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ΥΡΗΗ 2013 

 
Σν 2013 ε Δπξσδώλε βξέζεθε γηα δεύηεξν ζπλερόκελν έηνο ζε ύθεζε κηθξόηεξεο όκσο έθηαζεο ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηαζεξνπνηήζεθε κεηά ηηο ηάζεηο ζπξξίθλσζεο 

ηνπ 2012, ελώ αληίζεηα ζηηο Η.Π.Α. έδεημε πεξαηηέξσ ζεκάδηα βειηίσζεο, θάηη πνπ ν Όκηινο αμηνπνίεζε 

απμάλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ. Παξάιιεια, ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα εμαθνινπζεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη αζζεληθή, ηδηαίηεξα ζηε Νόηηα Δπξώπε, ελώ ζηελ Διιάδα ε ζπξξίθλσζε ζπλερίζηεθε 

γηα έβδνκε ζπλερόκελε ρξνληά θαη βξηζθόκαζηε πηα ζην ρακειόηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ 

ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα εηώλ.  

’ απηό ην δύζθνιν πεξηβάιινλ, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε θαηά ην 2013 ζε Δπξώ 

1.102 εθαη. έλαληη Δπξώ 1.259 εθαη. ην 2012 ζεκεηώλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,5%. Η κείσζε απηή 

νθείιεηαη ζηελ πηώζε ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ πσιήζεσλ θαηά 7% θαη ζηηο κεησκέλεο κέζεο ηηκέο ησλ 

κεηάιισλ ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο.  

Σα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε ζεκείσζαλ πηώζε θαηά 62,7% θαη αλήιζαλ ζε Δπξώ 16,5 εθαη. έλαληη 

Δπξώ 44,4 εθαη. ην 2012. Η κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε δεκηά ύςνπο Δπξώ 20,4 εθαη. έλαληη 

δεκηάο Δπξώ 3,2 εθαη. ην 2012, από ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζηθνύ απνζέκαηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

παξαγσγηθώλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, σο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πηώζεο ησλ ηηκώλ ησλ κεηάιισλ. 

Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην 2013 ζε Δπξώ 

6,7 εθαη. έλαληη Δπξώ 34,2 εθαη. ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 80,4%, ελώ ηα 

απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΙΣ) δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο Δπξώ 15,6 εθαη. έλαληη θεξδώλ 

Δπξώ 8,6 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε. Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκηέο πξν 

θόξσλ), αλήιζαλ ην 2013 ζε δεκηέο Δπξώ 53,6 εθαη. έλαληη δεκηώλ Δπξώ 31,1 εθαη. ην 2012. Σέινο, νη 

δεκηέο κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ζε Δπξώ 58 εθαη. ή Δπξώ -0,5725 αλά 

κεηνρή έλαληη δεκηώλ Δπξώ 26 εθαη. ή Δπξώ -0,2569 αλά κεηνρή ην 2012, επεξεαζκέλεο αξλεηηθά από 

ην πνζό Δπξώ 6,5 εθαη. ιόγσ ηνπ επαλππνινγηζκνύ ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ηνπ Οκίινπ, σο 

απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή ζηελ Διιάδα από 20% ζε 26%. 

Η κεηαβιεηόηεηα θαη νη πξνθιήζεηο ζην καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ δηαηεξήζεθαλ θαη ην 2013, κε ηηο 

νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδώλεο λα εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε (κε εμαίξεζε ηε Γεξκαλία) θαη κε ηελ 

Διιάδα λα παξακέλεη ζε βαζηά ύθεζε. Δηδηθόηεξα ε δήηεζε γηα πξντόληα εγθαηαζηάζεσλ θηλήζεθε ζε 

αξλεηηθά επίπεδα θαζώο ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζθιεξά. Καηά ζπλέπεηα 

κεηώζεθε ν όγθνο πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, αιιά ζε κηθξόηεξν πνζνζηό απ’ όηη ε αγνξά, ελώ πηέζζεθαλ 

αηζζεηά νη ηηκέο θαηεξγαζίαο ιόγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ. Αληίζεηα, παξά ην γεγνλόο όηη ε δήηεζε 

γηα βηνκεραληθά πξντόληα ήηαλ πησηηθή ζηηο βαζηθέο Δπξσπατθέο αγνξέο, ν Όκηινο αύμεζε ηνλ όγθν 

πσιήζεσλ θαη θέξδηζε κεγαιύηεξα κεξίδηα αγνξάο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Όζνλ αθνξά ηα 

θαιώδηα, ε κεησκέλε δήηεζε ζηηο βαζηθέο αγνξέο, ν εληεηλόκελνο αληαγσληζκόο θαη ε θαζπζηέξεζε 

αλάζεζεο κεγάισλ ζπκβνιαίσλ επηβάξπλαλ αηζζεηά ηελ θεξδνθνξία.  

ε όηη αθνξά ην θόζηνο, δόζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ 

κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βηνκεραληθνύ θόζηνπο έηζη ώζηε λα παξακείλνπκε αληαγσληζηηθνί 

ζηηο απαηηεηηθέο αγνξέο πνπ εμππεξεηνύκε. Ωζηόζν, νη πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα δε θαη ιόγσ ησλ 

θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεώλ ηνπο, θαζώο θαη ην πςειό ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο, ζπλέρηζαλ λα 

επεξεάδνπλ δπζκελώο ην θόζηνο θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπ Οκίινπ. 

Σν 2013 ν Όκηινο ΧΑΛΚΟΡ πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθέο επελδύζεηο ύςνπο Δπξώ 57,7 εθαη. πεξίπνπ, 

από ηηο νπνίεο πνζό Δπξώ 49,3 εθαη. πεξίπνπ αθνξνύζε ηνλ Όκηιν ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ζην πιαίζην 

ηεο ζπλέρηζεο επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε θύξην ζηόρν ηελ παξαγσγή ππνβξύρησλ θαισδίσλ. 



Έρνληαο νινθιεξώζεη ην επελδπηηθό ηνπ πξόγξακκα, ν Όκηινο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ απνηειεί πιένλ 

έλαλ από ηνπο ειάρηζηνπο θαηαζθεπαζηέο θαισδίσλ ζε όιν ηνλ θόζκν πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ 

ππνβξύρηα θαιώδηα πςειήο ηάζεο. 

Γηα ην 2014, δεδνκέλσλ ησλ δύζθνισλ ζπλζεθώλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα επηθξαηνύλ ζην εζσηεξηθό θαη 

ηε δηαθαηλόκελε ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηώλ ησλ πεξηζζόηεξσλ ρσξώλ 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. Οη ήδε αλαθνηλσζείζεο κεηώζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζα βνεζήζνπλ ζε 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βηνκεραληθνύ θόζηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ 

ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ε 

κείσζε ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ απνηεινύλ ηελ θύξηα πξνηεξαηόηεηα καο. 

 

 

Γεκνζίεπζε ηελ Πέκπηε 27 Μαξηίνπ 2014, κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Χ.Α. 
 

 

 
Τα Σηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2013 – 31.12.2013 μαζί με ηην Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ίδιας περιόδοσ 

θα βρίζκονηαι αναρηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηης Εηαιρίας ζηο διαδίκησο, ζηη διεύθσνζη www.halcor.gr, καθώς και ζηην 

ιζηοζελίδα ηοσ Χ.Α. www.helex.gr. 

 
 

Πέκπηε, 27 Μαξηίνπ 2014 
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