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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

 

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 

 

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 2016. 

 

 

Συνοπτικά 

Χρηματοοικονομικά  

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.519 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2016, 

καταγράφοντας πτώση 12% σε ετήσια βάση, αφενός λόγω των χαμηλότερων τιμών χάλυβα, και 

αφετέρου λόγω των χαμηλότερων τιμών χαλκού και αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του 

Λονδίνου (LME), καθώς και των premiums τους. 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση σε 124 εκ ευρώ. 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν το πρώτο 

εξάμηνο του 2016 κατά 5% σε ετήσια βάση σε 63 εκ. ευρώ. 

  Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος αυξήθηκαν σε 11,5 εκ. ευρώ έναντι 7,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 

του 2015, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των κλάδων χάλυβα και χαλκού. 

 Τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 2 εκ. ευρώ έναντι 10 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. 

 Καθαρός δανεισμός: 1.599 εκ. ευρώ έναντι 1.499 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, κυρίως εξαιτίας  

χαμηλότερων ταμειακών διαθεσίμων και υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, λόγω της 

εκτέλεσης νέων έργων καλωδίων και σωλήνων. 

 

 

Επιχειρησιακά 

Χαλκός 

 

 Η Sofia Med, θυγατρική της Χαλκόρ, σύναψε σύμβαση με τη Dowa Metaltech για 

την ανταλλαγή  εμπειρίας και τεχνολογικών γνώσεων στον τομέα των προϊόντων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Καλώδια 

 

 Η απόσχιση του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου της Ελληνικά 

Καλώδια Α.Ε. και η απορρόφησή του από τη θυγατρική της, ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε., 

ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2016. Ακολούθησε αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας 

από ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. σε Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων, 

καθώς και της επωνυμίας της μητρικής εταιρίας σε Ελληνικά Καλώδια Εταιρία 

Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία. 

 Ανάθεση νέας σύμβασης στην Ελληνικά Καλώδια για την καλωδιακή διασύνδεση 

δύο υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα από την TenneT, τη 

γερμανική εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ανάθεση νέων συμβάσεων στην Ελληνικά Καλώδια από την Energinet.dk, την 

εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας, για 



 

 

 

 

Οικονομική ανασκόπηση 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, το επιχειρησιακό περιβάλλον της Viohalco επηρεάστηκε 

αρνητικά από το συνεχιζόμενο μέτριο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης, τις αρνητικές τάσεις στη βιομηχανία 

χάλυβα, τις χαμηλότερες τιμές χάλυβα, χαλκού και αλουμινίου, καθώς και από τις περαιτέρω καθυστερήσεις 

στα έργα σωλήνων χάλυβα ανά την υφήλιο.  

Ωστόσο, η κερδοφορία των εταιριών της Viohalco υποστηρίχτηκε από το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα που 

αποδίδεται στα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η σημαντική 

αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και η ικανότητα των εταιριών να προσφέρουν 

εξατομικευμένες, καινοτόμες λύσεις στους πελάτες τους σε όλο τον κόσμο. Το χαμηλότερο κόστος πρώτων 

υλών έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016, ενώ η ευνοϊκή ισοτιμία 

του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ είχε θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

Viohalco. 

την καλωδιακή διασύνδεση δύο υποσταθμών στη Δανία και τη Σουηδία, καθώς 

και την αντικατάσταση μιας παλιάς εναέριας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Δανία. 

 Ολοκλήρωση υποβρύχιων έργων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας «με το κλειδί στο 

χέρι» (turnkey) στις Κυκλάδες και στη νήσο Άγιος Γεώργιος. 

Χάλυβας  Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης του Ομίλου Σιδενόρ και των 

ομολογιούχων του οδήγησαν στην αναδιάρθρωση των αποπληρωμών κεφαλαίου, 

καθώς και στη μείωση του spread των επιτοκίων των κοινοπρακτικών 

ομολογιακών δανείων της Σιδενόρ και της Σοβέλ. 

 Έναρξη λειτουργίας του επαγωγικού φούρνου της Σιδενόρ τον Μάρτιο 2016. 

 Το εργοστάσιο της Σοβέλ αύξησε τη λειτουργία του κατά τρεις ώρες ανά εργάσιμη 

ημέρα από τον Απρίλιο 2016, με καλύτερες επιδόσεις που ενισχύθηκαν από το 

χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τον νέο επαγωγικό φούρνο και την 

αυξημένη παραγωγικότητα. 

Σωλήνες 

χάλυβα 

 

 Η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών 

της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης 

Ακινήτων και η απορρόφησή του από την εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική της 

Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., ολοκληρώθηκαν τον Μάιο 2016. Ακολούθησε αλλαγή της εταιρικής 

επωνυμίας από Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. σε Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε., 

καθώς και της επωνυμίας της μητρικής εταιρίας σε Σωληνουργεία Κορίνθου 

Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία. 

Ανάπτυξη 

ακινήτων και 

άλλες 

δραστηριότητες 

 

 Το Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA κατέγραψε σημαντική αύξηση της 

επισκεψιμότητάς του (+22%). Επίσης, χορηγήθηκε άδεια για τη μετατροπή 

τμήματος του υπόγειου χώρου στάθμευσης σε πρόσθετη εκμισθώμενη επιφάνεια 

υψηλής αξίας, εμβαδού 1.200 τ.μ. 

 Καταγράφηκε σταθερή μηνιαία αύξηση της επισκεψιμότητας και του δείκτη 

πληρότητας για το Εμπορικό Πάρκο Mare West, ενώ θετικές ήταν οι αντιδράσεις 

από την αγορά, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος H&M 

εμβαδού 1.900 τ.μ. 

 Το ξενοδοχείο στην πλατεία Καραϊσκάκη εκμισθώθηκε στην εταιρία Zeus  Διεθνής 

Ανώνυμη Αστική Ξενοδοχειακή και Κατασκευαστική Εταιρεία , η οποία έχει 

συνάψει συμφωνία δικαιόχρησης με τη Wyndham Hotel Group (UK) Ltd, τη 

μεγαλύτερη εταιρία ξενοδοχείων παγκοσμίως με βάση τον αριθμό των 

ξενοδοχείων, για τη λειτουργία του πρώτου ξενοδοχείου του ομίλου Wyndham 

Hotel Group στην Ελλάδα, υπό το όνομα «Wyndham Grand Athens». 



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

  Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Κύκλος εργασιών 1.519.296 1.721.135 

Μικτό κέρδος 161.124 183.339 

Μικτό κέρδος (%) 11% 11% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων προ μη 

επαναλαμβανομένων στοιχείων (EBITDA) (1) 
117.640 120.993 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων προ μη 

επαναλαμβανομένων στοιχείων (EBITDA) (%) 
8% 7% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (2) 
124.476 120.993 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
8% 7% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων 

(EBIT) (3) 

56.530 60.430 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων 

(EBIT) (%) 

4% 4% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (4) 
63.367 60.430 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
4% 4% 

Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος 11.491 7.615 

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 1% 1% 

Κέρδη/Ζημιές (-) περιόδου 2.358 10.091 

Κέρδη/Ζημιές (-) που κατανέμονται στους μετόχους της 

μητρικής 
838 3.966 

 
(1) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων 

πλέον αποσβέσεων 

(2) EBIT πλέον αποσβέσεων, συμπεριλαμβανομένων  μη επαναλαμβανομένων στοιχείων 

(3) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων 

(4) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 1.519 εκ. ευρώ, 

καταγράφοντας μείωση 12% έναντι 1.721 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω της προαναφερόμενης 

πτώσης των τιμών των μετάλλων. 

 

Μέση τιμή μετάλλων στο LME: 

  
Για την περίοδο που έληξε 

την 30ή Ιουνίου 
 

Ποσά σε  ευρώ/τόνο 2016 2015 % 
Πρωτογενές αλουμίνιο 1.384 1.599 -13% 

Χαλκός 4.213 5.317 -21% 

Ψευδάργυρος 1.611 1.912 -16% 

 

Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 12% σε 161 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, από 183 εκ. ευρώ το 

πρώτο εξάμηνο του 2015. Ωστόσο, το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό έναντι του πρώτου 

εξαμήνου του 2015. Ταυτόχρονα, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 11,5 εκ. ευρώ έναντι 7,6 εκ. 

ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 2 εκ. ευρώ έναντι 10 εκ. 

ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω των σημαντικών θετικών αναβαλλόμενων φορολογικών διαφορών. 



 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

  Την 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 30ή Ιουνίου 2016 31η Δεκεμβρίου 2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.798.841 1.814.588 

Επενδύσεις σε ακίνητα 149.636 156.012 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 65.353 67.393 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.013.830 2.037.993 

Αποθέματα 880.972 786.242 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 650.868 538.165 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 112.107 136.296 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.290 7.038 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.653.237 1.467.740 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.667.067 3.505.734 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  1.157.457 1.174.843 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 959.446 895.863 

Αναβαλλόμενη φορολογία 150.065 151.365 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 99.712 97.429 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.209.223 1.144.656 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 751.592 739.139 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 523.243 419.201 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.552 27.894 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.300.387 1.186.234 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.509.610 2.330.891 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.667.067 3.505.734 

   

Το σύνολο ενεργητικού της Viohalco αυξήθηκε κατά 5% και διαμορφώθηκε σε 3.667 εκ. ευρώ στις 30 

Ιουνίου 2016, έναντι 3.506 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση κατά 

95 εκ. ευρώ των αποθεμάτων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη προμήθεια πρώτων υλών 

για τα νέα έργα σωλήνων και καλωδίων, καθώς και από την αύξηση κατά 113 εκ. ευρώ των απαιτήσεων από 

πελάτες και λοιπών απαιτήσεων, η οποία πάλι σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με νέα έργα. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 114 εκ. ευρώ, από 1.186 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 

2015 σε 1.300 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2016. Αυτή η άνοδος οφείλεται στην αύξηση ύψους 104 εκ. ευρώ 

των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και στα νέα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια ύψους 

12 εκ. ευρώ που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

  Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -55.424 -69.029 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -41.771 -68.186 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 73.120 152.009 

Καθαρή αύξηση/μείωση (-) διαθεσίμων και ταμειακών 

ισοδύναμων -24.075 14.794 

    
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της 

περιόδου 136.296 99.612 

Επιπτώσεις των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα -114 883 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στη λήξη της 

περιόδου 112.107 115.289 



 

 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν από 69 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 

2015 σε 55 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 42 εκ. ευρώ έναντι 68 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 

2015.  

Το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου διαμορφώθηκε σε 54 εκ. ευρώ, με τις ακόλουθες κύριες 

επενδύσεις: 

 

 Το ποσό των 29 εκ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο αλουμινίου για την εγκατάσταση νέων 

γραμμών παραγωγής, 

 Το ποσό των 9 εκ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο χάλυβα, κυρίως για την εγκατάσταση 

επαγωγικού φούρνου στο εργοστάσιο της Σιδενόρ και την νέας παραγωγικής γραμμής 

μορφοσιδήρου στην Dojran Steel, 

 Το ποσό των 5 εκ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα για την ολοκλήρωση 

της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων της Σωληνουργεία Κορίνθου για την κατασκευή 

σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και μεγάλου πάχους τύπου LSAW/JCOE, 

 Το ποσό των 4 εκ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο χαλκού, για την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας, και 

 Το ποσό των 4 εκ. ευρώ διατέθηκε στον κλάδο καλωδίων, με στόχο την αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας και της παραγωγικότητας στα εργοστάσια της Ελληνικά 

Καλώδια και της Fulgor. 

 

Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο μειώθηκαν αισθητά κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, από 152 ε. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 73 εκ. ευρώ, λόγω 

των αποπληρωμών δανείων. 

 

 

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο 

 

Η Viohalco λειτουργεί κάτω από το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που αποτελείται από οκτώ 

επιχειρησιακούς κλάδους: 

 

o Αλουμίνιο: Η Ελβάλ και οι θυγατρικές της, καθώς και η Bridgnorth Aluminium και η Etem 

Bulgaria διαθέτουν μία ευρεία ποικιλία προϊόντων από ταινίες και φύλλα αλουμινίου για 

γενικές εφαρμογές και αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση, μέχρι ειδικά προϊόντα, όπως 

προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου που βρίσκουν εφαρμογή στη ναυπηγική, την 

αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές, αλλά και ταινίες λιθογραφίας. 

o Χαλκός: Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της παράγουν μεγάλη γκάμα προϊόντων χαλκού και 

κραμάτων χαλκού, που εκτείνονται από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες χαλκού, 

φύλλα και πλάκες, μέχρι λάμες χαλκού και ράβδους.  

o Καλώδια: Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια Cablel® είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 

καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια, αλλά και σύρματα περιελίξεων και μείγματα. 

o Χάλυβας: Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους εταιρίες 

παράγουν επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, καθώς και προϊόντα χάλυβα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας.  

o Σωλήνες χάλυβα: Η Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων 

χάλυβα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων δοκών, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται σε έργα κατασκευών. 



 

o Ανάπτυξη ακινήτων: Η Viohalco δημιουργεί αξία μέσω της ανάπτυξης παλαιότερων 

βιομηχανικών και λοιπών ακινήτων της σε Ελλάδα και Βουλγαρία.  

o Τεχνολογία και R&D: Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης 

εντός των εταιριών της, τα οποία επικεντρώνονται σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, σε επαρκείς λύσεις για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και 

επιχειρηματικών διαδικασιών, στην έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των 

εργοστασίων και στην αξιολόγηση της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

o Ανακύκλωση: Ο κλάδος ανακύκλωσης της Viohalco εμπορεύεται και επεξεργάζεται 

δευτερογενείς πρώτες ύλες, αναλαμβάνει διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές λειτουργίες, 

και παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και εταιρίες. 

 

Σημειώσεις:  

- Η Χαλκόρ, η Ελληνικά Καλώδια και η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

- Η δημοσιευμένη οικονομική πληροφόρηση της Χαλκόρ και της Ελληνικά Καλώδια έχει 

προετοιμαστεί βάσει διαφορετικών λογιστικών πολιτικών. Ειδικότερα, η Χαλκόρ και η Ελληνικά 

Καλώδια επιμετρούν τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις σε ακίνητα βασιζόμενες 

στο μοντέλο της εύλογης αξίας των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 40 αντίστοιχα, ενώ η Viohalco επιμετρά τα 

ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις σε ακίνητα βασιζόμενη στο μοντέλο αξίας 

κόστους των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 40 αντίστοιχα. 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου χαλκού διαφέρουν από τα δημοσιευμένα οικονομικά 

αποτελέσματα της Χαλκόρ, καθώς δεν περιλαμβάνουν τα καλώδια, τα οποία συγκροτούν 

διαφορετικό κλάδο (κλάδος καλωδίων). 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα των κλάδων Ανάπτυξη ακινήτων, Τεχνολογία και R&D και 

Ανακύκλωση παρουσιάζονται συνολικά ως Ανάπτυξη ακινήτων και λοιπές δραστηριότητες. 

 

Αλουμίνιο 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αλουμινίου ανήλθε σε 

539 εκ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 10% έναντι 601 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω των 

χαμηλότερων τιμών αλουμινίου στο LME και των σχετικών premiums, καθώς και λόγω της αρνητικής 

επίδρασης της μετατροπής συναλλάγματος στον κύκλο εργασιών της Bridgnorth Aluminium (Ηνωμένο 

Βασίλειο), παρότι σημειώθηκε αύξηση στους όγκους πωλήσεων των προϊόντων έλασης και διέλασης. Τα 

κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 18 εκ. ευρώ έναντι 31 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, 

λόγω της απουσίας κερδών από τις αυξανόμενες τιμές του LME το 2015.  

 

Συνοπτικά ενοποιημένα μεγέθη για τον κλάδο αλουμινίου:  

        Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Κύκλος εργασιών 539.445 600.757 

Μικτό κέρδος 52.066 66.871 

Μικτό κέρδος (%) 10% 11% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  
53.333 62.432 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 
10% 10% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 
27.573 38.442 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
5% 6% 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 17.958 30.804 

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 3% 5% 

 



 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ολοκληρώθηκε ένας νέος εταιρικός μετασχηματισμός που 

αφορούσε στην απόσχιση του κλάδου αλουμινίου foil και στην εισφορά του σε εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη 

θυγατρική. 

Όσον αφορά στις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, αναμένουμε να παραμείνουν ισχυροί οι 

όγκοι πωλήσεων, γεγονός που θα διατηρήσει την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των 

ελληνικών  παραγωγικών μονάδων. Επιπλέον, έως το τέλος του 2016 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης της νέας γραμμής κατεργασίας της επιφάνειας ταινιών και της γραμμής παραγωγής χονδρών 

φύλλων αλουμινίου. 

Χαλκός  

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού το πρώτο εξάμηνο του 2016 μειώθηκε κατά 18% σε 343 εκ. ευρώ, 

λόγω της μείωσης κατά 21% και 16% της μέσης τιμής χαλκού και ψευδαργύρου, αντίστοιχα, καθώς και λόγω 

του έντονου ανταγωνισμού τιμών σε ορισμένες αγορές. Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την 

υψηλότερη τιμή κατεργασίας που αποδίδεται στο βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων 

παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθεροί έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2015. Οι χαμηλότερες τιμές 

ενέργειας σε συνδυασμό με τις βελτιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες είχαν ως αποτέλεσμα 

περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε σε αυξημένα περιθώρια 

κέρδους και ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου. Ταυτόχρονα, το 

χρηματοοικονομικό κόστος επηρεάστηκε θετικά από την πτώση των επιτοκίων. Οι ζημιές προ φόρων 

διαμορφώθηκαν σε 0,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 5 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. 

 

Συνοπτικά ενοποιημένα μεγέθη για τον κλάδο χαλκού:  

         Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Κύκλος εργασιών 342.704 416.991 

Μικτό κέρδος 26.357 20.766 

Μικτό κέρδος (%) 8% 5% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  
15.921 15.236 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 
5% 4% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 
10.535 8.432 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
3% 2% 

Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος -837 -5.451 

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 0% -1% 

 

Οι προοπτικές για την αγορά χαλκού για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 

διατήρηση της ανάκαμψης στις διεθνείς αγορές. Ενώ οι προσδοκίες ανά γεωγραφική περιοχή διαφέρουν, η 

ζήτηση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να καταγράψει ελαφρά άνοδο. Η δε 

δραστηριότητα στον κλάδο κατασκευών έχει αρχίσει να παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης και η ζήτηση για 

βιομηχανικά προϊόντα προβλέπεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2016.  

 

 

Καλώδια 

 

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο καλωδίων διαμορφώθηκε σε 201 εκ. ευρώ, από 208 εκ. ευρώ το πρώτο 

εξάμηνο του 2015, λόγω της πτώσης των τιμών χαλκού, ενώ οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σε μεγάλο 

βαθμό σταθεροί σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 2 εκ. ευρώ έναντι 4 

εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο οφείλεται στις διαφοροποιήσεις του προϊοντικού μείγματος λόγω των διαφορετικών 

συμβολαίων που εκτελούνταν κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων . 



 

 

Συνοπτικά ενοποιημένα μεγέθη για τον κλάδο καλωδίων:  

         Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Κύκλος εργασιών 200.873 208.055 

Μικτό κέρδος 20.133 24.945 

Μικτό κέρδος (%) 10% 12% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  
18.888 21.941 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 
9% 11% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 
13.017 16.145 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
6% 8% 

Κέρδη/(Ζημιές) (-) προ φόρου εισοδήματος 2.301 4.426 

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 1% 2% 

 

Παρά το ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον στον κλάδο των καλωδίων, η διοίκηση είναι αισιόδοξη για 

το υπόλοιπο διάστημα του 2016. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν 

επικεντρωθεί στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην περαιτέρω 

ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του 

κόστους παραγωγής. Έτσι ο Όμιλος βρίσκεται πλέον σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.  

 

 

Χάλυβας 

 

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο μειώθηκε κατά 17% σε 267 εκ. ευρώ έναντι της ίδιας περιόδου του 2015. 

Η πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πίεση επί των διεθνών τιμών χάλυβα και στις εργασίες 

εγκατάστασης για τον επαγωγικό φούρνο στο εργοστάσιο της Σιδενόρ στη Θεσσαλονίκη που είχε ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερους όγκους παραγωγής και, κατ’ επέκταση, χαμηλότερο κύκλο εργασιών και 

κερδοφορία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, το εργοστάσιο της 

Σοβέλ ωφελήθηκε πλήρως από την πρόσφατη επένδυσή του σε νέο επαγωγικό φούρνο, η οποία οδήγησε σε 

αυξημένη παραγωγική ικανότητα και αυξημένο ωράριο εργασίας. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος 

ανήλθαν σε 18 εκ. ευρώ έναντι 27 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. 

 

Συνοπτικά ενοποιημένα μεγέθη για τον κλάδο χάλυβα:  

         Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Κύκλος εργασιών 266.966 322.360 

Μικτό κέρδος 31.778 23.777 

Μικτό κέρδος (%) 12% 7% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  
14.928 7.291 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%) 
6% 2% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 
-2.819 -9.788 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
-1% -3% 

Κέρδη/(Ζημιές) (-) προ φόρου εισοδήματος -17.955 -27.163 

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) -7% -8% 

 



 

 

Οι δασμοί επί των εισαγωγών για τα κινεζικά προϊόντα χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να 

τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του 2016 θα βελτιώσουν τους όγκους πωλήσεων και τα περιθώρια του κλάδου 

χάλυβα στη Βουλγαρία. Επίσης, η ανάπτυξη των ειδικών χαλύβων στη Stomana Industry εξελίσσεται 

σύμφωνα με το πρόγραμμα και αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερα μερίδια αγοράς και υψηλότερα 

περιθώρια. Στην ελληνική αγορά, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για προϊόντα χάλυβα, ως επακόλουθο της 

εκτέλεσης μεγάλων έργων υποδομής που αφορούν σε επεκτάσεις του μετρό και των αυτοκινητόδρομων, 

καθώς και λόγω πρωτοβουλιών σχετικών με τον τουρισμό. 
 

 

Σωλήνες χάλυβα 

 

Παρά την ανοδική τάση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

του 2016, η διατήρηση των χαμηλών επιπέδων των τιμών οδήγησε σε περαιτέρω καθυστέρηση στην 

υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η αστάθεια στις τιμές των 

πρώτων υλών είχε αρνητικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο 

Όμιλος. Παρόλ’ αυτά, ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα διατήρησε τον κύκλο εργασιών του και τα κέρδη προ 

φόρου εισοδήματος στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και συγκεκριμένα σε 

143 εκ. ευρώ και 4,5 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. 

 

Συνοπτικά ενοποιημένα μεγέθη για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα:  

         Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015 

Κύκλος εργασιών 143.470 144.974 

Μικτό κέρδος 24.983 40.906 

Μικτό κέρδος (%) 17% 28% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)  
13.461 12.749 

EBITDA margin (%) 9% 9% 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 
9.189 7.865 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) (%) 
6% 5% 

Κέρδη/(Ζημιές) (-) προ φόρου εισοδήματος 4.484 4.840 

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 3% 3% 

 

Η μεταβλητότητα των διεθνών αγορών παραμένει υψηλή. Παρά την ανάκαμψη που έχει καταγραφεί, οι 

τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλές και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 

για τον τομέα της ενέργειας. Αυτό αντισταθμίζεται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως το σημαντικό 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου, ειδικά μετά από την ανάληψη του έργου TAP, τη συναλλαγματική 

ισοτιμία EUR:USD που εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή, τις χαμηλές τιμές των πρώτων υλών, καθώς και τις  

δυνατότητες που προσφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, μέσα από την παραγωγή σωλήνων 

μεγάλης διαμέτρου με τη μέθοδο LSAW, μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου επενδυτικού προγράμματος.  

 

Ανάπτυξη ακινήτων και λοιπές δραστηριότητες 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση σε 26 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 

2016. Τα έσοδα ενοικίων από τα επενδυτικά ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκ. ευρώ, καταγράφοντας 

αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 6 εκ. ευρώ έναντι 0,2 

εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.  

 



 

 

 

Συνοπτικά ενοποιημένα μεγέθη για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων και λοιπών δραστηριοτήτων: 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2016 2015

Κύκλος εργασιών 25.838 27.998

Έσοδα ενοικίων από επενδυτικά ακίνητα 3.426 3.025

Μικτό κέρδος 5.807 6.074

Μικτό κέρδος (%) 22% 22%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων,

συνολικών αποσβέσεων προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων (EBITDA)

(1)

1.109 1.343

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων,

συνολικών αποσβέσεων προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων (EBITDA)

(%)

4% 5%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
7.946 1.343

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (%)
31% 5%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 

προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων (3)
-964 -666

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων προ

μη επαναλαμβανομένων στοιχείων (EBIT) (%)
-4% -2%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

αποτελεσμάτων (EBIT)
5.872 -666

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

αποτελεσμάτων (EBIT) (%)
23% -2%

Κέρδη/(Ζημιές) (-) προ φόρου εισοδήματος 5.539 159

Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 21% 1%

       Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου

 
 

Ειδικά για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, το Εμπορικό 

Πάρκο Mare West, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2015, κατέγραψε σταθερή μηνιαία αύξηση τόσο 

της επισκεψιμότητάς του, όσο και του δείκτη πληρότητας, ο οποίος, σε συνδυασμό με τη διευρυμένη 

περιοχή εξυπηρέτησης, καταδεικνύει τις δυνατότητές του να εξελιχθεί στον κύριο προορισμό λιανικών 

αγορών για τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Το νέο κατάστημα H&M εμβαδού 1.900 τ.μ. που άνοιξε τον 

Μάρτιο 2016 έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των λιανέμπορων σε θέματα επιδόσεων, προκαλώντας θετικές 

αντιδράσεις από την αγορά. 

Το Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA κατέγραψε και αυτό σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητάς του 

άνω του 22% (σε ετήσια βάση) κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η ζήτηση από μισθωτές 

είναι ιδιαίτερα ισχυρή και οι νέες μισθώσεις που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αποτυπώνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μισθωμάτων, έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων. Για να 

αξιοποιήσει αυτές τις θετικές τάσεις, η διοίκηση έχει λάβει πολεοδομική άδεια για να μετατρέψει τμήμα του 

υπόγειου χώρου στάθμευσης σε πρόσθετη εκμισθώμενη επιφάνεια υψηλής αξίας εμβαδού 1.200 τ.μ.. 

Οι διαπραγματεύσεις με διαφόρους υποψηφίους για τη μίσθωση του ξενοδοχείου στην πλατεία Καραϊσκάκη 

στην Αθήνα κατέληξαν στην υπογραφή μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης με την εταιρία Zeus Διεθνής 

Ανώνυμη Αστική Ξενοδοχειακή και Κατασκευαστική Εταιρεία  κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 

2016. Η Zeus Διεθνής Ανώνυμη Αστική Ξενοδοχειακή και Κατασκευαστική Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία 

δικαιόχρησης με τη Wyndham Hotel Group (UK) Ltd, τη μεγαλύτερη εταιρία ξενοδοχείων παγκοσμίως με 

βάση τον αριθμό των ξενοδοχείων, για τη λειτουργία του πρώτου ξενοδοχείου του ομίλου Wyndham Hotel 

Group στην Ελλάδα, υπό το όνομα «Wyndham Grand Athens». Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν το 

δεύτερο τρίμηνο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Η συνεισφορά της 

Viohalco στο συνολικό κόστος ανακαίνισης έχει χρηματοδοτηθεί κατά 100% μέσω  ομολογιακού δανείου  με 

ικανοποιητικούς όρους και προϋποθέσεις, σε μια εποχή που η τραπεζική χρηματοδότηση είναι ιδιαιτέρως 

περιορισμένη. Όσον αφορά στα άλλα ακίνητα του, συνεχίζονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με εν 

δυνάμει μισθωτές. 



 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2016 

Στην Ελλάδα, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες θυγατρικές εταιρίες της Viohalco, το 

μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα πλήρως. 

Η ελληνική κυβέρνηση ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΜΣ, ΕΚΤ), για τη 

δημιουργία ενός χρηματοδοτικού πακέτου, το οποίο ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκρίθηκε από τον ΕΜΣ κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015. Στη 

συνέχεια, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015. 

Τον Ιούνιο 2016, αποδεσμεύτηκε η πρώτη δόση ύψους 7,5 δισ. ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία 

κάλυψε τις ανάγκες εξυπηρέτησης του βραχυπρόθεσμου δημόσιου χρέους, ενώ ολοκληρώθηκε η πρώτη 

αξιολόγηση του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης και εγκρίθηκε η μερική εκταμίευση της δεύτερης 

δόσης του προγράμματος, ύψους 10,3 δισ. ευρώ.  Το υπόλοιπο ποσό ύψους 2,8 δισ. ευρώ αναμένεται να 

εκταμιευτεί στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2016, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν 

ορισμένες προαπαιτούμενες δράσεις. Η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους και οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν κυρίως στις 

εργασιακές σχέσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκταμίευσης των δόσεων καθώς και της δεύτερης 

αξιολόγησης θα σηματοδοτήσει την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας στην οικονομική σταθερότητα, θα 

ενισχύσει την πραγματική οικονομία και θα συμβάλλει στη βελτίωση των επενδυτικών προοπτικών. Ωστόσο, 

η επιτυχής ολοκλήρωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δράσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής 

κυβέρνησης και των Θεσμών, οι οποίες έως τώρα φανερώνουν συμμόρφωση με το πρόγραμμα. Αυτή η 

αβεβαιότητα στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, παρότι έχει μειωθεί, αποτελεί βασικό 

παράγοντα κινδύνου και κάθε αρνητική εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητες των θυγατρικών 

της Viohalco στην Ελλάδα, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση τους στην περιοχή. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι οι περιορισμοί στη ροή κεφαλαίων που βρίσκονται σε ισχύ στην 

Ελλάδα από τα τέλη Ιουνίου 2015 και θα διατηρηθούν έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων δεν εμπόδισαν τις εταιρίες της Viohalco να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς 

καθυστερήσεις στην παραγωγή ή να εκτελέσουν εγκαίρως τις παραγγελίες όλων των πελατών. Ειδικότερα, η 

παραγωγική ικανότητα των μονάδων, το κόστος παραγωγής και οι προμήθειες πρώτων υλών δεν έχουν 

επηρεαστεί από τους περιορισμούς στη ροή κεφαλαίων και τη μείωση της εγχώριας ζήτησης. Επομένως, οι 

ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες των εταιριών της Viohalco δεν έχουν διαταραχθεί από την 

τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, η ισχυρή πελατειακή βάση των εταιριών της Viohalco εκτός Ελλάδας σε συνδυασμό με τις 

εδραιωμένες εγκαταστάσεις τους στο εξωτερικό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας που μπορεί να 

ανακύψει από την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ο δανεισμός των εταιριών της 

Viohalco ανέρχεται σε 1.711 εκ. ευρώ και αποτελείται κατά 56% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 44% 

από βραχυπρόθεσμα. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που ανέρχονται σε 

112 εκ. ευρώ (δηλαδή το 15% του βραχυπρόθεσμου δανεισμού), ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της 

Viohalco διαμορφώνεται σε 1.599 εκ. ευρώ. 

Η μέση ληκτότητα των μακροπρόθεσμων δανείων ορίζεται σε τρία έτη. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι 

κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις 

επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος και, εντός αυτών των ανακυκλούμενων πιστωτικών 

ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία όταν λήξουν, ανανεώνονται 

αυτομάτως εφόσον χρειάζεται. Έχουν τεθεί επαρκή πιστωτικά όρια για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων 

για κεφάλαιο κίνησης και την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων. 

Η Viohalco και οι εταιρίες της παρακολουθούν στενά και σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο διεθνές και το 

εγχώριο περιβάλλον και προσαρμόζουν εγκαίρως την επιχειρηματική στρατηγική τους και τις πολιτικές 

διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των μακροοικονομικών συνθηκών 

στις λειτουργίες τους. 



 

Μεταγενέστερα γεγονότα  

 

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια της 

βελγικής, μη εισηγμένης εταιρίας, Cenergy Holdings S.A., θυγατρικής της εταιρίας Viohalco S.A. και των 

ελληνικών συνδεδεμένων με τη Viohalco εταιριών συμμετοχών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία 

Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία και Ελληνικά Καλώδια Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, αμφότερες 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών , αποφάσισαν τη διασυνοριακή συγχώνευσή δι’ απορροφήσεως των 

εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών από την εταιρία Cenergy  

Holdings. 

Η διασυνοριακή συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιριών 

και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες 

διατάξεις της βελγικής και της ελληνικής νομοθεσίας.  

Συνεπεία της διασυνοριακής συγχώνευσης, οι μέτοχοι των απορροφωμένων εταιριών θα ανταλλάξουν τις 

μετοχές τους με μετοχές της Cenergy Holdings, οι οποίες θα εισαχθούν, πριν τη συγχώνευση, πρωτογενώς 

στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προτεινόμενη 

σχέση ανταλλαγής μετοχών της Cenergy Holdings και των απορροφωμένων εταιριών είναι η ακόλουθη: 

 1:1 για τη Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 

μία μετοχή της, με μία μετοχή της Cenergy Holdings, και  

 0,447906797228002:1 για την Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να 

ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχές της με μία μετοχή της Cenergy Holdings. 

Η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων. Η όλη 

διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2016. 

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα επιτρέψει στη Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και στην Ελληνικά 

Καλώδια Συμμετοχών να αποκτήσουν συνενούμενες διεθνές χρηματοοικονομικό διαμέτρημα και 

επιχειρηματική εμβέλεια, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν ασφαλή εγγύηση και αξιόπιστη 

αναφορά στις υποκείμενες βιομηχανικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν αυτές διεκδικούν 

απαιτητικά διεθνή έργα ή αναζητούν δυσχερώς προσβάσιμη διεθνή χρηματοδότηση. Ως εισηγμένη εταιρία 

στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, η νέα εταιρία θα προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα την ευκαιρία 

να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης ορατότητας και 

διαφάνειας. Η δυνατότητα ευχερέστερης  πρόσβασης της εταιρίας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές  

θα συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκειμένων ελληνικών βιομηχανιών και στη 

διασφάλιση μακράς διαρκείας απασχόλησης για το υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό τους. Θα 

συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων τους και στην  

επιβεβαίωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών τους. 

Προοπτικές 

 

Το 2016, η ασθενής εμπορική ανάπτυξη, οι υποτονικές επενδύσεις και η επιβράδυνση της δραστηριότητας 

στις βασικές αγορές αναμένεται να οδηγήσουν σε μέτρια παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ. Επιπλέον, η απόφαση 

του Ηνωμένου Βασιλείου στο σχετικό δημοψήφισμα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως 

επακόλουθο υψηλότερη οικονομική αβεβαιότητα και αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη αναμένεται να εισέλθει σε θετική τροχιά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

2016, καθώς η αυξημένη εμπιστοσύνη θα ενισχύσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση. 

Η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των τιμών μετάλλων και πρώτων υλών, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός 

σε ορισμένες αγορές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος των εταιριών της Viohalco. Ωστόσο, οι εταιρίες παραμένουν επικεντρωμένες 

στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τα εντατικά επενδυτικά προγράμματα που 

ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα με τις υψηλού επιπέδου παραγωγικές εγκαταστάσεις, η 

περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών θα υποστηριχθεί από την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου 

ΗΠΑ, η οποία επηρεάζει θετικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Viohalco στις χώρες όπου οι 

συναλλαγές εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ. 



 

Τέλος, παρά τη θετική επίδραση των διατηρούμενων χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου στα 

κόστη παραγωγής και μεταφοράς, η περαιτέρω αύξηση αυτών των επιπέδων τιμών θα λειτουργούσε ως 

καταλύτης για τον τομέα ενέργειας, στον οποίο σημαντικά έργα έχουν ανασταλεί.  

 

Έκθεση του Ελεγκτή 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εξάμηνη περίοδο που 

έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 και επισυνάπτονται στο παρόν δελτίο τύπου, επισκοπήθηκαν από τους ορκωτούς  

ελεγκτές. 

 

Οικονομικό ημερολόγιο 

Ημερομηνία Δημοσίευση/ Γεγονός 

Ετήσια αποτελέσματα 2016 31 Μαρτίου 2017 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2017 30 Μαΐου 2017 

Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2017  29 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα 

δημοσιευθεί στις 28 Απριλίου 2017 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 3,3 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 μας ιστοσελίδα 

www.viohalco.com. 

 

Επικοινωνία  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Σοφία Ζαΐρη   

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων  

Τηλ: +30 210 6787111, 6787773 

Email: ir@viohalco.com 

 

http://www.helex.gr/
http://www.viohalco.com/
mailto:ir@viohalco.com

