FINANCIËLE RESULTATEN VOOR HET BOEKJAAR 2015
Brussel, 31 maart 2016 – Viohalco NV (Euronext Brussels, Athens Exchange: VIO), hierna “Viohalco” of “de
Vennootschap” genoemd, heeft vandaag haar financiële resultaten bekendgemaakt voor het boekjaar eindigend op 31
december2015.

Belangrijkste kernpunten
Financiële kernpunten


Geconsolideerde opbrengsten met 11,3% gestegen tot 3.275 miljoen euro, tegenover 2.943 miljoen euro in
2014
o








dankzij hogere verkoopvolumes in alle bedrijfssegmenten behalve het staalsegment, verbeterde
productmix en hogere aluminiumprijzen, gedeeltelijk tenietgedaan door lagere koperprijzen;
EBIT van 73,4 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro in 2014;
EBITDA van 194 miljoen euro, tegenover 120 miljoen euro;
Verlies vóór belasting van 36,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 90 miljoen euro in 2014;
Verlies van het boekjaar 63,4 miljoen euro, tegenover een verlies van 87,5 miljoen euro in 2014;
Verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap van 60,0 miljoen euro, tegenover een
verlies van 59,4 miljoen euro in 2014;
Nettoschuld 1% gestegen tot 1.499 miljoen euro op 31 december 2015.

Operationele kernpunten
Aluminium





Koper




Kabels



Staal



Stalen buizen



Vastgoed en
andere
activiteiten



Spin-off van de industriële en commerciële activiteiten van de aluminium walssector van Elval
en de opslorping ervan door haar dochteronderneming Symetal voltooid op 30 september
2015; verandering van de bedrijfsnaam van Symetal in Elval Hellenic Aluminium Industry en
van de moedermaatschappij in Elval Holdings;
Elval en UACJ Corporation hebben in december 2015 in Duitsland samen een nieuw bedrijf
opgericht voor de verkoop van door Elval geproduceerde materialen voor warmtewisselaars
voor de auto-industrie;
Overname van Reynolds European SA’s koperactiviteiten en integratie in Halcor’s
commerciële activiteiten;
Joint Venture “HC Isitma Α.S.” van Halcor met Cantas A.S. (Turkije) om expansie op de
Turkse markt en andere markten in het Midden-Oosten te ondersteunen;
Nieuw contract voor de kabelverbinding van het 73,2 MW windpark op het eiland Agios
Georgios, ten zuiden van Kaap Sounion, Griekenland toegewezen aan Fulgor;
Grensoverschrijdende fusie door opslorping van Sidenor Holdings door Viohalco voltooid
op 22 juli 2015;
Contract toegekend door Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) voor de levering van 495 km
buizen met een grote diameter voor het stuk over land van de pijpleiding door
Griekenland;
Opening van Mare West, het nieuwe retailpark in Korinthe, Griekenland.
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Financieel overzicht van de Groep
Tijdens 2015 werd Viohalco’s internationaal ondernemingsklimaat negatief beïnvloed door een aanhoudende
bescheiden mondiale groei, een verdere achteruitgang van de staalindustrie, een daling van de metaalprijzen en
vertragingen in stalenbuizenprojecten wereldwijd. Anderzijds had de waardedaling van de euro, zowel ten opzichte van
de US dollar als het Britse pond, een positieve invloed op het concurrentievoordeel van de ondernemingen en de
rentabiliteit van de export naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen die in USD handel
drijven. Bovendien hadden de lage, in euro luidende olieprijzen een positieve invloed op de productie- en
transportkosten. In 2015 verbeterden Viohalco en haar dochterondernemingen hun financiële prestaties aanzienlijk als
gevolg van een efficiënte uitvoering van hun strategie.

Beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december
Bedragen in duizenden euro
Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinst (%)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1) (%)
EBITDA (2)
EBITDA (2) (%)
EBIT vóór eenmalige elementen (3)
EBIT vóór eenmalige elementen (3) (%)
EBIT (4)
EBIT (4) (%)

2015

2014

3.274.735

2.943.462

306.494

205.653

9%

7%

200.077

117.540

6%

4%

193.753

119.624

6%

4%

79.701

2.011

2%

0%

73.376

4.094

2%

0%

Netto financieringslasten

-111.042

-96.333

Verlies vóór belastingen

-36.784

-90.033

-1%

-3%

Verlies van het boekjaar

-63.400

-87.543

Verlies toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de Vennootschap

-59.993

-59.405

Nettomarge vóór belasting (%)

(1)
(2)
(3)
(4)

EBIT vóór eenmalige elementen plus afschrijvingen en waardeverminderingen
EBIT plus afschrijvingen en waardeverminderingen
Bedrijfsresultaat vóór eenmalige elementen
Bedrijfsresultaat

Viohalco’s geconsolideerde opbrengsten voor 2015 stegen met 11,3% tot 3.275 miljoen euro, tegenover 2.943 miljoen
euro in 2014. Deze groei was voornamelijk te danken aan de stijging van het verkoopvolume in alle segmenten, met
uitzondering van het staalsegment, en de verbeterde productmix voor de meeste segmenten. De grootste
volumestijging werd opgetekend in de segmenten kabels en stalen buizen. De geconsolideerde opbrengsten werden
ook positief beïnvloed door een stijging van 6,5% van de gemiddelde prijs voor primair aluminium (van 1.405 euro per
ton in 2014 tot 1.496 euro per ton in 2015), terwijl ze negatief beïnvloed werden door de daling van 4,2% van de
koperprijs (van 5.174 euro per ton in 2014 tot 4.952 euro per ton in 2015).
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De EBIT is aanzienlijk gestegen van 4 miljoen euro in 2014 tot 73 miljoen euro in 2015, vooral dankzij de verbeteringen
in de bedrijfsresultaten van de segmenten aluminium, kabels en stalen buizen. De EBIT werd negatief beïnvloed door
eenmalige elementen die op een negatieve 6,3 miljoen euro neerkwamen. Deze omvatten 10 miljoen euro bijzondere
waardeverminderingen op materiële vaste activa, 3,4 miljoen euro uitgaven die gemaakt zijn bij het lopende
herstructureringsproces en 7,1 miljoen euro terugneming van bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste
activa. In 2014 was het betreffende cijfer een positieve 2 miljoen euro.
De nettofinancieringslasten stegen met 15% van 96 miljoen euro in 2014 tot 111 miljoen euro in 2015, wegens een
toename van 52 miljoen euro van de totale schuld en een stijging van andere rentedragende instrumenten om de
toegenomen behoeften aan werkkapitaal te financieren.
Viohalco’s verlies vóór belasting bedroeg in 2015 36,8 miljoen euro tegenover een verlies vóór belasting van 90 miljoen
euro in 2014. Het verlies vóór belasting is de som van 73,4 miljoen euro bedrijfsopbrengsten, 111 miljoen euro
nettofinancieringsverplichtingen en 1 miljoen euro winstaandeel van geassocieerde deelnemingen.
Het verlies van het boekjaar bedroeg 63,4 miljoen euro in 2015, tegenover een verlies van 87,5 miljoen euro in 2014.
Beknopte geconsolideerde balans
Op 31 december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

1.814.588

1.759.024

156.012

141.497

67.393

103.968

2.037.993

2.004.489

786.242

860.709

538.165

535.085

136.296

99.612

7.038

12.639

1.467.740

1.508.045

3.505.734

3.512.534

1.174.763

1.243.006

895.863

944.599

151.365

138.091

97.429

100.775

1.144.656

1.183.465

739.139

638.848

419.201

430.718

27.894

16.497

1.186.234

1.086.064

ACTIVA
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Overige vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Overige vlottende activa
Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
PASSIVA
Leningen en overige
financieringsverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Overige langlopende verplichtingen
Langlopende verplichtingen
Leningen en overige
financieringsverplichtingen
Handels- en overige schulden
Andere kortlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
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TOTAAL PASSIVA
TOTAAL EIGEN VERMOGEN & PASSIVA

2.330.891

2.269.529

3.505.734

3.512.534

De vaste activa zijn gestegen van 2.004 miljoen euro in 2014 tot 2.038 miljoen euro in 2015. Deze stijging is grotendeels
te wijten aan een toename van de materiële vaste activa (56 miljoen euro) en vastgoedbeleggingen (15 miljoen euro)
en werd gedeeltelijk tenietgedaan door de lagere waarde van de overige vaste activa (37 miljoen euro).
De investeringsuitgaven bedroegen dit jaar 206 miljoen euro en de waardeverminderingen van het jaar 125 miljoen
euro.
De vlottende activa daalden met 2,7% van 1.508 miljoen euro tot 1.468 miljoen euro. Dit is vooral te wijten aan lagere
voorraden (74 miljoen euro), hetgeen grotendeels goedgemaakt werd door de stijging (37 miljoen euro) van de
geldmiddelen en kasequivalenten en handels- en overige vorderingen (3 miljoen euro).
De passiva stegen met 2,7% van 2.270 miljoen euro in 2014 tot 2.331 miljoen euro in 2015, vooral ten gevolge van een
52 miljoen euro hogere schuld. De schuld van Viohalco’s ondernemingen bestaat voor 55% uit langlopende en voor 45%
uit kortlopende faciliteiten, waarvan 89% verstrekt zijn door Griekse banken of hun dochterondernemingen in het
buitenland en 11% door internationale banken en supranationale financiële instellingen. De kortlopende faciliteiten zijn
hoofdzakelijk doorlopende kredietfaciliteiten die jaarlijks herzien worden met vervaldagen doorheen het jaar. Deze
faciliteiten worden op de vervaldagen gewoonlijk opnieuw goedgekeurd en gebaseerd op gebudgetteerde prognoses
worden ze dienovereenkomstig verhoogd. Binnen deze doorlopende kredietfaciliteiten worden kortetermijnleningen
met verschillende looptijden opgenomen. Wanneer de leningen vervallen worden ze indien nodig automatisch
hernieuwd.
Zie Bijlagen voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening (Bijlage A) en de geconsolideerde balans (Bijlage B).

Prestaties per bedrijfssegment
Viohalco’s financiële prestaties werden beïnvloed door de prestaties van haar belangrijkste dochterondernemingen, die
op hun beurt aanzienlijk werden beïnvloed door de marktomstandigheden in hun respectieve sectoren.
Viohalco werkt in het volgend organisatorisch kader, dat bestaat uit acht bedrijfssegmenten:
o

o

o
o
o
o

Aluminium: Elval en haar dochterondernemingen, Bridgnorth Aluminium en Etem Bulgaria, leveren een
uitgebreid productaanbod gaande van aluminiumspoelen en -platen voor algemene toepassingen en
aluminiumfolie voor huishoudelijk gebruik tot speciale producten, waaronder gewalste en geëxtrudeerde
aluminiumproducten voor de scheepsbouw, de auto- en de bouwindustrie, evenals lithografische spoelen.
Koper: Halcor en haar dochterondernemingen produceren een ruime keuze aan producten in koper en
koperlegering, gaande van koperen en messing buizen, koperen strips, bladen en platen tot koperen
busstaven en stangen.
Kabels: Cablel® Hellenic Cables Group is één van de grootste kabelproducenten in Europa en fabriceert
stroom-, telecommunicatie- en onderzeese kabels, evenals geëmailleerde draden en verbindingen.
Staal: Sidenor Steel Industry, Stomana Industry en hun dochterondernemingen fabriceren lange, platte en
downstream staalproducten.
Stalen buizen: Corinth Pipeworks is actief in de productie van stalen buizen voor het transport van
aardgas, olie en water, alsook van stalen holle profielen die gebruikt worden in bouwprojecten.
Vastgoed: Viohalco creëert waarde met de ontwikkeling van haar vroeger industrieel vastgoed in
Griekenland en Bulgarije.
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o

o

Technologie en O&O: Viohalco’s portefeuille omvat bedrijven voor onderzoek & ontwikkeling (O&O) en
O&O centra binnen de bedrijven, die de focus leggen op innovatieve producten en producten met een
hoge toegevoegde waarde, efficiënte oplossingen voor de optimalisatie van industriële en
bedrijfsprocessen, onderzoek naar de milieuprestaties van vestigingen en effectbeoordeling van duurzame
groei.
Recycling: Viohalco’s recycling segment verhandelt en verwerkt secundaire grondstoffen, houdt zich bezig
met afvalbeheer en milieu-activiteiten en verleent diensten aan consumenten en corporate bedrijven.

Opmerkingen:
Halcor, Hellenic Cables en Corinth Pipeworks zijn afzonderlijk genoteerd op de Athens Exchange.
De gepubliceerde financiële gegevens van Halcor en Hellenic Cables zijn op basis van andere grondslagen
opgesteld. In het bijzonder worden materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen door Halcor en Hellenic
Cables opgenomen op basis van het reële-waardemodel van respectievelijk IAS 16 en IAS 40, terwijl materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen door Viohalco opgenomen worden op basis van het kostenmodel van
respectievelijk IAS 16 en IAS 40.
De financiële gegevens van het kopersegment verschillen van de gepubliceerde financiële gegevens van Halcor,
aangezien die de kabelactiviteiten niet omvatten, die een verschillend segment vormen (kabelsegment).
De financiële gegevens van de segmenten vastgoed, technologie en O&O en recycling worden gerapporteerd
op geaggregeerde basis, onder vastgoed en overige activiteiten.

Aluminium
De opbrengsten zijn met 8% gestegen tot 1.133 miljoen euro, tegenover 1.052 miljoen euro in 2014, hetgeen vooral te
danken is aan hogere conversieprijzen, metaalpremies, een stijging van 6,5% van de prijs van primair aluminium en een
volumestijging van 1,5%. De winst vóór belasting bedroeg 38 miljoen euro tegenover 20 miljoen euro in 2014. In het
walssegment was de verbeterde rentabiliteit vooral te danken aan een betere productmix, hogere conversieprijzen,
hogere verkoopvolumes en kostenreductie. Ondanks uitzonderlijke verliezen in het extrusiesegment, werd het verlies
van het boekjaar beperkt in vergelijking met 2014, dankzij een verschuiving naar industriële aluminiumprofielen.
Beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening van het aluminiumsegment:
Voor het jaar eindigend op
31 december
Bedragen in duizenden euro
Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinst (%)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1) (%)
EBITDA (2)
EBITDA (2) (%)
EBIT vóór eenmalige elementen (3)
EBIT vóór eenmalige elementen (3) (%)
EBIT (4)
EBIT (4) (%)
Winst vóór belastingen
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2015

2014

1.133.375

1.052.226

118.726

82.759

10%

8%

116.684

78.323

10%

7%

107.735

78.323

10%

7%

66.719

32.956

6%

3%

57.770

32.956

5%

3%

37.913

20.090

Het voornaamste aandachtspunt voor 2016 is het herstructureringsproces in de vestiging van Bridgnorth in het
Verenigd Koninkrijk af te ronden en de commerciële aanwezigheid van de groep in bestaande markten te versterken.
De markt voor warmtewisselaars voor de auto-industrie wordt als erg aantrekkelijk beschouwd en zal geëxploiteerd
worden door de samen met UACJ Corp in Duitsland opgerichte onderneming. Bovendien zal Elval het
herstructureringsproces voltooien om haar structuur te stroomlijnen.

Koper
De opbrengsten zijn in 2015 met 13 % gestegen tot 783 miljoen euro, tegenover 695 miljoen euro in 2014. Dit is vooral
te danken aan een verbeterde productmix (stijging van de verkoop van koperbuizen met 14,5%) en een stijging van de
verkoopvolumes met 1,5%, ondanks een daling van de koperprijs met 4,2%. Het verlies vóór belasting is gelijk gebleven
op 26 miljoen euro. Deze resultaten werden gerealiseerd ondanks een metaalverlies van 14,8 miljoen euro (4,8 miljoen
euro in 2014).
Beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening van het kopersegment:
Voor het jaar eindigend op
31 december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

Opbrengsten

783.494

695.492

Brutowinst

29.555

29.655

Brutowinst (%)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1)

4%

4%

16.279

17.894

2%

3%

16.279

17.602

EBITDA vóór eenmalige elementen (1) (%)
EBITDA (2)
EBITDA (2) (%)
EBIT vóór eenmalige elementen (3)

2%

3%

2.470

3.329

0%

0%

2.470

3.036

EBIT vóór eenmalige elementen (3) (%)
EBIT (4)
EBIT (4) (%)
Verlies vóór belastingen

0%

0%

-25.863

-25.682

In 2016 blijft het strategisch doel van Halcor en haar dochterondernemingen groeiende marktaandelen voor industriële
producten en de versterking van de activiteit in nieuwe markten, die potentieel en hogere groeiperspectieven bieden.

Kabels
De opbrengsten zijn in 2015 op jaarbasis met 37% gestegen tot 447 miljoen euro, tegenover 327 miljoen euro in 2014.
De stijging van de opbrengsten die door dit segment gegenereerd werden, is te danken aan hogere verkoopvolumes en
aan de uitvoering van twee belangrijke projecten met onderzeese kabels in Griekenland, namelijk de verbindingen met
de Cycladen en het eiland Agios Georgios. Tijdens 2015 bedroeg de winst vóór belasting 8 miljoen euro tegenover een
verlies van 26 miljoen euro in 2014. De verbeterde resultaten werden gerealiseerd ondanks het metaalverlies van 5,7
miljoen euro, ten gevolge van de daling van de koperprijzen. Ook werden na de voltooiing van een intensief
investeringsprogramma voor het eerst alle productie-eenheden van Hellenic Cables’ dochteronderneming Fulgor in
gebruik genomen bij de aanvang van de uitvoering van alle contracten voor onderzeese kabels.
Beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening van het kabelssegment:
Voor het jaar eindigend op 31 december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014
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Opbrengsten

447.285

327.090

Brutowinst

42.270

6.465

Brutowinst (%)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1) (%)
EBITDA (2)
EBITDA (2) (%)
EBIT vóór eenmalige elementen (3)
EBIT vóór eenmalige elementen (3) (%)
EBIT (4)
EBIT (4) (%)
Winst/Verlies (-) vóór belastingen

9%

2%

37.017

686

8%

0%

42.207

686

9%

0%

26.357

-8.494

6%

-3%

31.547

-8.494

7%

-3%

8.300

-26.378

De vraag is gestegen in belangrijke Europese markten, dankzij grote uitgaven van Europese nutsbedrijven. Bovendien
zijn er tekenen van herstel, aangezien de liquiditeit in de markt verbetert en belangrijke projecten geleidelijk aan
gefinancierd worden. Hellenic Cables blijft optimistisch wat de vooruitzichten voor 2016 betreft, omdat ze grote
projecten voor onderzeese midden- en hoogspanningskabels ondernomen heeft en belangrijke contracten voor
ondergrondse kabels gesloten heeft met Europese energiebedrijven.

Staal
De opbrengsten zijn in 2015 op jaarbasis met 11% gedaald tot 573 miljoen euro. De winst vóór belasting bedroeg 68
miljoen euro, tegenover een verlies van 47 miljoen euro in 2014. Ondanks ongunstige economische omstandigheden in
Griekenland en daarbuiten, slaagden Sidenor Steel Industry, Stomana Industry en hun dochterondernemingen er in
2015 in om hun marktaandeel te behouden. Ondertussen bracht de voortdurende druk op de internationale
staalprijzen, ten gevolge van de teruggelopen vraag en het kanaliseren van grondstoffen en producten met lagere
productie- en verwerkingskosten vanuit China, de verkoopprijs van afgewerkte goederen naar historisch lage waarden.
Daarbij had de sterke daling van de staalschrootprijzen in 2015 een aanzienlijke negatieve invloed op de resultaten van
het segment. Niettemin pasten de ondernemingen in het segment zich aan de omstandigheden aan door het beperken
van de directe productiekosten, door geïntegreerde investeringen in nieuwe machines (inductieovens in de vestigingen
van Sovel en Sidenor) en de exploitatiekosten om de verliezen zo laag mogelijk te houden.
Beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening van het staalsegment:
Voor het jaar eindigend op
31 december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

Opbrengsten

572.963

641.362

Brutowinst

36.463

56.920

6%

9%

-471

19.649

0%

3%

-471

19.092

0%

3%

-33.039

-13.444

-6%

-2%

-33.039

-14.001

-6%

-2%

-68.113

-46.970

Brutowinst (%)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1) (%)
EBITDA (2)
EBITDA (2) (%)
EBIT vóór eenmalige elementen (3)
EBIT vóór eenmalige elementen (3) (%)
EBIT (4)
EBIT (4) (%)
Verlies vóór belastingen
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Na de voltooiing van het investeringsprogramma in de productiefaciliteiten van Sidenor is het concurrentievermogen
van Viohalco’s staalsegment internationaal versterkt. Daarom wordt verwacht dat Sidenor’s exportprestaties zullen
stijgen in de toekomst. Een hogere efficiëntie en verbetering van de algemene financiële prestatie zijn te verwachten
als gevolg van diverse sleutelfactoren, zoals de volledige ingebruikname van nieuwe inductieovens in de vestigingen
van Sovel en Sidenor; de overdracht van de productie van staafstaal van de vestiging van Sidenor naar Dojran Steel in
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; investeringen bij Siderom in Roemenië voor de productie van
gaasproducten; voortdurende ontwikkeling van de portefeuille van staalproducten, evenals de uitbreiding van de
activiteiten van het segment in nieuwe geografische markten.

Stalen buizen
De opbrengsten zijn op jaarbasis met 66% gestegen tot 288 miljoen euro in 2015, tegenover 174 miljoen euro in 2014.
De winst vóór belasting bedroeg 13 miljoen euro, tegenover verliezen van 8 miljoen euro in 2014. Ondanks het
uitstellen van een aantal energieprojecten wereldwijd, wegens de dalende prijzen voor olie en aardgas, was er een
aanzienlijke verbetering van de resultaten, dankzij hogere verkoopcijfers en nieuwe projecten met toegevoegde
waarde, zoals de drie energieprojecten die Corinth Pipeworks in de VS uitgevoerd heeft. Tegelijkertijd is het in 2013
begonnen investeringsplan voltooid, in verband met de constructie van de nieuwe LSAW productie-eenheid (voor
buizen met een grote diameter voor deep offshore pijpleidingen), een nieuwe productie-eenheid voor buizen met een
diameter van 24 meter en de eenheden voor het in- en uitwendig coaten van buizen met een diameter van 24 meter.
Een andere vermeldenswaardige ontwikkeling in 2015 was de toekenning van het Trans Adriatic Pipeline AG (TAP)
contract aan Corinth Pipeworks voor de levering van ongeveer 270.000 ton buizen met een grote diameter voor het
gedeelte van de pijpleiding door Griekenland dat over land loopt, voor een totale lengte van ongeveer 495 km, te
leveren in 2016 en 2017.
Beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening van het segment Stalen buizen:
Voor het jaar eindigend op
31 december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

Opbrengsten

287.540

173.720

Brutowinst

69.686

19.262

24%

11%

26.299

3.246

9%

2%

28.220

3.246

10%

2%

17.740

-6.323

6%

-4%

19.662

-6.323

7%

-4%

12.830

- 7.600

Brutowinst (%)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1)
EBITDA vóór eenmalige elementen (1) (%)
EBITDA (2)
EBITDA (2) (%)
EBIT vóór eenmalige elementen (3)
EBIT vóór eenmalige elementen (3) (%)
EBIT (4)
EBIT (4) (%)
Winst/Verlies (-) vóór belastingen

Het internationaal economisch klimaat blijft woelig. De prijzen van olie en aardgas zijn extreem laag, wat een negatief
effect heeft op de vraag naar producten in de energiesector. Niettemin zijn Corinth Pipeworks’ aanzienlijke
orderportefeuille (na de toekenning van 270.000 ton stalen buizen voor het TAP-project), de verwachte sterke koers
van de US dollar ten opzichte van de euro, die het concurrentievermogen van de producten van de onderneming kan
verhogen, en de lage grondstofprijzen allemaal factoren waarvan verwacht wordt dat ze positief tot de activiteiten
zullen bijdragen.
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Vastgoed en andere diensten
Viohalco houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling, voornamelijk via haar dochteronderneming Noval. De
belangrijkste eigendommen die door Viohalco ontwikkeld werden of worden, zijn gelegen in Griekenland (in Athene,
Thessaloniki, Piraeus, Aspropyrgos, Korinthe) en Bulgarije en omvatten onder andere kantorencomplexen,
winkelcentra, industriële gebouwen en magazijnen. Daarnaast bezit Viohalco een aantal belangrijke percelen op
toplocaties voor toekomstige ontwikkeling. De vastgoedbeleggingen hebben een totale waarde van 156 miljoen euro.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van Viohalco’s belangrijkste eigendommen:

VASTGOED

LOCATIE

Ikea winkel & River West winkelcentrum

Kifissoslaan 96, Egaleo, Griekenland

Hotel

Karaïskakiplein, Athene, Griekenland

Industriële gebouwen & kantoren (voormalige-BIC fabriek)

Oinofyta, Griekenland

Mare West (voormalige terreinen van Corinth Pipeworks)

Korinthe, Griekenland

Kantorencomplex

Kiffissiaslaan 115, Athene, Griekenland

Kantorencomplex

Ethnikis Antistasseosstraat 57, Halandri, Griekenland

Kantorencomplex

Apostolopouloustraat 26, Halandri, Griekenland

Kantoorgebouw

Nikola Vaptzarov Blvd 53A, Sofia, Bulgarije

(1)

‘000 m² (1)
123.5
23.4
9.5
14.0
39.5
6.0
10.9
5.0

verwijst naar de bebouwde oppervlakte

In 2015 bleven Viohalco’s ondernemingen in het vastgoedsegment, wegens de omvangrijke economische en lokale
instabiliteit van de vastgoedsector, gefocust op de herpositionering en de ontwikkeling van oude productie- of
kantoorfaciliteiten en terreinen die inactief zijn of verplaatst werden, hetzij als gevolg van de de-industrialisatie van
huidige stedelijke gebieden of omwille van operationele efficiëntie.
In dit kader werd de huurdersmix van het IKEA/River West winkelcentrum verbeterd door de toevoeging van bekende
en populaire merken, wat resulteerde in een bezettingsgraad van 93% sinds 30 september 2015 en een jaarlijks
bezoekersaantal van 4,5 miljoen (stijging van 20% ten opzichte van 2014, gebaseerd op een geannualiseerde projectie
voor heel 2015). Deze cijfers onderstrepen het sterke potentieel van het River West winkelcentrum op het moment dat
de mogelijkheid tot uitbreiding van het winkelcentrum wordt beoordeeld.
Daarnaast werd het Mare West retailpark in Korinthe in juni 2015 voltooid. Het project omvatte de omvorming van de
voormalige bedrijfsterreinen van Corinth Pipeworks tot een retailpark. Omdat in die periode in de Griekse economie
kapitaalcontroles opgelegd werden, werd het Mare West retailpark pas in september 2015 geopend. In december 2015
waren 18 eenheden verhuurd, wat overeenkomt met 71% van het bruto verhuurbaar oppervlak. Sindsdien blijft de
bezettingsgraad toenemen.
Naast de ontwikkeling van voormelde commerciële eigendommen zijn besprekingen over het huren van het hotel aan
het Karaïskakiplein voortgezet in 2015. Wat andere vastgoedactiva betreft, zijn er besprekingen en onderhandelingen
gaande met potentiële huurders.
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De geaggregeerde opbrengsten voor het segment daalden op jaarbasis met 7% tot 50 miljoen euro in 2015, tegenover
54 miljoen euro in 2014. De huurinkomsten van de vastgoedbeleggingen bedroegen in 2015 5,7 miljoen euro, een
stijging van 13% in vergelijking met het vorige jaar, en zijn opgenomen onder “Overige opbrengsten” in de
geconsolideerde winst- en verliesrekening. Het verlies vóór belasting bedroeg 2 miljoen euro, tegenover een verlies
van 3 miljoen euro in 2014.
De beknopte geconsolideerde winst- en verliesrekening van het segment vastgoed en andere diensten:
Voor het jaar eindigend op 31
december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

Opbrengsten

50.078

53.573

Huurinkomsten van vastgoedbeleggingen

5.713

5.043

EBITDA

-217

674

EBIT

-5.033

- 3.080

Verlies vóór belastingen

-1.851

- 3.493

Speciaal voor het vastgoedsegment zal de focus in 2016 liggen op het optimaliseren van de ontwikkeling en de verhuur
van de kantorencomplexen aan de Kifissiaslaan en de Apostolopouloustraat. Tevens zullen de sterke prestatie van het
River West winkelcentrum en de potentiële groei van het Mare West retailpark worden gebruikt bij de verdere
versterking van de huurdersmix en de beoordeling van de uitbreidingsmogelijkheden. Onderhandelingen met
geïnteresseerde partijen over het huren van andere activa zullen voortgezet worden en een efficiëntere
bedrijfsstructuur voor dit segment wordt verwacht in voege te treden tegen het begin van 2017.

Gebeurtenis na de balansdatum
De grensoverschrijdende fusie door opslorping van de Griekse ondernemingen (Elval Holdings, Alcomet en Diatour) en
de Luxemburgse onderneming Eufina door Viohalco NV werd afgerond in februari 2016. Sinds deze fusie is Viohalco’s
financieel belang in Halcor toegenomen met 1,87%.
Vooruitzichten
Ondanks een verwacht geleidelijk herstel in de eurozone tijdens 2015, blijven de vooruitzichten voor 2016 onzeker.
Dalingen op de Europese aandelenmarkten hebben het vertrouwen van de consumenten en het bedrijfsleven
beïnvloed en de stagnatie in opkomende economieën heeft een negatieve invloed gehad op de groei in de export.
Anderzijds zal de zwakte van de euro ten opzichte van de US dollar het concurrentievermogen van de producten van
Viohalco’s ondernemingen verhogen, hetgeen voor een verdere omzetstijging zorgt. Voor Viohalco zal een verbeterde
wereldweide concurrentiepositie, na de voltooiing van intensieve investeringsprogramma’s die gericht zijn op de
intensivering van de productiefaciliteiten in de ondernemingen, de sleutel zijn tot een stijgende export en een
toenemende penetratie in markten die hoogwaardige groeimogelijkheden bieden. Wat Griekenland betreft, wordt
economische groei verwacht in de tweede helft van 2016 als de eerste evaluatie van het Griekse programma succesvol
beëindigd wordt, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de Griekse activiteiten van Viohalco’s ondernemingen.

Verklaring van de Commissaris
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises, vertegenwoordigd door Benoit Van Roost, heeft
bevestigd dat de controleprocedures met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekeningen, die grondig werden
uitgevoerd, geen onjuistheden van materieel belang aan het licht hebben gebracht in de boekhoudkundige informatie
vervat in de jaarlijkse bekendmaking van de Vennootschap.
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Financiële Kalender
Datum

Publicatie/ Gebeurtenis

31 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2016

30 september 2016

Halfjaarresultaten 2016

De Jaarrekening voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 zal worden bekendgemaakt op 29 april 2016
en zal worden geplaatst op de website van de Vennootschap, www.viohalco.com, op de website van de Euronext
Brussels Exchange, europeanequities.nyx.com, en op de website van de Athens Exchange, www.helex.gr.

Over Viohalco
Viohalco is de in België gevestigde houdstermaatschappij van een aantal metaalverwerkende ondernemingen in
Europa. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren Viohalco’s dochterondernemingen zich in het
produceren van aluminium, koper, kabels, staal en stalen buizenproducten en realiseren ze een jaaromzet van 3,3
miljard euro. Bovendien bezitten Viohalco en haar ondernemingen substantiële onroerende goederen in Griekenland
en hebben zij in een aantal van hun eigendommen herontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Voor meer informatie over
onze onderneming wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com.

Contactgegevens
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
Sofia Zairi
Hoofd van de afdeling Investor Relations
Tel: +30 210 6787111, 6787773
Email: ir@viohalco.com
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Bijlage A – Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31
december
2015

2014

3.274.735
-2.968.241
306.494
41.307
-150.545
-91.528
-26.027
79.701
-6.325
73.376

2.943.462
-2.737.809
205.653
29.460
-126.138
-84.107
-22.859
2.011
2.083
4.094

14.373

14.302

Financieringslasten
Nettofinancieringsbaten/-lasten (-)
Aandeel in winst/verlies (-) van geassocieerde
deelnemingen, na belastingen

-125.414
-111.042

-110.635
-96.333

882

2.206

Winst/verlies (-) vóór belastingen
Belastinglasten (-)/-baten uit voortgezette
activiteiten
Winst/Verlies (-) uit voortgezette activiteiten
Winst/Verlies (-)

-36.784

-90.033

-26.616
-63.400
-63.400

2.491
-87.543
-87.543

-59.993
-3.407
-63.400

-59.405
-28.138
-87.543

Bedragen in duizenden euro

Voortgezette activiteiten
Opbrengsten
Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst
Overige opbrengsten
Verkoop- en distributiekosten
Administratieve kosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat vóór eenmalige elementen
Eenmalige elementen
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financieringsbaten

Winst/Verlies (-) toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap
Minderheidsbelangen

Winst per aandeel (in euro per aandeel)

2015

Gewoon en verwaterd

-0,2659
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2014
-0,2705

Bijlage B – Geconsolideerde balans

Op 31
december
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

1.814.588

1.759.024

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële activa en goodwill

23.598

21.278

156.012

141.497

16.452

18.495

7.645

50.366

0

887

Handels- en overige vorderingen

8.033

7.624

Uitgestelde belastingvorderingen

11.664
2.037.993

5.318
2.004.489

Vlottende activa
Voorraden

786.242

860.709

Handels- en overige vorderingen
Derivaten

538.165
3.654

535.085
9.454

2.138

818

Belastingvorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten

1.246
136.296
1.467.740

2.366
99.612
1.508.045

Totaal activa

3.505.734

3.512.534

Aandelenkapitaal

117.666

104.996

Agioreserve
Omrekeningsreserve
Overige reserves
Ingehouden winsten
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de
Vennootschap
Minderheidsbelangen
Totaal eigen vermogen
PASSIVA
Langlopende verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen
Derivaten

453.822
-13.968
328.622
42.353

432.201
-12.755
363.003
32.768

928.494
246.349
1.174.843

920.214
322.792
1.243.006

895.863
543

944.599
148

Vastgoedbeleggingen
Geassocieerde deelnemingen
Overige investeringen
Derivaten

Overige investeringen

EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
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Personeelsbeloningen
Subsidies
Voorzieningen
Handels- en overige schulden
Uitgestelde belastingverplichtingen

25.405
50.549
3.009
17.924
151.365
1.144.656

25.675
48.632
3.093
23.227
138.091
1.183.465

Totaal passiva

739.139
419.201
20.534
5.932
1.428
1.186.234
2.330.891

638.848
430.718
4.857
11.225
415
1.086.064
2.269.529

Totaal eigen vermogen en passiva

3.505.734

3.512.534

Kortlopende verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen
Handels- en overige schulden
Actuele belastingverplichtingen
Derivaten
Voorzieningen
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