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*Ποσά σε εκ. ευρώ

2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο της 2ης
Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των
εκδοτών χρηματοπιστωτικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VΙΟ), εφεξής “Viohalco”, “η Εταιρία”,
ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την
30η Ιουνίου 2017.
Συνοπτικά
Χρηματοοικονομικά


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.836 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του
2017, αυξημένος κατά 21% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων στους
κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών μετάλλων.



Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA*) αυξήθηκαν κατά 45% στα 170 εκ. ευρώ, ενώ το a-EBITDA* αυξήθηκε επίσης κατά 22%
στα 143 εκ. ευρώ.



Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) αυξήθηκαν κατά
84% στα 103 εκ. ευρώ, ενώ το a-EBIT* αυξήθηκε επίσης κατά 35% στα 76 εκ. ευρώ.



Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος αυξήθηκαν σε 47 εκ. ευρώ έναντι 11 εκ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων των κλάδων αλουμινίου, χαλκού και
χάλυβα.



Τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 30 εκ. ευρώ έναντι 2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2016.



Καθαρός δανεισμός*: 1.579 εκ. ευρώ έναντι 1.527 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω
της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων κατά 52 εκ. ευρώ.

* Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το a-EBITDA, το a-EBIT και ο καθαρός
δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα για τα ΕΜΑ.

Επιχειρησιακά
Αλουμίνιο

Χαλκός



Στις 19 Ιουλίου 2017, η Viohalco ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια
των θυγατρικών της εταιριών Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας
Μετάλλων Α.Ε. και Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.
αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη
συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης Ελβάλ από την εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο Αθηνών Χαλκόρ. Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι’
απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική βιομηχανική και
οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων
μετάλλων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το μεγαλύτερο
οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα
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αποκτήσει η Εταιρία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις
χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει
οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν. Η Χαλκόρ εκτιμά
ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την
31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό
την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων.
Η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor συνέχισαν να εκτελούν σημαντικές
συμβάσεις που έχουν ανατεθεί από την TenneT για την καλωδιακή
διασύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων και από την Energinet.dk, την
εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της
Δανίας, για την καλωδιακή διασύνδεση Δανίας-Σουηδίας και την
αντικατάσταση εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Δανίας.
Τον Απρίλιο 2017 ολοκληρώθηκε σύμβαση για την καλωδιακή διασύνδεση
υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Enel Green Power Hellas ανέθεσε στη Fulgor ένα έργο «με το κλειδί στο
χέρι» (turnkey) για την παροχή υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης της
συστοιχίας αιολικών πάρκων του Καφηρέα στην Κάρυστο Ευβοίας με το
εθνικό δίκτυο. Η Ελληνικά Καλώδια θα προμηθεύσει σημαντικές ποσότητες
χερσαίων καλωδίων υψηλής και μέσης τάσης για το χερσαίο τμήμα του
έργου.
Η αναμόρφωση του ελάστρου της Dojran Steel έφθασε στο τελικό στάδιο
της δοκιμαστικής περιόδου και αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία
έως το τέλος του έτους.
Αύξηση παραγωγικότητας όλων των εργοστασίων παραγωγής προϊόντων
χάλυβα.
Ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου δύο έργα για την παράδοση
σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών στην
Ανατολική Μεσόγειο. Η παραγωγή των έργων αυτών έχει ήδη ξεκινήσει.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών των μισθωτών στο
Εμπορικό Κέντρο River West|IKEA αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση.
Σε εξέλιξη βρίσκονται προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή αλυσίδα
λιανικού εμπορίου για τη μίσθωση καταστήματος 900 τ.μ. Το εν λόγω
κατάστημα θα βρίσκεται στον πρόσθετο χώρο εμπορικών καταστημάτων
1.200 τ.μ., που δημιουργήθηκε από τη μετατροπή μέρους του υπόγειου
χώρου στάθμευσης σε επιφάνεια υψηλής μισθωτικής αξίας.
Με στόχο την περαιτέρω επέκταση του Εμπορικού Κέντρου River
West|IKEA, αγοράστηκε παρακείμενο οικόπεδο επιφάνειας 3.700 τ.μ. και
εξασφαλίστηκε η μακροπρόθεσμη μίσθωση όμορου ακινήτου.
Η υψηλή ζήτηση από υποψήφιους μισθωτές, ωθούμενη από τον αυξημένο
κύκλο εργασιών και την ενισχυμένη μηνιαία επισκεψιμότητα, είχε ως
αποτέλεσμα την εκμίσθωση επιπλέον 200 τ.μ. στο Εμπορικό Πάρκο Mare
West (το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 2015). Στην
παρούσα φάση, και προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω αυτές οι
θετικές τάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεγάλες
εμπορικές εταιρίες.
Οι επιδόσεις του Ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» στην Πλατεία
Καραϊσκάκη ξεπέρασαν τις προσδοκίες του μισθωτή κατά τη διάρκεια της
περιόδου.
Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις σχετικά
με την εκμίσθωση του κτιρίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και μέρους
του συγκροτήματος γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας.
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Ανακύκλωση






Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της Noval συνεχίζεται. Στις 19 Ιουνίου 2017, η
Εταιρία κατέθεσε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητώντας άδεια
για την ίδρυση Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).
Ολοκλήρωση του έργου ανακύκλωσης καλωδίων στο τέλος του κύκλου
ζωής που είχε ανατεθεί από την Cosmote στα τέλη του 2016.
Αύξηση του αριθμού ενεργών συμβάσεων από δήμους σε 20.
Εγκατάσταση μιας γραμμής ανακύκλωσης σύνθετων πάνελ αλουμινίου.
Συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
με εργοστάσια παραγωγής προϊόντων χάλυβα για την ανάκτηση σκόνης
χάλυβα.

Οικονομική ανασκόπηση
Οι εταιρίες της Viohalco κατέγραψαν σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε παρά τη μέτρια παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της
Viohalco, λόγω του ανταγωνισμού στη βιομηχανία χάλυβα, των καθυστερήσεων και των μικρότερων
όγκων των καλωδιακών έργων, καθώς και λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων στα έργα σωλήνων χάλυβα
παγκοσμίως, ως απόρροια των χαμηλών τιμών πετρελαίου και αερίου.
Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA
a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)
a-EBIT
a-EBIT (%)
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος
Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%)
Κέρδη/(Ζημιές) (-) της περιόδου
Κέρδη/(Ζημιές) (-) μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας

2017
1.835.629

2016
1.522.271

190.194

130.958

10,4%

8,6%

164.837

134.784

9,0%

8,9%

169.735

117.156

9,2%

7,7%

142.684

117.309

7,8%

7,7%

102.843

56.047

5,6%

3,7%

75.792

56.200

4,1%

3,7%

-55.616

-43.876

46.565

11.491

2,5%

0,8%

29.764

2.358

24.070

828

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 1.836 εκ. ευρώ, δηλαδή
ήταν αυξημένος κατά 21% έναντι 1.522 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, ως επακόλουθο της
αύξησης των τιμών μετάλλων και της αύξησης όγκων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.
Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε παρά τη μειωμένη αξιοποίηση του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της
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Fulgor και των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης σωλήνων χάλυβα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
συγκεκριμένων ενεργειακών έργων.
Μέση τιμή μετάλλων στο LME
Για την περίοδο που έληξε στις
30 Ιουνίου

%

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2017

2016

Μεταβολή

Πρωτογενές αλουμίνιο

1.737

1.384

25,5%

Χαλκός

5.312

4.213

26,1%

Ψευδάργυρος

2.486

1.611

54,3%

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση σε 170 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
(πρώτο εξάμηνο 2016: 117 εκ. ευρώ), ενώ το a-EBITDA αυξήθηκε επίσης κατά 22% σε ετήσια βάση σε
143 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 (πρώτο εξάμηνο 2016: 117 εκ. Ευρώ). Τα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και τo a-EBIT αυξήθηκε κατά 84%
(πρώτο εξάμηνο 2017: 103 εκ. ευρώ) και 35% (πρώτο εξάμηνο 2017: 76 εκ. ευρώ), αντίστοιχα, ως
επακόλουθο της βελτιωμένης επίδοσης των κλάδων αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 27% σε 56 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2017 από 44 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω του έκτακτου κέρδους που
προέκυψε από την εξαγορά της Eufina (7 εκ. ευρώ) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco αυξήθηκαν αισθητά σε 47 εκ. ευρώ έναντι 11 εκ. ευρώ
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος είναι το άθροισμα των
λειτουργικών κερδών 103 εκ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 56 εκ. ευρώ και του
μεριδίου των ζημιών από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0,7 εκ. ευρώ.
Τα κέρδη της περιόδου βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 30 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2017, έναντι 2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Κατά την
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

30 Ιουνίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.760.148

1.783.156

159.066

155.553

65.021

71.213

1.984.234

2.009.922

Αποθέματα

988.141

857.419

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

673.927

576.187

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

119.813

171.784

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

6.822

10.898

Κυκλοφορούν ενεργητικό

1.788.704

1.616.288

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.772.938

3.626.210

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.177.627

1.148.239

Δανεισμός

819.145

804.723

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους

140.015

147.763

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

100.020

94.043

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.059.181

1.046.529

Δανεισμός

879.835

894.491

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

614.212

506.804

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

42.083

30.148

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.536.130

1.431.442

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.595.311

2.477.971

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.772.938

3.626.210

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθαν σε 53 εκ. ευρώ, ενώ οι
αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 69 εκ. ευρώ.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 1.616 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του
2016 σε 1.789 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω υψηλότερων αποθεμάτων (131
εκ. ευρώ), υψηλότερων απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών απαιτήσεων (98 εκ. ευρώ) και
χαμηλότερων διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (-52 εκ. ευρώ).
Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.478 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 2.595 εκ. ευρώ
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των υψηλότερων προμηθευτών και λοιπών
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 107 εκ. ευρώ.
Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανέρχεται σε 1.669 εκ. ευρώ και αποτελείται κατά 48% από
μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 52% από βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια
είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες γραμμές πίστωσης. Αυτά αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, με
τις ημερομηνίες λήξης τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος και συνήθως επανεγκρίνονται
κατόπιν ελέγχου, ενώ αυξάνονται με βάση τις προϋπολογισμένες προβλέψεις. Εντός αυτών των
ανακυκλούμενων πιστωτικών ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία,
όταν λήξουν, ανανεώνονται αυτομάτως εφόσον χρειάζεται.
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο


Αλουμίνιο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια
βάση στα 605 εκ. ευρώ. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην αύξηση κατά 25% των τιμών αλουμινίου στο
Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων για τον
κλάδο. Αναλυτικά, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του
2017, καθώς τέθηκαν σε λειτουργία νέα μηχανήματα. Ειδικότερα, ενισχύθηκε η παραγωγική
δυναμικότητα, καθώς τέθηκε σε λειτουργία μια τρίτη γραμμή συνεχούς χύτευσης. Επίσης, στο
εργοστάσιο στο Bridgnorth, Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκαν σημαντικά επενδυτικά έργα με 2%
αύξηση των όγκων πωλήσεων σε ετήσια βάση. Οι επιδόσεις της Etem Bulgaria ενισχύθηκαν από τη
μετατόπιση του μείγματος κύκλου εργασιών υπέρ προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς
και από την ολοκλήρωση νέων έργων για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη παραμένει
το επενδυτικό πρόγραμμα της Etem Bulgaria, με σκοπό τον αυτοματισμό της παραγωγής και την
περαιτέρω επεξεργασία των προφίλ αλουμινίου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα κέρδη προ
φόρου για τον κλάδο ανήλθαν σε 35 εκ. ευρώ έναντι 18 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016,
λόγω μειωμένων εξόδων παραγωγής, χαμηλότερων εξόδων τόκων και σημαντικής ανόδου της τιμής
των μετάλλων.
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Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο αλουμινίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA
a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)
a-EBIT
a-EBIT (%)
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος

2016
604.567

539.445

68.997

47.850

11,4%

8,9%

50.851

47.923

8,4%

8,9%

71.602

52.992

11,8%

9,8%

52.666

51.609

8,7%

9,6%

43.907

27.573

7,3%

5,1%

24.971

26.189

4,1%

4,9%

35.269

17.958

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, προβλέπεται ότι οι θετικές τάσεις του όγκου πωλήσεων θα
συνεχιστούν και ότι θα σημειωθεί ρεκόρ πωλήσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Οι επιδόσεις κατά τη
διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα υποστηριχθούν από τη χρήση νέων εκτάσεων, οι οποίες
γειτνιάζουν με το εργοστάσιο στα Οινόφυτα και αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.


Χαλκός

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 39% σε 477
εκ. ευρώ. Αυτή η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλότερη μέση τιμή
μετάλλων, ενώ ενισχύθηκε επίσης από την αύξηση κατά 14% του όγκου πωλήσεων. Η μείωση του
κόστους παραγωγής κατά τη διάρκεια της περιόδου οφείλεται στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών
διαδικασιών και στις χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Επίσης, οι παράγοντες αυτοί βελτίωσαν την
ανταγωνιστικότητα των εξαγόμενων προϊόντων του Ομίλου. Παρά την αρνητική επίδραση των
χρηματοοικονομικών εξόδων στην κερδοφορία, τα κέρδη προ φόρου διαμορφώθηκαν σε 15 εκ. ευρώ,
έναντι ζημιών 0,8 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο χαλκού
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA
a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

2016
476.838

342.704

44.735

26.357

9,4%

7,7%

36.116

27.177

7,6%

7,9%

33.256

15.921

7,0%

4,6%

24.697

13.934

5,2%

4,1%

27.587

10.535

5,8%

3,1%
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a-EBIT

19.028

8.547

a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

4,0%

2,5%

15.327

-837

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

Οι προοπτικές του κλάδου για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αν
θα συνεχιστεί η ανάκαμψη της ζήτησης στις διεθνείς αγορές. Η μεγαλύτερη σχετική ανάκαμψη
αναμένεται στις ΗΠΑ, κυρίως για βιομηχανικά προϊόντα, ενώ αναμένεται ελαφρά βελτίωση στην
Ευρώπη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η Χαλκόρ θα συνεχίσει να επιδιώκει την επέκταση μέσω
αυξημένων εξαγωγών εντός και εκτός Ευρώπης, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στα βιομηχανικά
προϊόντα και ενισχύοντας τη δραστηριότητά της σε νέες αγορές.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ Ελβάλ και Χαλκόρ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου
θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο γι' αυτόν τον κλάδο και τη μελλοντική ανάπτυξή του.


Χάλυβας

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο αυξήθηκε σημαντικά κατά 46% σε 381 εκ. ευρώ έναντι 261 εκ. ευρώ
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Αυτή η αύξηση αποδίδεται στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων
και τις υψηλότερες τιμές που προέκυψαν από την υψηλότερη ζήτηση σε Ρουμανία, Κύπρο και
Βουλγαρία και επιτεύχθηκε παρά τη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά, μετά την
ολοκλήρωση των μεγάλων έργων των αυτοκινητοδρόμων. Παράλληλα, η βελτίωση των όγκων
πωλήσεων για τους ειδικούς χάλυβες και τα πλατέα προϊόντα (λαμαρίνες), καθώς και η εφαρμογή
πολιτικών anti-dumping στην Ευρώπη επηρέασαν θετικά τον κύκλο εργασιών.
Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε επαγωγικούς φούρνους στα έλαστρα της Σιδενόρ και της
Sovel στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 και το τέλος του 2015 αντίστοιχα, το μεταβλητό κόστος
έχει βελτιωθεί αισθητά για τα δύο εργοστάσια, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της χαμηλότερης
κατανάλωσης ενέργειας και της βελτιωμένης απόδοσης των υλικών, διευκολύνοντας τις εξαγωγές.
Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 0,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 18 εκ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων, υψηλότερων όγκων πωλήσεων και
βελτιστοποιημένου κόστους παραγωγής.
Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο χάλυβα
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA
a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)
a-EBIT)
a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2017

2016

381.148

260.577

36.724

13.120

9,6%

5,0%

39.651

13.488

10,4%

5,2%

36.170

12.950

9,5%

5,0%

38.075

12.926

10,0%

5,0%

17.623

-3.546

4,6%

-1,4%

19.528

-3.570

5,1%

-1,4%

401

-17.627

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών
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Έως το τέλος του 2017, το αναμορφωμένο έλαστρο της Dojran Steel αναμένεται να τεθεί πλήρως σε
λειτουργία, ενισχύοντας περαιτέρω τη βελτιστοποίηση κόστους και την ευελιξία της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η αυξημένη ζήτηση στην ΕΕ και οι εισαγωγικοί δασμοί (anti-dumping duties) για τα κινεζικά
προϊόντα χάλυβα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στους όγκους
πωλήσεων και στα περιθώρια του κλάδου χάλυβα της Βουλγαρίας. Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας
προγραμματισμένων έργων υποδομής για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, αναμένεται χαμηλότερη
ζήτηση για προϊόντα χάλυβα στην ελληνική αγορά.



Καλώδια

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου καλωδίων ανήλθε σε 198 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017,
καταγράφοντας μείωση 2% σε ετήσια βάση (πρώτο εξάμηνο 2016: 201 εκ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ
φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 4,4 εκ. ευρώ έναντι κέρδους 2,3 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του
2016.
Η εκτέλεση διαφορετικών ειδών συμβάσεων κατασκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου επέφερε
αλλαγές του προϊοντικού μείγματος σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Αυτό το γεγονός, σε
συνδυασμό με τη σημαντική συρρίκνωση των όγκων πωλήσεων σε σχέση με τα καλώδια ισχύος μέσης
και χαμηλής τάσης σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ιταλία και Ρουμανία, επηρέασε αρνητικά
τις επιδόσεις. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση διαφόρων χερσαίων και υποθαλάσσιων
έργων που έχουν ήδη υπογραφεί, καθώς και κάποια μεγάλα υποθαλάσσια ευρωπαϊκά έργα που
τέθηκαν σε αναμονή, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του κλάδου. Ωστόσο, η σταθερή ζήτηση
της αγοράς για καλώδια τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης στην Ευρώπη αντιστάθμισε εν μέρει την
πτώση των περιθωρίων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο καλωδίων (1)
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA
a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)
a-EBIT
a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

2016
197.577

200.873

15.028

20.133

7,6%

10,0%

13.467

22.547

6,8%

11,2%

12.995

18.888

6,6%

9,4%

11.657

21.529

5,9%

10,7%

6.618

13.017

3,3%

6,5%

5.280

15.658

2,7%

7,8%

-4.412

2.301

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών
-(1): Τα ποσά που παρουσιάζονται για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα της Viohalco δεν είναι ίδια με τα
ποσά των αντίστοιχων κλάδων στην ενδιάμεση έκθεση της Cenergy Holdings, θυγατρικής της Viohalco, κυρίως για
τους ακόλουθους λόγους:
o
o

Λογιστικές εγγραφές ενοποίησης ή διεταιρικές απαλοιφές.
Οι κλάδοι καλωδίων και σωλήνων χάλυβα της Viohalco περιλαμβάνουν επίσης αποτελέσματα που
προέρχονται από εμπορικές θυγατρικές, οι οποίες δεν είναι μέρος της Cenergy Holdings.

10

Η μεγάλη ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη (κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια
Ευρώπη) αναμένεται να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του κλάδου των καλωδίων. Η
ανάληψη νέων έργων (για τα οποία η Ελληνικά Καλώδια έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις), καθώς
και η επιτυχής ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση έργων (έργο στον Καφηρέα για την Enel και έργο
Oresund για την Energinet) αποτελούν βασικές προτεραιότητες του κλάδου καλωδίων.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι αγορές των καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική
Ευρώπη χαρακτηρίστηκαν από έντονο ανταγωνισμό. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οι αγορές
μπορεί να ανακάμψουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι που απειλούν
αυτή την ανάκαμψη, όπως οι αλλαγές στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της ΕΕ, σημαντικές
αλλαγές των εμπορικών πολιτικών, καθώς και ο αντίκτυπος του Brexit στην ευρωπαϊκή οικονομία και
τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 128 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας μείωση
11% σε ετήσια βάση (πρώτο εξάμηνο 2016: 143 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα
παράδοσης σωλήνων χάλυβα για αρκετά ενεργειακά έργα. Παρ' όλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου
συνέχισε την παράδοση σωλήνων για το έργο TAP, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2017. Επίσης, κατά τη διάρκεια της
περιόδου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο έργο με την μέθοδο reeling, σωλήνων με μήκος έως
20 μέτρα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2017, η Σωληνουργεία Κορίνθου κέρδισε και άρχισε
την εκτέλεση δύο έργων για την παράδοση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή υποθαλάσσιων
αγωγών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η μείωση του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους επέφερε επίσης πτώση κατά 44% των κερδών
προ φόρου εισοδήματος, τα οποία ανήλθαν σε 2,5 εκ. ευρώ έναντι 4,5 εκ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2016.
Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα (1)
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

2016
127.732

143.470

13.311

15.437

10,4%

10,8%

13.358

15.589

10,5%

10,9%

12.299

13.461

9,6%

9,4%

12.239

13.532

9,6%

9,4%

7.764

9.189

6,1%

6,4%

a-EBIT

7.703

9.261

a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

6,0%

6,5%

2.501

4.484

Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA
a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών
-(1): Τα ποσά που παρουσιάζονται για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα της Viohalco δεν είναι ίδια με τα
ποσά των αντίστοιχων κλάδων στην ενδιάμεση έκθεση της Cenergy Holdings, θυγατρικής της Viohalco, κυρίως για
τους ακόλουθους λόγους:
o
o

Λογιστικές εγγραφές ενοποίησης ή διεταιρικές απαλοιφές.
Οι κλάδοι καλωδίων και σωλήνων χάλυβα της Viohalco περιλαμβάνουν επίσης αποτελέσματα που
προέρχονται από εμπορικές θυγατρικές, οι οποίες δεν είναι μέρος της Cenergy Holdings.
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Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, δεδομένου ότι οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα ανέκαμψαν
μετά τα χαμηλά επίπεδα του 2016, αναμένεται άνοδος των γεωτρήσεων και εξορύξεων. Επιπλέον, το
χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένης παράδοσης προϊόντων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017
δημιουργεί θετικές προοπτικές για το έτος.



Ανάπτυξη ακινήτων

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση στα 3,5 εκ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2017.
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 0,8 εκ. ευρώ έναντι 0,4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2016.

Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κύκλος εργασιών

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

2016
3.487

3.106

458

306

13,1%

9,9%

458

306

a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
a-EBITDA

13,1%

9,9%

1.640

1.603

47,0%

51,6%

1.690

1.654

a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)
a-EBIT

48,5%

53,2%

-501

-131

-14,4%

-4,2%

Μικτό κέρδος
Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος

a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

-452

-81

-13,0%

-2,6%

-771

-364

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

Στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, η υψηλή ζήτηση από υποψήφιους
μισθωτές για το Εμπορικό Πάρκο Mare West (το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο
2015) συνετέλεσε στην εκμίσθωση πρόσθετου χώρου επιφάνειας 200 τ.μ. Ο κύκλος εργασιών των
μισθωτών αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και η είσοδος νέων καταστημάτων, σε συνδυασμό με
δυναμικές κινήσεις εμπορικής προώθησης, έχουν αυξήσει σημαντικά τη μηνιαία επισκεψιμότητα. Επί
του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με καταξιωμένες εταιρίες λιανικού εμπορίου
και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων πληρότητας και του μείγματος μισθωτών.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017, το Εμπορικό Κέντρο River West|IKEA κατέγραψε
αύξηση 8% σε ετήσια βάση του κύκλου εργασιών των μισθωτών του, ενώ η επισκεψιμότητα παρέμεινε
σταθερή. Η ζήτηση από υποψήφιους μισθωτές είναι εξαιρετικά έντονη, ιδίως μετά τη μετατροπή ενός
τμήματος του υπόγειου χώρου στάθμευσης σε χώρο καταστημάτων λιανικής υψηλής μισθωτικής αξίας,
επιφάνειας 1.200 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκονται προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή αλυσίδα λιανικού
εμπορίου για ένα κατάστημα 900 τ.μ. εντός αυτού του νέου χώρου καταστημάτων. Τέλος, προκειμένου
να αξιοποιηθούν οι θετικές επιδόσεις και η δυναμική του River West, αγοράστηκε παρακείμενο
οικόπεδο επιφάνειας περίπου 3.700 τ.μ. και αποκτήθηκε με μακροχρόνια μίσθωση όμορο ακίνητο
20.000 τ.μ., τα οποία θα εξυπηρετήσουν τα σχέδια μελλοντικής επέκτασης.
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Οι επιδόσεις του Ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» στην Πλατεία Καραϊσκάκη συνεχίζουν να
ξεπερνούν τις προσδοκίες του μισθωτή, τόσο σε σχέση με τα επίπεδα πληρότητας, όσο και σε σχέση με
τα έσοδα.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα ακίνητα, εξετάζονται βέλτιστες ευκαιρίες ανάπτυξης και βρίσκονται σε
εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές. Αυτή την περίοδο, βρίσκονται σε εξέλιξη
προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με τη μίσθωση του κτιρίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και
μέρους του συγκροτήματος γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας.
Μετά τη συγχώνευση της Noval με τις θυγατρικές της στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σχέδιο
αναδιοργάνωσης της Εταιρίας συνεχίζεται. Στις 19 Ιουνίου 2017, η Εταιρία υπέβαλε αίτηση στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άδεια σύστασης Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.)
σύμφωνα με το νόμο 2778/1999. Ανάλογα και με τον χρόνο λήψης της σχετικής άδειας, η νέα Εταιρία
αναμένεται να συσταθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2017.



Ανακύκλωση

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 44%, πρωτίστως λόγω των υψηλότερων όγκων και
τιμών μετάλλων. Ο τομέας του τέλους κύκλου ζωής κατέγραψε σημαντική αύξηση όγκου, καθώς
επιταχύνθηκε η συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ανατέθηκαν
περισσότερες συμβάσεις από δήμους για οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Η ολοκλήρωση ενός
σημαντικού έργου ανακύκλωσης καλωδίων παρείχε περαιτέρω στήριξη στην κερδοφορία. Παρά την
υιοθέτηση ορισμένων περιοριστικών εμπορικών πολιτικών σε σημαντικές χώρες δραστηριοποίησης, οι
υψηλότερες τιμές υποστήριξαν τη ροή σκραπ μετάλλων στην αγορά. Η αυξημένη παραγωγή του
κλάδου προϊόντων χάλυβα του Ομίλου έδωσε ώθηση στην αύξηση των όγκων των αδρανών και
δευτερογενών πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην οδοποιία και στην παραγωγή τσιμέντου,
αντίστοιχα. Η νεοσυσταθείσα μονάδα Επικίνδυνων Υλικών διατήρησε τον θετικό ρυθμό ανάπτυξής της.
Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκ.
ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον κλάδο ανακύκλωσης
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

2016

Κύκλος εργασιών

31.053

21.548

Μικτό κέρδος

11.054

7.432

35,6%

34,5%

Μικτό κέρδος (%)

11.050

7.431

35,6%

34,5%

3.930

1.279

12,7%

5,9%

a-EBITDA

3.791

1.475

a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)

12,2%

6,8%

2.578

39

8,3%

0,2%

a-EBIT

2.438

236

a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

7,9%

1,1%

1.280

-1.058

a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών
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Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς οι τιμές
παραμένουν σχετικά υψηλές και η εσωτερική αγορά φαίνεται να σταθεροποιείται. Η επιτυχής
επανατοποθέτηση στην αγορά της Σερβίας αναμένεται επίσης να στηρίξει την κερδοφορία, παρά τη
συνολική απουσία σημαντικών έργων παροπλισμού ή τέλους κύκλου ζωής.



Λοιπές δραστηριότητες

Οι λοιπές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία
(συμμετοχών), καθώς επίσης τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους,
όπως τα κεραμικά είδη υγιεινής και πλακίδια και οι ασφαλειομεσιτικές υπηρεσίες. Επίσης, τα
παρακάτω αποτελέσματα περιλαμβάνουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο
της Τεχνολογίας και της Έρευνας & Ανάπτυξης (Teka Systems, Ελκεμέ).
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 3 εκ. ευρώ έναντι κέρδους 6,6 εκ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2016 λόγω των κερδών 7 εκ. ευρώ από την εξαγορά της Eufina S.A., στο πλαίσιο της
διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελβάλ Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε., Αλκομέτ ΑΕ,
Διατούρ ΑΕ και Eufina S.A. από τη Viohalco, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του πρώτου τριμήνου
του 2016.

Συνοπτικά ενοποιημένα στοιχεία για τις λοιπές δραστηριότητες
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος

2016
13.228

10.547

-113

323

-0,9%

3,1%

-113

323

-0,9%

3,1%

-2.158

62

-16,3%

0,6%

a-EBITDA

-2.129

650

a-EBITDA (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) (%)

-16,1%

6,2%

-2.733

-628

-20,7%

-6,0%

a-EBIT

-2.704

-40

a-EBIT (%)
Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος

-20,4%

-0,4%

-3.031

6.633

Μικτό κέρδος (%)
a-Μικτό κέρδος
a-Μικτό κέρδος (%)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)

- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται ως προς τον κύκλο εργασιών

Βασικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2017
Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στις σημειώσεις των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, σημείωση 4 «Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου».

Μεταγενέστερα γεγονότα
Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στις σημειώσεις των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, σημείωση 20 «Μεταγενέστερα γεγονότα».
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Συνδεδεμένα μέρη
Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στις σημειώσεις των συνοπτικών ενοποιημένων ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, σημείωση 19 «Συνδεδεμένα μέρη».

Προοπτικές
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017, καταγράφηκε μέτρια οικονομική ανάκαμψη στις
βασικές αγορές των εταιριών της Viohalco, ενώ η ανάπτυξη της Ευρώπης υπερέβη σε μεγάλο βαθμό τις
προσδοκίες. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα παραμένουν στον ορίζοντα, ενώ οι
μεταβολές στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της ΕΕ θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές
αλλαγές των εμπορικών πολιτικών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της
Viohalco.
Ενώ οι τιμές μετάλλων βελτιώνονται, η ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ που
επηρέασε θετικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των εταιριών της Viohalco στις ΗΠΑ το 2016
έχει αντιστραφεί έως έναν βαθμό λόγω της ενίσχυσης του ευρώ. Ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος
σε ορισμένες αγορές και οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και αερίου συνεχίζουν να επηρεάζουν την
υλοποίηση έργων στον ενεργειακό τομέα, διαμορφώνοντας ένα απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον
για τη Viohalco. Εντούτοις, οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν προσηλωμένες στην αξιοποίηση των
ευκαιριών που παρέχουν οι επενδύσεις τους και στην ενίσχυση του προϊοντικού μείγματός τους, ενώ
αυξάνουν τη διείσδυσή τους σε βασικές αγορές ανάπτυξης, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών και
ενισχύουν παγκοσμίως την ανταγωνιστική τους θέση.

Έκθεση του Ελεγκτή
Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εξάμηνη περίοδο
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 και επισυνάπτονται στο παρόν δελτίο τύπου, επισκοπήθηκαν από τους
ορκωτούς ελεγκτές.

Οικονομικό ημερολόγιο
Ημερομηνία

Δημοσίευση/ Γεγονός

Ετήσια αποτελέσματα 2017

30 Μαρτίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

29 Μαίου 2018

Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2018

28 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017
θα δημοσιευθεί στις 30 Απριλίου 2018 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(www.viohalco.com),
στην
ιστοσελίδα
του
Χρηματιστηρίου
Βρυξελλών
Euronext
(europeanequities.nyx.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Σχετικά με τη Viohalco
H Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης
μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία,
Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή
προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ετήσιο ενοποιημένο κύκλο
εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη
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περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων
ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες,
www.viohalco.com.

παρακαλούμε

επισκεφθείτε την εταιρική

μας ιστοσελίδα

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Σοφία Ζαΐρη
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων
Τηλ: +30 210 6787111, 6787773
Email: ir@viohalco.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΜΑ)
Εισαγωγή
Η διοίκηση της VIOHALCO έχει υιοθετήσει, παρακολουθεί και υποβάλλει εσωτερικές και εξωτερικές
αναφορές για ΕΜΑ των αποτελεσμάτων, δηλαδή το a-Μικτό κέρδος, το a-EBITDA και το a-EBIT, με το
σκεπτικό ότι αποτελούν κατάλληλα μέτρα που αποτυπώνουν την υποκείμενη απόδοση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτά τα ΕΜΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
πραγματοποιηθούν ουσιώδεις συγκρίσεις των επιχειρηματικών επιδόσεων μεταξύ διαφορετικών
περιόδων αναφοράς ενώ επίσης αποτελούν κύριους δείκτες επιδόσεων βάσει των οποίων η VIOHALCO
καταρτίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τα μακροπρόθεσμα (5ετή)
προγράμματά της. Εντούτοις, αυτό δεν υποδηλώνει ούτε συνάγεται από κάποιους όρους ότι τα
αναπροσαρμοσμένα στοιχεία είναι ανόργανα ή μη επαναλαμβανόμενα.
Όσον αφορά στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, η διοίκηση της Viohalco παρακολουθεί και
αναφέρει το μέτρο του καθαρού δανεισμού.
Γενικοί ορισμοί
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA)
Ως EBITDA ορίζονται τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πριν από:
•

φόρους εισοδήματος,

•

μερίδιο κερδών/ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις, μετά από φόρους

•

καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα,

•

συνολικές αποσβέσεις

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Ως EBIT ορίζονται τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πριν από:
•

φόρους εισοδήματος,

•

μερίδιο κερδών/ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις, μετά από φόρους

•

καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα,

a-EBITDA
Το a-EBITDA ορίζονται ως έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πριν από:
•

φόρους εισοδήματος,

•

καθαρά έξοδα τόκων,

•

συνολικές αποσβέσεις

όπως αναπροσαρμόστηκαν για να μην περιλαμβάνουν:
•

τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων,

•

έξοδα αναδιάρθρωσης,

•

έκτακτα έξοδα αδράνειας,
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•

απομείωση / αντιλογισμό απομείωσης ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

•

απομείωση / αντιλογισμό απομείωσης επενδύσεων,

•

μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες από παράγωγα και από συναλλαγματικές διαφορές,

•

κέρδη/ζημίες από πωλήσεις ενσώματων στοιχείων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και
επενδύσεων,

•

έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα,

•

έκτακτες προβλέψεις για απαιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα από ασφαλίσεις και

•

λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη ποσά

a-EBIT
Το a-EBIT ορίζονται ως εισόδημα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πριν από:
•

φόρους εισοδήματος,

•

καθαρά έξοδα τόκων,

όπως αναπροσαρμόστηκαν για να μην περιλαμβάνουν στοιχεία ίδια με αυτά των α-EBITDA
Η προσοχή των αναγνωστών εφιστάται στο γεγονός ότι τα EBITDA και τα EBIT αντιπροσωπεύουν
καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ενώ τα a-EBITDA και τα a-EBIT αντιπροσωπεύουν καθαρά έξοδα
τόκων.

a-Μικτό κέρδος
Ως a-Μικτό κέρδος ορίζεται το μικτό κέρδος όπως αναπροσαρμόστηκε για να μην περιλαμβάνει:
•

τη χρονική υστέρηση στην τιμή μετάλλων,

•

έξοδα αναδιάρθρωσης (εάν περιλαμβάνονται στο μικτό κέρδος),

•

έκτακτα έξοδα αδράνειας,

•

λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη ποσά (εάν περιλαμβάνονται στο μικτό κέρδος)

Καθαρός δανεισμός
Ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο:
•

μακροπρόθεσμων δανείων,

•

βραχυπρόθεσμων δανείων,

μείον:
•

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.
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Υστέρηση τιμής μετάλλων
Η υστέρηση τιμής μετάλλων είναι η επίδραση στα αποτελέσματα που προκύπτει από διακυμάνσεις
των τιμών αγοράς των υποκείμενων μετάλλων (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα) που χρησιμοποιούν οι
θυγατρικές της Viohalco ως πρώτες ύλες στις διαδικασίες παραγωγής του τελικού προϊόντος τους.
Η υστέρηση τιμής μετάλλων προκύπτει λόγω:
(i) του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στην τιμολόγηση των αγορών μετάλλων,
την κατοχή και επεξεργασία των μετάλλων, και στην τιμολόγηση της πώλησης των τελικών
αποθεμάτων στους πελάτες,
(ii) της επίδρασης του υπολοίπου αποθεμάτων κατά την αρχή της περιόδου (το οποίο, με τη σειρά
του, επηρεάζεται από τις τιμές μετάλλων των προηγούμενων περιόδων) στο ποσό που
αναφέρεται ως κόστος πωληθέντων, λόγω της χρησιμοποιούμενης μεθόδου
κοστολόγησης (π.χ. σταθμισμένος μέσος όρος),
(iii) ορισμένων συμβάσεων πελατών που περιέχουν δεσμεύσεις σταθερών τιμών και έχουν ως
αποτέλεσμα την έκθεση σε μεταβολές των τιμών των μετάλλων για το χρονικό διάστημα
από τη στιγμή που ορίζεται η τιμή πώλησης έως τη στιγμή της πραγματικής πώλησης.

Οι περισσότερες θυγατρικές της Viohalco χρησιμοποιούν παράλληλη αντιστοίχιση των αγορών και των
πωλήσεων, ή παράγωγα μέσα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της υστέρησης τιμής
μετάλλων στα αποτελέσματά τους. Ωστόσο, θα υπάρχει πάντα κάποια επίδραση (θετική ή αρνητική)
στα αποτελέσματα, δεδομένου ότι στους κλάδους των μη σιδηρούχων μετάλλων (δηλαδή αλουμίνιο,
χαλκός και καλώδια) μέρος των αποθεμάτων αντιμετωπίζεται ως πάγιο (ελάχιστο λειτουργικό
απόθεμα) και δεν αντισταθμίζεται και στον κλάδο των σιδηρούχων μετάλλων (δηλαδή χάλυβας και
σωλήνες χάλυβα) δεν είναι δυνατή η αντιστάθμιση εμπορευμάτων.
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Πίνακες συμφωνίας
EBIT και EBITDA
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Κέρδη προ φόρων
Αποτελεσμάτων)
Προσαρμογές για:

(όπως

δημοσιεύονται

στην

Κατάσταση

Λογαριασμού

Κέρδη/ Ζημιές (-) από συγγενείς εταιρίες
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
EBIT

2017

2016

46.565

11.491

662

681

55.616

43.876

102.843

56.047

66.892

61.109

169.735

117.156

Προσαρμογή για:
Αποσβέσεις
EBITDA

a-EBIT και a-EBITDA
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2017

2016

Κέρδη προ φόρων (όπως δημοσιεύονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων)

46.565

11.491

55.792

48.821

-26.545

3.661

0

606

1.083

275

-149

2

Έκτακτες προβλέψεις για απαιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα από ασφαλίσεις

0

-1.419

Έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα / έσοδα (-)
Κέρδη (-)/ζημιές από την πώληση ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και
επενδύσεων σε ακίνητα
Αγορά ευκαιρίας από εξαγορά

0

170

-919

-103

Προσαρμογές για:
Καθαρά έξοδα τόκων
Υστέρηση τιμής μετάλλων
Έξοδα αναδιάρθρωσης
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (-)/ζημιές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων και παράγωγα
(συναλλάγματος και εμπορευμάτων)
Απομείωση/ Αντιλογισμός απομείωσης (-) πάγιων στοιχείων ενεργητικού και επενδύσεων
σε ακίνητα

Λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη έσοδα (-)/έξοδα
a-EBIT

0

-7.319

-34
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75.792

56.200

Προσαρμογή για:
Αποσβέσεις
a-EBITDA

66.892

61.109

142.684

117.309

a-Μικτό κέρδος
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

2017

2016

190.194

130.958

Υστέρηση τιμής μετάλλων
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (-)/ζημιές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων και παράγωγα
(συναλλάγματος και εμπορευμάτων)
Έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα/ έσοδα (-)

-26.545

3.661

1.188

-4

0

170

a-Μικτό κέρδος

164.837

134.784

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Μικτό κέρδος (όπως δημοσιεύεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων)
Προσαρμογές για:
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Καθαρός δανεισμός

Κατά την

30 Ιουνίου 2017

31 Δεκεμβρίου 2016

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

819.145

804.723

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

879.835

894.491

1.698.980

1.699.214

-119.813

-171.784

1.579.167

1.527.430

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Σύνολο δανεισμού
Μείον:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
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