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Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας ζύγτρονος 
βιομητανικός όμιλος εηαιριών ποσ 
δραζηηριοποιείηαι ζηην παραγφγή και 
εμπορία προχόνηφν ταλκού, κραμάηφν 
ταλκού και υεσδαργύροσ και καηέτει 
ζημανηική θέζη ζηην Εσρφπαχκή και ηην 
παγκόζμια αγορά. Ο Όμιλος αναπηύζζει 
και διαθέηει μια διεσρσμένη γκάμα 
προχόνηφν, η οποία περιλαμβάνει 
ζφλήνες, θύλλα, ηαινίες, ράβδοσς και 
λάμες ταλκού και ορείταλκοσ, θύλλα και 
ηαινίες υεσδαργύροσ, προχόνηα ειδικών 
κραμάηφν και καλώδια, με ηη ΦΑΛΚΟΡ να 
είναι ο μοναδικός παραγφγός ζφλήνφν 
ταλκού ζηην Ελλάδα.  

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.: Mιταήλ Κωζηόποσλος mkostop@halcor.vionet.gr 

πηώζεο ηεο ηηκήο ησλ κεηάιισλ ζηε δηεζλή αγνξά θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2015, ελώ γηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 ην απνηέιεζκα κεηάιινπ ήηαλ αξλεηηθό 8,9 εθαη. επξώ. Τα 

απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΗΤ) δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 19,2 εθαη. επξώ έλαληη 

δεκηώλ 2,3 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Τα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, αλήιζαλ ην ελλεάκελν ηνπ 2015 ζε δεκηέο 17,4 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 34,6 εθαη. 

επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη 

δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε δεκηέο 21,4 εθαη. επξώ ή 0,2114 επξώ αλά κεηνρή έλαληη 

δεκηώλ 26,2 εθαη. επξώ ή 0,2591 επξώ αλά κεηνρή ην ελλεάκελν ηνπ 2014. 

 

Όζνλ αθνξά  ηελ πνξεία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην ελλεάκελν ηνπ 2015 ζε θέξδε 12,2 εθαη. επξώ 

έλαληη θεξδώλ 9,4 εθαη. επξώ ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2014. Τα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΗΤ) δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 7,2 εθαη. επξώ έλαληη θεξδώλ 5,9 εθαη. 

επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Τα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο, αλήιζαλ ην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2015 ζε δεκία 7,7 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 5,6 εθαη. επξώ ην ελλεάκελν ηνπ 

2014. Τν απνηέιεζκα ηνπ κεηάιινπ θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2015 ήηαλ αξλεηηθό 3,5 εθαη. 

Δπξώ, ζε ζύγθξηζε κε ην αξλεηηθό ησλ 2,0 εθαη. επξώ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2014. 

 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξέαζαλ ηελ αλάθακςε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ, ήηαλ ε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο κεηξηθήο Χαιθόξ θαη ηεο Διιεληθά 

Καιώδηα. Ζ κεηξηθή επέηπρε θαη ηε ρξνληά απηή ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ ελώ 

ηα θόζηε ζπγθξαηήζεθαλ θαη ε Διιεληθά Καιώδηα γηα πξώηε ρξνληά κεηά από ζπλερείο 

επελδύζεηο ζηε ζπγαηξηθή Fulgor αμηνπνίεζε όιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγηθά, θαζώο ηελ ρξνληά 

απηή πξνρώξεζαλ θαλνληθά όιεο νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππνβξύρησλ θαισδίσλ. Ζ πηώζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ, ζε ζρέζε κε ην δνιάξην ΖΠΑ θαζώο 

θαη ηε ιίξα Αγγιίαο επεξέαζε επίζεο ζεηηθά ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ θεξδνθνξία εμαγσγώλ ζε 

ρώξεο ζπλδεδεκέλεο κε ηα λνκίζκαηα απηά. Τέινο, νη ρακειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, αλ θαη ελ 

κέξεη αληηζηαζκίζηεθαλ από ην ηζρπξό δνιάξην, βνήζεζαλ ην θόζηνο παξαγσγήο αιιά θαη 

κεηαθνξώλ. 

  

Γηα ην ππόινηπν ηνπ 2015, ε Χαιθόξ θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ σο θύξην 

ζηξαηεγηθό ηνπο ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε βηνκεραληθά πξντόληα θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζε λέεο αγνξέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δπλαηόηεηεο θαη 

πξννπηηθέο πςειόηεξεο αλάπηπμεο.  

Ειεύζεξε 
Δηαζπνξά 
33,66% 

VIOHALCO 
SA/NV 

66,34% 

Αποηελέζμαηα 9Μ 2015 

(εκαη. €) 
9M 2015 9M 2014 Γ (%) 

Κύκλος 
Δργαζιών 

927,1 821,4 +12,9% 

Μικηό Κέρδος 46,8 24,3 +92,6% 

EBITDA 43,6 14,8 194,6% 

EBIT 19,2 -2,3 

EBT -17,4 -34,6 

EATAM -21,4 -26,2   

Περιθώρια       

Μικηό Κέρδος 5,0% 3,0% 

EBITDA 4,7% 1,8% 

Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 9Μ 2015 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ 

δηακνξθώζεθε ζην ελλεάκελν ηνπ 2015 ζε 

927,1 εθαη. επξώ έλαληη 821,4 εθαη. επξώ γηα ην 

ελλεάκελν ηνπ 2014 ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 

12,9%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ απμεκέλν 

θαηά 8,5% όγθν πσιήζεσλ, θαζώο ε κέζε ηηκή 

ηνπ ραιθνύ δηακνξθώζεθε ζε επξώ 5.117 αλά 

ηόλν έλαληη επξώ 5.125 αλά ηόλν ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2014 θαη δελ επεξέαζε ηνλ θύθιν 

εξγαζηώλ. Σεκαληηθή ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 

ελνπνηεκέλεο θεξδνθνξίαο ηεο Χαιθόξ θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηεο, θαζώο ηα ελνπνηεκέλα κηθηά 

θέξδε αλήιζαλ ζε 46,8 εθαη. επξώ έλαληη 24,3 

εθαη. επξώ ην ελλεάκελν ηνπ 2014 θαη ηα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην 

ελλεάκελν ηνπ 2015 ζε θέξδε 43,6 εθαη. επξώ 

έλαληη 14,8 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2014. Αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηεο 

νξγαληθήο θεξδνθνξίαο θαζώο ζηα ελνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα πεξηιακβάλεηαη αξλεηηθό 

απνηέιεζκα κεηάιινπ 10,6 εθαη. επξώ ιόγσ ηεο 
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Ελνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

Ννέκβξηνο 2015 

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 

('000 €) FY 2013 FY 2014 9Μ 2015 

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ     

Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 422.726 584.601 576.426 

Απνζέκαηα 208.236 233.836 237.549 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 96.697 91.051 146.876 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  35.309 37.013 22.059 

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 49.125 18.579 28.055 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 812.093 965.080 1.010.965 

ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ     

Μεηνρηθό θεθάιαην (101.279.627 ησλ € 0,38) 38.486 38.486 38.486 

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 13.011 82.341 57.038 

ύνολο ιδίφν κεθαλαίφν ιδιοκηηηών Μηηρικής 51.498 120.827 95.524 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 24.744 26.513 25.576 

ύνολο Θδίφν Κεθαλαίφν  76.241 147.340 121.100 

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 404.631 395.214 407.133 

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 49.658 73.172 81.132 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 167.556 209.002 235.984 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 114.007 140.353 165.616 

ύνολο σποτρεώζεφν  735.852 817.740 889.865 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΘΩΝ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 812.093 965.080 1.010.965 

('000 €) 9M 2013 9M 2014 9M 2015 

Κύθινο Δξγαζηώλ 857.331 821.436 927.085 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ -841.303 -797.155 -880.281 

Μικηό Κέρδος 16.029 24.282 46.804 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) 1.540 35 -963 

Γαπάλεο δηάζεζεο -10.310 -11.106 -12.483 

Γαπάλεο δηνίθεζεο -15.519 -15.515 -14.152 

EBITDA 8.136 14.799 43.629 

Απνζβέζεηο -16.396 -17.103 -24.423 

EBIT -8.260 -2.304 19.206 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά -27.413 -32.474 -36.708 

Κέξδε / (Εεκηέο) από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 21 195 93 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρφν -35.652 -34.583 -17.409 

Φόξνο εηζνδήκαηνο -5.874 3.071 -4.027 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -3.067 -5.272 -22 

Κέρδη / (Ζημιές) μεηά Φόρφν & δικαιφμάηφν 

μειουηθίας -38.459 -26.240 -21.415 

      

Ανάλσζη περιθφρίφν (%)       

Μηθηό θέξδνο 1,9% 3,0% 5,0% 

EBITDA 0,9% 1,8% 4,7% 

EBIT -1,0% -0,3% 2,1% 

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ -4,2% -4,2% -1,9% 

Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ & δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο -4,5% -3,2% -2,3% 

      

Περίοδος / Περίοδος (%)       

Κύθινο Δξγαζηώλ -9,4% -4,2% 19,9% 

Μηθηό θέξδνο -56,2% 51,5% 92,6% 

EBITDA -70,2% 81,9% 194,6% 

27% 

17% 

7% 8% 

41% 

9M 2015 

Σσιήλεο Χαιθνύ Έιαζε 

Σσιήλεο & Μπάξεο Οξεηράιθνπ Λάκεο Χαιθνύ 

Καιώδηα & Σύξκαηα 
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