
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

ΥΡΗΗ 2015 

Η Χαιθόξ θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο αλαθνηλώλνπλ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 2015 κε βάζε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζην έηνο ηνπ 2015 ζε 1.230,1 εθαη. επξώ έλαληη 1.079,9 εθαη. επξώ γηα ην 2014 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 13.9%, ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ απμεκέλν θαηά 9,6% όγθν πσιήζεσλ θαζώο θαη ην βειηησκέλν κίγκα 

πσιήζεσλ, θαζώο ε κέζε ηηκή ηνπ ραιθνύ δηακνξθώζεθε ρακειόηεξα, ζε επξώ 4.952 αλά ηόλν έλαληη επξώ 5.169 αλά ηόλν ην 

2014. Σεκαληηθή ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηεο ελνπνηεκέλεο θεξδνθνξίαο ηεο Χαιθόξ θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, θαζώο ηα 

ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε αλήιζαλ ζε 55,7 εθαη. επξώ έλαληη 29,9 εθαη. επξώ ην 2014 θαη ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ θαη επαλεθηίκεζεο παγίσλ ζηελ εύινγε αμία (EBITDA adj.) δηακνξθώζεθαλ γηα ην 2015 ζε 

θέξδε 51,6 εθαη. επξώ έλαληη 18,2 εθαη. επξώ ην 2014. Αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηεο νξγαληθήο θεξδνθνξίαο θαζώο 

ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλεηαη αξλεηηθό απνηέιεζκα κεηάιινπ 20,5 εθαη. επξώ ιόγσ ηεο πηώζεο ηεο ηηκήο ησλ 

κεηάιισλ ζηε δηεζλή αγνξά θαηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 2015, ελώ γηα ην 2014 ην απνηέιεζκα κεηάιινπ ήηαλ αξλεηηθό 11,0 εθαη. 

επξώ. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΙΤ adj.) δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 19,5 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 5,3 εθαη. 

επξώ ην 2014. Τα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, αλήιζαλ ην 2015 ζε δεκηέο 29,8 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 73,0 εθαη. 

επξώ ην 2014. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε δεκηέο 32,5 εθαη. επξώ ή 

0,3210 επξώ αλά κεηνρή έλαληη δεκηώλ 51.2 εθαη. επξώ ή 0,5059 επξώ αλά κεηνρή ην 2014. 

Όζνλ αθνξά  ηελ πνξεία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, ν θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε ζηα 451,7 εθαη. Δπξώ γηα ην 2015 έλαληη 396,0 εθαη. 

επξώ ην 2014, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ θαη επαλεθηίκεζεο παγίσλ ζηελ εύινγε αμία (EBITDA 

adj.) δηακνξθώζεθαλ ην 2015 ζε θέξδε 14,3 εθαη. επξώ έλαληη θεξδώλ 11,8 εθαη. επξώ ην 2014. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 

θαη ηόθσλ (ΔΒΙΤ) δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 7,6 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 3,9 εθαη. επξώ ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Τα 

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο, αλήιζαλ ην 2015 ζε δεκία 11,2 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 16,1 εθαη. επξώ ην 2014. Τν 

απνηέιεζκα ηνπ κεηάιινπ θαηά ην 2015 ήηαλ αξλεηηθό 6,6 εθαη. Δπξώ, ζε ζύγθξηζε κε ην αξλεηηθό ησλ 2,0 εθαη. επξώ γηα 

ρξήζε ηνπ 2014 αθνινπζώληαο ηελ πησηηθή πνξεία ησλ ηηκώλ ηνπ ραιθνύ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξέαζαλ ηελ αλάθακςε ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ, ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο κεηξηθήο Χαιθόξ θαη ηεο Διιεληθά Καιώδηα. Η 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. Η πηώζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ, ζε ζρέζε κε ην δνιάξην ΗΠΑ 

θαζώο θαη ηε ιίξα Αγγιίαο επεξέαζε επίζεο ζεηηθά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 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 2016, 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.  

 

 

 

 

 Δημοζίεςζη ηην Τπίηη 15 Μαπηίος 2016, μεηά ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Χ.Α. 

 
Τα Σηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2015 – 31.12.2015 μαζί με ηις Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 
ηης ίδιας περιόδοσ θα βρίζκονηαι αναρηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηης Εηαιρίας, ζηο διαδίκησο ζηη διεύθσνζη www.halcor.gr, καθώς 
και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Χ.Α. www.helex.gr. 
 

Τξίηε, 15 Μαξηίνπ 2016 

http://www.halcor.gr/
http://www.helex.gr/

