
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο 
της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά 
με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε 
ρυθμιζόμενη αγορά. 
 
Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2015 της Χαλκόρ, θυγατρικής της 
Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
 
Σύνοψη των αποτελεσμάτων  

Χαλκός 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ ανήλθε σε 1.230,1 εκ. ευρώ το 2015, αυξημένος 
κατά 14% έναντι 1.079,9 εκ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 32,5 εκ. ευρώ (0,321 ευρώ ανά μετοχή) από ζημίες 51,2 εκ. ευρώ 
(0,5059 ευρώ ανά μετοχή) το 2014. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2015 εμφανίζονται 
επιβαρυμένα κατά 20,5 εκ. ευρώ, από το αποτέλεσμα μετάλλου, λόγω της πτώσης των τιμών 
στα χρηματιστήρια μετάλλων, έναντι 11 εκ. ευρώ το 2014.  

 
Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την ανάκαμψη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, 
ήταν η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 9,6%, η βελτίωση του μίγματος πωλήσεων και η 
βελτίωση της κερδοφορίας της μητρικής Χαλκόρ και της θυγατρικής Ελληνικά Καλώδια. Ειδικά 
για την Ελληνικά Καλώδια, για πρώτη χρονιά μετά από συνεχείς επενδύσεις στη θυγατρική 
Fulgor, αξιοποίησε όλες τις μονάδες παραγωγικά, καθώς τη χρονιά αυτή προχώρησαν κανονικά 
όλες οι συμβάσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα των υποβρύχιων καλωδίων. Η πτώση της 
ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ καθώς και τη λίρα Αγγλίας επηρέασε επίσης 
θετικά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία εξαγωγών σε χώρες συνδεδεμένες με τα 
νομίσματα αυτά. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκαν από 
το ισχυρό δολάριο, βοήθησαν το κόστος παραγωγής, αλλά και μεταφορών. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων για τη χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2015: 



 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ  

Χαλκόρ 

        FY 2015                        FY 2014 

Κύκλος Εργασιών 1.230.103 1.079.873 

Μικτό Κέρδος 55.745 29.932 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων,  χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA)  και προ επανεκτίμησης 

παγίων 

51.589 18.219 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων,  χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και προ 

επανεκτίμησης παγίων 

19.527 (5.313) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (29.818) (73.009) 

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου (32.827) (59.470) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας  

(32.509) (51.235) 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco για τη χρήση 2015 θα δημοσιευθούν την 31η Μαρτίου 2016.  
 
Oι οικονομικές καταστάσεις και οι ανακοινώσεις στα αγγλικά των θυγατρικών εταιριών της Viohalco είναι 
διαθέσιμες στις αντίστοιχες εταιρικές ιστοσελίδες τους, ενώ σχετικές συνδέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
www.viohalco.com.   

 
Σχετικά με τη Viohalco  

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων 
στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, 
καθώς και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 
δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν 
αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com. 
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