
 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 13 maart 2015 

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van de Wet van 2 augustus 

2002 en 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. 

Viohalco’s dochtervennootschappen verstrekken de resultaten voor het boekjaar 
2014 aan de Athens Exchange 

Kernpunten 
Aluminium 

 Elval’s geconsolideerde opbrengsten zijn met 5,1% gestegen tot 1.060 miljoen euro tegenover 
1.009 miljoen euro in 2013, hetgeen vooral te danken is aan toegenomen verkoopsvolumes die 
met 6,2% gestegen zijn tijdens deze periode. De winst van de periode die toerekenbaar is aan de 
aandeelhouders van de Vennootschap komt uit op een totaal van 17 miljoen euro (0,137 euro per 
aandeel) in vergelijking met 0,4 miljoen euro (0,0029 euro per aandeel) in 2013. 
 

 Elval’s volumestijging en kostenreductie werden geneutraliseerd door de hogere premies die in 
de internationale aluminiummarkten golden.. Ondanks de druk op de prijzen, behield de 
sector gewalste producten van Elval zijn rentabiliteit dankzij toegenomen volumes en 
kostenreducties. Niettemin bleef de extrusiesector verlieslatend tijdens deze periode. Ook 
de toename van de rentabiliteit na belasting was grotendeels te wijten aan het feit dat de 
inkomstenbelasting in 2014 beduidend lager was dan het vorige jaar, wegens een 
herberekening van de uitgestelde belasting in 2013 ten gevolge van verhoogde 
belastingtarievenOp te merken valt dat Elval in 2014 een herstructureringsproces gestart is 
dat gericht is op het aanbieden van totaaloplossingen aan de klanten, vooral wat 
architectonische toepassingen betreft. 

 

Koper en Kabels 

 Halcor’s geconsolideerde opbrengsten (incl. Hellenic Cables) bedroegen in 2014 1.080 miljoen euro 
tegenover 1.102 miljoen euro in 2013, wat een daling is van 2%. Het verlies toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 51 miljoen euro (0,5059 euro per aandeel) in 2014 
tegenover een verlies van 58 miljoen euro (0,5725 euro per aandeel) in 2013. 

 

 De daling van de opbrengsten was te wijten aan een vermindering  van de koperprijs in 
vergelijking met het vorige jaar (gemiddelde koperprijs in 2014 5.170 euro per ton 
tegenover 5.514 euro per ton in 2013), maar ook aan de verlaagde conversieprijzen in 
bepaalde productcategorieën. Integendeel vertoonde het verkoopsvolume een belangrijke 
stijging voor de meeste producten. De bescheiden groei van de economieën in de eurozone 
heeft de concurrentiedruk doen toenemen en de conversieprijzen voor Halcor producten 
negatief beïnvloed. Daarentegen leidde de verdere verbetering van het economische 
klimaat in de VS en het VK tot een stijging van de verkoop en de winstmarges. De vraag naar 
consumenten installatieproducten was erg zwak, terwijl de vraag naar industriële producten 
tekenen van stabilisatie vertoonde na een daling in 2013 en de Groep bijgevolg toegenomen 
verkoopcijfers optekende voor zulke producten. Daarbovenop resulteerde de lagere daling 
van de koperprijs tijdens deze periode in een betere brutomarge, aangezien het de 
waardering van de basisvoorraad van alle productiebedrijven van de Halcor Groep minder 
beïnvloedde dan in 2013. Tot slot heeft Halcor op het einde van het jaar, om de echte 



 

waarde van haar activa nauwkeuriger weer te geven, haar  waarderingsregels gewijzigd met 
betrekking tot de waardering van land, gebouwen en machines. Deze wijziging had een 
belangrijk positief effect van 113,6 miljoen euro (na aftrek van belastingen) op het 
vermogen, maar een negatief effect van 23,4 miljoen euro op de winst en het verlies van de 
Groep (14,8 miljoen euro na belasting en minderheidsbelangen). Bijgevolg zou het 
geconsolideerde verlies van de periode dat toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap, zonder het effect van de herwaardering van de activa, 36,4 miljoen euro 
bedragen hebben. 
 

- De opbrengsten van Hellenic Cables bedroegen in 2014 359 miljoen euro, tegenover 345 
miljoen euro in 2013, een stijging van 4%. Het verlies van de periode, dat toerekenbaar is 
aan de aandeelhouders van de Vennootschap, kwam uit op 30 miljoen euro (1,0258 euro 
per aandeel) vergeleken met een verlies van 21,1 miljoen euro in 2013 (0,7125 euro per 
aandeel). Ondanks de belangrijke toename van het verkoopsvolume met 15% voor de 
belangrijkste producten, was de omzetstijging kleiner in vergelijking met 2013 ten gevolge 
van de lagere koperprijzen. Zoals hoger vermeld, heeft ook de Hellenic Cables Groep haar 
vaste activa geherwaardeerd, wat een negatief effect van 8,3 miljoen euro had op de netto-
rentabiliteit en een positief effect van 28,7 miljoen euro (na aftrek van belastingen) op het 
vermogen. Bijgevolg zou het verlies van de periode, dat toerekenbaar is aan de 
aandeelhouders van Hellenic Cables, zonder het effect van de herwaardering van de activa, 
22 miljoen euro bedragen hebben. De rentabiliteit werd verder beïnvloed door een verlies 
te wijten aan de waardering van de ongedekte metaalvoorraad van de productiebedrijven 
wegens de daling van de koperprijs. Bovendien werden de financiële resultaten negatief 
beïnvloed door de inactiviteitskosten tijdens het upgraden van de bestaande apparatuur en 
de installatie van nieuwe apparatuur in de Fulgor fabriek en de lagere winstmarges wegens 
de toegenomen concurrentie. Toch is de Hellenic Cables Groep optimistisch wat de 
vooruitzichten voor 2015 betreft, aangezien het twee contracten getekend heeft voor de 
levering en de installatie van onderzeese hoogspanningskabels. 

 

Staal en Stalen Buizen 

 Sidenor’s geconsolideerde opbrengsten (incl. Corinth Pipeworks) bedroegen in 2014 822 miljoen 
euro tegenover 808 miljoen euro in het boekjaar 2013, wat overeenkomt met een stijging van 
1,8%. Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg in deze 
periode 50 miljoen euro (0,5165 euro per aandeel) tegenover een verlies van 74 miljoen euro 
(0,7663 euro per aandeel) in 2013. 

 

 In 2014 boekte Sidenor opmerkelijk betere financiële resultaten dan in 2013, ondanks 
ongunstige voorwaarden in de Griekse economie, de bouwsector en de internationale 
staalmarkt. Het lichte herstel in de markt van betonstaal in Griekenland, dankzij het hernemen 
van belangrijke infrastructuurprojecten, de kostenverbetering van de dochtervennootschap 
Stomana Industry, de nieuwe producten met hogere toegevoegde waarde (zoals speciaal staal 
en 2,5 meter brede staalplaten) en de groeiende penetratie in de markt van de plaatproducten 
in de VS hebben allemaal bijgedragen tot de verbetering van de financiële resultaten. 

 

 De geconsolideerde opbrengsten van Corinth Pipeworks bedroegen 188 miljoen euro tijdens 
het boekjaar 2014, in vergelijking met 165 miljoen euro in het boekjaar 2013. Dit is een stijging 
van 13,8%. Het resultaat van deze periode, dat toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap, kwam uit op een verlies van 5,6 miljoen euro (0,0447 euro per aandeel), 
tegenover een verlies van 6,1 miljoen euro (0,0494 euro per aandeel) in het boekjaar 2013. In 
2014 was er een belangrijke vertraging en achterstand in energieprojecten wereldwijd, 
voornamelijk tijdens de eerste helft van het jaar. Dit leidde tot een verminderde vraag naar 
buizen, hetgeen in combinatie met een sterkere concurrentie de rentabiliteit van de Groep 
onder druk zette. Niettemin steeg, tijdens de tweede helft van het jaar, de vraag naar buizen 
met een grote diameter, vooral in de VS, wat leidde tot een gedeeltelijk herstel in deze markt. 
Profiterend van deze situatie tekende Corinth Pipeworks drie nieuwe contracten voor een 



 

totaal van 163 kt voor de levering en het intern en extern coaten van stalen buizen in de VS. 
Het is het vermelden waard dat twee van de drie contracten met dezelfde klant getekend 
werden en de grootste projecten vormen die Corinth Pipeworks ooit in de VS op zich genomen 
heeft. 

 

Onderstaande tabel geeft een beknopte resultatenrekening van de voornaamste genoteerde 

dochtervennootschappen van Viohalco voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2014: 

Bedragen in duizenden euro Elval 

BJ 2014 

 

BJ 2013 

Halcor 

BJ 2014 

 

BJ 2013 

Sidenor 

BJ 2014 

 

BJ 2013 

Opbrengsten 1.060.398 1.008.502 1.079.873 1,102,022 822.135 807.668 

Brutowinst 84.433 82.141 29.932 16,541 75.493 53.579 

EBITDA 78.978 74.165 -5.222 6,703 23.048 11.474 

EBIT 31.847 28.435 -28.754 -15,554 -20.637 -40.957 

Winst / (verlies) vóór inkomstenbelasting 18.610 15.545 -73.009 -53,637 -54.927 -75.394 

Winst / (verlies) van de periode 15.698 -3.166 -59.470 -63,669 -55.588 -86.191 

Winst / (verlies) toerekenbaar aan de  

aandeelhouders van de Vennootschap 

17.018 365 -51.235 -57,979 -49.705 -73.747 

(*)  De financiële resultaten van Hellenic Cables en Corinth Pipeworks zijn opgenomen in de financiële 

resultaten van respectievelijk Halcor en Sidenor. 

 

De geconsolideerde financiële informatie van de Viohalco Groep voor het boekjaar 2014 zal gepubliceerd 
worden op 31 maart 2015.  

Volledige mededelingen betreffende de resultaten en de financiële staten van elke Viohalco 
dochtervennootschap zijn in het Engels te vinden op hun respectievelijke websites. Links hiernaar kunt u 
vinden op www.viohalco.com. 

Over Viohalco 

Viohalco NV is de moedervennootschap van de Viohalco Groep en houdt participaties in ongeveer 90 

vennootschappen waarvan er zes 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 

aluminiumproducten en realiseerden ze een jaaromzet van 2,9 miljard euro in 2013. 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. 
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http://www.viohalco.com/

