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Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας ζύγτρονος 
βιομητανικός όμιλος εηαιριών ποσ 
δραζηηριοποιείηαι ζηην παραγφγή και 
εμπορία προχόνηφν ταλκού, κραμάηφν 
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.  

ΧΑΛΚΟΡ ΑΔ : 57o ΧΛΜ. Ν.Δ.Ο. Αθηνών – Λαμίαρ, 32011, Οινόθςηα Βοιωηίαρ 

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

C.F.O. : πςπίδων Κοκκόληρ skokolis@halcor.vionet.gr  
Investor Relations: Αλέξανδπορ Κομπόηηρ akompotis@halcor.com 

Τα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΗΤ) γηα ην εμάκελν ηνπ 2016 

δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 20,3 εθαη. επξώ έλαληη 19,9 εθαη. επξώ ην εμάκελν ηνπ 2015. Τα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, αλήιζαλ ην εμάκελν ηνπ 2016 ζε θέξδε 1,6 εθαη. επξώ 

έλαληη δεκηώλ 4,4 εθαη. επξώ ην εμάκελν ηνπ 2015. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο 

θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε θέξδε 0,4 εθαη. επξώ ή 0,0040 επξώ αλά κεηνρή έλαληη 

δεκηώλ 4,7 εθαη. επξώ ή 0,0468 επξώ αλά κεηνρή ην εμάκελν ηνπ 2015. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πνξεία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, ν θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε ζηα 218,9 εθαη. 

επξώ γηα ην εμάκελν ηνπ 2016 έλαληη 229,9 εθαη. επξώ ην εμάκελν ηνπ 2015 κεησκέλνο θαηά 

4,8%, αθνινπζώληαο ηελ θαζνδηθή πνξεία ζηηο ηηκέο ησλ κεηάιισλ πνπ κεξηθώο 

αληηζηαζκίζηεθε από ηνπο απμεκέλνπο όγθνπο πσιήζεσλ θαηά 9.1%, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην εμάκελν ηνπ 2016 ζε θέξδε 9,6 

εθαη. επξώ έλαληη θεξδώλ 11,0 εθαη. επξώ ην εμάκελν ηνπ 2015. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 

θαη ηόθσλ (ΔΒΗΤ) δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 6,3 εθαη. επξώ έλαληη θεξδώλ 7,7 εθαη. επξώ ηελ 

αληίζηνηρε πξνεγνύκελε πεξίνδν. Τα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο, αλήιζαλ ην εμάκελν ηνπ 

2016 ζε θέξδε 2,0 εθαη. επξώ έλαληη νξηαθώλ δεκηώλ 0,1 εθαη. επξώ γηα ην πξώην κηζό ηνπ 

2015.  

  

Γηα ην ππόινηπν ηνπ 2016, ε Χαιθόξ θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ σο θύξην 

ζηξαηεγηθό ηνπο ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε βηνκεραληθά πξντόληα 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζε λέεο αγνξέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δπλαηόηεηεο 

θαη πξννπηηθέο πςειόηεξεο αλάπηπμεο.  

. 

Ειεύζεξε 
Δηαζπνξά 
31,72% 

VIOHALCO 
SA/NV 

68,28% 

Αποηελέζμαηα H1 2016 

(εκαη. €) 

H1 
2016 

H1 
2015 Γ(%) 

Κύκλορ 
Δπγαζιών 563,2 629,5 -10,5% 

Μικηό Κέπδορ 39,3 39,5 

EBITDA 35,3 36,5 

EBIT 20,3 19,9 

EBT 1,6 -4,4 

EATAM 0,4 -4,7 

Πεπιθώπια 

Μικηό Κέπδορ 7,0% 6,3% 

EBITDA 6,3% 5,8% 

Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ H1 2016 

Ενοποιημένα μεγέθη 

 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε ζην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2016 ζε 563,2 εθαη. επξώ 

έλαληη 629,5 εθαη. επξώ γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2015, κεηνύκελνο θαηά 10,5%. Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ ραιθνύ γηα ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2016 κεηώζεθε θαηά 20,8% ζηα 4.213 

επξώ αλά ηόλν έλαληη 5.317 επξώ αλά ηόλν 

γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2015, ελώ ε ηηκή 

ηνπ ςεπδάξγπξνπ ήηαλ θαηά κέζν όξν 1.611 

επξώ αλά ηόλν γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2016 έλαληη 1.912 επξώ γηα ην πξώην 

εμάκελν ην 2015 κεησκέλε θαηά 15.6%. Τα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, 

ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

δηακνξθώζεθαλ γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2016 ζε θέξδε 35,3 εθαη. επξώ έλαληη θεξδώλ 

36,5 εθαη. επξώ ην εμάκελν ηνπ 2015. 



ειίδα 2 

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. • IR Release 

Ελνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

Αύγνπζηνο 2016 

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 2014 FY 2015 H1 2016 

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ   

Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 584.601 574.672 570.582 

Απνζέκαηα 233.836 209.937 223.948 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 91.051 145.360 159.416 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  37.013 35.560 37.925 

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 18.579 34.786 17.643 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 965.080 1.000.315 1.009.514 

ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ   

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

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 82.341 44.124 66.131 

ύνολο ιδίφν κεθαλαίφν ιδιοκηηηών Μηηρικής 120.827 82.610 104.617 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 26.513 25.058 19.332 

ύνολο Θδίφν Κεθαλαίφν  147.340 107.667 123.949 

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 395.214 394.509 370.434 

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 73.172 83.740 82.046 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 209.002 236.256 262.443 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 140.353 178.142 170.641 

ύνολο σποτρεώζεφν  817.740 892.647 885.564 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΘΩΝ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 965.080 1.000.315 1.009.514 

('000 €) H1 2014 H1 2015 H1 2016 

Κύθινο Δξγαζηώλ 555.267 629.470 563.238 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ -538.215 -590.003 -523.956 

Μικηό Κέρδος 17.052 39.467 39.282 

Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) 576 -1.906 -142 

Γαπάλεο δηάζεζεο -7.618 -8.391 -7.954 

Γαπάλεο δηνίθεζεο -10.714 -9.222 -10.874 

EBITDA 10.642 36.474 35.266 

Απνζβέζεηο -11.346 -16.793 -15.480 

EBIT -704 19.948 20.312 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά -21.093 -24.406 -18.615 

Κέξδε / (Εεκηέο) από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 90 80 -64 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρφν -21.707 -4.378 1.633 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 3.320 354 -1.362 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -2.825 -719 135 

Κέρδη / (Ζημιές) μεηά Φόρφν & δικαιφμάηφν 

μειουηθίας -15.562 -4.744 406 

      

Ανάλσζη περιθφρίφν (%)       

Μηθηό θέξδνο 3,1% 6,3% 7,0% 

EBITDA 1,9% 5,8% 6,3% 

EBIT -0,1% 3,2% 3,6% 

Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ -3,9% -0,7% -0,3% 

Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ & δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο -2,8% -0,8% -0,1% 

      

Περίοδος / Περίοδος (%)       

Κύθινο Δξγαζηώλ -6,9% +13,4% -10,5% 

27% 

18% 

8% 8% 

39% 

H1'15 

Σσιήλεο Χαιθνύ Έιαζε 

Σσιήλεο & Μπάξεο Οξεηράιθνπ Λάκεο Χαιθνύ 

Καιώδηα & Σύξκαηα 

28% 

16% 

6% 8% 

43% 

H1'16 

Σσιήλεο Χαιθνύ Έιαζε 

Σσιήλεο & Μπάξεο Οξεηράιθνπ Λάκεο Χαιθνύ 

Καιώδηα & Σύξκαηα 
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