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Τηκή (€) 
0,360 

(24/11/14) 

Αξηζκόο 
Μεηνρώλ 101.279.627 

Κεθαιαηνπνίεζε 
(€ εθαη.) 36,5 

% Γ από 
31/12/2013 -56% 

Υςειό 52  
εβδνκάδσλ (€) 0,980 

Φακειό 52 
εβδνκάδσλ (€)  0,459 
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26 Ννεκβξίνπ 2014 

Η ΧΑΛΚΟΡ είλαη έλαο ζύγρξνλνο 
βηνκεραληθόο όκηινο εηαηξηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη 
εκπνξία πξντόλησλ ραιθνύ, θξακάησλ 
ραιθνύ θαη ςεπδαξγύξνπ θαη θαηέρεη 
ζεκαληηθή ζέζε ζηελ Δπξσπατθή θαη ηελ 
παγθόζκηα αγνξά. Ο Όκηινο αλαπηύζζεη 
θαη δηαζέηεη κηα δηεπξπκέλε γθάκα 
πξντόλησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζσιήλεο, θύιια, ηαηλίεο, ξάβδνπο θαη 
ιάκεο ραιθνύ θαη νξείραιθνπ, θύιια θαη 
ηαηλίεο ςεπδαξγύξνπ, πξντόληα εηδηθώλ 
θξακάησλ θαη θαιώδηα, κε ηε ΦΑΛΚΟΡ λα 
είλαη ν κνλαδηθόο παξαγσγόο ζσιήλσλ 
ραιθνύ ζηελ Διιάδα.  

ΧΑΛΚΟΡ ΑΔ : 57o ΧΛΜ. Ν.Δ.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 32011, Οινόθσηα Βοιωηίας 

Σηλ.: +3022620 31541, fax: +3022620 31576, www.halcor.gr  

C.F.O. : πσρίδων Κοκκόλης skokolis@halcor.vionet.gr  
Group Financial Controller.: Θεόδωρος Παναγόποσλος tpanag@halcor.vionet.gr 

πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθώλ έξγσλ ζην εξγνζηάζην ηεο FULGOR (θόζηνο αδξάλεηαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ αλαβάζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ 
εμνπιηζκνύ), θαζώο θαη από ηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ ζηα θαιώδηα ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ 
αληαγσληζκνύ. Τα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
δηακνξθώζεθαλ ην ελλεάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξώ 14,8 εθαη. έλαληη Δπξώ 8,1 εθαη. ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, απμεκέλα θαηά 81,9%, ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΙΤ) 
δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο Δπξώ 2,3 εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 8,3 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 
πέξπζη. Τα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα αλήιζαλ ην ελλεάκελν ηνπ 2014 ζε δεκηέο Δπξώ 34,6 
εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 35,7 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2013. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από 
θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε δεκηέο Δπξώ 26,2 εθαη. ή Δπξώ -0,2591 αλά 
κεηνρή έλαληη δεκηώλ Δπξώ 38,5 εθαη. ή Δπξώ -0,3797 αλά κεηνρή ην ελλεάκελν ηνπ 2013. 

Όζνλ αθνξά ηε κεηξηθή εηαηξία, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
δηακνξθώζεθαλ ην ελλεάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξώ 9,4 εθαη. έλαληη Δπξώ 1,5 εθαη. ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ελώ ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ην ελλεάκελν ηνπ 
2014 ζε δεκηέο Δπξώ 5,6 εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 19,5 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2013. 

Η κεηαβιεηόηεηα θαη νη πξνθιήζεηο ζην καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ δηαηεξήζεθαλ θαη ζην 
ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014, κε ηηο βαζηθέο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδώλεο λα εκθαλίδνπλ επηβξάδπλζε 
θαη κε ηελ Διιάδα λα ζηαζεξνπνηείηαη κεηά από 6 ρξόληα δηαξθνύο ύθεζεο. Δηδηθόηεξα ε δήηεζε 
γηα πξντόληα εγθαηαζηάζεσλ θηλήζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα θαζώο ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο 
ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζθιεξά. Αληίζεηα, ε δήηεζε γηα βηνκεραληθά πξντόληα ζηηο βαζηθέο 
Δπξσπατθέο αγνξέο, έδεημε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο κεηά από έλα πησηηθό 2013 κε απνηέιεζκα 
ν Όκηινο λα απμήζεη ηνλ όγθν πσιήζεσλ θαη λα θεξδίζεη κεγαιύηεξα κεξίδηα αγνξάο. Όζνλ 
αθνξά ηα θαιώδηα, παξά ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε λέεο αγνξέο θαη θαηεγνξίεο πξντόλησλ, 
ε κεησκέλε δήηεζε ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκόο πίεζαλ 
ζεκαληηθά ηα πεξηζώξηα θαη επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ. 
Δπίζεο, ζεκαληηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ είρε ε πξνζσξηλή αλαβνιή 
ζεκαληηθώλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό ζε πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 
όπσο ππνβξύρηα θαιώδηα θαη ππόγεηα θαιώδηα πςειήο θαη ππεξπςειήο ηάζεο.  

Γηα ην ππόινηπν ηνπ 2014 εθηηκάηαη όηη, δεδνκέλσλ ησλ δύζθνισλ ζπλζεθώλ πνπ 
εμαθνινπζνύλ λα επηθξαηνύλ ζην εζσηεξηθό αιιά θαη ηε δηαθαηλόκελε αζηάζεηα πνπ ζπλερίδεη 
λα εθδειώλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο, ν Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα έρεη σο 
θύξην ζηξαηεγηθό ηνπ ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε βηνκεραληθά πξντόληα θαη ηελ 
ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ ζε λέεο αγνξέο νη νπνίεο δελ έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ 
νηθνλνκηθή ύθεζε. Δπίζεο, ηνλ Σεπηέκβξην μεθίλεζε ε παξαγσγή ππνβξπρίσλ θαισδίσλ πςειήο 
ηάζεο γηα ην έξγν δηαζύλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ, ελώ νη πξννπηηθέο γηα λέα έξγα ππνβξπρίσλ 
θαισδίσλ ζην άκεζν κέιινλ είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο. 

Ειεύζεξε 
Δηαζπνξά 
33,59% 

VIOHALCO 
SA/NV 

66,41% 

Αποηελέζμαηα 9Μ 2014 

(εκαη. €) 
9M 2014 9M 2013 Γ (%) 

Κύκλος 
Δργαζιών 

821,4 857,3 -4,2% 

Μικηό Κέρδος 24,3 16,0 51,5% 

EBITDA 14,8 8,1 81,9% 

EBIT -2,3 -8,3 

EBT -34,6 -35,7 

EATAM -26,2 -38,5   

Περιθώρια       

Μικηό Κέρδος 3,0% 1,9% 

EBITDA 1,8% 0,9% 

Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 9Μ 2014 

Δλνπνηεκέλα κεγέζε 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε 
θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξώ 821,4 
εθαη. έλαληη Δπξώ 857,3 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 
2013 ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 4,2% ιόγσ ησλ 
ζπγθξηηηθά ρακειόηεξσλ κέζσλ ηηκώλ ησλ 
κεηάιισλ αιιά θαη ησλ κεησκέλσλ ηηκώλ 
θαηεξγαζίαο, θπξίσο ζηα θαιώδηα θαη ζηα 
πξντόληα έιαζεο γηα εγθαηαζηάζεηο. Σε επίπεδν 
όγθσλ ζεκεηώζεθε αύμεζε ζηηο πνζόηεηεο 
πσιήζεσλ θαηά 6,4% ππέξ θπξίσο ησλ 
βηνκεραληθώλ πξντόλησλ έιαζεο, ησλ πξντόλησλ 
δηέιαζεο νξεηράιθνπ ησλ θαισδίσλ θαη ησλ 
ραιθνζσιήλσλ. 

Τα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε ζεκείσζαλ αύμεζε 
θαηά 51,5% θαη αλήιζαλ ζε Δπξώ 24,3 εθαη. 
έλαληη Δπξώ 16 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2013. Η 
θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 
2014 επηβαξύλζεθε θαηά Δπξώ 8,9 εθαη. από 
ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζηθνύ απνζέκαηνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθώλ εηαηξηώλ ηνπ 
Οκίινπ, σο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο 
πηώζεο ησλ ηηκώλ ησλ κεηάιισλ, ελώ 
επηβαξύλζεθαλ επηπξόζζεηα θαη ιόγσ ηεο 



ειίδα 2 
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Ελνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

Ννέκβξηνο 2014 

Μίγκα Πσιήζεσλ 

ε απηήλ ηελ παξνπζίαζε ελδέρεηαη λα πεξηέρνληαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αλακελόκελεο εμειίμεηο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ Όκηιν. Οη εθηηκήζεηο απηέο δελ απνηεινύλ ηζηνξηθά γεγνλόηα νύηε εγγύεζε γηα ηε κειινληηθή απόδνζε ηεο εηαηξείαο. Απηέο νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο εκπεξηέρνπλ θηλδύλνπο 

θαη αβεβαηόηεηεο θαζώο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθή παξέθθιηζε ησλ κειινληηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ από ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη ηηο αβεβαηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ Όκηιν ΧΑΛΚΟΡ πεξηγξάθνληαη ζηηο αλαθνηλώζεηο πνπ έρεη θάλεη ε ΧΑΛΚΟΡ ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ. Οη 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο αθνξνύλ κόλν ηελ εκεξνκελία ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο. 

Ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο Ελνπνηεκέλεο ηξηκεληαίεο πσιήζεηο (‘000 €) 

('000 €) FY 2012 FY 2013 9Μ 2014 

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ       

Πάγια ζηοισεία ενεπγηηικού 391.396 422.726 446.908 

Αποθέμαηα 229.065 208.236 256.716 

Απαιηήζειρ από πελάηερ 115.942 96.697 121.055 

Λοιπά κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία  19.445 35.309 26.785 

Γιαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα 27.859 49.125 9.317 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 783.708 812.093 860.782 

ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ       

Μεηοσικό κεθάλαιο (101.279.627 ηυν € 0,38) 38.486 38.486 38.486 

Λοιπά ζηοισεία ιδίυν κεθαλαίυν 70.555 13.011 -12.835 

ύνολο ιδίφν κεθαλαίφν ιδιοκηηηών Μηηρικής 109.042 51.498 25.652 

Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 30.521 24.744 19.778 

ύνολο Θδίφν Κεθαλαίφν  139.563 76.241 45.430 

Μακποππόθεζμερ δανειακέρ ςποσπεώζειρ 157.547 404.631 399.193 

Πποβλέτειρ/ Λοιπέρ μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 28.836 49.658 56.119 

Βπασςππόθεζμερ δανειακέρ ςποσπεώζειρ 358.473 167.556 213.526 

Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 99.288 114.007 146.515 

ύνολο σποτρεώζεφν  644.145 735.852 815.353 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΘΩΝ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 783.708 812.093 860.782 

26% 

22% 

7% 
9% 

36% 

9M 2014 

Συλήνερ Χαλκού Έλαζη 

Συλήνερ & Μπάπερ Οπεισάλκος Λάμερ Χαλκού 

Καλώδια & Σύπμαηα 

26% 

22% 

6% 
11% 

35% 

9M 2013 

Συλήνερ Χαλκού Έλαζη 

Συλήνερ & Μπάπερ Οπεισάλκος Λάμερ Χαλκού 

Καλώδια & Σύπμαηα 

('000 €) 9M 2012 9M 2013 9M 2014 

Κύκλορ Δπγαζιών 946.483 857.331 821.436 

Κόζηορ Πυληθένηυν -909.857 -841.303 -797.155 

Μικηό Κέρδος 36.626 16.029 24.282 

Λοιπά έζοδα / (έξοδα) εκμεηάλλεςζηρ (καθαπά) -913 1.540 35 

Γαπάνερ διάθεζηρ -10.999 -10.310 -11.106 

Γαπάνερ διοίκηζηρ -16.863 -15.519 -15.515 

EBITDA 27.288 8.136 14.799 

Αποζβέζειρ -19.437 -16.396 -17.103 

EBIT 7.851 -8.260 -2.304 

Χπημαηοοικονομικά έξοδα - καθαπά -30.904 -27.413 -32.474 

Κέπδη / (Εημιέρ) από ζςγγενείρ επισειπήζειρ 97 21 195 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρφν -22.957 -35.652 -34.583 

Φόπορ ειζοδήμαηορ 857 -5.874 3.071 

Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ -3.206 -3.067 -5.272 

Κέρδη / (Ζημιές) μεηά Φόρφν & δικαιφμάηφν 

μειουηθίας -18.894 -38.459 -26.240 

      

Ανάλσζη περιθφρίφν (%)       

Μικηό κέπδορ 3,9% 1,9% 3,0% 

EBITDA 2,9% 0,9% 1,8% 

EBIT 0,8% -1,0% -0,3% 

Κέπδη / (Εημιέρ) ππο Φόπυν -2,4% -4,2% -4,2% 

Κέπδη / (Εημιέρ) μεηά Φόπυν & δικαιυμάηυν 

μειοτηθίαρ -2,0% -4,5% -3,2% 

      

Περίοδος / Περίοδος (%)       

Κύκλορ Δπγαζιών -1,2% -9,4% -4,2% 

Μικηό κέπδορ -9,6% -56,2% 51,5% 

EBITDA -20,3% -70,2% 81,9% 
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