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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA  

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2015 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο 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 πρώτου τριμήνου 2015 των θυγατρικών 
εταιριών της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Σύνοψη των αποτελεσμάτων  

 
Αλουμίνιο:  

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 312 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 26%, έναντι 247 
εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα δε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε 14,2 εκ. ευρώ (κέρδη 0,11 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 4,7 εκ. ευρώ στο 
πρώτο τρίμηνο του 2014 (κέρδη 0,038 ευρώ ανά μετοχή). 

 
- Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, ο κλάδος έλασης του Ομίλου Ελβάλ εμφάνισε 

αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας του, ενώ ο κλάδος 
διέλασης κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές του. Αντίθετα, τα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αυξήθηκαν λόγω του αυξημένου δανεισμού και των υψηλών επιτοκίων. 

Χαλκός και καλώδια: 

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ διαμορφώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 
σε 297 εκ. ευρώ έναντι 266 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 
11,7%, ακολουθώντας την κατά 12,4% αύξηση των όγκων πωλήσεων. Tα αποτελέσματα μετά 
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 0,24 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0024 ανά 
μετοχή), έναντι ζημιών 13,7 εκ. ευρώ (ζημιές 0,1352 ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2014. 

 

 Τα αποτελέσματα του κλάδου χαλκού επηρεάστηκαν από μία σειρά παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων του υψηλότερου όγκου πωλήσεων και της ισοτιμίας του ευρώ 
με το δολάριο ΗΠΑ και τη λίρα Αγγλίας, που επηρέασαν θετικά την εξαγωγική 
δραστηριότητα και την κερδοφορία των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τις 
ΗΠΑ και άλλες αγορές δολαρίου. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αν και 
μερικώς αντισταθμίστηκαν από το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, επηρέασαν θετικά τα κόστη 
παραγωγής και μεταφορών. 
 

 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 95 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 
του 2015, αυξημένος κατά 25%, έναντι 76 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014, εμφανίζοντας 
αντίστοιχη αύξηση με τον όγκο πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Ομίλου. Τα καθαρά 
αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 0,4 εκ. ευρώ 
(ζημιές 0,0152 ευρώ ανά μετοχή), έναντι ζημιών 5,7 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 
(ζημιές 0,192 ευρώ ανά μετοχή).  

 
- Η βελτίωση στα αποτελέσματα του κλάδου καλωδίων οφείλεται στην αύξηση του 

όγκου πωλήσεων, καθώς επίσης και στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2014 
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είχαν επηρεαστεί δυσμενώς από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στο 
εργοστάσιο της Fulgor, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα κόστη αδράνειας κατά τη 
διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και της 
εγκατάστασης νέου.  

  
Χάλυβας και σωλήνες χάλυβα: 
 

 Κατά το πρώτο τρίμηνο 2015, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ ανήλθε σε 220,1 
εκ. ευρώ, έναντι 193,3 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 14%. 
Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2015 
σε 10,4 εκ. ευρώ (ζημιές 0,1080 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 12,7 εκ. ευρώ (ζημιές 0,1323 
ευρώ ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2014. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σιδενόρ πέτυχε 
καλυτέρευση των μεγεθών του, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων της 
θυγατρικής Σωληνουργεία Κορίνθου. 

 

- Ο κλάδος χάλυβα του Ομίλου Σιδενόρ επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβράδυνση της 
εκτέλεσης των εγχώριων έργων υποδομής, την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, τη 
μείωση στην τιμή του παλαιοσιδήρου (scrap) διεθνώς, καθώς και από την αβεβαιότητα 
που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. 

 

 Ο κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 
σε 66,3 εκ. ευρώ, έναντι 48,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 37%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκ. ευρώ (κέρδη 0,0265 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 
3,3 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0269 ευρώ ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2014.  

 
- Η εκτέλεση των έργων που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 

2014 ώθησε τόσο τον όγκο πωλήσεων, όσο και την κερδοφορία σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια συνοπτική κατάσταση των αποτελεσμάτων των κυριότερων 
εισηγμένων θυγατρικών εταιριών της Viohalco για το πρώτο τρίμηνο του 2015: 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ελβάλ 

Q1 2015 

 

Q1 2014 

Χαλκόρ 

Q1 2015 

 

Q1 2014 

Σιδενόρ 

Q1 2015 

 

Q1 2014 

Κύκλος Εργασιών 311.566 247.280 296.718 265.975 220.135 193.256 

Μικτό Κέρδος 34.299 19.164 19.653 1.398 29.820 16.651 

Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 

31.042 17.785 18.709 -2.084 7.752 4.132 

Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 

18.770 6.779 10.465 -7.755 -2.822 -6.942 

Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος 14.828 3.342 -1.339 -17.965 -12.173 -14.614 

Κέρδη/Ζημιές (-) περιόδου 14.798 4.030 -324 -15.227 -10.851 -14.748 
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Κέρδη/Ζημιές (-) μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας 

14.212 4.696 -240 -13.691 -10.393 -12.737 

Οι επόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco, που θα αφορούν στην περίοδο που θα 

ολοκληρωθεί την 30ή Ιουνίου 2015, θα δημοσιευθούν την 30ή Σεπτεμβρίου 2015. Η εν λόγω δημοσίευση θα 

ακολουθήσει το Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2015 των θυγατρικών εταιριών 

που θα δημοσιευτούν την 27η Αυγούστου 2015. 

Σύνδεσμοι (links) με τις αγγλικές μεταφράσεις των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρίας για τη συγκεκριμένη 

περίοδο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Viohalco, www.viohalco.com 

 

Σχετικά με τη Viohalco SA  

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, 
μεταποίησης και εμπορίας 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 . 

 

http://www.viohalco.com/
http://www.viohalco.com/

