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Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2020
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό
Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών
τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών α’ τριμήνου 2020 της ElvalHalcor, θυγατρικής
της Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σύνοψη

• Αδιάλειπτη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων παρά την πανδημία COVID-19
• Περιορισμένη μείωση των όγκων και του κύκλου εργασιών κατά 3,7% και κατά 3,9%
έναντι του Α’ τρίμηνου του 2019 αντίστοιχα
• a-EBITDA 32,7 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2020 (37,6 εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2019)
• Βελτίωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος κατά 10,0%
Αν και οι προοπτικές για το 2020 ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής
παραγωγής στους περισσότερους τομείς σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, η εξέλιξη της πανδημίας
του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Η ElvalHalcor και οι
θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του
ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα
διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις. Παρόλα
αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των
εξαγωγών, επηρέασε αρνητικά τις φορτώσεις του Μαρτίου, με μικρή μείωση των όγκων πωλήσεων για
το τρίμηνο, η οποία ανήλθε στο 3,7%.
Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,9% για το
πρώτο τρίμηνο του 2020 και ανήλθε σε 530,3 εκ. ευρώ έναντι 551,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων
τιμών μετάλλου της περιόδου.
Οι τιμές κατεργασίας σε μεγάλο βαθμό παρέμειναν σε καλά επίπεδα, με εξαίρεση συγκεκριμένες
αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ στην οποία οι τιμές διατηρήθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία
διαμορφώθηκαν κατά το Δ’ τρίμηνο του 2019, και κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες η συγκρίσιμη
περσινή περίοδος ήταν σημαντικά καλύτερη.
Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων και τιμών ήταν κατά συνέπεια, τα αναπροσαρμοσμένα
ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA)
της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας,
και ανήλθαν σε 32,7 εκ. ευρώ έναντι 37,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη
κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 11,8 εκ. ευρώ
για το Α’ τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 0,7 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. Αυτές επηρέασαν
αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 24,7 εκ. ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 έναντι

40,4 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,0 εκ. ευρώ έναντι 38,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σημαντική βελτίωση κατά 10% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
το Α’ τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων. Οι
αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 15,0 εκ. ευρώ έναντι 13,8 εκ. ευρώ. Ο φόρος για την περίοδο ήταν
θετικός 1,2 εκ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλομένης φορολογικής υποχρέωσης, έναντι ζημίας 1
εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκ. ευρώ
έναντι 16,5 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019.

Ποσά σε χιλ. ευρώ
Πωλήσεις
Μικτό Κέρδος
EBITDA
a-EBITDA
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)
Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα
Κέρδη πριν από φόρους
Κέρδη μετά από φόρους
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα
μειοψηφίας
Κέρδη ανά μετοχή (€)

Q1’20

Q1’19

530.300

551.871

24.715

40.421

20.061

38.300

32.742

37.614

5.046

24.453

(5.917)

(6.573)

(418)

17.513

786

16.513

937

16.085

0,0025

0,0429

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ElvalHalcor είναι διαθέσιμα στην εταιρική της ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com.

Σχετικά με τη Viohalco
Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες 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 τη δημιουργία
μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία,
Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της
Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της
Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας,
καθώς και ένα κλάδο με αντικείμενο την ανάκτηση φυσικών πόρων. Επιπλέον, η Viohalco και οι
εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον
έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
www.viohalco.com.
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