
 
 

Δελτίο Τφπου  

Οικονομικών Αποτελεςμάτων Χρήςησ 2017  

Αφξθςθ κατά 21,5% παρουςίαςε ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ElvalHalcor για το ςφνολο του 2017(1) 

και ανιλκε ςε Ευρϊ 1.863 εκατ. ζναντι Ευρϊ 1.534 εκατ. το 2016. Τα ενοποιθμζνα κζρδθ πριν από φόρουσ, 
τόκουσ και αποςβζςεισ (EBITDA) ςε ετιςια βάςθ ανιλκαν ςε Ευρϊ 160,5 εκατ. ζναντι Ευρϊ 124,7 εκατ. τθν 
προθγοφμενθ χρονιά, βελτιωμζνα κατά Ευρϊ 35,8 εκατ. ι 29%, ενϊ τα αποτελζςματα πριν από φόρουσ και 
τόκουσ (ΕΒΙΤ) διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ Ευρϊ 102,0 εκατ. ζναντι κερδϊν Ευρϊ 68,5 εκατ. τθν αντίςτοιχθ 
περυςινι χριςθ, δθλαδι αυξθμζνα κατά Ευρϊ 33,5 εκατ. ι 49%.  Τζλοσ τα ενοποιθμζνα κζρδθ πριν από 
φόρουσ, ανιλκαν το 2017 ςε Ευρϊ 63,9 εκατ, αυξθμζνα κατά 98%. 

 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν επθρεάςτθκε κετικά από τθν αφξθςθ του όγκου πωλιςεων και από τισ ανοδικζσ τιμζσ 
των μετάλλων.  Παράλλθλα θ μείωςθ του βιομθχανικοφ κόςτουσ, θ βελτιςτοποίθςθ των παραγωγικϊν 
διαδικαςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ τεχνολογικϊν καινοτομιϊν οδιγθςε ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των προϊόντων τθσ ElvalHalcor διεκνϊσ και ςυνετζλεςε ςτθν αφξθςθ τθσ 
κερδοφορίασ. 

 Δημοςιευμζνα Ετηςιοποιημζνα 

Ποςά  ςε χιλ. Ευρώ 2017 2016 2017 2016 

Πωλιςεισ 1.150.369 842.699 1.863.320 1.534.127 

Μεικτό Κζρδοσ 103.566 74.182 156.871 114.056 

EBITDA 113.206 89.412 160.521 124.701 

α-EBITDA 89.319 88.120 129.437 118.047 

Λειτουργικό Αποτζλεςμα (ΕΒΙΤ) 69.616 48.915 101.967 68.471 

Κζρδθ πριν από φόρουσ 50.674 33.346 63.924 32.282 

Κζρδθ μετά από φόρουσ 33.264 21.907 61.330 23.546 

Κζρδθ μετά από φόρουσ & δικαιϊματα 

μειοψθφίασ 

33.549 21.978 - - 

Κζρδθ ανά μετοχι (€) 0,1188 0,0802 - - 

 

                                                           
1
 Τα ενοποιθμζνα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2017, όπωσ δθμοςιεφονται, λόγω τθσ λογιςτικισ αντιμετώπιςθσ τθσ ςυγχώνευςθσ και 

τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ αυτισ (IFRS 3, Συνενώςεισ Επιχειριςεων) περιλαμβάνουν τισ πωλιςεισ το αποτζλεςμα τθσ Ελβάλ και 

των κυγατρικών τθσ για όλο το ζτοσ, τθσ Χαλκόρ και τθσ Fitco μόνο για τον 12
ο
 μινα, και τθσ Sofia Med για τουσ μινεσ 8ο – 12ο. 

Αντίςτοιχα για τθν χριςθ 2016, περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελζςματα του Ομίλου Ελβάλ. Για τθν καλφτερθ ςυγκριςιμότθτα και 

απεικόνιςθ των μεγεκών του Ομίλου ElvalHalcor θ Εταιρία ζχει ετοιμάςει και παρακζτει οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ 

απεικονίηουν τα οικονομικά μεγζκθ των αποτελεςμάτων ωσ αν θ ςυγχώνευςθ είχε γίνει από 01/01/2016. 
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Κλάδοσ Αλουμινίου 

Κατά το 2017, ο κλάδοσ του αλουμινίου παρουςίαςε αφξθςθ του όγκου των πωλιςεων κατά 3,2% και τθσ 
αξίασ κατά 13,8%, με τον κφκλο εργαςιϊν να διαμορφϊνεται ςε Ευρϊ 959 εκατ. Τα κζρδθ του κλάδου πριν 
από φόρουσ ανιλκαν ςε Ευρϊ 53,8 εκατ. ζναντι Ευρϊ 33,3 εκατ. το προθγοφμενο ζτοσ. 

 

 Τον Δεκζμβριο 2017, ο κλάδοσ ζλαςθσ αλουμινίου τθσ ElvalHalcor, υπζγραψε με τθν ΕΤΕπ ςφμβαςθ 
δανείου φψουσ Ευρϊ 70 εκατ. 8ετοφσ διάρκειασ για τθ χρθματοδότθςθ του νζου επενδυτικοφ 
προγράμματοσ φψουσ Ευρϊ 150 εκατ. 

 Αποκτικθκαν νζεσ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ όμορεσ με το εργοςτάςιο Οινοφφτων και βρίςκεται ςε 
εξζλιξθ θ μετεγκατάςταςθ κάποιων μθχανθμάτων.  

 Μια τρίτθ γραμμι ςυνεχισ χφτευςθσ ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ, οδθγϊντασ ςε αφξθςθ τθσ 
παραγωγικισ δυναμικότθτασ και τθσ παραγωγισ του εργοςταςίου Οινοφφτων το 2017. 

 Στο 2017 θ πλιρθσ λειτουργία τθσ γραμμισ πακθτικοποίθςθσ Globus ζδωςε τθ δυνατότθτα 
περαιτζρω αφξθςθσ των πωλιςεων ςτισ αγορζσ τθσ ςυςκευαςίασ τροφίμων και των 
πολυςτρωματικϊν ςωλθνϊν.   

 Ολοκλθρϊκθκαν οι επενδφςεισ οι οποίεσ επιτρζπουν ςτθν εταιρία να ενιςχφςει τθν παρουςία τθσ 
ςτθν αγορά των πλακϊν αλουμινίου μεγάλου πάχουσ όπωσ αυτισ τθσ ναυπθγικισ βιομθχανίασ. 

 

Η ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ του τομζα αλουμινίου ζχει ωσ εξισ: 

 Λήξη Χρήςησ 31 Δεκεμβρίου 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 2017 2016 

Πωλιςεισ 958.756 842.699 

Μικτό Κζρδοσ 96.113 74.182 

EBITDA 110.398 89.413 

Λειτουργικό αποτζλεςμα (ΕΒΙΤ) 67.245 48.916 

Κζρδθ πριν από φόρουσ 53.844 33.347 

 

Για τα επόμενα δφο ζτθ Ευρϊ 150 εκατ. κα επενδυκοφν ςε εξοπλιςμό, τεχνολογία και υποδομζσ. Αυτό το 
επενδυτικό πρόγραμμα ςκοπεφει να αυξιςει αρχικά πάνω από 20% τθν παραγωγικι δυναμικότθτα 
ςτα  προϊόντα ζλαςθσ αλουμινίου τθσ ElvalHalcor και ταυτόχρονα κζτει τθ βάςθ, με επιπλζον επενδφςεισ 
ςτο μζλλον να τθν υπερδιπλαςιάςει. Η επζνδυςθ αυτι επιτρζπει ςτθν ElvalHalcor να ενιςχφςει τθν 
παροφςα κζςθ τθσ ςτισ αγορζσ προϊόντων αλουμινίου για ςυςκευαςίεσ, μεταφορικά μζςα, βιομθχανικζσ 
και αρχιτεκτονικζσ εφαρμογζσ, και τθν περαιτζρω ενίςχυςθ ςτουσ κλάδουσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και 
τθσ αεροναυπθγικισ. Στο πλαίςιο αυτοφ του επενδυτικοφ προγράμματοσ, ο κλάδοσ ανακοίνωςε τθν 
υπογραφι ςφμβαςθσ για τθν εγκατάςταςθ ενόσ νζου τετραπλοφ κερμοφ ελάςτρου αλουμινίου για το 
εργοςτάςιο των Οινοφφτων.  

Επιπλζον, ο τομζασ Αλουμινίου μζςω τόςο του τμιματοσ τεχνολογίασ όςο και ςε ςυνεργαςία με το Ελκεμε 
και τθ UACJ Corp., ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λφςεων.  

Κλάδοσ Χαλκοφ  

Κατά το 2017, ο κλάδοσ χαλκοφ ςε επίπεδο όγκου πωλιςεων είχε ςθμαντικι αφξθςθ, κατά 15,4% ζναντι τθσ 
χριςθσ 2016 και θ αυξθμζνθ εκμετάλλευςθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ οδιγθςε ςτθ 
βελτίωςθ του αποτελζςματοσ. Τα κζρδθ πριν από φόρουσ ανιλκαν ςε Ευρϊ 10,1 εκατ. ζναντι ηθμιϊν Ευρϊ 
1,0 εκατ. το προθγοφμενο ζτοσ. 
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 Οι πωλιςεισ ςωλινων χαλκοφ ςυνζχιςαν να αυξάνονται. Η επιβολι δαςμϊν anti-dumping ςτθν 
αγορά τθσ Τουρκίασ ςτο τζλοσ του ζτουσ δεν επθρζαςε τθν ανοδικι πορεία των πωλιςεων. 

 Σαν αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ παγκόςμιασ ηιτθςθσ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ βελτίωςθσ τθσ 
ποιότθτασ και τθσ παρεχομζνθσ υποςτιριξθσ προσ τουσ πελάτεσ από τθ Sofia Med, τα προϊόντα 
ζλαςθσ χαλκοφ ςθμείωςαν ςθμαντικι ανάπτυξθ, κυρίωσ για βιομθχανικι χριςθ. Αντίκετα οι 
πωλιςεισ προϊόντων ζλαςθσ χαλκοφ για ςτζγεσ μειϊκθκαν, κακϊσ θ ηιτθςθ για τα προϊόντα αυτά 
παραμζνει χαμθλι, λόγω υποκατάςταςθσ του χαλκοφ από άλλα υλικά. Η Εταιρία ζχει ςτραφεί ςε 
βιομθχανικά προϊόντα με υψθλότερθ κερδοφορία, τα οποία πλζον αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ 
των πωλιςεϊν τθσ ςε αντίκεςθ με το παρελκόν. 

 Στον τομζα τθσ διζλαςθσ κραμάτων χαλκοφ, θ κυγατρικι Fitco επικεντρϊκθκε ςε προϊόντα υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ είναι οι ςωλινεσ ορειχάλκου, ςχεδόν διπλαςιάηοντασ τθν παραγωγι και 
τισ πωλιςεισ ςε αυτά, ενϊ διατιρθςε ςτακερζσ τισ ποςότθτεσ ςτισ ράβδουσ ορειχάλκου. 

 

Η ςυνοπτικι ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ του τομζα χαλκοφ ζχει ωσ εξισ: 

 

  Λήξη Χρήςησ 31 Δεκεμβρίου 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ  2017 2016 

Πωλιςεισ 922.772 692.898 

Μικτό Κζρδοσ 60.758 39.934 

EBITDA 50.123 35.290 

Λειτουργικό αποτζλεςμα (ΕΒΙΤ) 34.722 19.617 

Κζρδθ / (Ζθμιζσ) πριν από 
φόρουσ 

10.079 (965) 

 

Αναφορικά με το 2018, κακϊσ οι διεκνείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςυνεχίηουν να βελτιϊνονται, αναμζνεται 

κετικι τάςθ ςτθ ηιτθςθ για βιομθχανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ο κλάδοσ χαλκοφ ζχει ιδθ επωφελθκεί από 

τισ επενδφςεισ του προθγοφμενου ζτουσ, κακϊσ και από τθν ςτρατθγικι μετατόπιςθ προσ τα βιομθχανικά 

προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. 

Η υψθλι ηιτθςθ για βιομθχανικά προϊόντα ζλαςθσ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και θ Sofia Med είναι ςε κζςθ 

να επωφελθκεί με τθν αφξθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ εγκατεςτθμζνθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ και 

των πωλιςεων. 

Σε ςυνζχεια τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ για τθν απόκτθςθ 50% τθσ εταιρίασ Nedzink B.V., με ζδρα 

τθν Ολλανδία, και αφοφ λθφκεί θ ζγκριςθ των αρχϊν ανταγωνιςμοφ, ο κλάδοσ κα ςυνειςφζρει Ευρϊ 15 

εκατ. προκειμζνου να δθμιουργθκεί κοινοπραξία με ςτόχο τθν ανάπτυξθ του τιτανιοφχου ψευδαργφρου. 

Μζροσ αυτοφ του ποςοφ αφορά ςτισ υπάρχουςεσ γραμμζσ παραγωγισ ψευδαργφρου, προςωρινά 

αδρανείσ, οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ Nedzink. 

 


