-

30,00%

21,76%

51,76%

COPPERPROM ΔΠΔ

Διιάο

7.200

12.000

(6.000)

13.200

40,00%

29,01%

69,01%

GENECOS SA
FITCO A.E. (πξψελ
ΤΛΛ.ΑΝ. Α.Δ.)

Γαιιία

54.980

-

-

54.980

25,00%

43,52%

68,52%

10.384.770

-

-

10.384.770

100,00%

0,00%

100,00%

ΥΑΛΚΟΡ R&D

Διιάο

42.000

-

-

42.000

70,00%

0,00%

70,00%

TECHOR S.A.

Διιάο

2.214.800

-

(500.000)

1.714.800

68,97%

0,00%

68,97%

HALCORAL S.h.p.k

Αιβαλία

100.090

-

-

100.090

100,00%

0,00%

100,00%

ΥΑΜΠΑΚΖ ΔΠΔ

Διιάο

-

9.300

(9.300)

-

100,00%

0,00%

100,00%

145.874.319

30.021.402

(995.300)

174.900.421

Διιάο

34

VI. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηηο ζπγαηξηθέο ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ, SOFIA MED SA θαη FITCO AE
εμεηάζηεθε γηα απνκείσζε κε ηε κέζνδν ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο θάζε εηαηξείαο ή Οκίινπ. Οη
ελδείμεηο απνκείσζεο πξνέθπςαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ θαηά ηε ρξήζε 2013.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηακεηαθέο ξνέο βαζηδφκελεο ζε πξνβιέςεηο ησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο
θαιχπηνπλ πεξίνδν πεληαεηίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο θαηέδεημαλ φηη ε εθηίκεζε ππεξθαιχπηεη ηελ
αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηηο αλσηέξσ εηαηξείεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
Σνλ Μάξηην ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο SOFIA MED S.A.
θαηά Δπξψ 30 εθ. κε θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζεο ρξεκαηηθήο νθεηιήο ηεο ζπγαηξηθήο πξνο ηελ ΥΑΛΚΟΡ, κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο δηάξζξσζεο.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ΑΚΡΟ ΑΔΒΔ θαηά Δπξψ
369.000 πξνο ζεκςεθηζκφ δεκηψλ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ηεο δηα ηεο αθπξψζεσο 1.230.000 κεηνρψλ ηεο κεηφρνπ
ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ ΑΚΡΟ δηακνξθψζεθε ζε 96,59% απφ
98,49% πνπ θαηείρε πξηλ ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε ΥΑΛΚΟΡ απνκείσζε ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΑΚΡΟ θαηά πνζφ Δπξψ 480.000 ιφγσ κε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε ΥΑΛΚΟΡ απνκείσζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ TECHOR AE θαηά πνζφ Δπξψ 500.000
θαζψο απνηηκήζεθαλ ηα πάγηα ηεο εηαηξείαο ζηε ηξέρνπζα αμία δηάζεζεο.
Καηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία Δ.Γ.Δ ΑΔ, ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ, ελνπνηήζεθε κε ηε
κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο αληί γηα ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ είρε ελνπνηεζεί ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 69,01% ζπγαηξηθήο
COPPERPROM Δ.Π.Δ., κε έδξα ηελ Αζήλα, θαηά Δπξψ 30.000 κε ηελ έθδνζε 1.000 λέσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ
νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 30 έθαζηνπ. Ζ ΥΑΛΚΟΡ θαη ε ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ. θαηέβαιαλ απφ
Δπξψ 12.000 θαη αλέιαβαλ απφ 400 εηαηξηθά κεξίδηα ε θάζε εηαηξεία. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο παξέκεηλε
ακεηάβιεην.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ΥΑΜΠΑΚΖ
Δ.Π.Δ., κε έδξα ηελ Αζήλα, θαηά Δπξψ 9.300. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε ΥΑΛΚΟΡ απνκείσζε ηε ζπκκεηνρή ηεο
ζηελ ΥΑΜΠΑΚΖ Δ.Π.Δ. θαηά πνζφ Δπξψ 9.300 ιφγσ κε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη πκκεηνρέο ζε πλδεκέλεο Δηαηξείεο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
Δπσλπκία
ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ
ΔΛΚΔΜΔ Α.Δ
S.C. STEELMET
ROMANIA S.A
TEPRO METALL AG

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο
(άκεζν & έκκεζν)

Διιάο

33,33%

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

207.465

208.579

266.627

266.627

Διιάο

30,44%

546.263

640.618

381.604

381.604

Ρνπκαλία

40,00%

1.988.603

2.041.750

729.237

729.237

Γεξκαλία

36,21%

3.727.465

3.638.668

2.873.392

2.873.392

ΒΗΔΞΑΛ AE (πξψελ ΔΠΔ)

Διιάο

26,67%

88.156

23.054

13.244

13.244

Δ.Γ.Δ. Α.Δ.

Διιάο

72,54%

-

106.201

-

-

6.557.951

6.658.870

4.264.104

4.264.104
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Μηα αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλδεκέλσλ εηαηξεηψλ απηψλ έρεη σο εμήο :
Δπσλπκία

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Δλεξγεηηθό

Τπνρξεώζεηο

Έζνδα (Κύθινο
εξγαζηώλ)

Κέξδε (δεκηέο)
κεηά θόξσλ

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

2012
ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ

Διιάο

662.035

36.292

-

(9.298)

33,3%

ΔΛΚΔΜΔ Α.Δ

Διιάο

2.367.466

262.938

1.887.334

12.366

30,4%

7.205.244

2.100.228

19.383.903

188.582

40,0%

27.838.604

17.723.694

109.921.117

260.599

36,2%

769.343

682.900

5.916.359

(8.557)

26,7%

38.842.693

20.806.051

137.108.713

443.692

0

0

0

0

Δλεξγεηηθό

Τπνρξεώζεηο

Έζνδα (Κύθινο
εξγαζηώλ)

Κέξδε (δεκηέο)
κεηά θόξσλ

S.C. STEELMET
ROMANIA S.A

Ρνπκαλία

TEPRO METALL AG

Γεξκαλία

ΒΗΔΞΑΛ AΔ

Δπσλπκία

Διιάο

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

2013
ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ

Διιάο

638.052

15.650

-

(3.342)

33,3%

ΔΛΚΔΜΔ Α.Δ

Διιάο

2.037.407

242.851

1.426.075

(309.972)

30,4%

S.C. STEELMET
ROMANIA S.A

Ρνπκαλία

6.549.895

1.577.767

16.116.203

(102.631)

40,0%

TEPRO METALL AG

Γεξκαλία

30.467.266

20.022.339

114.209.057

389.575

36,2%

Διιάο

1.142.614

1.015.739

7.852.650

244.164

26,7%

40.835.234

22.874.347

139.603.985

217.793

ΒΗΔΞΑΛ AΔ

16. Λνηπέο Δπελδύζεηο
Οη ινηπέο επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ:
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

- πκκεηνρηθνί ηίηινη εζσηεξηθνχ

3.657.882

4.200.408

3.254.549

3.841.675

- πκκεηνρηθνί ηίηινη εμσηεξηθνχ

443.592

443.592

350.000

350.000

14.004

8.804

11.069

5.869

4.115.478

4.652.804

3.615.618

4.197.544

(Πνζά ζε Δπξψ)
Με εηζεγκέλνη ηίηινη

Λνηπά

Οη ινηπέο επελδχζεηο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Πψιεζε, αθνξνχλ
ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο κηθξφηεξν ηνπ 20% θαη απνηηκψληαη
ζηελ αμία θηήζεο ηνπο.
Μέζα ζηε ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθε πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηελ εηαηξία ELVAL COLOR AE (93.580 ηεκάρηα
ή 2,71%) κε ζπλνιηθή αμία πψιεζεο Δπξψ 1.200.725 θαη θέξδνο Δπξψ 613.599.
Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΥΑΛΚΟΡ (1,48%) ζηελ εηαηξεία ELPEDISON ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΔ
εμεηάζηεθε γηα απνκείσζε κε ηε κέζνδν ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εηαηξείαο. Οη ελδείμεηο απνκείσζεο
πξνέθπςαλ απφ ην φηη ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηε θαζαξή ζέζε ηεο ELPEDISON θαηά ηελ
31.12.2013 ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ηακεηαθέο ξνέο βαζηδφκελεο ζε πξνβιέςεηο πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν πεληαεηίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο
θαηέδεημαλ φηη ε εθηίκεζε ππεξθαιχπηεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΥΑΛΚΟΡ ζηελ ELPEDISON θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013.
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17. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη επηβαξχλεη ή έρεη κεηψζεη ηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:
ΟΜΗΛΟ

(Πνζά ζε Δπξψ)
2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο

(345.216)

(555.972)

-

-

Λνηπνί θφξνη

(332.696)

(428.274)

(193.012)

(428.274)

(9.354.303)

2.593.859

(7.984.583)

(461.556)

(10.032.216)

1.609.613

(8.177.595)

(889.830)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο

πκθσλία Πξαγκαηηθνύ Φνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
ΟΜΗΛΟ
2013
Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ
πληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο

Δπίπησζε δηαθνξψλ ζηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο εμσηεξηθνχ
Με εθπηπηφκελεο δαπάλεο / Απαιαζζφκελα έζνδα
Φνξνινγηθέο δεκηέο ζηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίδεηαη
αλαβαιιφκελνο θφξνο
Άιιεο αιιαγέο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

(53.636.733)

(31.116.742)

(20.309.429)

(10.133.735)

26%

20%

26%

20%

13.945.551

6.223.348

5.280.451

2.026.747

194.765

(479.883)

-

-

(203.199)

(469.576)

(193.012)

(428.274)

(8.865.547)

(2.679.640)

(4.999.942)

(2.527.450)

620.594

(348.193)

-

-

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

(212.000)

(143.403)

-

-

Φφξνο Μφληκσλ δηαθνξψλ
Μειινληηθή σθέιεηα/(δεκηά) αλαπξνζαξκνγήο
αθηλήησλ

(519.151)

(455.559)

233.638

39.147

302.875

(37.483)

-

-

Φφξνο Πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ

(4.530.756)

-

(351.119)

-

Αληηζηξνθή αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο

(4.307.063)

-

(4.307.063)

-

Δπίπησζε απφ αιιαγή θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ

(6.458.285)

-

(3.840.549)

-

(10.032.216)

1.609.613

(8.177.595)

(889.830)

18,7%

(5,2%)

40,3%

8,8%

ύλνιν
Δθαξκνζηένο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν 4110/2013 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 23 Ηαλνπαξίνπ 2013, ν ζπληειεζηήο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα νξίδεηαη ζην 26% γηα ηε ρξήζε 2013 θαη έπεηηα, απφ ην
20% πνπ ίζρπε σο ηελ ρξήζε 2012.
ηα ηέιε επηεκβξίνπ νινθιεξψζεθε ν εηδηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Eηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ., FULGOR A.E., ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ. θαη FITCO A.E. απφ ην Νφκηκν ειεγθηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν
82, παξ. 5 ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη, γηα ηε ρξήζε 2012 θαη εθδφζεθε Πηζηνπνηεηηθφ κε ζπκπέξαζκα ρσξίο
επηθχιαμε.
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2010 βάζεη ησλ ηζρπφλησλ δηαηάμεσλ ζα ειεγρζνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο βάζεη ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο
λφκνπ.
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Κίλεζε ηεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ
Φφξνο πνπ (ρξεψζεθε )/ πηζηψζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

(10.460.858)

(13.330.441)

(7.356.500)

(7.026.900)

(1.505)

(11.644)

-

-

(9.354.303)

2.593.859

(7.984.583)

(461.556)

(214.863)

287.368

(36.872)

131.956

(20.031.529)

(10.460.858)

(15.377.955)

(7.356.500)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:
(Πνζά ζε Δπξψ)
Γηαθνξά
απνζβέζεσλ

Γηαθνξά
πξνβιέςεσλ

Αιιαγή
θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή

Με αλαγλσξίζηκα
άπια ζηνηρεία

ΟΜΗΛΟ
Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή IAS 19
Τπόινηπν 1/1/2012
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
(Υξέσζε) / πίζησζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Τπόινηπν 31/12/2012
(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
(Υξέσζε) / πίζησζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Αλαθαηαλνκή
Τπόινηπν 31/12/2013

Αλαγλψξηζε
θνξνινγηθψλ
δεκηψλ

Λνηπά

ύλνιν

(99.804)
(28.632.672)

1.543.214

(677.114)

9.746.630

8.086.331

(9.499.651)

(19.433.262)

-

-

-

-

-

-

-

523.327

88.120

(147.533)

-

(894.784)

2.662.191

2.231.321

-

79.242

-

-

-

182.452

261.694

(28.109.345)

1.710.577

(824.647)

9.746.630

7.191.547

(6.655.008)

(16.940.246)

(6.661.180)

(47.076)

(575.445)

-

(1.143.938)

(870.527)

(9.298.167)

-

-

-

-

-

(58.549)

(58.549)

7.499.450

(685.526)

643.054

(9.746.630)

(1.284.733)

3.574.386

-

(27.271.076)

977.974

(757.038)

-

4.762.876

(4.009.698)

(26.296.962)
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
(Πνζά ζε Δπξψ)
Γηαθνξά
απνζβέζεσλ

Γηαθνξά
πξνβιέςεσλ

Με αλαγλσξίζηκα
άπια ζηνηρεία

ΟΜΗΛΟ
Τπόινηπν 1/1/2012

Μειινληηθή σθέιεηα
επί αληηινγηζζείζαο
αλαπξνζαξκνγήο
αθηλήησλ

Αιιαγή
θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή

Αλαγλψξηζε
θνξνινγηθψλ
δεκηψλ

Λνηπά

ύλνιν

4.114.075

397.611

783

-

(64.342)

1.971.059

(316.364)

6.102.821

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

(11.627)

-

-

-

-

-

(17)

(11.644)

(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο

566.923

(91.814)

-

-

-

(122.007)

9.436

362.538

-

-

-

-

-

-

25.674

25.674

4.669.372

305.797

783

-

(64.342)

1.849.051

(281.272)

6.479.388

(1.505)

-

-

-

-

-

-

(1.505)

708.059

175.414

-

-

-

(864.007)

(75.602)

(56.137)

-

-

-

-

-

-

(156.314)

(156.314)

5.375.926

481.211

783

-

(64.342)

985.045

(513.188)

6.265.433

(Υξέσζε) / πίζησζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Τπόινηπν 31/12/2012
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
(Υξέσζε) / πίζησζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Τπόινηπν 31/12/2013
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:
Γηαθνξά
απνζβέζεσλ

Γηαθνξά
πξνβιέςεσλ

Με αλαγλσξίζηκα
άπια ζηνηρεία

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπόινηπν 1/1/2012
(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
(Υξέσζε) / πίζησζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Τπόινηπν 31/12/2012
(Υξέσζε) / πίζησζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
(Υξέσζε) / πίζησζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Αλαθαηαλνκή
Τπόινηπν 31/12/2013

Μειινληηθή σθέιεηα
επί αληηινγηζζείζαο
αλαπξνζαξκνγήο
αθηλήησλ

Αιιαγή
θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή

Αλαγλψξηζε
θνξνινγηθψλ
δεκηψλ

Λνηπά

ύλνιν

(20.061.333)

1.112.453

(612.465)

9.746.630

-

6.471.663

(3.683.849)

(7.026.900)

429.773

79.245

(19.563)

-

-

(879.867)

(71.144)

(461.556)

-

-

-

-

-

-

131.956

131.956

(19.631.560)

1.191.698

(632.027)

9.746.630

-

5.591.796

(3.623.038)

(7.356.500)

(3.683.803)

120.581

1.156

-

-

(4.307.063)

(115.454)

(7.984.583)

-

-

-

-

-

-

(36.872)

(36.872)

7.463.074

(675.581)

642.347

(9.746.630)

-

(1.284.733)

3.601.523

-

(15.852.288)

636.698

11.476

-

-

-

(173.841)

(15.377.955)

O ζπκςεθηζκφο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε έγηλε γηα εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Ζ Δηαηξεία απνθάζηζε ηε
δηαγξαθή πνζνχ Δπξψ 4.307.063 πνπ είρε αλαγλσξηζηεί σο θνξνινγηθή δεκηά ην 2010 ιφγσ ηεο κε εκθάληζεο θεξδψλ.
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18. Απνζέκαηα
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΟΜΗΛΟ
2013

Δκπνξεχκαηα

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

8.395.999

10.593.773

1.950.173

1.596.226

Πξνηφληα έηνηκα

69.394.472

68.858.925

17.655.660

15.794.397

Ζκηηειή

40.200.376

38.760.972

13.463.001

17.166.878

Τπνπξντφληα & ππνιείκαηα

1.699.566

2.188.561

87.478

152.505

Παξαγσγή ζε εμέιημε

29.384.307

31.332.473

3.033.624

3.387.960

Α' & Β' χιεο-αλαιψζηκα πιηθά-αληαιιαθηηθά &
είδε ζπζθεπαζίαο
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ

61.121.862

74.215.867

18.763.952

18.798.166

1.091.382

4.522.063

-

-

211.287.963

230.472.633

54.953.888

56.896.133

(3.051.814)

(1.407.815)

(710.167)

-

208.236.149

229.064.818

54.243.721

56.896.133

ύλνιν

Μείνλ: Τπνηίκεζε απνζεκάησλ

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

Ζ αμία ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ «Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηε γξακκή «Κφζηνο Πσιεζέλησλ».

19. Δκπνξηθέο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

2012

Πειάηεο

81.700.433

98.924.329

5.799.751

10.868.393

Μείνλ: Απνκείσζε

(7.488.119)

(7.567.043)

(1.660.444)

(1.448.575)

Καζαξέο απαηηήζεηο πειαηώλ

74.212.314

91.357.286

4.139.307

9.419.817

Λνηπέο πξνθαηαβνιέο
Γξακκάηηα-επηηαγέο εηζπξαθηέεο & ζθξαγηζκέλεο
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε
Απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνπ ελδηαθέξνληνο
επηρεηξήζεηο

2013

2012

786.830

749.236

163.228

192.176

2.865.717

3.265.257

98.790

184.280

19.503.295

21.210.357

53.477.637

59.974.086

115.536

109.508

8.500

14.500

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

11.933.106

3.518.185

610.578

686.177

Λνηπνί ρξεψζηεο

21.102.156

13.416.623

7.938.752

8.394.914

(289.365)

(51.000)

(51.000)

(51.000)

57.017.275

42.218.166

62.246.484

69.395.133

0

0

0

0

431.893

431.893

431.893

431.893

1.580

1.580

1.580

1.580

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

1.415.196

1.551.361

378.326

408.713

ύλνιν

1.848.669

1.984.834

811.799

842.186

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
ύλνιν
Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ
επηρ/ζεσλ
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθψλ
επηρ/ζεσλ

ύλνιν απαηηήζεσλ

0

0

0

0

133.078.258

135.560.286

67.197.591

79.657.136
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Ζ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο ζρεκαηίδεηαη ζηα ππφινηπα πειαηψλ ηα νπνία ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζεσξεί
επηζθαιή σο πξνο ηελ είζπξαμε ηνπο κείνλ ηελ αλακελφκελε απνδεκίσζε απφ ηηο αζθαιηζηηθέο.
Σε ρξήζε 2013 δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ γηα πειάηεο Δπξψ 211.868 ζηελ Δηαηξεία ελψ
γηα ηνλ Όκηιν νη πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε Δπξψ 695.228. Σε ρξήζε 2012 ηα πνζά αλήιζαλ ζε Δπξψ 355.731 γηα ηελ
Δηαηξεία θαη Δπξψ 1.064.600 γηα ηνλ Όκηιν.
Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπνί ρξεψζηεο» πεξηιακβάλεη θπξίσο αγνξέο απνζεκάησλ ππφ παξαιαβή απφ νξηζκέλεο
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.

20. Παξάγσγα
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο (forwards)

15.811

573.570

14.976

416.570

πκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (future contracts)

760.810

1.238.340

65.465

637.807

ύλνιν

776.621

1.811.910

80.441

1.054.377

-

-

-

-

-

185.064

-

166.559

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ (interst rate swaps)
πκβάζεηο αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο (foreign exchange
swaps)
Πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο (forwards)

-

2.250

-

-

210.096

714.108

112.573

709.658

πκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (future contracts)

277.504

207.806

99.491

70.580

ύλνιν

487.600

1.109.228

212.064

946.797

Πνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειεζκάηα σο έζνδν ή
(έμνδν)

691.667

4.357.607

(800.501)

1.992.256

-

-

-

-

-

12.500.000

-

11.250.000

Λεπηνκέξεηεο ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο επηηνθίσλ (interest rate swaps)
Ολνκαζηηθή αμία

Γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο εθθαζαξηζκέλεο πξάμεηο δηαρείξηζεο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ θαηά ηε
ρξήζε 2013 θαη 2012 πεξηιακβάλνληαη γηα κελ ηα απνηειέζκαηα παξαγψγσλ επί κεηάιισλ θαη παξαγψγσλ
ζπλαιιάγκαηνο ζηηο Πσιήζεηο θαη ζην Κφζηνο Πσιεζέλησλ ελψ γηα ηα απνηειέζκαηα παξαγψγσλ αληαιιαγήο
επηηνθίσλ θαη πξνζεζκηαθψλ ζπκβάζεσλ ζπλαιιάγκαηνο ζηα Λνηπά Έζνδα-Έμνδα.
ΟΜΗΛΟ
2013
Κέξδε απφ πξάμεηο ζε ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο
(future contracts)
Εεκηέο απφ πξάμεηο ζε ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο
(future contracts)
Κέξδε απφ πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο (forwards)
Εεκίεο απφ πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο (forwards)
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2012

2013

2012

4.948.461

7.495.444

1.612.104

2.704.484

(3.993.967)

(3.501.193)

(1.777.261)

(1.572.888)

1.109.273

3.107.725

344.977

2.140.475

(1.372.100)

(2.744.369)

(980.321)

(1.279.816)

691.667

4.357.607

(800.501)

1.992.256
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21. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Απηώλ
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

95.112

88.079

9.251

7.483

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

49.021.901

27.763.078

3.043.447

5.917.051

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

8.231

8.231

-

49.125.244

27.859.388

3.052.697

ύλνιν

5.924.534

Οη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηνθίδνληαη κε κεηαβιεηά επηηφθηα βάζεη ησλ ηζρπφλησλ επηηνθίσλ ηεο δηαηξαπεδηθήο
αγνξάο.
ηε ζεκείσζε 30.γ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ησλ
δηαζεζίκσλ αλά μέλν λφκηζκα.

22. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
(α) Μεηνρηθό θεθάιαην θαη Γηαθνξά ππέξ ην άξηην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξψ 38.486.258 (2012: Δπξψ 38.486.258) δηαηξνχκελν ζε
101.279.627 (2012: 101.279.627) θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,38 έθαζηε πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Ζ δηαθνξά ππέξ ην άξηην Δπξψ 67.138.064 ζεσξείηαη ζπκπιήξσκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πξνέθπςε απφ
ηελ έθδνζε κεηνρψλ έλαληη κεηξεηψλ ζε αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο.
(β) Απνζεκαηηθά
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

9.153.382

9.153.183

8.556.630

Απνζεκαηηθά απνηίκεζεο παξαγψγσλ

1.406.248

1.652.034

(86.237)

8.556.630
66.924

Δηδηθά απνζεκαηηθά

5.307.326

5.307.326

4.009.668

4.009.668

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά

64.538.126

64.433.227

60.371.440

60.371.440

Λνηπά απνζεκαηηθά

(3.849.539)

(3.849.539)

(3.874.856)

(3.874.856)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο
ύλνιν

(6.851.131)

(6.481.900)

-

-

69.704.412

70.214.331

68.976.644

69.129.805

Σαθηηθό απνζεκαηηθό
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο, λα
ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
ηνπο θεθαιαίνπ. Ζ δηαλνκή ηνπ Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ απαγνξεχεηαη. ηελ παξνχζα ρξήζε δελ ζα ζρεκαηηζηεί
ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ιφγσ εκθάληζεο δεκηψλ.
Αθνξνιόγεηα θαη εηδηθά απνζεκαηηθά
Σα Αθνξνιφγεηα θαη Δηδηθά Απνζεκαηηθά αθνξνχλ κε δηαλεκεζέληα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο
θνξνινγίαο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ επαξθή θέξδε γηα
ην ζρεκαηηζκφ ηνπο). Σα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη ηα απνζεκαηηθά
θνξνινγεζέληα θαη‟ εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο θαη έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Πέξαλ
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ησλ ηπρφλ πξνπιεξσζέλησλ θφξσλ ηα απνζεκαηηθά απηά ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο
ηνπο. Γηα ηα αλσηέξσ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί αλαβαιιφκελνη θφξνη ζε πεξίπησζε
δηαλνκήο ηνπο.
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ είρε πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο
χςνπο Δπξψ 8,2 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ, ππαγφκελεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 2601/1998. Βάζεη απηνχ, ε
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ έρεη ην δηθαίσκα λα ζρεκαηίζεη απφ ηα ινγηζηηθά θέξδε ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ
αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ίζν κε ην 70% ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ. Σν δηθαίσκα απηφ εθπλέεη κεηαμχ ησλ
ρξήζεσλ 2013 θαη 2014. Δπίζεο ε εηαηξεία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, είρε πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο χςνπο
Δπξψ 1,8 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ, ππαγφκελεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 3299/2004. Βάζεη απηνχ ηνπ λφκνπ, ε
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ δηθαηνχηαη λα ζρεκαηίζεη απφ ηα ινγηζηηθά θέξδε ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνιφγεην
απνζεκαηηθφ ίζν κε ην 100% ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ. Σν δηθαίσκα απηφ εθπλέεη ηελ ρξήζε ηνπ 2018.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 άξζξν 70 ηνπ Ν.4172/2013, ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2238/1994 κπνξνχλ λα ζπκςεθίζνπλ θνξνινγηθέο δεκηέο κε ζπληειεζηή 26% ή λα
δηαλεκεζνχλ θαηαβάιινληαο θφξν 19%. Ο Όκηινο επέιεμε λα ζπκςεθίζεη ηηο ζπζζσξεπκέλεο θνξνινγηθέο δεκίεο
κε ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ θαηέρεη.
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο αθνξνχλ ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα, ζην λφκηζκα ηεο Μεηξηθήο
Δηαηξείαο πνπ είλαη ζε Δπξψ.

23. Κέξδε αλά κεηνρή
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ θαη ζε αξηζκφ κεηνρψλ)
Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο
ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ
Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

(57.979.469)

(26.022.546)

(28.487.024)

(11.023.564)

101.279.627

101.279.627

101.279.627

101.279.627

(0,5725)

(0,2569)

(0,2813)

(0,1088)

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, εμαηξψληαο ην κέζν φξν θνηλψλ κεηνρψλ πνπ
έρνπλ απνθηεζεί απφ ηνλ Όκηιν θαη δηαθξαηνχληαη σο ίδηεο κεηνρέο.
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24. Γάλεηα θαη Τπνρξεώζεηο από Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο

105.615.799

6.041.852

-

-

-

166.641

-

-

Οκνινγηαθά δάλεηα

299.014.996

151.338.913

178.929.499

91.889.173

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ

404.630.796

157.547.406

178.929.499

91.889.173

-

-

-

-

167.389.305

358.151.521

76.091.219

136.895.064

166.641

321.975

-

-

167.555.946

358.473.496

76.091.219

136.895.064

0,00

0,00

0,00

0,00

572.186.741

516.020.902

255.020.719

228.784.237

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ

ύλνιν δαλείσλ

#

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη νη εμήο:
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

2012

Απφ 1 κέρξη 2 έηε

3.985.261

Απφ 2 κέρξη 5 έηε
Πάλσ απφ 5 έηε

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2013

2012

123.718.357

-

88.555.832

371.331.268

6.117.794

178.929.499

3.333.341

29.314.267

27.544.615

-

-

404.630.796

157.380.765

178.929.499

91.889.173

Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Μέρξη 1 έηνο

2013
166.641

321.975

-

166.641

166.641

488.616

Απφ 1 έσο 5 έηε
ύλνιν

2012

Σελ 30/12/2013 ν Όκηινο αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 3 ηνπ Ν.3556/2007, ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε
κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ κε ηελ ππνγξαθή θνηλνπξαθηηθψλ εκπξαγκάησο
εμαζθαιηζκέλσλ θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, χςνπο Δπξψ 270.124.000 κε ζπλδηνξγαλσηέο ηελ ΔΘΝΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., ηελ ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ, ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK
ERGASIAS A.E. θαη ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. σο αθνινχζσο:




ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. : 180.550.000
FITCO A.E. : 13.035.000
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ.: 76.539.000

Σα ζπγθεθξηκέλα δάλεηα είλαη δηάξθεηαο 5 εηψλ, κε δπλαηφηεηα δηεηνχο παξάηαζεο θαη εθδφζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ
Ν. 3156/2003 θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ. Οη
αλσηέξσ εηαηξείεο ζα πξέπεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ λα ηεξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Ζ πξψηε
εμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ ζα γίλεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 γηα ηηο εηζεγκέλεο θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
γηα ηε κε εηζεγκέλε.
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Ζ ζπγαηξηθή SOFIA MED SA εμαζθάιηζε κέζα ζην 2013 απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη
Αλάπηπμεο πεληαεηέο δάλεην, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαηά δχν έηε, χςνπο Δπξψ 40 εθαη. ελψ κεηέηξεςε κέξνο
ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο ζε καθξνπξφζεζκν θνηλνπξαθηηθφ δάλεην πεληαεηίαο χςνπο Δπξψ 60 εθαη.
Γηα ηε ιήςε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπζηαζεί ππνζήθεο ζε αθίλεηα ζπλνιηθήο
αμίαο Δπξψ 379 θαη 217 εθαηνκκχξηα αληίζηνηρα.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο θαζψο ηα δάλεηα θέξνπλ θπξίσο
θπκαηλφκελα επηηφθηα. Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ δάλεηα ζε Δπξψ.
Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ (βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα) θαηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ:
ΟΜΗΛΟ

Μέζν επηηφθην δαλεηζκνχ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

5,53%

5,71%

5,33%

5,45%

ε ηξαπεδηθά δάλεηα ηφζν ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία αλαιήθζεθαλ εμ νινθιήξνπ απφ Σξάπεδεο
(Οκίινπ: Δπξψ 397,5 εθ. καθξνπξφζεζκεο θαη Δπξψ 31,9 εθ. βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο θαη Δηαηξείαο: Δπξψ
178,9 εθ. καθξνπξφζεζκεο θαη Δπξψ 27,5 εθ. βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο) πεξηιακβάλνληαη ξήηξεο αιιαγήο
ειέγρνπ πνπ παξέρνπλ ζηνπο δαλεηζηέο ην δηθαίσκα πξφσξεο θαηαγγειίαο ηνπο.
Γελ ππήξμε γεγνλφο κέζα ζηε ρξήζε πνπ λα νδήγεζε ζε αζέηεζε ησλ φξσλ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ.

25. Τπνρξεώζεηο Παξνρώλ Πξνζσπηθνύ Λόγσ Δμόδνπ από ηελ Τπεξεζία
Ο Όκηινο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν.
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε απφιπζεο
ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο
απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη
αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη κε
ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο. Ο Όκηινο ζεσξεί φηη απηφ είλαη
πξφγξακκα θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ρξεψλεη ηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε
αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο
ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηεο ηεο ππνρξέσζεο. Ζ εκθαληδφκελε ππνρξέσζε
παξνρψλ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αλαιχεηαη σο
αθνινχζσο:
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ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

Μεηαβνιέο ζηε θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ
Ηζνινγηζκό
Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο

5.383.255

5.240.575

1.860.563

1.795.794

(1.377.889)

(2.054.789)

(454.696)

(883.413)

1.292.459

1.313.038

389.823

687.645

(1.079.743)

884.430

(341.099)

260.537

4.218.081

5.383.255

1.454.591

1.860.563

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ
χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ
χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηε θαηάζηαζε
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο

2012

2013

2012

-

-

-

-

Αλάιπζε δαπαλώλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απνζρφιεζεο

274.442

363.395

81.015

119.652

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε

137.313

224.513

49.575

79.555

Κφζηνο επηπιένλ παξνρψλ

880.704

725.130

259.233

488.438

1.292.459

1.313.038

389.823

687.645

Αλάιπζε δαπαλώλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηε θαηάζηαζε
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο
Αλαινγηζηηθή δεκηά /(θέξδνο) -νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο

(479.476)

1.064.352

(163.836)

368.369

Αλαινγηζηηθή δεκηά /(θέξδνο) -εκπεηξία πεξηφδνπ

(600.267)

(179.922)

(177.263)

(107.832)

(1.079.743)

884.430

(341.099)

260.537

ύλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ

ύλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηε θαηάζηαζε
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο

Οη παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο είλαη νη εμήο:
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

3,2%

2,7%

3,2%

2,7%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

1,8%

2,0%

1,8%

2,0%

26. Πιεξσκέο βάζεη κεηνρώλ
Ζ Δηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ζε νξηζκέλα δηεπζπληηθά ζηειέρε
ηεο. πγθεθξηκέλα ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 20 Ηνπλίνπ 2002 απνθάζηζε ηελ ρνξήγεζε Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο
γηα ηελ απφθηεζε κέρξη 1.225.000 κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 1,21% ηνπ πθηζηάκελνπ αξηζκνχ
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Σα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο θαηνρπξψλνληαη ζηαδηαθά απφ ην έηνο 2002 κέρξη ην έηνο
2011 (10%) θάζε ρξφλν. Ζ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο νξίζηεθε σο ε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο
Δηαηξείαο ζην Υ.Α. θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν Ηνπλίνπ 2002, ήηνη Δπξψ 3,45. Σα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο
κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηειεπηαίαο εξγάζηκεο κέξαο ηνπ Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο, κεηαμχ
2006 θαη 2013, νπφηε θαη ιήγεη ε πξνζεζκία άζθεζήο ηνπο. Βάζεη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 θαη
δεδνκέλνπ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο παξαρσξήζεθαλ πξηλ ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2002 ε Δηαηξεία
δελ εθάξκνζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνηχπνπ κε εμαίξεζε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2.
Απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 είραλ αζθεζεί 283.300.
Ζ ζπγαηξηθή ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. έρεη ζεζπίζεη αληίζηνηρα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο κέρξη πνζνζηνχ 1,97
% ηνπ αξηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζέζπηζεο (530.600
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δηθαηψκαηα), πξνζαξκνζκέλν ζε κειινληηθέο κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην
κεηνρηθφ θεθάιαην, κε ηνπο παξαθάησ θχξηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α) Γηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο: Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία ή ζε ζπλδεκέλεο κε ηελ εηαηξεία επηρεηξήζεηο.
β) Σηκή εμάζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο: Χο ηηκή εμάζθεζεο, νξίζζεθε ε ηηκή θιεηζίκαηνο ζην
Υ.Α. θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Ηνπλίνπ 2002, δειαδή Δπξψ 2,97 αλά δηθαίσκα.
γ) Δμάζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο: Σα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο θαηνρπξψλνληαη ζηαδηαθά θαηά
10% εηεζίσο αξρήο γελνκέλεο ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2002 κέρξη θαη ηελ πξψηε
εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2011. Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ γίλεηαη απφ
ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2006 κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ
2013. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή απηή εκεξνκελία, ηα κε αζθεζέληα δηθαηψκαηα θαηαξγνχληαη.
Απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 είραλ αζθεζεί 318.360.
Σα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα γηα ηελ ΥΑΛΚΟΡ θαη ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ έιεμαλ ην 2013.

27. Δπηρνξεγήζεηο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Τπόινηπν αξρήο ρξήζεσο

5.950.461

4.243.993

1.702.632

1.925.184

Νέεο επηρνξεγήζεηο

2.100.000

3.495.249

-

-

330.868

(652.500)

-

-

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ

(441.990)

(1.136.281)

(111.102)

(222.552)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεσο

7.939.339

5.950.461

1.591.529

1.702.632

Μεηαθνξά επηρνξήγεζεο ζε απαηηήζεηο

Ζ απφζβεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε απνζβέζεηο παγίσλ θαηαρσξείηαη ζηε γξακκή «Λνηπά έζνδα»
ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ.
Οη επηρνξεγήζεηο έρνπλ δνζεί γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.

28. Πξνβιέςεηο
Μέρξη θαη ηε ρξήζε 2013 ν Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ Δπξψ
239.984.
Δπίζεο, ππάξρεη ππφινηπν ινηπψλ πξνβιέςεσλ πνπ αθνξά πξνβιέςεηο γεληθψλ δαπαλψλ: Όκηινο Δπξψ 282.103 θαη
Δηαηξεία Δπξψ 90.000.
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29. Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεώζεηο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Πξνκεζεπηέο

47.810.906

35.985.589

9.588.191

7.095.408

Γξακκάηηα πιεξσηέα

40.971.501

23.354.183

13.269.619

10.860.358

1.200

4.501

-

-

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ

3.279.433

3.708.653

1.328.241

1.125.985

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

2.684.954

3.857.712

748.802

792.327

13.320.778

9.824.365

2.796.876

3.404.486

8.283

17.748

3.813

8.928

Δπηηαγέο πιεξσηέεο

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεκέλα κέξε
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
Αλαινγία ηξίησλ ζηα κεξίζκαηα πιεξσηέα

-

18.659

-

-

3.620.958

7.742.210

254.552

4.432.982

11.676

8.276

-

-

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

4.355.186

4.092.368

2.656.995

1.742.871

Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
παζεηηθνχ

1.800.348

1.543.725

127.105

128.502

117.865.224

90.157.991

30.774.194

29.591.845

Πηζησηέο δηάθνξνη
Δζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

ύλνιν

Απφ ην θνλδχιη ησλ «γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ», πνζφ Δπξψ 10.681.508 είλαη πιεξσηέν κεηά ηε ιήμε ηεο επφκελεο
ρξήζεο.

30. Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεηξηθφ Όκηιν έρεη ζέζεη δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο
κέηξεζεο γηα ηνπο εμήο θηλδχλνπο:


Πηζησηηθφο θίλδπλνο



Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο



πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο



Κίλδπλνο επηηνθίσλ

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηνπ θάζε θηλδχλνπ.
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε. Σα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο
πιεξσκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ νη πειάηεο, επεξεάδνπλ
ιηγφηεξν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο δελ παξαηεξείηαη γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Καλέλαο
πειάηεο δελ μεπεξλά ην 10% ησλ πσιήζεσλ θαη επνκέλσο ν εκπνξηθφο θίλδπλνο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν
αξηζκφ πειαηψλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε
αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Ο έιεγρνο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ πεγψλ. Πηζησηηθά
φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη
αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ απαηηεζεί, νη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά
θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα αζθαιηζηηθά φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη
ελ ζπλερεία δηελεξγείηαη αζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ νξίσλ απηψλ.
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Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα
πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ πξνεγνχκελα
πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο
πειάηεο ρνλδξηθήο ηνπ Οκίινπ. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή
θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα πξνεηζπξάηηνληαη θαη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ, ν Όκηινο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ δεηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο (π.ρ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο).
Ο Όκηινο θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο
πειάηεο, ηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο
απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
αιιά δελ έρνπλ αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν Όκηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη
λα δηαζθαιίδεη, κέζσ δηαθξάηεζεο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο
ηξάπεδεο, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ
απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεη ε θήκε
ηνπ Οκίινπ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν Όκηινο δηέζεηε πνζφ Δπξψ 49,1 εθαη. ζε ξεπζηά
δηαζέζηκα θαη ηηο απαξαίηεηεο εγθεθξηκέλεο αιιά κε ρξεζηκνπνηεκέλεο δαλεηαθέο γξακκέο, ψζηε λα κπνξεί εχθνια
λα εμππεξεηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ν Όκηινο δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά
ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη
φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή
επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηηο πσιήζεηο θαη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ζηα
δάλεηα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε λφκηζκα άιιν απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν είλαη
θπξίσο ην Δπξψ. Σα λνκίζκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο νη ζπλαιιαγέο είλαη θπξίσο ην Δπξψ, ην
δνιάξην ΖΠΑ, ε ζηεξιίλα θαη άιια λνκίζκαηα ηεο Ν.Α. Δπξψπεο.
Γηαρξνληθά ν Όκηινο αληηζηαζκίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθηηκψκελεο έθζεζεο ηνπ ζε μέλα λνκίζκαηα ζε
ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο θαη αγνξέο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Ο
Όκηινο θπξίσο ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηα νπνία ιήγνπλ θαηά θχξην ιφγν
ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην, ηα ζπκβφιαηα απηά
αλαλεψλνληαη θαηά ηε ιήμε ηνπο. Καηά πεξίπησζε ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα θαιχπηεηαη θαη κε ηελ
ιήςε δαλείσλ ζηα αληίζηνηρα λνκίζκαηα.
Οη ηφθνη ησλ δαλείσλ είλαη ζε λφκηζκα πνπ δε δηαθέξεη απφ απηφ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ην Δπξψ.
Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε άιιεο ζπγαηξηθέο δελ αληηζηαζκίδνληαη, δηφηη απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ζέζεηο
ζεσξνχληαη φηη είλαη καθξνρξφληαο θχζεο.
Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ο Όκηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο.
Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ν Όκηινο ζα επηβαξχλεηαη κε
επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.
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Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ κεηξηάδεηαη θαζψο κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ είλαη κε ζηαζεξά επηηφθηα, είηε άκεζα
είηε κε ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (Swaps επηηνθίσλ).
Οη ζηφρνη, νη πνιηηηθέο, νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη νη κέζνδνη επηκέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ δελ έρνπλ
αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα
δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηνλ Όκηιν θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή
αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ,
ηελ νπνία νξίδεη ν Όκηινο σο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, εμαηξψληαο ηα
δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επίζεο παξαθνινπζεί ην επίπεδν ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο
κεηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ ζα ήηαλ
εθηθηέο κε πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα παξείρε κηα ηζρπξή
θαη πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε.
Ο Όκηινο δελ δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ.
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.

(α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ελέρνπλ ην κεγαιχηεξν πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη σο εμήο:
Αμίεο Ηζνινγηζκνύ
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Λνηπέο επελδχζεηο

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

4.115.478

4.652.804

3.615.618

4.197.544

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

93.831.145

112.677.151

57.625.444

69.408.403

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ

49.125.244

27.859.388

3.052.697

5.924.534

776.621

1.811.910

80.441

1.054.377

147.848.487

147.001.254

64.374.200

80.584.858

0

0

0

0

Παξάγσγα
ύλνιν

Ο ινγαξηαζκφο «Δκπνξηθέο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη απφ ζπλδεδεκέλεο
εηαηξείεο.
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο:

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

2012

2013

2012

Δλήκεξα

82.185.999

98.630.013

57.090.708

68.398.130

Καζπζηεξεκέλα κέρξη 6 κήλεο

7.978.132

10.210.958

73.768

43.607

Πάλσ απφ 6 κήλεο

3.667.014

3.836.181

460.968

966.666

93.831.145

112.677.151

57.625.444

69.408.403

0

0

0

0

ύλνιν
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Ζ θίλεζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο γηα πειάηεο έρεη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ
Εεκία ηεο ρξήζεο
Γηαγξαθή

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

7.567.043

6.978.448

1.448.575

695.228

1.064.600

211.868

1.172.845
355.731

(765.855)

(458.769)

-

(80.000)

Δμαγνξά εηαηξείαο

-

-

-

-

Αληηινγηζκφο

-

(2.104)

-

-

πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά

(8.297)

(15.131)

-

-

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ

7.488.119

7.567.043

1.660.444

1.448.575

Ο Όκηινο αζθαιίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ψζηε λα είλαη εμαζθαιηζκέλεο ζε πεξίπησζε
αδπλακίαο είζπξαμεο ηνπο.

(β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
ΟΜΗΛΟ
31 Γεθέκβξηνο 2013
(Πνζά ζε Δπξψ)
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Αμία
Ηζνινγηζκνύ

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

Πάλσ από 5
έηε

2 κε 5 έηε

ύλνιν

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο

164.510.833

58.895.034

2.356.260

103.259.539

-

164.510.833

Οκνινγηαθά Γάλεηα

330.879.083

31.840.636

1.446.613

268.277.567

29.314.267

330.879.083

Σξαπεδηθνί Αλνηθηνί Λνγαξηαζκνί
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Παξάγσγα (Αλάιπζε θαηά θαηεγνξία)
Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε USD)
Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε GBP)
Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε CHF)
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Υαιθνχ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Φεπδαξγχξνπ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Μνιχβδνπ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Αινπκηλίνπ

76.630.185

76.630.185

-

-

-

76.630.185

117.865.224

107.264.362

1.514.409

4.543.226

4.543.226

117.865.224

689.885.324

274.630.217

5.317.282

376.080.332

33.857.493

689.885.325

Αμία

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

Πάλσ από 5
έηε

2 κε 5 έηε

ύλνιν

6.254.225

6.254.225

-

-

-

6.254.225

7.158.125

7.158.125

-

-

-

7.158.125

(10.457)

(10.457)

-

-

-

(10.457)

(11.357.538)

(11.357.538)

-

-

-

(11.357.538)

(1.955.982)

(1.955.982)

-

-

-

(1.955.982)

320.597

320.597

-

-

-

320.597

3.752.346

3.752.346

-

-

-

3.752.346
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31 Γεθέκβξηνο 2013
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Οκνινγηαθά Γάλεηα
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Αμία
Ηζνινγηζκνύ

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

Πάλσ από 5
έηε

2 κε 5 έηε

ύλνιν

48.568.719

48.568.719

-

-

-

48.568.719

206.451.999

27.522.500

-

178.929.499

-

206.451.999

30.774.194

30.774.194

-

-

-

30.774.194

285.794.912

106.865.413

-

178.929.499

-

285.794.912

Αμία

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

Πάλσ από 5
έηε

2 κε 5 έηε

ύλνιν

Παξάγσγα (Αλάιπζε θαηά θαηεγνξία)
Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε USD)
Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε GBP)

12.908.151

12.908.151

-

-

-

12.908.151

(609.941)

(609.941)

-

-

-

(609.941)

Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Υαιθνχ

(1.344.069)

(1.344.069)

-

-

-

(1.344.069)

(37.103)

(37.103)

-

-

-

(37.103)

Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Φεπδαξγχξνπ

ΟΜΗΛΟ
31 Γεθέκβξηνο 2012
(Πνζά ζε Δπξψ)
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Αμία
Ηζνινγηζκνύ

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

2 κε 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

ύλνιν

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο

175.112.475

169.070.623

5.260.463

781.389

-

175.112.475

Οκνινγηαθά Γάλεηα

267.955.285

116.616.372

118.457.894

5.336.405

27.544.615

267.955.285

Σξαπεδηθνί Αλνηθηνί Λνγαξηαζκνί

72.464.526

72.464.526

-

-

-

72.464.526

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

90.157.991

90.157.991

-

-

-

90.157.991

605.690.277

448.309.512

123.718.357

6.117.794

27.544.615

605.690.277

Παξάγσγα (Αλάιπζε θαηά θαηεγνξία)

Αμία

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

2 κε 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

ύλνιν

Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο
επηηνθίσλ (interest rate swaps)

12.500.000

11.250.000

1.250.000

-

-

12.500.000

Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε USD)

19.303.416

19.303.416

-

-

-

19.303.416

11.613.915

11.613.915

-

-

-

11.613.915

(65.535)

(65.535)

21.842.502

21.842.502

-

-

-

21.842.502

(1.383.745)

(1.383.745)

-

-

-

(1.383.745)

468.064

468.064

-

-

-

468.064

(1.277.357)

(1.277.357)

-

-

-

(1.277.357)

Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε GBP)
Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε RON)
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Υαιθνχ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ
Φεπδαξγχξνπ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Μνιχβδνπ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Αινπκηλίνπ

(65.535)
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ΔΣΑΗΡΗΑ
31 Γεθέκβξηνο 2012
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο καθξνπξφζεζκνο
Οκνινγηαθά Γάλεηα
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Παξάγσγα (Αλάιπζε θαηά θαηεγνξία)

Αμία
Ηζνινγηζκνύ

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

2 κε 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

ύλνιν

67.061.866

67.061.866

-

-

-

67.061.866

161.722.371

69.833.199

88.555.832

3.333.341

-

161.722.371

29.591.845

29.591.845

-

-

-

29.591.845

258.376.082

166.486.910

88.555.832

3.333.341

-

258.376.082

Αμία

Δσο 1 έηνο

1 κε 2 έηε

2 κε 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

ύλνιν

Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο
επηηνθίσλ (interest rate swaps)

11.250.000

11.250.000

-

-

-

11.250.000

Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε USD)

17.359.242

17.359.242

-

-

-

17.359.242

Ολνκαζηηθή αμία ζπκβάζεσλ
ζπλαιιάγκαηνο - Forwards (ζε GBP)

(36.326)

(36.326)

-

-

-

(36.326)

5.788.887

5.788.887

-

-

-

5.788.887

(351.846)

(351.846)

-

-

-

(351.846)

Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ Υαιθνχ
Ολνκαζηηθή αμία Παξαγψγσλ
Φεπδαξγχξνπ
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(γ) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Πειάηεο θαη απαηηήζεηο
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη ινηπνί πηζησηέο
Γηαζέζηκα

Παξάγσγα γηα αληηζηαζκ. Κηλδχλνπ (Ολνκαζη. αμία)
ύλνιν Κηλδύλνπ

2013
ΔΤΡΩ

ΓΟΛ.ΖΠΑ

ΣΔΡΛΗΝΑ

ΛΔΒΑ

ΓΖΝΑΡΗΟ

Δκπνξηθνί θαη ινηπνί πηζησηέο
Γηαζέζηκα

Παξάγσγα γηα αληηζηαζκ. Κηλδχλνπ (Ολνκαζη. αμία)
ύλνιν Κηλδύλνπ

ΤΝΟΛΟ

22.635.112

628.607

69.915

7.621.131

-

262.071

131.229.590

(555.556.828)

(2.297.199)

(12.199.337)

-

-

(1.870.447)

-

(96.290)

(572.020.101)

(85.276.634)

(1.884.483)

(18.760.503)

(3.167.962)

(753.083)

(7.700.099)

1.680

(324.139)

(117.865.224)

46.255.176

207.248

1.805.124

132.971

3.551

695.928

-

25.246

49.125.244

(499.581.582)

1.041.617

(6.519.604)

-2.406.385

(679.618)

(1.253.488)

1.680

(133.113)

(509.530.491)

133.256

6.254.225

7.158.125

-

-

-

-

(10.457)

13.535.148

(499.448.326)

7.295.842

638.521

(2.406.385)

(679.618)

(1.253.488)

1.680

(143.570)

(495.995.343)

0

0

0

0

0

0

0

0

2013
ΔΤΡΩ

Γαλεηζκφο

ΛΟΗΠΑ

5.016.051

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Πειάηεο θαη απαηηήζεηο

ΓΗΔΝ ΗΑΠΩΝΗΑ

RON

94.996.704

ΓΟΛ.ΖΠΑ

ΣΔΡΛΗΝΑ

ΛΔΒΑ

ΓΖΝΑΡΗΟ

ΓΗΔΝ ΗΑΠΩΝΗΑ

RON

ΛΟΗΠΑ

ΤΝΟΛΟ

61.502.113

511.616

4.373.376

-

-

-

-

(1.314)

66.385.792

(251.891.446)

(2.056.524)

(1.072.749)

-

-

-

-

-

(255.020.719)

(30.012.192)

(690.407)

(74.859)

-

-

-

1.680

1.584

(30.774.194)

3.050.151

2.271

275

-

-

-

-

-

3.052.697

(217.351.374)

(2.233.044)

3.226.044

-

-

-

1.680

270

(216.356.424)

-

12.908.151

(609.941)

-

-

-

-

-

12.298.210

(217.351.374)

10.675.107

2.616.103

-

-

-

1.680

270

(204.058.214)
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ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Πειάηεο θαη απαηηήζεηο
Γαλεηζκφο
Δκπνξηθνί θαη ινηπνί πηζησηέο
Γηαζέζηκα

Παξάγσγα γηα αληηζηαζκ. Κηλδχλνπ (Ολνκαζη. αμία)
ύλνιν Κηλδύλνπ

2012
ΔΤΡΩ

ΓΟΛ.ΖΠΑ

ΣΔΡΛΗΝΑ

ΛΔΒΑ

ΓΖΝΑΡΗΟ

Δκπνξηθνί θαη ινηπνί πηζησηέο
Γηαζέζηκα

Παξάγσγα γηα αληηζηαζκ. Κηλδχλνπ (Ολνκαζη. αμία)
ύλνιν Κηλδύλνπ

ΤΝΟΛΟ

5.754.183

24.188.943

3.620.732

55.364

6.138.362

-

369.603

133.575.452

(492.893.713)

(10.069.145)

(10.531.428)

-

-

(2.037.999)

-

-

(515.532.286)

(55.386.672)

(1.530.463)

(19.451.093)

(2.562.036)

(261.298)

(10.593.380)

(4.235)

(368.813)

(90.157.991)

24.755.120

137.015

2.581.888

131.907

4.323

159.357

-

89.779

27.859.388

(430.077.001)

(5.708.410)

(3.211.690)

1.190.602

(201.612)

(6.333.661)

(4.235)

90.570

(444.255.437)

426.661

19.303.416

11.613.915

-

-

(65.535)

-

-

31.278.457

(429.650.340)

13.595.006

8.402.225

1.190.602

(201.612)

(6.399.195)

(4.235)

25.036

(412.976.980)

2012
ΔΤΡΩ

Γαλεηζκφο

ΛΟΗΠΑ

93.448.265

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Πειάηεο θαη απαηηήζεηο

ΓΗΔΝ ΗΑΠΩΝΗΑ

RON

ΓΟΛ.ΖΠΑ

ΣΔΡΛΗΝΑ

ΛΔΒΑ

ΓΖΝΑΡΗΟ

ΓΗΔΝ ΗΑΠΩΝΗΑ

RON

ΛΟΗΠΑ

ΤΝΟΛΟ

71.948.471

2.080.426

4.787.366

-

-

-

-

-1.314

78.814.950

(222.410.185)

(4.573.465)

(1.800.587)

-

-

-

-

-

(228.784.237)

(28.736.448)

(749.093)

(102.069)

-

-

-

(4.235)

-

(29.591.845)

4.330.079

751

1.593.704

-

-

-

-

-

5.924.534

(174.868.083)

(3.241.382)

4.478.415

-

-

-

(4.235)

(1.314)

(173.636.599)

-

17.359.242

(36.326)

-

-

-

-

17.322.916

(174.868.083)

14.117.860

4.442.088

-

-

-

(1.314)

(156.313.684)

(4.235)
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Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ εθαξκφζζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
Μέζε ηζνηηκία
1.1 - 31.12.2013

Ηζνηηκία θαηά ηελ

1.1 - 31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Γνι.ΖΠΑ

1,3283

1,2848

1,3791

1,3194

ηεξιίλα Αγγιίαο

0,8493

0,8109

0,8337

0,8161

Λέβα Βνπιγαξίαο

-

-

1,9558

1,9558

Λένπ Ρνπκαλίαο

4,4168

4,4450

4,4710

4,4445

Γηελ Ηαπσλίαο

129,64

102,49

144,72

113,61

Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Μηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ Δπξψ (κείσζε θαηά 10%) έλαληη ησλ ππνινίπσλ λνκηζκάησλ πνπ ζπλαιιάζζεηαη ν
Όκηινο ζα είρε αληίζηνηρα επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσλ θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ

Απνηειέζκαηα

Ίδηα θεθάιαηα

2013
339.303

2012
(634.268)

2013
694.914

2012
2.144.824

ηεξιίλα Αγγιίαο

1.334.314

2.387.307

(1.263.367)

(1.453.727)

Λέβα Βνπιγαξίαο

-

-

(267.376)

132.289

Λένπ Ρνπκαλίαο

-

-

(139.276)

(703.740)

187

(471)

-

-

(15.952)

2.782

-

-

0

0

Γνι.ΖΠΑ

Γηελ Ηαπσλίαο
Λνηπά

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

#DIV/0!

Απνηειέζκαηα
2013

0

Ίδηα θεθάιαηα
2012

2013

2012

Γνι.ΖΠΑ

(24.548)

(360.154)

1.210.671

1.928.805

ηεξιίλα Αγγιίαο

290.678

493.565

-

-

187

(471)

-

-

30

(146)

-

-

Γηελ Ηαπσλίαο
Λνηπά

Αληίζηξνθε επίπησζε ζα ππήξρε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα αλ ππήξρε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Δπξψ
έλαληη ησλ άιισλ λνκηζκάησλ.

(δ) Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

ηαζεξνύ επηηνθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ

-

1.250.000

-

-

-

1.250.000

-

-

572.020.101

514.282.286

255.020.719

228.784.237

572.020.101

514.282.286

255.020.719

228.784.237

0

0

0

0

Μεηαβιεηνύ επηηνθίνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ
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Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Αλ ηα επηηφθηα απμαλφηαλ θαηά 0,25% ε επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη Ίδηα Κεθάιαηα ζα ήηαλ:
ΟΜΗΛΟ

Απνηειέζκαηα
2013

Μεηαβιεηνχ επηηνθίνπ

Ίδηα Κεθάιαηα
2012

2013

(1.725.041)

(1.747.825)

-

-

-

30.698

-

24.468

πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ

ΔΣΑΗΡΗΑ

Απνηειέζκαηα
2013

Μεηαβιεηνχ επηηνθίνπ

2012

Ίδηα Κεθάιαηα
2012

2013

2012

(757.163)

(744.518)

-

-

-

27.573

-

22.058

πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

Σφθνη - Έζνδα

173.632

307.176

28.486

40.526

Σφθνη - Έμνδα

(38.326.132)

(40.220.337)

(16.171.211)

(16.271.028)

Καζαξόο ηόθνο

(38.152.500)

(39.913.161)

(16.142.725)

(16.230.501)

0,00

0,00

0,00

0,00

Δπηηφθην ρξήζεο

5,53%

5,71%

5,33%

5,45%

Γηαθνξά επηηνθίνπ γηα αλάιπζε επαηζζεζίαο

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Νέν επηηφθην

5,78%

5,96%

5,58%

5,70%

(39.877.541)

(41.660.986)

(16.899.888)

(16.975.020)

Νένο ηφθνο
κείνλ swaps
Γηαθνξά ηόθνπ

-

30.698

-

27.573

(1.725.041)

(1.717.127)

(757.163)

(716.946)

31. Δύινγεο αμίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Σα επίπεδα ηεξάξρεζεο ηεο εχινγεο αμίαο έρνπλ νξηζζεί σο εμήο:


Πξψην Δπίπεδν: Δληάζζνληαη ηα ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ηηκέο αγνξάο.



Γεχηεξν Δπίπεδν: Δληάζζνληαη ηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ηηκέο απφ
κεζίηεο.



Σξίην Δπίπεδν: Δληάζζνληαη νη κε εηζεγκέλεο κεηνρέο. Πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο
δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά.
ΟΜΗΛΟ
2013

(Πνζά ζε Δπξψ)
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ελεξγεηηθνχ
Λνηπέο επελδχζεηο

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παζεηηθνχ
ύλνιν

Δπίπεδν 1
760.810
-

Δπίπεδν 2
15.811

2012
Δπίπεδν 3
-

-

4.115.478

760.810

15.811

4.115.478

(277.504)

(210.096)

483.305

(194.285)

4.115.478

Δπίπεδν 1
1.238.340
-

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

573.570
-

1.238.340

573.570

(207.806)

(901.421)

1.030.534

(327.851)

4.652.804
4.652.804
4.652.804
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2013
(Πνζά ζε Δπξψ)

Δπίπεδν 1

2012

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ελεξγεηηθνχ

65.465

14.976

Λνηπέο επελδχζεηο

-

-

3.615.618
3.615.618

65.465

14.976

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παζεηηθνχ

(99.491)

(112.573)

ύλνιν

(34.026)

(97.597)

-

3.615.618

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

637.807

Δπίπεδν 3

416.570

-

-

4.197.544

637.807

416.570

(70.580)

(876.217)

567.227

(459.647)

4.197.544
4.197.544

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηπέδνπ 3 αθνξνχλ ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κηθξφηεξν ηνπ 20%. Οη ζπκκεηνρέο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαη ε
εχινγε αμία ηνπο δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο (βι. ζεκείσζε 16).

32. Γεζκεύζεηο
Οη ζπλνιηθέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο χςνπο Δπξψ 7.097.051 αθνξνχλ πνζφ Δπξψ 4.551.166 δεζκεχζεηο ηεο
ζπγαηξηθήο SOFIA MED S.A. θαη πνζφ Δπξψ 2.545.885 δεζκεχζεηο ηεο ζπγαηξηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ.
γηα αγνξέο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ο Όκηινο ελνηθηάδεη αλπςσηηθά, παιεηνθφξα θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαηαρσξήζεθαλ ζηα Απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο έμνδα Δπξψ 260.110 (2012: Δπξψ
276.113) θαη ζηα Απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ έμνδα Δπξψ 1.162.127 (2012: 1.190.097).
ΟΜΗΛΟ

(Πνζά ζε Δπξψ)
2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Έσο 1 έηνο

1.285.748

1.404.820

262.221

240.556

Απφ 1-5 έηε

1.720.440

2.312.271

288.269

501.903

38.983

39.824

-

-

3.045.171

3.756.915

550.490

742.459

1.162.127

1.190.097

260.110

276.113

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε

Δπηβάξπλζε Απνηειεζκάησλ
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33. Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο
Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο γηα νξηζκέλεο ρξήζεηο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ
ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηνχληαη απφ ηε
ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. είηε κε ηε κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο ή ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Υώξα
θαηαζηαηηθήο
έδξαο

πκκεηνρή
(Άκεζε &
Έκκεζε)

Μέζνδνο
ελζσκάησζεο

ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

Μεηξηθή

-

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ A.E.

ΔΛΛΑΓΑ

72,53%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2009-2010 &
2013
2009-2010 &
2013

ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

51,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2010 & 2013

ΑΚΡΟ Α.Δ.Β.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

96,59%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2007-2013

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

100,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2011-2013

ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ

49,51%

Οιηθή Δλνπνίεζε

-

ΚΤΠΡΟ

100,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2010-2013

Δπσλπκία εηαηξίαο

SOFIA MED S.A.
METAL AGENCIES L.T.D.
BELANTEL HOLDINGS L.T.D.

Αλέιεγθηεο
ρξήζεηο

ΔΡΒΗΑ

51,76%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2010-2013

COPPERPROM Δ.Π.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

69,01%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2010-2013

FITCO Α.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

100,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2013

TECHOR SA
ΥΑΜΠΑΚΖ Δ.Π.Δ.
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑΗ

ΔΛΛΑΓΑ

68,97%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2009-2013

ΔΛΛΑΓΑ

100,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2010-2013

ΓΗΑΠΔΜ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

33,33%

Καζαξή Θέζε

2010-2013

ΔΛΚΔΜΔ Α.Δ.

ΔΛΛΑΓΑ

30,44%

Καζαξή Θέζε

2010 & 2013

ΒΗΔΞΑΛ ΑΔ (πξψελ Δ.Π.Δ.)

ΔΛΛΑΓΑ

26,67%

Καζαξή Θέζε

2010-2013

S.C. STEELMET ROMANIA S.A

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

40,00%

Καζαξή Θέζε

-

TEPRO METALL AG

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

36,21%

Καζαξή Θέζε

2011-2013

METAL GLOBE D.O.O.

ΥΑΛΚΟΡ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΔ

ΔΛΛΑΓΑ

70,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2011-2013

HALCORAL SH. PK

ΑΛΒΑΝΗΑ

100,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

2011-2013

Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη θαηά ηε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο επαξθείο πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξεί
λα πξνθχςνπλ γηα ηηο εηαηξείεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. θαη ΣΖΛΜΔΣ Α.Δ.. Γηα ηηο ινηπέο εηαηξείεο δελ
έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο θξίλνληαο πσο νη δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ δελ είλαη ζεκαληηθέο.
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34. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
πλδεκέλα κέξε απνηεινχλ φιεο νη εηαηξείεο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα κε ηα νπνία ππάξρεη άκεζε ζρέζε (ζπγαηξηθέο
& ζπγγελείο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο, κέηνρνη ή δηνίθεζε κε εθηειεζηηθά θαζήθνληα) ή
έκκεζε ζρέζε (εηαηξείεο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ κεηφρνπο, ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ δηνίθεζε ή θνληηλνχο
ζπγγελψλ απηψλ).
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

Πσιήζεηο αγαζώλ
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο

-

-

128.522.309

161.231.211

πγγελείο

84.679.869

86.919.642

37.536.984

36.628.197

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

50.582.053

86.132.319

22.991.233

55.574.470

135.261.922

173.051.961

189.050.526

253.433.878

0

0

0

0

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
πγγελείο
Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

-

-

4.286.605

5.865.897

569.946

663.977

114.010

155.522

4.554.860

3.312.785

1.124.787

737.584

5.124.806

3.976.762

5.525.402

6.759.004

0

0

0

0

-

-

3.600

284.001

Πσιήζεηο παγίσλ
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
πγγελείο
Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

-

30

-

30

8.000.725

27.210

1.200.725

25.200

8.000.725

27.240

1.204.325

309.231

0

0

0

0

-

-

21.213.492

21.472.474

Αγνξέο αγαζώλ
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
πγγελείο
Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

1.742.039

2.285.931

-

-

139.403.587

207.674.133

15.081.276

20.572.491

141.145.626

209.960.064

36.294.768

42.044.965

0

0

0

0

Αγνξέο ππεξεζηώλ
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο

-

-

3.365.725

2.976.014

πγγελείο

2.649.880

1.590.130

1.173.272

1.012.289

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

5.484.027

4.188.057

3.807.248

3.302.257

8.133.907

5.778.187

8.346.245

7.290.560

0

0

0

0

-

-

169.061

21.559

Αγνξέο παγίσλ
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
πγγελείο
Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

91.924

8.651

-

-

5.910.109

2.059.915

348.532

409.644

6.002.033

2.068.566

517.592

431.203
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Τπφινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο-αγνξέο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, παγίσλ θιπ
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2013

2012

2013

2012

Απαηηήζεηο από ζπλδεκέλα κέξε:
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
πγγελείο
Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

-

-

38.758.277

49.975.775

11.421.750

10.705.755

10.726.316

5.426.514

8.197.081

10.614.110

4.001.544

4.586.297

19.618.831

21.319.865

53.486.137

59.988.586

-

-

1.053.670

2.506.837

2.008.081

796.377

147.001

194.251

11.312.697

9.027.988

1.596.205

703.397

13.320.778

9.824.365

2.796.876

3.404.486

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε:
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
πγγελείο
Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο
ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κε ζπλδεκέλα κέξε.
Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε Δπξψ)
Ακνηβέο Αλψηαησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη
Γ.. ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Παξνρέο δηαθνπήο ζπλεξγαζίαο

2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
2012

2013

2012

4.181.519

4.005.601

1.772.884

1.705.995

87.568

-

87.568

-

4.269.087

4.005.601

1.860.452

1.705.995

35. Ακνηβέο ειεγθηώλ
Οη ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο (KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ.) γηα ηελ ρξήζε 2013
αλήιζαλ ζε Δπξψ 151.200 θαη Δπξψ 135.000 αληίζηνηρα.

36 πκβόιαηα γηα έξγα ππό εθηέιεζε
Ο Όκηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ αζρνιείηαη κε ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ θαιχπηνπλ θπξίσο έξγα
θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ πςειήο ηάζεο ρεξζαίσλ θαη ππνβξπρίσλ.
(Πνζά ζε Δπξψ)

2013

2012

Σηκνινγεκέλα έζνδα πεξηφδνπ

7.053.952

12.629.389

Πξνθαηαβνιέο νθεηιφκελεο

448.245

735.520

Πνζφ ησλ παξαθξαηήζεσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο

543.022

556.230

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα έξγα ππφ εθηέιεζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ
εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ.
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37. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα
Σνλ Μάξηην ηνπ 2014 αλαηέζεθε απφ ηνλ ΑΓΜΖΔ ζηε ζπγαηξηθή ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ην έξγν ηεο Οκάδαο Β‟
ηνπ Γηαγσληζκνχ Γηαζχλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ κε ην Διιεληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΓΑΠΜ-41303/15.10.2013) χςνπο 93 εθαη. επξψ. Σν έξγν αθνξά ππφγεηεο θαη ππνβξχρηεο θαισδηαθέο
δηαζπλδέζεηο 150 kV χξνπ – Σήλνπ, χξνπ – Μπθφλνπ, χξνπ - Πάξνπ θαη ηεξµαηηθφ θαισδίσλ 150 kV ζηελ
Σήλν θαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ αλαιακβάλεη, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαισδίσλ, ηελ πφληηζε, ηελ
πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ ζηα παξάθηηα ηκήκαηα, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλδέζεσλ κε ην
πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ ΑΓΜΖΔ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν
πνπ απαηηείηαη απφ ην Διεγθηηθφ πκβνχιην. Σα ππνβξχρηα θαιψδηα πςειήο ηάζεο ζα παξαρζνχλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο FULGOR ΑΔ ζηελ Κφξηλζν, ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ.
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΧ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
Γ.Δ.ΜΗ. : 303401000
ΑΡ.Μ. Α.Δ. : 2836/06/Β/86/48
Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 έως 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
(Γημοσιεσόμενα βάσει τοσ κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήσεις ποσ σσντάσσοσν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΓΛΠ)
Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ ΦΑΛΚΟΡ Α.Ε. και ηος ΟΜΙΛΟΥ ΦΑΛΚΟΡ. Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην Εηαιπία, να
αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ Εηαιπίαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος νόμιμος οπκωηού ελεγκηή.
Αξκφδηα Τπ εξεζία - Ννκαξρία : Τπ νπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπ ηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ & Πίζηεσο
Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ Δηαηξίαο: www.halcor.gr
χλζεζε Γ..: Θ.Παπ αγεσξγφπ νπινο (Πξφεδξνο, εθηειεζηηθφ Μέινο), Ν.Κνπδνχλεο(Αληηπ ξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο), Π. απ νπληδήο, Δ. Κνηζακπ αζάθεο, Σ. Καζάπ νγινπ (εθηειεζηηθά κέιε), Γ.Παζζάο, Κ.Μπ αθνχξεο, Υξήζηνο-Αιέμεο Κνκλελφο, Α.Καηζάλνο (Με εθηειεζηηθά Μέιε), Α.Κπξηαδήο & N.Γαιέηαο (Αλεμάξηεηα, κε εθηειεζηηθά κέιε).
Ζκεξνκελία έγθξηζεο απ φ ην Γ.. ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ : 27 Μαξηίνπ 2014
Οξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο : Νηθφιανο Βνπληζέαο (Α.Μ. ΟΔΛ 18701)
Διεγθηηθή εηαηξία : KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ.
Σχπ νο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ : Με ζχκθσλε γλψκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Πνζά εθθ ξαζκέλα ζε €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθ ξαζκέλα ζε €)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ
31-Γεθ-13

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

31-Γεθ-12

31-Γεθ-13

ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝΑ

31-Γεθ-12

1 Θαλ - 31 Δεθ 2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ

Ηδηνρξεζηκνπ νηνχκελα ελζψκαηα π άγηα ζηνηρεία
Δπ ελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια π εξνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπ ά κε θπθινθνξνχληα π εξηνπζηαθά ζηνηρεία

389.099.020

359.491.380

92.236.488

96.289.629

383.271

383.271

14.455.753

11.745.850

277.324

139.649

-

-

ΜΗ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝΑ

1 Θαλ - 31 Δεθ 2012

1 Θαλ - 31 Δεθ 2013

1 Θαλ - 31 Δεθ 2012

1.102.022.217

1.259.305.775

446.045.352

545.522.376

16.541.391

44.396.351

9.565.579

18.252.386

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ

(15.553.900)

8.628.250

(3.246.604)

5.879.485
(10.133.735)

Μηθηά Κέξδε / (δεκηέο)

18.787.531

19.775.897

183.591.942

155.178.153

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξωλ

(53.636.733)

(31.116.742)

(20.309.429)

208.236.149

229.064.818

54.243.721

56.896.133

Μείνλ θφξνη

(10.032.216)

1.609.613

(8.177.595)

(889.830)

Απ αηηήζεηο απ φ π ειάηεο

96.696.862

115.942.408

57.724.234

69.592.682

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θ όξνπο (Α)

(63.668.948)

(29.507.129)

(28.487.024)

(11.023.564)

Λνηπ ά θπθινθνξνχληα π εξηνπζηαθά ζηνηρεία

35.309.348

19.444.954

8.741.998

10.276.644

Καηαλέκνληαη ζε :
Μεηφρνπο Δηαηξίαο

Απ νζέκαηα

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα

-

49.125.244

27.859.388

3.052.697

5.924.534

812.093.177

783.707.965

399.868.405

394.297.423

Μεηνρηθφ θεθάιαην (101.279.627 ησλ € 0,38)

38.486.258

38.486.258

38.486.258

38.486.258

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θ όξνπο (Β)

Λνηπ ά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο

13.011.469

70.555.280

56.282.658

84.670.430

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θ όξνπο (Α) + (Β)

χλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηφρσλ εηαηξίαο (α)

51.497.727

109.041.538

94.768.916

123.156.688

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (β)

24.743.739

30.521.231

χλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ) = (α) + (β)

76.241.466

139.562.769

94.768.916

123.156.688

404.630.796

157.547.406

178.929.499

91.889.173

49.657.978

28.836.054

18.514.076

11.009.695

Βξαρππ ξφζεζκεο δαλεηαθέο ππ νρξεψζεηο

167.555.946

358.473.496

76.091.219

136.895.064

Λνηπ έο βξαρππ ξφζεζκεο ππ νρξεψζεηο

114.006.992

99.288.240

31.564.694

31.346.803

χλνιν ππ νρξεψζεσλ (δ)

735.851.711

644.145.196

305.099.489

271.140.735

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

812.093.177

783.707.965

399.868.405

394.297.423

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Μεηφρνπο Μεηνςεθίαο

-

-

(57.979.469)

(26.022.546)

(5.689.479)

(3.484.583)

-

(2.045.001)

99.252

-

(28.487.024)

(11.023.564)
-

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπ ξφζεζκεο δαλεηαθέο ππ νρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο/ Λνηπ έο καθξνπ ξφζεζκεο ππ νρξεψζεηο

-

0,2

0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝΑ

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

31-Γεθ-12

31-Γεθ-13

170.762.663

123.156.688

134.727.213

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απ φ θφξνπο (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)

(63.196.647)

(31.552.130)

(28.387.772)

(11.570.525)

76.366.122

139.210.533

94.768.916

123.156.688

Δμαγνξά εηαηξείαο

(360.230)

-

Απ νξξφθεζε ζπγαηξηθήο

-

-

Αχμεζε / (κείσζε) π νζνζηνχ ζε ζπγαηξηθέο

-

-

χλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012 αληίζηνηρα)

139.562.769

0

-

-

-

94.768.916

0

0,0
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθ ξαζκέλα ζε €)

-

712.466

76.241.466

0,0

-0
-0,2
ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

-

-

-

6.703.360

34.200.492

0

2.129.642

0

13.370.376

0

0

2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο π εξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπ νηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο π νπ θαηαξηίδεη ε θάησζη εηαηξία:

Δπσλπκία εηαηξίαο
VIOHALCO SA/NV

Υψξα έδξαο

πκκεηνρή

ΒΔΛΓΗΟ

66,41%

Μέζνδνο ελζσκάησζεο
Οιηθή Δλνπ νίεζε

3. Γελ ππ άξρνπλ επ ίδηθεο ή ππ φ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ π νπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επ ίπ ησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

καθξνπ ξφζεζκσλ δαλείσλ (Bι. ζεκείσζε Νν 24 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).
6. Έρεη δηελεξγεζεί π ξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Οκίινπ: Δπξψ 240 ρηι., Δηαηξίαο: Δπξψ - ρηι.. Οη ινηπ έο π ξνβιέςεηο π νπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.12.2013

ηξέρνπζαο ρξήζεο, π νπ έρνπλ π ξνθχςεη απ φ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 π ξνο απηήλ κέξε, είλαη σο εμήο:

1.01 - 31.12.2013

1.01 - 31.12.2012

(53.636.733)

(31.116.742)

(20.309.429)

(10.133.735)

26.143.944

5.376.503

7.602.099

Απ νζβέζεηο άυισλ π αγίσλ

924.180

564.580

110.846

111.345

Απ νζβέζεηο επ ηρνξεγήζεσλ

(441.990)

(111.102)

(222.552)

585.323

922.036

275.731

(475.345)

(103.686)

(257.807)

(1.136.281)

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

38.326.132

(Κέξδε) / Εεκηέο απ ν π ψιεζε π αγίσλ π εξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

(1.383.972)

(136.963)

(5.936)

(56.361)

(613.599)

(1.583.953)

(613.599)

(1.583.953)

(Κέξδε / Εεκηέο απ φ π ψιεζε ζπκκεηνρψλ

-

αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε Δπξψ 282 ρηι. θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε Δπξψ 90 ρηι. (Bι. ζεκείσζε Νν 28 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).

-0,2

1.01 - 31.12.2012

(243.299)

(0,1088)

5. Δπ ί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη π ξνζεκεηψζεηο ππ νζήθεο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 379 εθ. (Δπξψ 217 εθ. αθνξά ηε κεηξηθή) γηα ηελ εμαζθάιηζε

-0

21.775.070

Απ νηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επ ελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

0

(0,2813)

4. Αξηζκφο απ αζρνινχκελνπ π ξνζσπ ηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο : Δηαηξίαο 414 (ρξήζεο 2012 : 434), Οκίινπ 2.440 (ρξήζεο 2012: 2.477)

1.01 - 31.12.2013

1.692.345

-

0

(0,2569)

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

0

(0,5725)

-

Πιένλ / κείνλ π ξνζαξκνγέο γηα:

Πξνβιέςεηο

0
Κέξδε/(Ζεκηέο) κεηά από θ όξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

(11.570.524)

-

123.156.688

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απ νζβέζεηο π αγίσλ ζηνηρείσλ

(3.996.236)

7. Πνζά π σιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απ φ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππ φινηπ α ησλ απ αηηήζεσλ θαη ππ νρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

Κέξδε / (Εεκηέο) π ξν θφξσλ

(5.753.753)

(11.570.524)

(28.387.772)

ζηηο ελνπ νηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013, π αξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Νν 33 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

139.562.769

(124.656)

- Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο

(28.387.772)

(27.555.894)

1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα π νζνζηά κε ηα νπ νία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο

31-Γεθ-12

χλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2013 θαη 1/1/2012 αληίζηνηρα)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (θέξδε)

(31.552.130)

(57.442.895)

(546.960)

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο :

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ (Πνζά εθθ ξαζκέλα ζε €)
31-Γεθ-13

(63.196.647)

Καηαλέκνληαη ζε :
- Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο

-

472.301

40.220.337

16.171.211

16.271.028

(Κέξδε) / Zεκηέο εχινγεο αμίαο π αξαγψγσλ

284.634

(593.595)

34.228

18.225

Εεκηά απ φ θαηαζηξνθή / απ νκείσζε ελζψκαησλ θαη άπισλ π αγίσλ π εξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απ νκείσζε ζπκκεηνρψλ

284.508
-

179.756
-

995.300

-

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθ αιαίνπ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ

ΜΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ

i) Έζνδα

148.387.453

195.780.253

ii) Έμνδα

155.281.566

45.158.605

iii) Απ αηηήζεηο

19.618.831

53.486.137

iv) Τπ νρξεψζεηο

13.320.778

2.796.876

4.269.087

1.860.452

v) πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
vi) Απ αηηήζεηο απ φ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

-

-

vii) Τπ νρξεψζεηο π ξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

-

-

8. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα ζηνηρεία θαηάζηαζεο απ νηειεζκάησλ αλαιχεηαη σο εμήο (Πνζά ζε €):
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
Φφξνο Δηζνδήκαηνο Υξήζεο

ΜΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ

1 Ηαλ - 31 Γεθ 2013

1 Ηαλ - 31 Γεθ 2012

1 Ηαλ - 31 Γεθ 2013

1 Ηαλ - 31 Γεθ 2012

(677.912)

(984.246)

(193.012)

(428.274)

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Υξήζεο
(9.354.303)
2.593.859
(7.984.583)
9. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ π αξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Νν 33 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα ηε ρξήζε

(461.556)

ηνπ 2013 ε Δηαηξεία ειέγρεηαη απ φ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία KPMG ζηα π ιαίζηα ηεο έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ π ηζηνπ νηεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82,

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

π αξ.5 ηνπ Ν. 2238/1994 φπ σο ηξνπ νπ νηήζεθε κε ηελ ππ ΄αξηζ.1159/22-7-2111 απ φθαζε ηνπ Τπ νπξγνχ νηθνλνκηθψλ.

Mείσζε / (αχμεζε) απ νζεκάησλ
Mείσζε / (αχμεζε) απ αηηήζεσλ

20.377.084
2.192.212

5.675.472
23.782.478

1.942.244
11.982.228

10.798.368
7.240.952

(Μείσζε) / αχμεζε ππ νρξεψζεσλ (π ιελ δαλεηαθψλ)

26.131.357

(6.510.956)

1.212.904

(15.982.072)

(39.576.551)

(40.017.599)

(16.418.811)

(16.873.900)

(290.258)

(712.731)

Μείνλ:

10. Σα 'Λνηπ ά ζπλνιηθά έζνδα' π νπ θαηαρσξήζεθαλ απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ρσξίο λα επ εξεάζνπλ ην απ νηέιεζκα ηεο ρξήζεο, αθνξνχλ ζε ππ νρξέσζε π αξνρψλ
π ξνζσπ ηθνχ (Όκηινο : Δπξψ 799 ρηι. θαη Δηαηξία : 252 ρηι.), ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπ νίεζεο ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ (Όκηινο : Δπξψ -139 ρηι.) θαη απ νηίκεζε π αξαγψγσλ
αληηζηάζκηζεο ηακηαθψλ ξνψλ (Όκηινο : Δπξψ -187 ρηι. θαη Δηαηξία : Δπξψ -153 ρηι.) (Βι. Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).
11. Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο π νπ θαηέρνληαη είηε απ φ ηελ ίδηα είηε απ φ ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο επ ηρεηξήζεηο, ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

-

15.801.120

14.867.722

1.184.935

1.195.525

1.585.072

(28.825.877)

(61.289.561)

(24.784.489)

(1.573.759)

(2.792.634)

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(Απ φθηεζε) / Πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπ ξαμηψλ θαη ινηπ ψλ επ ελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ π αγίσλ π εξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπ ξάμεηο απ φ π σιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ π αγίσλ π εξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπ ξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπ ξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

12. Σε ρξήζε 2013 ζρεκαηίζηεθε π ξφβιεςε ππ νηίκεζεο ησλ απ νζεκάησλ π νζνχ Δπξψ 3 εθαη. γηα ηνλ Όκηιν θαη Δπξψ 0,7 εθαη. γηα ηελ Δηαηξία.
13. Λφγσ ηεο ηξνπ νπ νίεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 ζρεηηθά κε ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο π ξνυπ εξεζίαο, ν Όκηινο αλαπ ξνζάξκνζε ηα Απ νηειέζκαηα, ηα Ίδηα Κεθάιαηα
θαη ηελ Τπ νρξέσζε π αξνρψλ π ξνζσπ ηθνχ ησλ π ξνεγνπκέλσλ εηψλ (Bι. εκείσζε Νν 6 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).
14. Σελ 30/12/2013 ν Όκηινο αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 π αξ. 3 ηνπ Ν.3556/2007, ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ηνπ ππ νρξεψζεσλ

7.272.081
173.632
(52.648.323)

515.582
307.176
(22.376.659)

7.812
28.486
75.200
(30.288.138)

879.332

κε ηελ ππ νγξαθή θνηλνπ ξαθηηθψλ εκπ ξαγκάησο εμαζθαιηζκέλσλ θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, χςνπο Δπξψ 270 εθ. (Bι. εκείσζε Νν 24 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).

(2.464.887)
309.387
40.526
217.281
(1.018.361)

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπ ξάμεηο απ φ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππ νρξεψζεσλ απ φ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Δτζπ ξαμε επ ηρνξήγεζεο
Μεξίζκαηα π ιεξσζέληα

330.579.704

70.443.831

180.550.000

33.000.000

(274.091.889)

(74.798.618)

(154.313.518)

(37.621.931)

(321.975)

(625.340)

2.100.000
(152.781)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

58.113.059

Καζ αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακ δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

-

3.495.249
(354.578)

-

-

-

(5.115)

(2.411)

(1.839.456)

26.231.367

21.265.856

(9.348.392)

(2.871.836)

(8.435.337)

27.859.388

37.207.780

5.924.534

14.359.870

49.125.244

27.859.388

3.052.697

5.924.534

-0,07
0,00

-0,07
0,00

0,00
0,00

(4.624.342)

0,21
0,00
Αζήλα, 27 Μαξηίνπ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΘΕΟΔΟΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ
ΑΕ 135393

ΕΝΑ Μ ΕΛΟ ΣΟΤ Δ..
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΑ
Υ 020251

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΑΠΟΤΝΣΖΗ ΠΕΡΙΚΛΗ
AH 582570

Ο ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΣΟΤ ΟΜ ΙΛΟΤ
ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗ
Α.Δ.Σ. Φ 701209 ΑΡ.ΑΔ. Α' ΣΑΞΗ 20872
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Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

1.

ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο 3Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

2.

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 3Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

3.

ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο 6Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

4.

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 6Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

5.

ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο 9Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

6.

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 9Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

7.

ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο 12Μ 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

8.

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο > Οηθνλνκηθά

relations/financial-results/group/

Απνηειέζκαηα > Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Οκίινπ > 2013

9.

Γειηία Σχπνπ θαηά ην 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο >

relations/announcements/press-release/

Αλαθνηλψζεηο – Γεκνζηεχζεηο > Γειηία Σχπνπ >
2013

10.

Αλαθνηλψζεηο ζην Υξεκαηηζηήξην θαηά ην 2013

http://www.halcor.gr/el/investment-

Αξρηθή ειίδα > Δπελδπηηθέο ρέζεηο >

relations/announcements/announcements/

Αλαθνηλψζεηο – Γεκνζηεχζεηο > Αλαθνηλψζεηο >
2013
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