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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, φύλλα και 
ταινίες ψευδαργύρου, προϊόντα ειδικών 
κραμάτων και καλώδια, με τη ΧΑΛΚΟΡ να 
είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων 
χαλκού στην Ελλάδα.  

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ : 57o ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 

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

C.F.O. : Σπυρίδων Κοκκόλης skokolis@halcor.vionet.gr  
Group Financial Controller.: Μιχαήλ Κωστόπουλος  mkostop@halcor.vionet.gr 

Από την αποτίμηση προέκυψαν σημαντικές υπεραξίες, οι οποίες ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 

163,1 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 55,1 εκατ. για τη μητρική και επηρέασαν απευθείας την 

Καθαρή θέση, αλλά και υποτιμήσεις ύψους Ευρώ 23,4 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 10,8 

εκατ. για τη μητρική οι οποίες επηρέασαν το αποτέλεσμα. Η συνολική επίπτωση στην Καθαρή 

θέση (απευθείας ή μέσω του αποτελέσματος), μετά τον υπολογισμό και της αντιστοιχούσας 

αναβαλλόμενης φορολογίας ανήλθε στα Ευρώ 113,6 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου και Ευρώ 32,8 

εκατ. στη μητρική. 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 81,0% και ανήλθαν σε Ευρώ 29,9 εκατ. 

έναντι Ευρώ 16,5 εκατ. το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του 

αποτελέσματος μετάλλου, το οποίο ανήλθε σε ζημιά ύψους Ευρώ 11,0 εκατ. έναντι ζημιάς 

Ευρώ 20,4 εκατ. το 2013, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των 

παραγωγικών εταιριών του Ομίλου, ως συνέπεια της πτώσης της τιμής του χαλκού. Τα 

ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την επίπτωση της 

υποτίμησης  των παγίων διαμορφώθηκαν το 2014 σε Ευρώ 18,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,7 εκατ. 

την προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας αύξηση κατά 171,8%, και με την επίπτωση της 

υποτίμησης σε ζημιές Ευρώ 5,2 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 

διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 28,8 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 15,6 εκατ. την αντίστοιχη 

περυσινή χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων), ανήλθαν το 2014 

σε ζημιές Ευρώ 73,0 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 53,6 εκατ. το 2013. Τέλος, οι ζημιές μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 51,2 εκατ. ή Ευρώ  -0,5059 ανά μετοχή 

έναντι ζημιών Ευρώ 58 εκατ. ή Ευρώ -0,5725 ανά μετοχή το 2013, ενώ χωρίς την επίπτωση 

της υποτίμησης των παγίων θα ήταν Ευρώ 14,8 εκατ. λιγότερες δηλαδή στα Ευρώ 36,4 εκατ.. 

Σημαντική βελτίωση είχαν τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας, καθώς τα κέρδη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την υποτίμηση των παγίων διαμορφώθηκαν 

το 2014 σε Ευρώ 11,8 εκατ. έναντι Ευρώ 2,1 εκατ. πέρυσι και σε Ευρώ 1,0 εκατ. μετά από την 

υποτίμηση. Από τη βελτίωση αυτή τα Ευρώ 4,9 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του 

αποτελέσματος μετάλλου, ενώ τα Ευρώ 4,8 εκατ. βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας. Τα 

αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 16,1 εκατ., από τα οποία 

τα Ευρώ 8 εκατ. περίπου οφείλονται στην υποτίμηση των παγίων, έναντι ζημιών Ευρώ 28,5 

εκατ. το 2013. 

Το 2014 ο Όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 45,8 εκατ. 

περίπου, από τις οποίες ποσό Ευρώ 31,1 εκατ. περίπου αφορούσε τον Όμιλο Ελληνικά 

Καλώδια στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος για την παραγωγή 

υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης.  

Ελεύθερη 
Διασπορά 
33,59% 

VIOHALCO 
SA/NV 

66,41% 

Αποτελέσματα Χρήσης 2014 

Ενοποιημένα μεγέθη 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2014 

σε Ευρώ 1.080 εκατ. έναντι Ευρώ 1.102 εκατ. το 

2013 σημειώνοντας μείωση 2,0%. Η μείωση 

αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη τιμή του 

χαλκού συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, 

αλλά και τις μειωμένες τιμές κατεργασίες σε 

ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Αντίθετα ο 

όγκος πωλήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο 

κατά 6,7%, με τις περισσότερες κατηγορίες 

προϊόντων να εμφανίζουν άνοδο εκτός από τις 

λάμες χαλκού οι πωλήσεις των οποίων ήταν 

πτωτικές λόγω της στασιμότητας της ζήτησης για 

τα συγκεκριμένα προϊόντα και της έντασης του 

ανταγωνισμού. 

Στο τέλος του έτους, η Εταιρία και ο Όμιλος, για 

να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγματικές αξίες 

των περιουσιακών τους στοιχείων, αποφάσισαν 

την αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των 

γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων.  

(εκατ. €) 2014 2013 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 1.080,0 1.102,0 -2,0%

Μικτό Κέρδος 29,9 16,5 81,2%

EBITDA (Adjusted) 18,2 6,7 171,6%

EBITDA -5,2 6,7 -177,6%

EBIT -28,8 -15,6

EBT -73,0 -53,6

EATAM 51,2 -58,0

Περιθώριο

Μικτό Κέρδος 2,8% 1,5%

EBITDA (Adjusted) 1,7% 0,6%

EBITDA -0,5% 0,6%

Αποτελέσματα FY 2014
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Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 

Μάρτιος 2015 

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 Ενοποιημένες τριμηνιαίες πωλήσεις (‘000 €) 
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26% 
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FY 2013 

Tubes Cu Rolling Cu + Ms + ZnTi

Rods & Tubes Ms Bus Bars & Rods Cu

Cables & wires

26% 

21% 

7% 
9% 

37% 

FY 2014 

Tubes Cu Rolling Cu + Ms + ZnTi

Rods & Tubes Ms Bus Bars & Rods Cu

Cables & wires

('000 €) FY 2012 FY 2013 FY 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 391.396 422.726 584.601

Αποθέματα 229.065 208.236 233.836

Απαιτήσεις από πελάτες 115.942 96.697 91.051

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.445 35.309 37.013

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 27.859 49.125 18.579

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 783.708 812.093 965.080

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 70.555 13.011 82.341

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 109.042 51.498 120.827

Δικαιώματα Μειοψηφίας 30.521 24.744 26.513

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.563 76.241 147.340

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 157.547 404.631 395.214

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 28.836 49.658 73.172

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 358.473 167.556 209.002

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 99.288 114.007 140.353

Σύνολο υποχρεώσεων 644.145 735.852 817.740

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 783.708 812.093 965.080

('000 €) FY 2012 FY 2013 FY 2014

Κύκλος Εργασιών 1.259.306 1.102.022 1.079.873

Κόστος Πωληθέντων -1.214.909 -1.085.481 -1.049.941

Μικτό Κέρδος 44.396 16.541 29.932

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 1.421 3.185 -789

Δαπάνες διάθεσης -14.664 -15.140 -15.153

Δαπάνες διοίκησης -22.525 -20.140 -19.302

EBITDA ( Adjusted) 34.200 6.703 18.219

EBITDA 34.200 6.703 -5.222

Αποσβέσεις -25.572 -22.257 -23.532

EBIT 8.628 -15.554 -28.754

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά -39.913 -38.152 -44.627

Αναπροσαρμογή παγίων στην Εύλογη Αξία -23.441

Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 168 70 371

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων -31.117 -53.637 -96.450

Φόρος εισοδήματος 1.610 -10.032 13.539

Δικαιώματα μειοψηφίας -3.485 -5.689 -8.235

Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας -26.023 -57.979 -74.677

Ανάλυση περιθωρίων (%)

Μικτό κέρδος 3,5% 1,5% 2,8%

EBITDA ( Adjusted) 2,7% 0,6% 1,7%

EBIT 0,7% -1,4% -2,7%

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων -2,5% -4,9% -8,9%

Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας -2,1% -5,3% -6,9%

Περίοδος / Περίοδος (%)

Κύκλος Εργασιών 0,8% -12,5% -2,0%

Μικτό κέρδος -29,7% -62,7% 81,0%

EBITDA ( Adjusted) -30,4% -80,4% 171,8%


