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Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος 
βιομηχανικός όμιλος εταιριών που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων 
χαλκού και ψευδαργύρου και κατέχει 
σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια αγορά. Ο Όμιλος αναπτύσσει 
και διαθέτει μια διευρυμένη γκάμα 
προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει 
σωλήνες, φύλλα, ταινίες, ράβδους και 
λάμες χαλκού και ορείχαλκου, και 
προϊόντα ειδικών κραμάτων, με τη 
ΧΑΛΚΟΡ να είναι ο μοναδικός παραγωγός 
σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα.  

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ : 62o ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 

Τηλ.: +3022620 31541, fax: +3022620 31576, www.halcor.com 

C.F.O. : Σπυρίδων Κοκκόλης skokolis@halcor.com  
Investor Relations: Αλέξανδρος Κομπότης akompotis@halcor.com 

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ ή 0,0672 ευρώ ανά μετοχή έναντι κερδών 0,7 
εκατ. ευρώ ή 0,0067 ευρώ ανά μετοχή το εξάμηνο του 2016. 

 

Όσον αφορά στην πορεία της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 242,9 εκατ. 
ευρώ για το εξάμηνο του 2017 έναντι 218,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016 αυξημένος κατά 
11,0%, ακολουθώντας αφ’ ενός την ανοδική πορεία στις τιμές των μετάλλων και αφ’ ετέρου τους 
αυξημένους όγκους πωλήσεων κατά 3,7%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εξάμηνο του 2017 σε κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ έναντι 
κερδών 9,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 
διαμορφώθηκαν σε κέρδος 11,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
προηγούμενη περίοδο. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν το εξάμηνο του 2017 σε 
κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο μισό του 2016. 

 

Η επίδραση της διακύμανσης των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές στο αποτέλεσμα των 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων των ενοποιημένων μεγεθών ήταν θετική, ανερχόμενη σε 8,6 
εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι αρνητικής για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 
ανερχόμενης σε 0,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο Εταιρίας, η θετική επιρροή ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ 
έναντι ζημίας 1,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Επιπροσθέτως, το αποτέλεσμα 
επηρεάστηκε θετικά από τη σταθεροποίηση του κόστους και τη βελτίωση της κερδοφορίας ανά 
μονάδας πωλούμενου προϊόντος καθώς οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να ξεπερνούν τους κρίσιμους 
όγκους που είναι απαραίτητοι για την κερδοφορία μετά από τα σημαντικά επενδυτικά έργα των 
προηγουμένων ετών. 

 

Για το υπόλοιπο του 2017, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών θα αποτελέσει τον 
άξονα του σχεδιασμού των μελλοντικών ενεργειών των δύο συγχωνευόμενων. Ο Όμιλος θα 
συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την επέκτασή του μέσω αύξησης των εξαγωγών 
του τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση των μεριδίων 
αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές με 
δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης. 

Ελεύθερη 
Διασπορά 
31,72% 

VIOHALCO 
SA/NV 

68,28% 

Αποτελέσματα H1 2017 

(εκατ. €) H1’17 H1’16 Δ (%) 

Κύκλος 
Εργασιών 465,3 353,6 31,61% 

Μικτό Κέρδος 35,9 19,3 86,01% 

EBITDA (adj.) 23,8 17,0 40,00% 

EBITDA 32,5 16,2 

EBIT 24,5 8,5 

EBT 10,3 0,1 

EATAM 6,8 0,7   

Περιθώρια       

Μικτό Κέρδος 7,71% 5,46%   

EBITDA (adj.) 5,12% 4,82% 

EBITDA 6,97% 4,59% 

Αποτελέσματα Περιόδου Η1’17 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο πρώτο 
εξάμηνο του 2017 σε 465,3 εκατ. ευρώ έναντι 
353,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 
2016, αυξημένος κατά 31,6%. Η αύξηση του 
κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση του 
όγκου πωλήσεων κατά 14,0% καθώς και στην 
ανοδική πορεία των τιμών των μετάλλων. 
Συγκεκριμένα η μέση τιμή του χαλκού ήταν 
υψηλότερη κατά 26,1% το πρώτο εξάμηνο του 
2017 (5.312 ευρώ ανά τόνο έναντι 4.213 ευρώ 
ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016), και η 
τιμή του ψευδαργύρου ήταν κατά μέσο όρο 
54.3% υψηλότερη  (2.486 ευρώ ανά τόνο έναντι 
1.611 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 
2016). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2017 
σε κέρδη 32,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 16,2 
εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016. Τα 
ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και 
τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) 
για το εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 
κέρδος 24,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ το 
εξάμηνο του 2016. Τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες, ανήλθαν το εξάμηνο του 2017 
σε κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 
εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016. 
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Σελίδα 2 

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. • IR Release 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Σεπτέμβριος 2017 

Μίγμα Πωλήσεων 

Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που 

επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους 

και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες 

πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΧΑΛΚΟΡ στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι 

μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης. 

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

('000 €) H1 2017 FY 2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 366.774 374.664 

Αποθέματα 140.513 119.259 

Απαιτήσεις από πελάτες 60.834 37.306 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  27.459 12.283 

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 9.681 23.843 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 605.260 567.355 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μετοχικό κεφάλαιο (101.279.627 των € 0,38) 38.486 38.486 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 58.729 51.677 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 97.215 90.163 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 10.219 9.386 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  107.435 99.549 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 217.126 239.604 

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.891 36.894 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 148.162 106.742 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 96.645 84.566 

Σύνολο υποχρεώσεων  497.824 467.806 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 605.260 567.355 

('000 €) H1 2017 H1 2016 

Κύκλος Εργασιών 465.325 353.577 

Κόστος Πωληθέντων -429.442 -334.275 

Μικτό Κέρδος 35.883 19.302 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 14 -167 

Δαπάνες διάθεσης -4.400 -3.939 

Δαπάνες διοίκησης -6.994 -6.693 

EBITDA (Adjusted) 23.836 17.045 

EBITDA 32.455 16.224 

Αποσβέσεις -7.951 -7.721 

EBIT 24.503 8.503 

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά -11.799 -8.426 

Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις -2.402 -28 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 10.303 49 

Φόρος εισοδήματος συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων -2.642 438 

Mη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (μετά φόρων) 0 -216 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων 7.661 271 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων και Δικαιωμάτων 
μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 6.805 679 

    

Ανάλυση περιθωρίων (%)     

Μικτό κέρδος 7,71% 5,46% 

EBITDA (adjusted) 5,12% 4,82% 

EBITDA 6,97% 4,59% 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 2,21% 0,01% 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  1,46% 0,19% 

Ενοποιημένο adj. EBITDA (σε εκατ. €) 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

23,8

17,0

H1’16 

+40% 

H1’17 

44% 

31% 

10% 

15% 

H1'17 

Σωλήνες Χαλκού Έλαση 

Σωλήνες & Μπάρες Ορειχάλκου Λάμες Χαλκού 

48% 

28% 

10% 

14% 

H1'16 

Σωλήνες Χαλκού Έλαση 

Σωλήνες & Μπάρες Ορειχάλκου Λάμες Χαλκού 


