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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020  

Βρυξέλλες, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία και πρέπει να θεωρείται 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. 

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής 

«Cenergy Holdings» ή «ο Όμιλος», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 

2020 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ίδια περίοδο.  

Η ανθεκτικότητα στις δυσκολίες οδηγεί σε κερδοφορία το Α’ εξάμηνο του 2020 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 Σταθερή λειτουργική κερδοφορία παρά την πτώση των πωλήσεων - Ο κλάδος των έργων καλωδίων ήταν 

αυτός που συνέβαλε περισσότερο στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA των 42,4 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 

2019: 41,4 εκατ. ευρώ). 

 Σημαντικό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 640 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 

2019: 530 εκατ. ευρώ). 

 Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ το α’ 

εξάμηνο του 2019. 

 Πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει πάντα η προστασία και διασφάλιση της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας 

της παραγωγής. 
 

Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ) Ανά κλάδο: 

 

 
a-EBITDA (σε χιλιάδες ευρώ) Ανά κλάδο: 
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* Για τους ορισμούς των χρησιμοποιούμενων Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης (ΕΜΑ), ανατρέξτε στο 

Παράρτημα Γ. 

Επισκόπηση 

Όπως αναφέρθηκε στην Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου για το 2019, το 2020 ξεκίνησε με συγκρατημένη 

αισιοδοξία καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές συνέχιζαν να αναπτύσσονται και τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές στις 

αγορές μας επεδείκνυαν θετικές τάσεις. Η έξαρση του ιού SARS-Cov-2 κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 

ανάγκασε όλες τις εταιρείες στον πλανήτη να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους.  Οι εταιρείες του Ομίλου της 

Cenergy Holdings ενεργοποίησαν άμεσα τους μηχανισμούς  προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού τους και 

των συνεργατών τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών, διασφάλισαν την 

διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ 

παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

Η ισχυρή κερδοφορία που καταγράφει ο Όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2020 καταδεικνύει αφενός την 

ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά την πρόσφατη ιστορία του και αφετέρου τα αποτελέσματα των 

παραπάνω μέτρων που επέτρεψαν σε όλα τα εργοστάσια να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά τη 

διάρκεια όλου του πρώτου εξαμήνου.  Ως εκ τούτου, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) 

παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του α’ εξαμήνου του 2019, παρά τη μείωση κατά 16% των ενοποιημένων 

πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν με επιτυχία έργα υψηλής τεχνολογίας με υψηλό περιθώριο 

κέρδους στις αγορές μεταφοράς ενέργειας.  Παράλληλα, η ανάθεση έργων συνεχίστηκε αδιάκοπα με τον 

συνολικό όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών στις 30 Ιουνίου 2020 να ανέρχεται στα 640 εκατ. ευρώ. 

Στον κλάδο των καλωδίων, η καλή δυναμική του 2019 διατηρήθηκε και κατά το α’ εξάμηνο του 2020 με τον 

κλάδο να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις χάρη στο υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων και την ομαλή εκτέλεση των έργων.  Η ζήτηση 

στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων διαταράχθηκε εν μέρει τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 εξαιτίας της 

επιδημίας του COVID-19, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων.  Εντούτοις, οι εταιρείες 

εστίασαν σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα για υψηλότερα περιθώρια 

κέρδους και αυξημένη κερδοφορία, οδηγώντας το σύνολο του κλάδου σε υγιείς επιδόσεις.  Η κατάσταση αυτή 

ενισχύθηκε περαιτέρω από τις πρωτοβουλίες για είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές και συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων (λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας). 

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επηρεάστηκε από την ιστορική μείωση των τιμών του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε από τον Μάρτιο έως τα μέσα του Μαΐου 2020 και η 

οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Με δεδομένες τις εξαιρετικά ασταθείς 

συνθήκες της αγοράς, ένας μεγάλος αριθμός έργων εξόρυξης υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, 

αναβλήθηκαν, αν όχι ακυρώθηκαν, περιορίζοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής της Σωληνουργεία Κορίνθου, της 

βασικής εταιρείας του Ομίλου, σε διεθνείς διαγωνισμούς.  Τα έσοδα παρουσίασαν πτώση σχεδόν 30% σε 

σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA 

υπέστη επίσης μείωση κατά 5,9 εκατ. ευρώ.  Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αξιοσημείωτη 

αντοχή στους δύσκολους αυτούς καιρούς ενισχύοντας την παρουσία της σε υφιστάμενες και αναδυόμενες 

αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Ασία, Κεντρική Αμερική), κερδίζοντας σημαντικά χερσαία και υπεράκτια έργα 

και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη παραγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.  
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Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1ο εξάμηνο 2020 1ο εξάμηνο 2019 

Πωλήσεις 417.365 496.696 

Μικτό κέρδος 46.954 44.699 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (α-EBITDA) 
42.418 41.471 

Περιθώριο α-EBITDA  10,2% 8,3% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) 
40.161 38.580 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (α-EBIT) 
30.737 28.496 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 28.481 25.606 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (16.617) (17.562) 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 11.864 8.044 

Κέρδη περιόδου 8.076 4.297 

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 8.076 4.307 

 

- Πηγή: Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Παράρτημα Α) και ΕΜΑ (Παράρτημα Γ) 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1ο εξάμηνο 2020 1ο εξάμηνο 2019 

Κέρδη ανά μετοχή 0,0425 0,0226  

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στα 417 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 16% σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση της ζήτησης στον κλάδο των 

σωλήνων χάλυβα, εξαιτίας κυρίως των χαμηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBITDA) 

παρέμειναν σταθερά στα 42,4 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2019: 41,5 εκατ. ευρώ), με τον κλάδο των καλωδίων να 

επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση στα 35,2 εκατ. ευρώ (από 28,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), 

καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργήθηκε στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα (7,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 

εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019).  Συνολικά, ο Όμιλος επικεντρώθηκε σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας 

καθώς φαίνεται από την αύξηση του περιθωρίου α-EBITDA στο 10,2% από το 8,3% στο α’ εξάμηνο του 2019, με 

το μεγαλύτερο μέρος αυτής να προέρχεται από απαιτητικά έργα υποδομής σε καλώδια που εκτελέστηκαν κατά 

τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% στα 16,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 0,9 εκατ. ευρώ 

σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ ή 5% χαμηλότεροι σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τόσο λόγω χαμηλότερων επιτοκίων όσο και λόγω της επιτυχημένης 

διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης από τη Σωληνουργεία Κορίνθου. 

Συνολικά, η Cenergy Holdings κατέγραψε μια υγιή κερδοφορία προ φόρων ύψους 11,9 εκατ. ευρώ κατά το 

πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τα 8,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με 4,3 εκατ. ευρώ 

το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. 
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Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο 

Ποσά σε 
Χιλιάδες ευρώ 

Πωλήσεις 

Κέρδη/ Ζημίες προ 
φόρων, 

χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
και συνολικών 
αποσβέσεων 

(EBITDA) 

α-EBITDA EBIT 
Κέρδη προ φόρων 

(EBT) 

Κλάδος 

1ο 

εξάμηνο 

2020 

1ο 

εξάμηνο 

2019 

1ο 

εξάμηνο 

2020 

1ο 

εξάμηνο 

2019 

1ο 

εξάμηνο 

2020 

1ο 

εξάμηνο 

2019 

1ο 

εξάμηνο 

2020 

1ο 

εξάμηνο 

2019 

1ο 

εξάμηνο 

2020 

1ο 

εξάμηνο 

2019 

Σωλήνες 

χάλυβα 137.482 196.670 7.796 13.560 7.796 13.704 3.462 8.599 (2.071) 2.360 

Καλώδια 279.883 300.026 32.946 25.794 35.202 28.540 25.601 17.938 14.518 6.625 

Άλλες 

δραστηριότητες - - (581) (774) (581) (774) (582) (932) (583) (941) 

Σύνολο 417.365 496.696 40.161 38.580 42.418 41.471 28.481 25.606 11.864 8.044 

- Πηγή: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Παράρτημα Α) και ΕΜΑ (Παράρτημα Γ) 

 

Καλώδια 

Τα αποτελέσματα του κλάδου των καλωδίων για το πρώτο μισό του έτους χαρακτηρίζονται από τη σταθερή 

ανάπτυξη της δραστηριότητας των έργων και τη χρηματοοικονομική αντοχή που επέδειξε ο κλάδος κατά τη 

διάρκεια της κρίσης του COVID-19.  Όπως αναμενόταν, ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων που συνδέεται 

μερικώς με τον κατασκευαστικό κλάδο επηρεάστηκε κατά το β’ τρίμηνο του 2020 από την πανδημία, παρόλο 

που είχε καταγράψει μια πολλά υποσχόμενη εκκίνηση το α’ τρίμηνο.  Παρά τις δυσκολίες, οι εταιρείες καλωδίων 

αξιοποίησαν πλήρως την παραγωγική δυναμικότητα σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές τους μονάδες, γεγονός 

που οδήγησε σε υψηλότερη κατά 23% λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) σε σύγκριση με 

το α’ εξάμηνο του 2019. 

Παρά το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής στις μονάδες της, η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) συνέχισε τις 

προσπάθειές για ανάληψη νέων έργων μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών, συμμετέχοντας σε πολλούς από 

αυτούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, καταφέρνοντας να κερδίσει αρκετές αναθέσεις, ιδιαίτερα στον 

τομέα inter-array καλωδίων.  Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες στις 30 Ιουνίου 2020 ανέρχονταν σε 440 εκατ. 

ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις  στα καλώδια 

χαμηλής τάσης και στα καλώδια τηλεπικοινωνιών (-6% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019), αλλά κατάφερε 

να επιτύχει βελτίωση του μείγματος των πωλήσεων με μεγαλύτερη συμμετοχή υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας προϊόντων.  Ως αποτέλεσμα, η αρνητική επίπτωση της κρίσης του COVID-19 στα προϊόντα χαμηλής τάσης 

και τηλεπικοινωνίας κατά το β’ τρίμηνο, εξισορροπήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για καλώδια μέσης τάσης από 

την Κεντρική Ευρώπη. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όλα τα εργοστάσια, ανεξαρτήτως από την γκάμα προϊόντων που παρήγαγαν, 

παρέμειναν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, καθώς ένα πρόγραμμα δράσης για 

την υιοθέτηση αυστηρότερων προτύπων ασφάλειας και υγείας, τη διασφάλιση της αδιατάρακτης εφοδιαστικής 
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αλυσίδας και του μετριασμού των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή από τα μέσα 

του Μαρτίου 2020 και εξής. 

Με εφαλτήριο όλα τα ανωτέρω, ο κλάδος συνολικά σημείωσε μια αύξηση 6,7 εκατ. ευρώ του 

αναπροσαρμοσμένου EBITDA, αγγίζοντας τα 35,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με 28,5 εκατ. 

ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019), ενώ τα καθαρά 

κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. ευρώ το α’ 

εξάμηνο του 2019).  

Σωλήνες χάλυβα 

Το πρώτο μισό του 2020 ήταν σίγουρα ένα δύσκολο εξάμηνο για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Οι αγορές 

ενέργειας κλονίστηκαν έντονα από την ιστορική πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις 

αρχές Μαρτίου 2020, που οφειλόταν βασικά σε πόλεμο τιμών μεταξύ των μεγάλων παραγωγών και οδήγησε 

στην αναβολή ή ακόμα και στην ακύρωση πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων.  Το ξέσπασμα της 

πανδημίας του COVID-19 επηρέασε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση ενέργειας εξαιτίας των μέτρων απαγόρευσης 

κυκλοφορίας σε όλο τον πλανήτη. 

Σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες αγοράς, ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε σημαντικά στα 137 εκατ. 

ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, 30% χαμηλότερα από τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019. 

Κατά συνέπεια, τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 10 εκατ. ευρώ (από 15,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2019) και το προσαρμοσμένο EBITDA ακολούθησε, υποχωρώντας στα 7,8 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το 

α’ εξάμηνο του 2019). Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο κλάδος να καταγράψει ζημίες προ φόρων ύψους 2,1 

εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.  

Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αρκετή ανθεκτικότητα στις αναταράξεις αυτής της περιόδου, 

όπως φαίνεται ενδεικτικά από τα εξής: 

 Ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών, το οποίο στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν 

σε 200 εκατ. ευρώ,  

 Μια προσπάθεια να εντείνει την παρουσία της σε νέες αγορές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Βόρεια 

Αφρική και η Ασία κερδίζοντας νέα υπεράκτια έργα (π.χ. ο αγωγός Baltic Pipe Lot3 στη Δανία, ο αγωγός 

Anglo American μεταφοράς μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) στη Χιλή, κ.λπ.) και πάνω απ’ όλα, 

 Η προστασία και ασφάλεια του προσωπικού της, επιτυγχάνοντας την πλήρη και χωρίς διακοπές 

παραγωγική διαδικασία για όλα τα τρέχοντα έργα της.  

Μεταγενέστερα γεγονότα 

Παράκληση να ανατρέξετε στις Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για 
την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. 

Προοπτικές 

Καθώς ο πλανήτης βιώνει ένα δεύτερο κύμα της νόσου COVID-19, η πρόβλεψη των επιχειρηματικών και 

οικονομικών της επιπτώσεων, σε πλήρη έκταση και διάρκεια, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.  Συνεπώς, το 

εύρος των πιθανών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο να προβλεφθεί και οι προοπτικές 

για το υπόλοιπο του έτους, εξαρτώνται κι αυτές από τον τρόπο με τον οποίο το δεύτερο αυτό κύμα της 

επιδημίας θα επηρεάσει τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 
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Όσον αφορά τη δραστηριότητα του τομέα των έργων καλωδίων, με δεδομένο τον υφιστάμενο όγκο 

ανεκτέλεστων παραγγελιών και τη φύση των έργων που έχουν ανατεθεί και με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα 

στοιχεία και πληροφορίες, η επίδραση από τον COVID-19 τόσο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επιχειρηματικά, 

όσο και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα χρηματοοικονομικά, αναμένεται να είναι περιορισμένη.  Λαμβάνοντας δε 

υπόψη τις ισχυρές προβλέψεις για νέα έργα, την εκτιμώμενη επέκταση σε νέες αγορές, τις διασφαλισμένες 

παραγγελίες και τη γενικότερη δυναμική ανάπτυξης των υποβρυχίων καλωδίων, οι προοπτικές του τομέα 

παραμένουν θετικές για το 2020.  Το εργοστάσιο της Fulgor (δηλαδή η μονάδα υποβρυχίων καλωδίων) 

αναμένεται να διατηρήσει υψηλή την παραγωγική του δραστηριότητα μέχρι το τέλος του έτους, συνεχίζοντας 

να οδηγεί την κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου καλωδίων. 

Επιπρόσθετα, στον τομέα καλωδιακών προϊόντων έχουν αρχίσει να φαίνονται σημάδια σταθεροποίησης στις 

κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, καθώς η ζήτηση για  

κατασκευαστικές και βιομηχανικές χρήσεις δείχνει σημάδια ανάκαμψης, μετά το ισχυρό χτύπημα που δέχθηκε 

κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ωστόσο, αυτές οι αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλό ανταγωνισμό 

και, κατά συνέπεια, οι εταιρείες του τομέα επιδιώκουν ενεργά την γεωγραφική διαφοροποίηση των εσόδων 

τους.  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως όλος ο κλάδος καλωδίων θα συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στην 

επιτυχημένη εκτέλεση υφιστάμενων έργων και στην ανάθεση νέων, ενώ θα βελτιστοποιεί συνεχώς τις 

εσωτερικές του διαδικασίες προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε νέα ευκαιρία που θα εμφανιστεί. 

Για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 

Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές.  Παρά ταύτα, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη επιδείξει μεγάλη 

ανθεκτικότητα στους δύσκολους αυτούς καιρούς με την παραγωγή της να συνεχίζει αδιάκοπα προς την 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξακολουθεί να εστιάζει στην 

επιτυχή εκτέλεση υφιστάμενων παραγγελιών, αλλά και στην ανάθεση νέων χερσαίων και υπεράκτιων έργων σε 

αγορές σε όλο τον κόσμο. Υπό αυτό το πρίσμα, η προοπτική για το 2020 παραμένει θετική καθώς, για το β’ 

εξάμηνο, υφίστανται ήδη αξιόλογες παραγγελίες από την Ευρώπη, την Αμερική, τη Βόρειο Αφρική και την Ασία, 

που εξασφαλίζουν την υψηλή παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο της Θίσβης. 

Εν κατακλείδι, παρά την υψηλή αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά, η Cenergy Holdings 

αναμένει ότι θα διατηρήσει τον θετικό ρυθμό που απέκτησε το 2019.  Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της 

μοντέλο και η ισχυρή οργανωτική δομή των εταιρειών της συνεχίζουν να τους προσδίδουν αντοχές σε αυτό το 

απαιτητικό περιβάλλον και να δημιουργούν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Έκθεση του Ελεγκτή 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 

30 Ιουνίου 2020 έχουν εξεταστεί από τον τακτικό ελεγκτή. 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

Ημερομηνία Δημοσίευση/ Γεγονός 

Ετήσια αποτελέσματα 2020  17 Μαρτίου 2021 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 25 Μαΐου 2021 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως 
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες, στον 
σχεδιασμό και στην αντίληψη της διοίκησης της εταιρείας μας σχετικά, μεταξύ άλλων, με τα μελλοντικά 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Cenergy Holdings, την οικονομική θέση, την ρευστότητα, τις προοπτικές, 
την ανάπτυξη, την στρατηγική ή τις εξελίξεις σχετικά με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι 
θυγατρικές της. Τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απεικόνιση των 
πληροφοριών, των στοιχείων και των αντιλήψεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δελτίου 
τύπου. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να μην βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές, δεδομένου ότι εκ φύσεως, 
οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις που θα 
μπορούσαν ουσιωδώς να μεταβάλλουν τα πραγματικά αποτελέσματα ή τα μελλοντικά γεγονότα σε σύγκριση με 
όσα διατυπώνονται ή υπονοούνται με αυτές. Το αποτέλεσμα και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από τις 
αντιλήψεις, τις προθέσεις και τα γεγονότα που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από 
αυτούς τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τις υποθέσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που 
περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου και σχετίζονται με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται ως έκθεση της μελλοντικής θέσης των τάσεων και των δραστηριοτήτων αυτών. Ουδεμία 
υποχρέωση αναλαμβάνουμε για να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές 
εκτιμήσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών είτε ως αποτέλεσμα εξελίξεων, μελλοντικών γεγονότων ή 
άλλων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου μπορεί να μεταβληθούν χωρίς 
ειδοποίηση. Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να βασίσει παράγωγη αναφορά στη βάση των πληροφοριών που 
περιέχονται στο παρόν, οι οποίες δεν καλύπτονται από έμμεση ή ευθεία εγγύηση σχετικά με το δίκαιο, ακριβές, 
εύλογο και πλήρες αυτών.  
Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην γαλλική και την ελληνική 
γλώσσα.  Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των εκδόσεων, θα επικρατεί η αγγλική.  

Σχετικά με τη Cenergy Holdings 
Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρία συμμετοχών, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρίες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια 
ζήτηση για μεταφορά ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφορά δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy 
Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables), πρωτοπόρες εταιρείες 
στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον τομέα πετρελαίου και αερίου και ένας 
σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, 
καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
Εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://www.cenergyholdings.com. 

 

Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: 

Σοφία Ζαΐρη 

Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων 

Τηλ: +30 210 6787111, 6787773 

Email: ir@cenergyholdings.com 

mailto:ir@cenergyholdings.com
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Παράρτημα A – Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2.020   2.019 

Πωλήσεις 417.365   496.696 

Κόστος πωληθέντων (370.411)   (451.997) 

Μικτό κέρδος 46.954   44.699 

Λοιπά έσοδα 2.482   2.002 

Έξοδα διάθεσης (5.761)   (6.288) 

Έξοδα διοίκησης (14.298)   (13.444) 

Ζημιές απομείωσης απαιτήσεων, συμπ. συμβατικών περιουσιακών 
στοιχείων (202)   (171) 

Λοιπά έξοδα (1.036)   (1.598) 

Λειτουργικά κέρδη 28.139   25.200 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 88   1.156 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (16.705)   (18.719) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (16.617)   (17.562) 

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 342   406 

Κέρδη προ φόρου 11.864   8.044 

Φόρος εισοδήματος (3.787)   (3.747) 

Κέρδη περιόδου 8.076   4.297 

       

Κέρδη/Ζημιές αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες της εταιρίας 8.076   4.307 

Δικαιώματα μειοψηφίας -   (10) 

 
8.076   4.297 

 

Πληροφορίες ανά κλάδο 

 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 

Άλλες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

  

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο εξάμηνο 
2019 

Πωλήσεις 279.883 300.026 137.482 196.670 -  -  417.365 496.696 

Μικτό κέρδος 36.961 28.824 9.993 15.875 -  -  46.954 44.699 

Λειτουργικό κέρδος / (ζημιές) 25.601 17.938 3.312 8.291 (773) (1.030) 28.139 25.200 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3 1.146 85 10     88 1.156 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.086) (12.459) (5.618) (6.250) (2) (9) (16.705) (18.719) 

Κέρδη από συγγενείς 
επιχειρήσεις -  -  151 308 192 98 342 406 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου 14.518 6.625 (2.071) 2.360 (583) (941) 11.864 8.044 

Φόρος εισοδήματος (3.466) (2.302) (322) (1.444) -  -  (3.787) (3.747) 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου 11.052 4.323 (2.392) 915 (583) (941) 8.076 4.297 
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Παράρτημα B – Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουνίου 2020   
31 Δεκεμβρίου 

2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  438.381   422.066 
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  5.664   5.881 
Άυλα πάγια  25.632   24.773 
Επενδύσεις σε ακίνητα  764   764 
Επενδύσεις σε συγγενείς  36.212   34.583 
Λοιπές επενδύσεις  5.617   5.015 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  1.314   1.482 
Έξοδα συμβάσεων  84   84 
Παράγωγα  797  - 
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία  2.900   2.164 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  517.366   496.812 
        
Αποθέματα  217.833   228.495 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  146.999   112.577 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  92.964   118.573 

Έξοδα συμβάσεων  531   512 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  270   35 
Παράγωγα  581   213 
Λοιπές επενδύσεις  13  - 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  26.040   90.408 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  485.232   550.814 

Σύνολο ενεργητικού  1.002.598   1.047.626 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό Κεφάλαιο  117.892   117.892 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  58.600   58.600 
Αποθεματικά  32.266   34.699 
Κέρδη εις νέον  28.219   20.377 

Ίδια κεφάλαια μετόχων της εταιρίας  236.977   231.568 

Δικαιώματα μειοψηφίας  286   295 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  237.264   231.862 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Δάνεια  162.045   177.730 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις  3.653   3.990 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  5.840   5.677 
Επιχορηγήσεις  13.691   14.006 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  1.175   2.170 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους  22.656   22.985 

Συμβατικές υποχρεώσεις  7.543  7.543 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  216.604   234.100 
        
Δάνεια  308.706   320.827 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις  1.786   1.768 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  179.426   213.794 
Συμβατικές υποχρεώσεις  51.122   43.528 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  4.328   18 
Παράγωγα  3.362   1.728 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  548.730   581.663 

Σύνολο υποχρεώσεων  765.334   815.763 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.002.598   1.047.626 
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Παράρτημα Γ – Εναλλακτικά μέτρα απόδοσης 
Παράλληλα με τα αποτελέσματα που αναφέρονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«ΔΠΧΑ»), όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το παρόν δελτίο τύπου περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

ορισμένα εναλλακτικά μέτρα απόδοσης που δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ («Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης» ή 

«ΕΜΑ»). Τα ΕΜΑ που χρησιμοποιούνται στο παρόν δελτίο τύπου είναι τα εξής: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων, Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων και Καθαρός 

δανεισμός. Οι συμφωνίες με τα άμεσα συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά μέτρα των ΔΠΧΑ παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πιστεύουμε ότι αυτά τα ΕΜΑ είναι σημαντικά συμπληρωματικά μέτρα των λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεών μας 

και χρησιμοποιούνται συχνά από οικονομικούς αναλυτές, επενδυτές και άλλα μέρη που δραστηριοποιούνται στην 

αξιολόγηση εταιριών στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα καθώς και στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας 

καλωδίων. Παρέχοντας αυτά τα μέτρα παράλληλα με τις συμφωνίες λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

παράρτημα, πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις δραστηριότητές μας, τα 

αποτελέσματα των λειτουργιών μας και την οικονομική κατάστασή μας. Ωστόσο, αυτά τα ΕΜΑ δεν πρέπει να θεωρούνται 

εναλλακτική λύση αυτών που ήδη έχουν υιοθετηθεί από τα ΔΠΧΑ. 

Αυτά τα ΕΜΑ αποτελούν επίσης κύριους δείκτες επιδόσεων βάσει των οποίων η Cenergy Holdings καταρτίζει, 

παρακολουθεί και αξιολογεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τα μακροπρόθεσμα (5ετή) προγράμματά της. Ωστόσο, 

πρέπει να επισημανθεί ότι τα αναπροσαρμοσμένα στοιχεία δεν πρέπει να θεωρούνται μη λειτουργικά ή μη 

επαναλαμβανόμενα. 

Τα EBIT, αναπροσαρμοσμένα ΕΒΙΤ, EBITDA και αναπροσαρμοσμένα EBITDA έχουν περιορισμούς ως αναλυτικά εργαλεία 

και οι επενδυτές δεν πρέπει να τα εξετάζουν μεμονωμένα ή ως υποκατάστατο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων 

εκμετάλλευσης όπως αναφέρονται βάσει των ΔΠΧΑ και ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα με μέτρα άλλων εταιρειών με 

παρεμφερή τίτλο. 

Οι ορισμοί των ΕΜΑ είναι οι εξής: 

Ως EBIT ορίζεται το αποτέλεσμα της περιόδου (κέρδη μετά από φόρους) πριν από: 

• φόρο εισοδήματος, 

• καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, 

Ως EBITDA ορίζεται το αποτέλεσμα της περιόδου (κέρδη μετά από φόρους) πριν από: 

• φόρο εισοδήματος, 

• καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, 

• επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

Τα a-EBIT και a-EBITDA ορίζονται ως EBIT και EBITDA, αντίστοιχα, αναπροσαρμοσμένα ώστε να μην περιλαμβάνουν: 

• υστέρηση τιμής μετάλλων, 

• απομείωση/ αντιλογισμό απομείωσης από ενσώματα, άυλα πάγια στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα 

• απομείωση / αντιλογισμό απομείωσης επενδύσεων, 

• κέρδη/ζημιές από πωλήσεις ενσώματων στοιχείων, άυλων περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεων σε ακίνητα και 

επενδύσεων, 

• έκτακτα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα, και 

• λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη ποσά 

Ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο: 

• Μακροπρόθεσμα δάνεια και μισθωτικές υποχρεώσεις 

• Βραχυπρόθεσμα δάνεια και μισθωτικές υποχρεώσεις 

Μείον: 

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
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Οι ορισμοί των ΕΜΑ δεν τροποποιήθηκαν έναντι αυτών που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Πίνακες συμφωνίας: 

EBIT και EBITDA: 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Άλλες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο 

εξάμηνο 
2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (όπως 
δημοσιεύεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων) 14.518 6.625 (2.071) 2.360 (583) (941) 11.864 8.044 

Προσαρμογές για:         

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 11.083 11.313 5.533 6.240 2 9 16.617 17.562 

EBIT 25.601 17.938 3.462 8.599 (582) (932) 28.481 25.606 

Επανενσωμάτωση:         

Αποσβέσεις 7.346 7.856 4.334 4.960 1 158 11.680 12.975 

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 32.946 25.794 7.796 13.560 (581) (774) 40.161 38.580 

 

a-EBIT και a-EBITDA: 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Άλλες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο 

εξάμηνο 
2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

1ο 
εξάμηνο 

2020 

1ο 
εξάμηνο 

2019 

EBIT 25.601 17.938 3.462 8.599 (582) (932) 28.481 25.606 

Προσαρμογές για:                 

Αποτέλεσμα μετάλλου (1) 2.257 2.746 -  -  -  -  2.257 2.746 

Λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη (έσοδα)/έξοδα - - -  145 -  -  - 144 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (α-EBIT) 27.857 20.684 3.462 8.744 (582) (932) 30.737 28.496 

Επανενσωμάτωση:         

Αποσβέσεις 7.346 7.856 4.334 4.960 1 158 11.680 12.975 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 35.202 28.540 7.796 13.704 (581) (774) 42.418 41.471 

 

(1) Το αποτέλεσμα μετάλλου είναι η επίδραση στα αποτελέσματα που προκύπτει από διακυμάνσεις των τιμών αγοράς των υποκείμενων 

μετάλλων (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα) που χρησιμοποιούν οι θυγατρικές της Cenergy Holdings ως πρώτες ύλες στις διαδικασίες 

παραγωγής του τελικού προϊόντος τους. 

Το αποτέλεσμα μετάλλου προκύπτει λόγω: 

(i) του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στην τιμολόγηση των αγορών μετάλλων, την κατοχή και επεξεργασία των 

μετάλλων, και στην τιμολόγηση της πώλησης των τελικών αποθεμάτων στους πελάτες, 
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(ii) της επίδρασης του υπολοίπου αποθεμάτων κατά την αρχή της περιόδου (το οποίο, με τη σειρά του, επηρεάζεται από τις τιμές 

μετάλλων των προηγούμενων περιόδων) στο ποσό που αναφέρεται ως Κόστος Πωληθέντων, λόγω της χρησιμοποιούμενης μεθόδου 

κοστολόγησης (π.χ. σταθμισμένος μέσος όρος), 

(iii) ορισμένων συμβάσεων πελατών που περιέχουν δεσμεύσεις σταθερών τιμών και έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση σε 

μεταβολές των τιμών των μετάλλων για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ορίζεται η τιμή πώλησης έως τη στιγμή της 

πραγματικής πώλησης. 

Οι θυγατρικές του κλάδου καλωδίων χρησιμοποιούν παράλληλη αντιστοίχιση των αγορών και των πωλήσεων, ή παράγωγα μέσα, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της υστέρησης τιμής μετάλλων στα αποτελέσματά τους. Ωστόσο, θα υπάρχει πάντα 

κάποια επίδραση (θετική ή αρνητική) στα αποτελέσματα, δεδομένου ότι στον κλάδο καλωδίων μέρος των αποθεμάτων 

αντιμετωπίζεται ως πάγιο ενεργητικό και δεν αντισταθμίζεται. Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα δεν είναι δυνατή η αντιστάθμιση 

εμπορευμάτων, 

 

Καθαρός δανεισμός: 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα Άλλες δραστηριότητες Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
30 Ιουν 

2020 

31 Δεκ 

2019 

30 Ιουν 

2020 

31 Δεκ 

2019 

30 Ιουν 

2020 

31 Δεκ 

2019 

30 Ιουν 

2020 

31 Δεκ 

2019 

Δάνεια (συν υποχρεώσεις από 
μισθώσεις) - μακροπρόθεσμα 

125.180 132.628 40.519 49.091 -  -  165.698 181.719 

Δάνεια (συν υποχρεώσεις από 
μισθώσεις) - βραχυπρόθεσμα 

194.656 192.232 115.836 130.363 - - 310.492 322.595 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

(12.780) (69.229) (12.622) (19.805) (638) (1.374) (26.040) (90.408) 

Καθαρός δανεισμός 307.056 255.630 143.733 159.649 (638) (1.374) 450.151 413.905 

 

Αναδιατύπωση παλαιότερα δημοσιευμένων ΕΜΑ: 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Κλάδος καλωδίων 
Κλάδος σωλήνων 

χάλυβα 
Άλλες 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

ΕΒΙΤ α’ εξαμήνου 2019 όπως 
δημοσιεύθηκε στην ενδιάμεση 
έκθεση του προηγούμενου έτους 17.938 8.686 (848) 25.776 

Επανενσωμάτωση:  

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις  - 308 98 406 

Εξαιρουμένων: 

EBIT συγγενών επιχειρήσεων  - (395) (181) (577) 

ΕΒΙΤ α’ εξαμήνου 2019 
αναδιατυπωμένο 17.938 8.599 (932) 25.606 

     

Προσαρμοσμένο ΕΒΙΤ α’ 
εξαμήνου 2019 όπως 
δημοσιεύθηκε στην ενδιάμεση 
έκθεση του προηγούμενου έτους 20.684 8.831 (848) 28.667 

Επανενσωμάτωση: 

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις  - 308 98 406 

Εξαιρουμένων:  

EBIT συγγενών επιχειρήσεων  - (395) (181) (577) 

ΕΒΙΤ α’ εξαμήνου 2019 
αναδιατυπωμένο 20.684 8.744 (932) 28.496 
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EBITDA α’ εξαμήνου 2019 όπως 
δημοσιεύθηκε στην ενδιάμεση 
έκθεση του προηγούμενου έτους 25.794 13.811 (635) 38.971 

Επανενσωμάτωση:  

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις - 308 98 406 

Εξαιρουμένων: 

EBIT συγγενών επιχειρήσεων - (395) (181) (577) 

Αποσβέσεις συγγενών 
επιχειρήσεων - (165) (55) (220) 

EBITDA α’ εξαμήνου 2019 
αναδιατυπωμένο 25.794 13.560 (774) 38.580 

     

Προσαρμοσμένο EBITDA α’ 
εξαμήνου 2019 όπως 
δημοσιεύθηκε στην ενδιάμεση 
έκθεση του προηγούμενου έτους 28.540 13.956 (635) 41.862 

Επανενσωμάτωση:  

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις - 308 98 406 

Εξαιρουμένων: 

EBIT συγγενών επιχειρήσεων - (395) (181) (577) 

Αποσβέσεις συγγενών 
επιχειρήσεων  - (165) (55) (220) 

EBITDA α’ εξαμήνου 2019 
αναδιατυπωμένο 28.540 13.704 (774) 41.471 

     

 


