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PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 21 mei 2014 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals 
gedefinieerd in de Wet van 2 augustus 2002 en in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

 
De dochterondernemingen van Viohalco leggen hun resultaten voor het eerste kwartaal van 
2014 voor aan de Athens Exchange 

Hoogtepunten van de KW1 2014 resultaten van de genoteerde dochterondernemingen van 
Viohalco 

 
 Staal en stalen buizen: Sidenor’s geconsolideerde opbrengsten voor KW1 2014 zijn gestegen 

met 4,87% tot 193,3 miljoen euro ten opzichte van 184,3 miljoen euro voor KW1 2013, met een 
verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap van 12,7 miljoen euro 
vergeleken met een verlies van 26,4 miljoen euro voor KW1 2013. De opbrengsten van Corinth 
Pipeworks 

(*)
 bedroegen 48,5 miljoen euro, een stijging in vergelijking met de 29,8 miljoen euro 

van KW1 2013, met een verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap van 
5,2 miljoen euro ten opzichte van een verlies van 2,7 miljoen euro in KW1 2013. De resultaten 
in de staal en stalen buizen sector werden beïnvloed door het volgende: 

 

 De lage vraag in de Griekse staalmarkt, maar toch zijn er tekenen van marktstabilisatie 
en het begin van nieuwe infrastructuurprojecten in Griekenland. 

 Lagere wereldwijde kapitaaluitgaven voor energie infrastructuurprojecten leidden tot 
een daling in de vraag voor buizen in onze belangrijkste markten (bijv. de Verenigde 
Staten en Europa).  

 

 Koper en kabels: Halcor’s geconsolideerde opbrengsten voor KW1 2014 zijn gedaald met 

12,3% tot 266 miljoen euro ten opzichte van 303 miljoen euro in KW1 2013, als gevolg van een 
verlaging van de gemiddelde metaalprijzen en lagere productieprijzen. Het verlies 
toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 13,7 miljoen euro, ten 
opzichte van een verlies van 12 miljoen euro in KW1 2013. De opbrengsten van Hellenic Cables 
(*)

 zijn gedaald met 14% tot 76 miljoen euro in vergelijking met 88 miljoen euro in KW1 2013 
hoofdzakelijk als gevolg van lagere metaalprijzen en verminderde vraag in het begin van het 
jaar; het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 5.7 
miljoen euro ten opzichte van een verlies van 3,8 miljoen euro in KW1 2013. De resultaten in de 
koper en kabels sector werden beïnvloed door: 

 

 Waardeverminderingen voor voorraden waarvoor er geen afdekkingsinstrumenten 
zijn van 8,7 miljoen euro in vergelijking met 2,9 miljoen euro in KW1 2013.  

 Lagere productieprijzen, in de dakbedekking en kabels sub-segmenten, vanwege de 
grotere concurrentie. 

 

 Aluminium: Niettegenstaande verhoogde verkoopvolumes, daalden Elval’s geconsolideerde 

opbrengsten met 4,7% tot 247 miljoen euro, ten opzichte van 259 miljoen euro in KW1 2013, 
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vooral als gevolg van lagere verkoopprijzen. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van 
de Vennootschap bedroeg 4,7 miljoen euro ten opzichte van een verlies van 7,1 miljoen euro in 
KW1 2013, ten gevolge de verbeterde energiekosten en van de herberekening van de 
uitgestelde belastingen in KW 1 2013 die leidde tot een uitgesteld belastingverlies van 11,8 
miljoen euro.  

 

(*) De financiële resultaten van Corinth Pipeworks en Hellenic Cables zitten reeds vervat in de financiële 

resultaten van respectievelijk Sidenor en Halcor. 

 

De tabel hieronder geeft de verkorte resultatenrekening voor de voornaamste genoteerde 

dochterondernemingen van Viohalco voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2014: 

 

Bedragen in duizenden euro Sidenor 

KW1 2014 

Halcor 

KW1 2014 

Elval 

KW1 2014 

Opbrengsten 193.256 265.975 247.280 

Brutowinst 18.073 1.398 19.164 

EBITDA vóór eenmalige opbrengsten/kosten 4.132   -784 17.785 

EBITDA 4.132 -2.084 17.785 

EBIT vóór eenmalige opbrengsten/kosten -6.942  -6.455 6.779 

EBIT -6.942 -7.755 6.779 

Winst / (verlies) vóór belasting -14.614 -17.965 3.342 

Winst / (verlies) van de periode -14.748 -15.227 4.030 

Winst / (verlies) toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de Vennootschap 

-12.737 -13.691 4.696 

De eerstvolgende geconsolideerde financiële rapportering van de Groep zal de tussentijdse financiële 

rapportering zijn voor de periode eindigend op 30 juni 2014 die zal worden bekendgemaakt op 30 

september 2014. Deze bekendmaking zal volgen op het persbericht met betrekking tot de neerleggingen 

van de financiële resultaten voor het eerste halfjaar 2014 van de dochterondernemingen, ten laatste op 

29 augustus 2014. 

Engelse vertalingen van de financiële staten van elke vennootschap voor de periode kunnen worden 
teruggevonden op de website van Viohalco Groep www.viohalco.com.  
 

 

 

Over Viohalco 

http://www.viohalco.com/
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Viohalco NV is de moedervennootschap van de Viohalco groep en houdt participaties in ongeveer 90 

vennootschappen waarvan er zeven genoteerd zijn op de Athens exchange. Met productiefaciliteiten in 

Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het 

Verenigd Koninkrijk, waar ongeveer 8.000 personeelsleden zijn tewerkgesteld, specialiseren de 

dochterondernemingen van de groep zich in de productie van staal & stalen buizen, koper & kabels en 

aluminium producten, en realiseerden in 2013 een jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien bezit de 

groep substantiële onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar onroerende 

goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over onze 

vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 

* 


