
 
 

Δελτίο Τύπου  

Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2020 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020  

 

• Επιτυχής έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου και σταδιακή ενσωμάτωση στην παραγωγική 

διαδικασία. 

• Σταδιακή ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο, με υψηλές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο.  

• Ισχυρή κερδοφορία στο a-EBITDA με 101,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. 

• Αδιάλειπτη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων παρά την πανδημία Covid-19. 

Η ElvalHalcor, άμεσα ανταποκρινόμενη στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη της πανδημίας του 
κορωνοϊού, έθεσε σε 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,  δαπανώντας  περισσότερα από 3 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 για την λήψη 
μέτρων προστασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την 
παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών και η αναπόφευκτη ύφεση διεθνώς επηρέασαν αρνητικά τη 
ζήτηση και τις φορτώσεις, κυρίως για τους πρώτους μήνες του έτους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τόσο η έγκαιρη 
μετατόπιση της παραγωγής του αλουμινίου σε τομείς που δεν επηρεάσθηκαν από την κρίση, όσο και η δυναμική που 
επέδειξε ο κλάδος χαλκού αντιστάθμισαν σημαντικά τις επιπτώσεις αυτής. Το σταδιακό άνοιγμα των αγορών κατά 
τους θερινούς μήνες, επηρέασε θετικά τις φορτώσεις του τρίτου τριμήνου ανακόπτοντας την πτωτική πορεία, με 
αποτέλεσμα την περιορισμένη μείωση των όγκων κατά 5,4% για το εννεάμηνο.  

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη της τάξης του 6,2% για το εννεάμηνο 
του 2020 ανερχόμενος σε 1.500,4 εκ. ευρώ έναντι 1.599,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που 
οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου. Αξίζει δε να 
σημειωθεί, ότι οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους για τις 
περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, προσδίδοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον. 

Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων, τις πιέσεις στις τιμές σε μερικές αγορές και τα έκτακτα έξοδα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, 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 του Ομίλου, ανήλθαν σε 101,0 εκ. ευρώ έναντι 123,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.  

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη τους πρώτους 
μήνες της χρονιάς, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 8,7 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο 
του 2020 έναντι ζημιών 4,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν τα μικτά κέρδη, που 
ανήλθαν σε 99,8 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι 122,1 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2019, καθώς και τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 90,9 εκ. ευρώ έναντι 118,9 
εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τέλος, η μείωση των όγκων πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων 
επηρέασε και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφωθήκαν σε 24,1 εκ. ευρώ ή 0,0642 
ευρώ ανά μετοχή έναντι 42,5 εκ. ευρώ ή 0,1131 ευρώ ανά μετοχή για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.  
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Κύκλος εργασιών σε εκ. ευρώ                a-EBITDA σε εκ. ευρώ  

                                                    

 

 

 

 

 

 Όμιλος 

Ποσά  σε €’ 000 9M 20 9M 19 

Πωλήσεις 1.500.429 1.599.812 

Μικτό Κέρδος 99.794 122.126 

EBITDA 90.884 118.918 

a-EBITDA 100.950 123.539 

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 45.753 76.858 

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα (18.717) (19.603) 

Κέρδη πριν από φόρους 30.340 60.186  

Κέρδη μετά από φόρους 24.975 43.025  

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας 
24.091 42.458 

Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0642 0,1131 

 

 

 

 

 

Ανάλυση ανά κλάδο 

 
Για τους 9 μήνες 
έως την 30.09 

Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT EBT 

€’000 30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/06/2019 30/09/2020 30/09/2019 

Αλουμίνιο 722.474 811.554 56.346 85.600 61.747 86.014 27.813 57.302 19.680 49.048 

Χαλκός 777.955 788.258 34.538 33.318 39.203 37.525 17.940 19.556 10.660 11.138 

Σύνολα 1.500.429 1.599.812 90.884 118.918 100.950 123.539 45.753 76.858 30.340 60.186 
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Κλάδος αλουμινίου 

Για το εννεάμηνο του 2020, ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε κάμψη κατά 9,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, 
εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 722 
εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,1%. Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, τον έντονο 
ανταγωνισμό στο foil που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων, αλλά και αγορών. Τα 
κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 19,7 εκ. ευρώ έναντι 49,1 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, 
λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, με το a-EBITDA να ανέρχεται στα 61,7 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020, έναντι 
86 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2019. 

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του, με 
μικρή καθυστέρηση αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του απαραίτητου προσωπικού 
του προμηθευτή να ταξιδέψει, και θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Η σημαντική 
αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία, με συμπληρωματικές επενδύσεις, να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή 
των τελικών προϊόντων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου, ανοίγοντας τον δρόμο για 
καινούργιες, πιο δυναμικές και απαιτητικές αγορές. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις το εννεάμηνο του 2020 
ανέρχεται στα 65,7 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 59,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.  

Η ElvalHalcor συμμετέχει στην έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων 
κοινών κραμάτων αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, είναι στη διαδικασία αποστολής στοιχείων για 
τη διεξαγωγή των ερευνών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπολόγισε ένα προσωρινό 
περιθώριο ντάμπινγκ (preliminary dumping margin) 2,72% για εισαγωγές από την ΕlvalHalcor, καθώς και τους άλλους 
εξαγωγείς των προϊόντων από την Ελλάδα. Η ElvalHalcor και οι νομικοί σύμβουλοί της στις ΗΠΑ εξετάζουν τη βάση της 
προκαταρκτικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και θα θέσουν υπόψη του, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.  

 

Κλάδος χαλκού  

Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2%, συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωμάτωσης των πωλήσεων των συρμάτων περιελίξεων (εμαγιέ) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,1% του 
μίγματος, και τη θετική πορεία πωλήσεων λαμών χαλκού και προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων, παρά την ισχυρή 
αδυναμία ορισμένων σημαντικών κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Μικρή  πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις 
σωλήνων χαλκού, και μεγαλύτερη πτώση τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού. Η ανάκαμψη της τιμής του χαλκού 
κατά το τρίτο τρίμηνο είχε σαν αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε 778 εκ. ευρώ, 
περιορίζοντας την πτωτική πορεία που παρουσιάστηκε το πρώτο εξάμηνο, σε οριακή μείωση κατά 1,3% για το εννεάμηνο 
του 2020 έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2019. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 10,7 εκ. 
ευρώ, έναντι κερδών 11,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε στα 39,2 εκ. ευρώ 
στο εννεάμηνο του 2020 έναντι 37,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τις ανθεκτικές 
επιδόσεις του κλάδου χαλκού, τόσο σε επίπεδο όγκων, όσο και κερδοφορίας έναντι στην πανδημία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές δεν 
αναπτύσσονται,  όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων, καθώς και σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της 
επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και 
γεωγραφικά σε πολλές αγορές, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, καθώς και το ότι έχει εκμεταλλευτεί δυναμικά 
ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάστηκαν.   

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το εννεάμηνο του 2020, δαπανηθήκαν περί τα 16 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 10 εκ. ευρώ 
αφορούν στη θυγατρική Sofia Med και κυρίως στην εγκατάσταση ενός ψυχρού ελάστρου, ενώ τα υπόλοιπα στη μητρική 
και τις λοιπές θυγατρικές. 
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Προοπτικές τελευταίο τρίμηνο 2020 

Για το υπόλοιπο 2020, η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες 
προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Το σταδιακό κλείσιμο κάποιων αγορών για την αντιμετώπιση του δευτέρου κύματος 
της πανδημίας δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τις φορτώσεις, καθώς αυτό έγινε με διαφορετικό 
σχεδιασμό σε σχέση με το πρώτο κύμα. Η μέχρι στιγμής επιτυχημένη αντιμετώπιση της κατάστασης από τον Όμιλο και την 
Εταιρία, τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι επενδύσεις, η έμφαση στην έρευνα και 
την καινοτομία, η  ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα και η μεγάλη ευελιξία της δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης 
κάθε μελλοντικής ευκαιρίας. 

Παράλληλα, η ElvalHalcor διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασης και της βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα πράσινο 
μοντέλο ανάπτυξης.  
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
  

30/9/2020  30/9/2019 

   € ‘000  € ‘000 

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 
  2.290 

 68.922 

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες 
  (90.624) 

 (107.170) 

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 
  79.132 

 27.195 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
  (9.202) 

 (11.053) 

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης   30/9/2020  31/12/2019  30/09/2019 

      
  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
€’ 000  €’ 000  €’ 000 

Μη κυκλοφορούντα  στοιχεία ενεργητικού   1.049.931  1.012.320 
 

977.675 

Αποθέματα   483.456  469.952 
 

502.813 

Απαιτήσεις από πελάτες   276.692  215.700 
 

248.172 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    1.420  2.526 
 

8.741 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα   39.486  48.688 
 

23.188 

Περιουσιακά στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση   -  4.495 
 

4.495 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.850.985  1.753.680 
 

1.765.084 

         
 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο   146.344  146.344 
 

146.344 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων   612.033  600.844 
 

599.923 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους   758.377  747.188 
 

746.268 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   13.924  14.084 
 

14.144 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    772.301  761.272 
 

760.412 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   495.304  452.186 
 

466.999 

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   92.656  95.499 
 

88.705 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   212.193  162.393 
 

154.054 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   278.531  282.330 
 

294.915 

Σύνολο υποχρεώσεων    1.078.685  992.408 
 

1.004.673 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   1.850.985  1.753.680 
 

1.765.084 


