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βιομητανικός όμιλος εηαιριών ποσ 
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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.  
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δεύηεξν ηξίκελν, ελώ επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη ιόγσ ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθώλ έξγσλ ζην εξγνζηάζην 

ηεο FULGOR ΑΔ, ζπγαηξηθήο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ ΑΔ (θόζηνο αδξάλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

αλαβάζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ). Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν 

θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 ζε θέξδε Δπξώ 10,6 εθαη. 

έλαληη δεκηώλ Δπξώ 1,4 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΗΣ) 

δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο Δπξώ 0,7 εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 12,2 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Σα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα αλήιζαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 ζε δεκηέο Δπξώ 18,4 εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 

35,6 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013. Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε δεκηέο Δπξώ 15,6 εθαη. ή Δπξώ 0,1537 αλά κεηνρή έλαληη δεκηώλ Δπξώ 33,1 εθαη. ή Δπξώ 

0,3270 αλά κεηνρή ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013. 

Όζνλ αθνξά ηε κεηξηθή εηαηξία, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξώ 5,2 εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 2 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ελώ ηα 

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 ζε δεκηέο Δπξώ 4,4 εθαη. έλαληη δεκηώλ 

Δπξώ 17,1 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013. 

ηελ Δπξσδώλε, ε κέηξηα αλάθακςε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ε ζρεδόλ ππνηνληθή θαηαλάισζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ έμη κελώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελίζρπζε ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, γεγνλόο πνπ 

επεξέαζε αξλεηηθά ηηο ηηκέο θαηεξγαζίαο ζηα πεξηζζόηεξα από ηα πξντόληα ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ε γεσπνιηηηθή 

αζηάζεηα, θπξίσο ζε Ρσζία θαη Οπθξαλία, είρε αξλεηηθό αληίθηππν ζηνπο όγθνπο πσιήζεσλ. Αληίζεηα, ε 

ζπλερηδόκελε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ζε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην νδήγεζαλ ζε 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζε θαιύηεξα πεξηζώξηα. Δηδηθόηεξα ε δήηεζε γηα πξντόληα εγθαηαζηάζεσλ 

εμαθνινύζεζε λα θηλείηαη ζε αξλεηηθά επίπεδα θαζώο ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζθιεξά. 

Αληίζεηα, ε δήηεζε γηα βηνκεραληθά πξντόληα ζηηο βαζηθέο Δπξσπατθέο αγνξέο, έδεημε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο 

κεηά από έλα πησηηθό 2013 κε απνηέιεζκα ν Όκηινο λα απμήζεη ηνλ όγθν πσιήζεσλ θαη λα θεξδίζεη κεγαιύηεξα 

κεξίδηα αγνξάο. Όζνλ αθνξά ηα θαιώδηα, παξά ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε λέεο αγνξέο θαη θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ, ε κεησκέλε δήηεζε ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκόο πίεζε 

ζεκαληηθά ηα πεξηζώξηα θαη επεξέαζε αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΩΓΗΑ. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ είρε ε πξνζσξηλή αλαβνιή ζεκαληηθώλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό ζε πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, όπσο ππνβξύρηα θαιώδηα θαη ππόγεηα θαιώδηα πςειήο θαη 

ππεξπςειήο ηάζεο.  

ε όηη αθνξά ην θόζηνο, νη κεηώζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βηνκεραληθνύ θόζηνπο θαη βνήζεζαλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθό. Ωζηόζν, ην πςειό 

ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ζπλέρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ έλαληη ησλ βαζηθώλ 

αληαγσληζηώλ καο. 

Ζ εκθαλήο βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο ζε ζρέζε κε ην πξώην, αληαλαθιά ηηο 

βειηησκέλεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηνπ Οκίινπ ζε πνζόηεηεο, ηηκέο θαη θόζηνο αιιά θαη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο από 

ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκώλ ησλ κεηάιισλ. Γηα ην δεύηεξν κηζό ηνπ 2014 εθηηκάηαη όηη, δεδνκέλσλ ησλ δύζθνισλ 

ζπλζεθώλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα επηθξαηνύλ ζην εζσηεξηθό αιιά θαη ηε δηαθαηλόκελε αζηάζεηα πνπ ζπλερίδεη λα 

εθδειώλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο, ν Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα έρεη σο θύξην ζηξαηεγηθό ηνπ 

ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε βηνκεραληθά πξντόληα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ ζε 

λέεο αγνξέο νη νπνίεο δελ έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή ύθεζε. Δπίζεο, ε έλαξμε παξαγσγήο 

ππνβξύρησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο γηα ην έξγν ηεο δηαζύλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 

έηνπο, ζα νδεγήζεη ηνλ Όκηιν ζε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ θαη ζε αηζζεηή βειηίσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπ.  

Ειεύζεξε 
Δηαζπνξά 
33,59% 

VIOHALCO 
SA/NV 

66,41% 

Αποηελέζμαηα Η1 2014 

(εκαη. €) 

Η1 
2014 

Η1 
2013 Γ(%) 

Κύκλος 
Δργαζιών 

555,3 596,4 -6,9% 

Μικηό Κέρδος 17,1 5,3 223,8% 

EBITDA 10,6 -1,4 

EBIT -0,7 -12,2 

EBT -21,7 -30,8 

EATAM -15,6 -33,1   

Περιθώρια 

Μικηό Κέρδος 3,1% 0,9% 

EBITDA 1,9% -0,2% 

Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ Η1 2014 

Ενοποιημένα μεγέθη 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε θαηά ην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2014 ζε Δπξώ 555,3 εθαη. έλαληη 

Δπξώ 596,4 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013 

ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 6,9% ιόγσ ησλ ζπγθξηηηθά 

ρακειόηεξσλ κέζσλ ηηκώλ ησλ κεηάιισλ, αιιά θαη ησλ 

κεησκέλσλ ηηκώλ θαηεξγαζίαο, θπξίσο ζηα πξντόληα 

έιαζεο γηα εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα θαιώδηα. ε επίπεδν 

όγθσλ ζεκεηώζεθε αύμεζε ζηηο πνζόηεηεο πσιήζεσλ 

θαηά 5,7% ππέξ θπξίσο ησλ πξντόλησλ έιαζεο, ησλ 

πξντόλησλ δηέιαζεο νξεηράιθνπ θαη ησλ ραιθνζσιήλσλ. 

Σα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 

223,8% θαη αλήιζαλ ζε Δπξώ 17,1 εθαη. έλαληη Δπξώ 5,3 

εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013. Ζ θεξδνθνξία ηνπ 

Οκίινπ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 επηβαξύλζεθε 

θαηά Δπξώ 8,7 εθαη. από ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζηθνύ 

απνζέκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθώλ εηαηξηώλ ηνπ 

Οκίινπ, σο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πηώζεο ησλ 

ηηκώλ ησλ κεηάιισλ, πνζό πνπ ζην εμάκελν 

πεξηνξίζηεθε ζηα Δπξώ 7,6 εθαη., ιόγσ ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη κεηέπεηηα αλάθακςεο ηνπο θαηά ην 
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Ελνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

Αύγνπζηνο 2014 

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 Ελνπνηεκέλεο ηξηκεληαίεο πσιήζεηο (‘000 €) 

('000 €) FY 2012 FY 2013 H1 2014 

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ       

Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 391.396 422.726 441.980 

Απνζέκαηα 229.065 208.236 240.099 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 115.942 96.697 118.593 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  19.445 35.309 33.199 

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 27.859 49.125 14.482 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 783.708 812.093 848.353 

ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ       

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

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 70.555 13.011 -2.300 

ύνολο ιδίφν κεθαλαίφν ιδιοκηηηών Μηηρικής 109.042 51.498 36.186 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 30.521 24.744 22.337 

ύνολο Θδίφν Κεθαλαίφν  139.563 76.241 58.523 

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 157.547 404.631 401.733 

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 28.836 49.658 57.467 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 358.473 167.556 190.960 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 99.288 114.007 139.670 

ύνολο σποτρεώζεφν  644.145 735.852 789.830 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΘΩΝ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 783.708 812.093 848.353 

('000 €) H1 2012 H1 2013 H1 2014 

Κύθινο Δξγαζηώλ 650.871 596.430 555.267 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ -625.419 -591.164 -538.215 

Μικηό Κέρδος 25.452 5.267 17.052 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) -666 397 576 

Γαπάλεο δηάζεζεο -7.811 -7.190 -7.618 

Γαπάλεο δηνίθεζεο -11.426 -10.662 -10.714 

EBITDA 18.794 -1.421 10.642 

Απνζβέζεηο -13.244 -10.768 -11.346 

EBIT 5.550 -12.189 -704 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά -20.345 -18.529 -21.093 

Κέξδε / (Εεκηέο) από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 135 -49 90 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρφν -14.660 -30.767 -21.707 

Φόξνο εηζνδήκαηνο -4 -4.846 3.320 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -2.500 -2.497 -2.825 

Κέρδη / (Ζημιές) μεηά Φόρφν & δικαιφμάηφν 

μειουηθίας -12.164 -33.117 -15.562 

      

Ανάλσζη περιθφρίφν (%)       

Μηθηό θέξδνο 3,9% 0,9% 3,1% 

EBITDA 2,9% -0,2% 1,9% 

EBIT 0,9% -2,0% -0,1% 

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ -2,3% -5,2% -3,9% 

Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ & δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο -1,9% -5,6% -2,8% 

      

Περίοδος / Περίοδος (%)       

Κύθινο Δξγαζηώλ 0,1% -8,4% -6,9% 

Μηθηό θέξδνο -40,4% -79,3% 223,8% 

EBITDA -51,0% -107,6% n/a 
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