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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 : 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.com  
Investor Relations: Αλέξανδρος Κομπότης akompotis@halcor.com 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το 2016 

σε ζημία 1,0 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 30,4 εκ. ευρώ το 2015. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 1,9 εκ. 

ευρώ ή 0,0196 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 30.8 εκ. ευρώ ή 0,3045 ευρώ ανά μετοχή το 2015. 

Όσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 420,5 εκ. ευρώ για 

το 2016 έναντι 451,7 εκ. ευρώ το 2015 επηρεασμένος από την πτωτική πορεία του χαλκού 

ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό της χρήσης, αρνητική επιρροή που αντιστράφηκε μερικώς από την 

αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1% και το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Τα αποτελέσματα 

προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2016 σε κέρδη 22,6 εκ. ευρώ 

έναντι κερδών 14,3 εκ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 

διαμορφώθηκαν σε κέρδος 15,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα 

αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το 2016 σε ζημία 22,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 9,4 εκ. ευρώ το 

2015. Σε επίπεδο εταιρίας το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από την υποτίμηση της συμμετοχής στη 

θυγατρική Sofia Med κατά 23,0 εκ. ευρώ. To αποτέλεσμα προ φόρων πριν την πρόβλεψη για 

υποτίμηση ανέρχεται σε κερδοφορία 0,2 εκ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 21,0 

εκ. ευρώ έναντι 11,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. 

Η επίδραση της διακύμανσης των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές στο αποτέλεσμα των 

συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων των ενοποιημένων μεγεθών ήταν θετική, ανερχόμενη σε 4,9 εκ. 

ευρώ έναντι αρνητικής το 2015 ανερχόμενης σε 14,7 εκ. ευρώ. Σε επίπεδο Eταιρείας η θετική 

επιρροή ανήλθε σε 3,3 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 6,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η θετική 

επίδραση προέρχεται από την ιδιαίτερα αυξητική πορεία του χαλκού το τελευταίο δίμηνο του 

έτους. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια, που πραγματοποιήθηκε στις 4 

Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η ανταλλαγή των κατεχόμενων μετοχών της Ελληνικά Καλώδια 

από τη Χαλκόρ με μετοχές της εταιρίας Cenergy Holdings. Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής σε 

ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε κέρδος 0,6 εκ. ευρώ. που επηρέασε τα αποτελέσματα χρήσης 

από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τo χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από 

εταιρίες εδραιωμένες στην πρώτη γραμμή κλάδων υψηλής ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, οι 

τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευές. 

  

Για το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους 

στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς ειδικά σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της 

δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές 

υψηλότερης ανάπτυξης, στοχεύοντας σε αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο μέγιστο.  

Ελεύθερη 
Διασπορά 
31,72% 

VIOHALCO 
SA/NV 

68,28% 

Αποτελέσματα FY 2016 

(εκατ. €) 
2016 2015 Δ (%) 

Κύκλος 
Εργασιών 

692,9 751,1 -7,7% 

Μικτό Κέρδος 39,9 16,2 +146,3% 

EBITDA (adj.) 30,6 29,6 +3,4% 

EBITDA 35,3 14,9 

EBIT 19,6 -3,6 

EBT -0,9 -30,4 

EATAM 1,9 -30,8   

Περιθώρια       

Μικτό Κέρδος 5,8% 2,2% 

EBITDA (adj.) 4,4% 3,9% 

EBITDA 5,1% 1,9% 

Αποτελέσματα Χρήσης 2016 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε το 

2016 σε 692,9 εκ. ευρώ έναντι 751,1 εκ. ευρώ 

για το 2015 σημειώνοντας πτώση κατά 7,7%. Η 

θετική επιρροή από την αύξηση του όγκου 

πωλήσεων κατά 4,4% αντισταθμίστηκε από την 

πτώση της μέσης τιμής του χαλκού, η οποία 

διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε 4.399 ευρώ ανά 

τόνο στο 2016, έναντι 4.952 ευρώ ανά τόνο το 

2015 μειωμένη κατά 11,1%, επηρεασμένη από 

την πτωτική πορεία στο πρώτο μισό του έτους. 

Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες αυξήθηκαν σημαντικά 

φτάνοντας σε 39,9 εκ. ευρώ έναντι 16,2 εκ. 

ευρώ το 2015 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα 

προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

διαμορφώθηκαν για το 2016 σε κέρδη 35,3 εκ. 

ευρώ έναντι 14,9 εκ. ευρώ το 2015. Τα 

αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) 

διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,6 εκ. ευρώ έναντι 

ζημιών 3,6 εκ. ευρώ το 2015.  



Σελίδα 2 
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Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 

Μάρτιος 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 €) FY 2015 FY 2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 574.672 374.664 

Αποθέματα 209.937 119.259 

Απαιτήσεις από πελάτες 145.360 37.306 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  35.560 12.283 

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 34.786 23.843 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.000.315 567.355 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

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

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 44.124 51.677 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 82.610 90.163 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 25.058 9.386 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  107.667 99.549 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 394.509 239.604 

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 83.740 36.894 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 236.256 106.742 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 178.142 84.566 

Σύνολο υποχρεώσεων  892.647 467.806 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.000.315 567.355 

('000 €) FY 2015 FY 2016 

Κύκλος Εργασιών 751.060 692.898 

Κόστος Πωληθέντων -734.870 -652.964 

Μικτό Κέρδος 16.190 39.934 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) -300 734 

Δαπάνες διάθεσης -7.559 -8.031 

Δαπάνες διοίκησης -11.896 -13.020 

EBITDA (Adjusted) 29.647 30.594 

EBITDA 14.943 35.289 

Αποσβέσεις -18.509 -15.672 

EBIT -3.566 19.617 

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά -26.717 -21.093 

Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις -155 510 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες -30.437 -966 

Φόρος εισοδήματος συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων -400 2.686 

Mη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (μετά φόρων) -1.989 -9.092 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων -32.827 -7.373 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων και Δικαιωμάτων 

μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες          -30.838            1.980  

Ανάλυση περιθωρίων (%)     

Μικτό κέρδος 2,2% 5,8% 

EBITDA (adjusted) 3,9% 4,4% 

EBITDA 1,9% 5,1% 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -4,1% -0,1% 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά Φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -4,1% +0,3% 

Ενοποιημένο adj. EBITDA (σε εκατ. €) 

48% 

27% 

10% 

15% 

FY 2016 

Σωλήνες Χαλκού Έλαση 

Σωλήνες & Μπάρες Ορειχάλκου Λάμες Χαλκού 

46% 

27% 

12% 

14% 

FY 2015 

2016 

29,7 

30,6 

2015 

+3% 


