
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

ΠΡΩΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015 

Ο Όκηινο εηαηξηώλ Χαιθόξ αλαθνηλώλεη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα γηα ην πξώην ηξίκελν 2015 

κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2015 ζε 297 εθαη. επξώ έλαληη 266 

εθαη. επξώ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 11,7% αθνινπζώληαο ηελ θαηά 12,4% αύμεζε 

ησλ πνζνηήησλ πσιήζεσλ. Οη ηηκέο ησλ κεηάιισλ δελ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, θαζώο ε πνξεία ηνπ ραιθνύ ήηαλ κελ αλνδηθή, αιιά ζε κέζν όξν πεξηόδνπ παξέκεηλε ζηα ίδηα 

ζρεδόλ επίπεδα κε ην 2014. 

Σεκαληηθή ήηαλ ε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ, θαζώο ηα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε αλήιζαλ ζε 19,7 εθαη. 

επξώ έλαληη 1,4 εθαη. επξώ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 θαη ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2015 ζε θέξδε 18,7 εθαη. επξώ έλαληη δεκίαο 2,1 

εθαη. επξώ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2014. Σεκαληηθή ήηαλ ε βειηίσζε ηεο νξγαληθήο θεξδνθνξίαο, θαζώο από ηα 

20,8 εθαη. επξώ ζπλνιηθήο βειηίσζεο κόλν ηα 10,6 εθαη. επξώ νθείινληαη ζε βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηάιινπ 

(1,9 εθαη. επξώ θέξδε έλαληη 8,7 εθαη. επξώ δεκηέο). Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΙΤ) 

δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 10,4 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 7,8 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Τα 

ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, αλήιζαλ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2015 ζε δεκηέο 1,4 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 

18 εθαη. επξώ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 

αλήιζαλ ζε δεκηέο 0,24 εθαη. επξώ ή 0,0024 επξώ αλά κεηνρή έλαληη δεκηώλ 13.7 εθαη. επξώ ή 0,1352 επξώ αλά 

κεηνρή ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. 

Όζνλ αθνξά  ηελ πνξεία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

δηακνξθώζεθαλ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2015 ζε θέξδε 7,4 εθαη. επξώ έλαληη δεκίαο 0,6 εθαη. επξώ ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2014. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (ΔΒΙΤ) δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδνο 5,7 εθαη. επξώ έλαληη 

δεκηώλ 1,7 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Τα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο, αλήιζαλ ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2015 ζε θέξδε 1,7 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 5,5 εθαη. επξώ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014. 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξέαζαλ ηελ αλάθακςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ, ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Καιώδηα, ιόγσ ησλ έξγσλ ησλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ πνπ έρεη ήδε αλαιάβεη θαη 

εθηειεί ε Fulgor θαη ε αύμεζε  ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ ζσιήλσλ ραιθνύ θαηά 17%, αύμεζε πνπ πξνήιζε απνθιεηζηηθά 

από ηηο εμαγσγέο. Η πηώζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ, ζε ζρέζε κε ην δνιάξην ΗΠΑ θαζώο θαη ηε ιίξα Αγγιίαο 

επεξέαζε επίζεο ζεηηθά ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ θεξδνθνξία εμαγσγώλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηηο ΗΠΑ αιιά θαη 

άιιεο ρώξεο ζπλδεδεκέλεο κε ην δνιάξην. Τέινο, νη ρακειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, αλ θαη ελ κέξεη αληηζηαζκίζηεθαλ 

από ην ηζρπξό δνιάξην, βνήζεζαλ ην θόζηνο παξαγσγήο αιιά θαη κεηαθνξώλ. 

Γηα ην ππόινηπν ηνπ 2015, κε 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 παξνπζηάδνπλ δπλαηόηεηεο 

θαη πξννπηηθέο πςειόηεξεο αλάπηπμεο.  

 

 

Δημοζίεςζη ηην Πέμπηη 28 Μαΐος 2015, μεηά ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Χ.Α. 

 

 
Τα Σηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2015 – 31.3.2015 μαζί με ηις Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 
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, 28 Μαΐνπ 2015 

http://www.halcor.gr/

