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Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2018 

Ενισχυμένος όγκος πωλήσεων, αύξηση κερδών 

 

H ΑΛΟΥΜΥΛ, BIOMHXANIA AΛOYMINIOY AE, ανακοινώνει θετικά αποτελέσματα 

για τη χρήση 2018. 

 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 14%,  

ανερχόμενων πλέον σε € 257,5 εκατ. έναντι € 226,2 εκατ. της χρήσης 2017. Το 

μικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά 14%, ανερχόμενο πλέον σε € 53,4 εκατ., έναντι € 

46,8 εκατ. της χρήσης 2017.  Τα συνολικά κέρδη προ φόρων τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 16,3 εκατ., έναντι ζημιών € 6,7 εκατ. της 

χρήσης 2017, σημειώνοντας αύξηση 345%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ 

φόρων τόκων και αποσβέσεων (Operating EBITDA) της χρήσης 2018 

διαμορφώθηκαν σε € 19,2 εκατ., έναντι € 16,7 εκατ. το 2017, βελτιωμένα κατά  

15%. Τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν κέρδη ύψους € 0,1 εκατ., 

αυξημένα κατά 101% έναντι των ζημιών € 18 εκατ. της χρήσης 2017.   

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις της χρήσης 2018 

αυξήθηκαν κατά 20%, ανερχόμενες πλέον σε € 153,3 εκατ., έναντι € 128,2 εκατ. 

της χρήσης 2017. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 46%, αυξανόμενο σε € 

21,8 εκατ., έναντι € 14,9 εκατ. της χρήσης 2017.  Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 160%, ανερχόμενα σε € 9,7 εκατ., 

έναντι ζημιών € 16,2 εκατ. της χρήσης 2017. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη 

προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Operating EBITDA) της χρήσης 2018 

διαμορφώθηκαν σε € 10,8 εκατ., έναντι € 4,0 εκατ. το 2017, βελτιωμένα κατά  

173%. Τα αποτελέσματα μετά φόρων εμφανίζουν κέρδη € 1,6 εκατ., έναντι ζημιών 

€ 21 εκατ. της χρήσης 2017, ήτοι αυξημένα κατά 108%. 
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Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018, ο Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, κ. Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε:  

 

«Τα θετικά αποτελέσματα του 2018, επισφραγίζουν τη νέα εποχή στην οποία 

εισέρχεται ο Όμιλός μας. Σε πιστή εφαρμογή του εκπονηθέντος επιχειρηματικού 

σχεδίου ανάκαμψης, ο τζίρος του Ομίλου ανήλθε στα € 257,5 εκατ. (αύξηση 14%) 

χρηματοδοτούμενος αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, ενώ το λειτουργικό EBITDA 

του Ομίλου βελτιώθηκε κατά 15% πλησιάζοντας τα € 20 εκατ.. 

Ταυτόχρονα η μητρική  επανήλθε στην κερδοφορία (€ 1,6 εκατ.), αυξάνοντας κατά 

20% τις πωλήσεις της. 

Είμαστε βέβαιοι ότι την επόμενη χρονιά, η ΑΛΟΥΜΥΛ θα καταφέρει να βελτιώσει 

περαιτέρω την κερδοφορία της και να πετύχει την αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

της δανεισμού.» 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και 

Πληροφορίες της χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) θα βρίσκονται 

αναρτημένα  στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (http://www.alumil.com/) και 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/) την Τρι_τη 30.04.2019. 

 

Για περισσο_ τερες πληροφορι_ες, παρακαλου_ με επικοινωνη_ στε: 

κος Ιωάννης Ιωαννίδης, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων Ομι_λου ΑΛΟΥΜΥΛ,  

τηλ. 23130 11000, e-mail investors@alumil.com 

 

Εταιρική ταυτότητα 

Η ΑΛΟΥΜΥΛ είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής συστημάτων αλουμινίου στην Ελλάδα. Συγκαταλέγεται στις 

βιομηχανίες αιχμής του κλάδου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1988, είναι εταιρία εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 257 εκat. ευρώ και απασχολεί 

περίπου 2.200 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση 

http://www.alumil.com/ 

 


