
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το 

εννεάμηνο 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το εννεάμηνο του 2014 σε Ευρώ 821,4 

εκατ. έναντι Ευρώ 857,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 4,2% λόγω των 

συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων αλλά και των μειωμένων τιμών κατεργασίας, 

κυρίως στα καλώδια και στα προϊόντα έλασης για εγκαταστάσεις. Σε επίπεδο όγκων σημειώθηκε 

αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων κατά 6,4% υπέρ κυρίως των προϊόντων έλασης, των προϊόντων 

διέλασης ορειχάλκου, των καλωδίων και των χαλκοσωλήνων. 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 51,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 24,3 εκατ. 

έναντι Ευρώ 16 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Η κερδοφορία του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 

2014 επιβαρύνθηκε κατά Ευρώ 8,9 εκατ. από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας 

των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου, ως συνέπεια της προαναφερθείσας πτώσης των τιμών των 

μετάλλων, ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα και λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο 

εργοστάσιο της FULGOR (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του 

υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού), καθώς και από τη μείωση των 

περιθωρίων στα καλώδια λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2014 σε Ευρώ 14,8 εκατ. 

έναντι Ευρώ 8,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αυξημένα κατά 81,9%, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 2,3 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 8,3 εκατ. 

την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν το εννεάμηνο του 2014 σε 

ζημιές Ευρώ 34,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 35,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Τέλος, τα 

αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 26,2 εκατ. ή 

Ευρώ -0,2591 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 38,5 εκατ. ή Ευρώ -0,3797 ανά μετοχή το 

εννεάμηνο του 2013. 

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2014 σε Ευρώ 9,4 εκατ. έναντι Ευρώ 1,5 εκατ. την αντίστοιχη 

περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν το εννεάμηνο του 2014 σε ζημιές 

Ευρώ 5,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 19,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. 

Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο τρίτο 

τρίμηνο του 2014, με τις βασικές οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν επιβράδυνση και με 

την Ελλάδα να σταθεροποιείται μετά από 6 χρόνια διαρκούς ύφεσης. Ειδικότερα η ζήτηση για 

προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος 

συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά. Αντίθετα, η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα στις βασικές 

Ευρωπαϊκές αγορές, έδειξε σημάδια σταθεροποίησης μετά από ένα πτωτικό 2013 με αποτέλεσμα ο 

Όμιλος να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά 

τα καλώδια, παρά την αύξηση των πωλήσεων σε νέες αγορές και κατηγορίες προϊόντων, η 

μειωμένη ζήτηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αυξημένος ανταγωνισμός πίεσαν 

σημαντικά τα περιθώρια και επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. 

Επίσης, σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου είχε η προσωρινή αναβολή 

σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

όπως υποβρύχια καλώδια και υπόγεια καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης.    



 

Για το υπόλοιπο του 2014 εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν 

να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται 

στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του 

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

δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση. 

Επίσης, τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε η παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης για το έργο 

διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ οι προοπτικές για νέα έργα υποβρυχίων καλωδίων στο άμεσο 

μέλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. 
 
 

Δημοσίευση την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 
 

 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2014 – 30.9.2014 μαζί με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές 
Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.halcor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr. 
 
 

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014 
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