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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018 

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 2017 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco, 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
 
Σύνοψη των αποτελεσμάτων  

Αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 
2017(1), ο οποίος ανήλθε σε 1.863 εκατ. ευρώ έναντι 1.534 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ έναντι 
124,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 
61,3 εκ. ευρώ έναντι κερδών 23,5 εκ. ευρώ το 2016. 

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές 
τιμές των μετάλλων. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των 
παραγωγικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην 
περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε 
στην αύξηση της κερδοφορίας. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων για τη χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2017: 

 

 Δημοσιευμένα Ετησιοποιημένα 

Ποσά  σε χιλ. Ευρώ 2017 2016 2017 2016 

Πωλήσεις 1.150.369 842.699 1.863.320 1.534.127 

Μεικτό Κέρδος 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 Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 69.616 48.915 101.967 68.471 

Κέρδη προ φόρων 50.674 33.346 63.924 32.282 

Κέρδη μετά από φόρους 33.264 21.907 61.330 23.546 

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας 

33.549 21.978 - - 



 

 

Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,1188 0,0802 - - 

 

1) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως δημοσιεύονται, λόγω της λογιστικής 
αντιμετώπισης της συγχώνευσης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής (IFRS 3, Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων) περιλαμβάνουν τις πωλήσεις το αποτέλεσμα της Ελβάλ και των θυγατρικών της για όλο το 
έτος, της Χαλκόρ και της Fitco μόνο για τον 12ο μήνα, και της Sofia Med για τους μήνες 8ο – 12ο. 
Αντίστοιχα για την χρήση 2016, περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Για την 
καλύτερη συγκρισιμότητα και απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ElvalHalcor η Εταιρία έχει ετοιμάσει 
και παραθέτει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των 
αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2016. 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco για τη χρήση 2017 θα δημοσιευθούν στις 22 Μαρτίου 2018.  
 
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 διάφορες 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. Με παραγωγικές 
μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Το 
χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας, καθώς και έρευνας και 
ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. 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 επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα 

www.viohalco.com.                              

http://www.elvalhalcor.com/
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