
 

 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται 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 2021 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco, στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

 

Ανάπτυξη με ιστορικό υψηλό πωλήσεων 

 

•    Δυναμική άνοδος του όγκου πωλήσεων κατά 16,3% και του κύκλου εργασιών κατά 42,1% 

•    Οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 166,8 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 22,9% έναντι του 2020 

 

Το 2021 έκλεισε με τις πωλήσεις της ElvalHalcor να σημειώνουν ιστορικά υψηλά. Η ανοδική πορεία, που 

ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 με ιδιαίτερα έντονη 

την ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των 

μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο 

αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 16,3% έναντι του 2020, οδηγούμενοι 

κυρίως από τα προϊόντα του κλάδου αλουμινίου κατά 21,3% και τα προϊόντα του κλάδου χαλκού κατά 

7,9%. 

 

Η υψηλή ζήτηση στις αγορές, οδήγησε σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση 

τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 7.881 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 46,1% σε σχέση με το 2020) και 

τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.101 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 41,0% σε σχέση με 

το 2020). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον 

κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά στα 2.883,0 εκ. ευρώ για το 2021 (αυξημένο κατά 42,1% από τα 

2.028,6 εκ. ευρώ του 2020). 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

Ποσά  σε €’ 000 2021 2020 * 2021 2020 * 

Πωλήσεις 2.883.042 2.028.588 1.969.822 1.405.660 

Μικτό κέρδος 234.826 134.762 149.159 86.588 

EBITDA 215.312 121.409 144.988 82.179 

a-EBITDA 166.835 135.782 113.602 89.325 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 146.909 59.421 98.554 40.192 

Καθαρό χρημ/κο αποτέλεσμα (30.873) (25.218) (21.166) (17.806) 

Κέρδη πριν από φόρους 132.417 38.783 100.456 22.386 

Κέρδη μετά από φόρους 113.915 29.366 88.245 16.954 

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 111.689 28.309 88.245 16.954 



 

Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,2976 0,0754 0,2352 0,0452 

 
* Τα μεγέθη του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί κατ’ εφαρμογή του IAS 19 και η επίδραση περιγράφεται αναλυτικά εντός της Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης. 

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση της διαθεσιμότητας και των τιμών σκραπ αναχαίτισαν τις 

αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα 

ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα 

έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, να 

αυξηθούν κατά 22,9% στα 166,8 εκ. ευρώ έναντι 135,8 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 

 

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν 

τα 56,1 εκ. ευρώ για το 2021 έναντι ζημίας 9,0 εκ. ευρώ για το 2020. Το αποτέλεσμα του μετάλλου 

επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 234,8 εκ. ευρώ έναντι 134,7 εκ. ευρώ στο 2020. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλα τα προληπτικά μέτρα και οι ενέργειες 

για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρίας από την 

πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2021 να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 4,1 

εκ. ευρώ έναντι 4,0 εκ. ευρώ για το 2020. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 215,3 εκ. ευρώ έναντι 121,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη 

περσινή χρήση.   

 

Στον αντίποδα, οι αυξημένες τιμές των μετάλλων και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων 

επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό 

πρόγραμμα, οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 164 εκ. ευρώ, σε σχέση με το κλείσιμο 

της 31.12.2020. Το  σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος αντιστάθμισε 

μερικώς την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 

να ανέρχεται σε 30,9 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2020. Αποκορύφωμα των ενεργειών 

για τη βελτιστοποίηση του δανεισμού, ήταν η επιτυχής έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 250 εκ. 

ευρώ διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την 

εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 113,9 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής 

επίδρασης αποτίμησης 22 εκ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο 

πρώτο εξάμηνο του 2021) έναντι κερδών 29,4 εκ. ευρώ του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 111,7 εκ. ευρώ για το 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή) από 

28,3 εκ. ευρώ για το 2020 (ή 0,0754 ευρώ ανά μετοχή). 

 

Oι οικονομικές καταστάσεις και οι ανακοινώσεις της ElvalHalcor είναι διαθέσιμες στην εταιρική της ιστοσελίδα 

www.elvalhalcor.com.   

 

 

Σχετικά με τη Viohalco 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης 

μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων 

αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη 

ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για την εξυπηρέτηση 

μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και το Ηνωμένο Βασίλειο και με συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές 

μονάδες στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ενοποιημένο ετήσιο κύκλο 

εργασιών ύψους 3,85 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης έναν κλάδο 

έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν 

http://www.elvalhalcor.com/


 

σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγει επιπλέον αξία μέσω της εμπορικής 

αξιοποίησής της. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα 

www.viohalco.com. 
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