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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

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 «η Εταιρεία», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο 

εξάμηνο του 2019 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ίδια περίοδο. 

Βελτιωμένη κερδοφορία το 1ο εξάμηνο του 2019 σε συνδυασμό με σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων 

Συνοπτικά 

 Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο ΕBITDA) ενισχύεται κατά 49% σε ετήσια βάση 

 Στις 30 Ιουνίου 2019 καταγράφεται σημαντικός όγκος ανεκτέλεστων παραγγελιών (620 εκ. ευρώ) και 

μεγάλος αριθμός από επερχόμενα έργα. 

 10% αύξηση του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση χάρη σε υψηλότερες πωλήσεις κυρίως στον τομέα 

των έργων καλωδίων 

 Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,0 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 2,4 εκ. 

ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 

 

Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ) Ανά κλάδο: 

  

a-EBITDA (σε χιλιάδες ευρώ) Ανά κλάδο: 

  
 

* Για τους ορισμούς των χρησιμοποιούμενων Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης (ΕΜΑ), ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ. 



 

 
 

3 

Επισκόπηση 

Το 2019 ξεκίνησε, όπως αναμενόταν, πολύ θετικά για τη Cenergy Holdings με δεδομένο το χαρτοφυλάκιο 

παραγγελιών και για δύο τους κλάδους, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, που άγγιξε πολύ υψηλά επίπεδα το 

Δεκέμβριο του 2018.  Σε ένα δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος κατέγραψε σημαντική 

αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του της τάξης του 49% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του περασμένου 

έτους, κυρίως λόγω της στρατηγικής του να επικεντρωθεί και να υλοποιήσει με επιτυχία απαιτητικά έργα με 

υψηλό περιθώριο και υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις στις αγορές μεταφοράς ενέργειας.  Οι δυναμικές 

εμπορικές ομάδες των εταιρειών εξασφάλισαν νέες παραγγελίες με το συνολικό ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο να 

διαμορφώνεται στα 620 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019, παράλληλα με ικανοποιητική άνοδο του κύκλου 

εργασιών (10% σε ετήσια βάση). 

 

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επέδειξε αντοχή σε συνθήκες αγοράς που χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια και 

έντονο ανταγωνισμό.  Οι προοπτικές ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου δεν επηρεάστηκαν από τα 

αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, όπως π.χ. η επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duties) και οι δασμοί 

στο χάλυβα από τις ΗΠΑ. Η εταιρεία παγίωσε τη γεωγραφική διασπορά της πελατείας της και τη διαφοροποίηση 

των προϊόντων της, καθώς ανέλαβε και εκτέλεσε τόσο υποθαλάσσια όσο και χερσαία έργα για την προμήθεια 

σωλήνων για αγωγούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Βόρεια Αμερική. 

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 θεωρείται ορόσημο για τον κλάδο των καλωδίων καθώς, για πρώτη φορά μετά την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος στον τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων που ξεκίνησε το 2011, 

καταγράφονται δυνατές επιδόσεις στον τομέα των έργων (projects) αφού αξιοποιούνται σε υψηλό ποσοστό 

σχεδόν όλες οι διαθέσιμες γραμμές παραγωγής. Η ανάθεση αρκετών έργων εντός του δεύτερου εξαμήνου του 

2018 ενίσχυσε τις επιδόσεις στις αρχές του 2019, καταδεικνύοντας την ικανότητα του τομέα έργων να παρέχει 

αξιόπιστες, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. 

Ταυτόχρονα, ο τομέας παραγωγής καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα με 

τη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές να σταθεροποιείται, παρά τις προκλήσεις (π.χ. Brexit).  Οι ισχυρές 

επιδόσεις των καλωδίων ενισχύθηκαν περισσότερο από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εισόδου σε νέες 

γεωγραφικές αγορές αλλά και τις τεχνικές βελτιώσεις στο σύνολο των προϊόντων (λύσεις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας). 

 

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1ο εξ. 2019 1ο εξ. 2018 

Πωλήσεις 496.696 451.020 

Μικτό κέρδος 44.699 32.755 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) 

41.862 28.164 

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

38.971 25.916 

Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (a-EBIT) 

28.667 16.409 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 25.776 14.161 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (17.562) (16.509) 

Κέρδη/Ζημιές (-) προ φόρων 8.044 (2.442) 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1ο εξ. 2019 1ο εξ. 2018 

Κέρδη/Ζημιές (-) της χρήσης 4.297 (1.084) 

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4.307 (1.098) 

- Πηγή: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Παράρτημα Α) και Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης (Παράρτημα Γ) 

 

Ποσά σε ευρώ 1ο εξ. 2019 1ο εξ. 2018 

Κέρδη ανά μετοχή 0,0226 (0,0057) 

 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε 497 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% 
σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τις πρώτες παραδόσεις ενός σημαντικού αριθμού παραγγελιών από το τέλος 
του 2018, κυρίως στον τομέα των έργων καλωδίων. 

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 49% σε ετήσια βάση στα 41,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 

του έτους, με τον κλάδο των καλωδίων να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση στα 28,5 εκ. ευρώ (14,0 εκ. ευρώ κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2018). Ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα παρέμεινε σταθερός, κοντά στα επίπεδα 

λειτουργικής κερδοφορίας του 2018 που είχε πετύχει ρεκόρ πωλήσεων (14,0 εκ. ευρώ έναντι 14,9 εκ. ευρώ κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2018). 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα είναι οριακά υψηλότερα στα 17,6 εκ. ευρώ (+1,1 εκ. ευρώ έναντι του 

πρώτου εξαμήνου του 2018) λόγω των υψηλότερων συναλλαγματικών ζημιών που καταγράφηκαν το πρώτο 

εξάμηνο του 2019 και του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης στους σωλήνες χάλυβα. Ωστόσο, μετά την 

αναδιάρθρωση του χρέους του περασμένου έτους, ύψους 118,7 εκ. ευρώ, και την εξασφάλιση χαμηλότερων 

επιτοκίων, η συνολική χρηματοδοτική θέση του Ομίλου βελτιώνεται. 

Ως αποτέλεσμα, η Cenergy Holdings για το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφει κέρδη προ φόρων 8,0 εκ. 

ευρώ έναντι ζημιών άνω των 2,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό 

εξάμηνο που καταγράφονται υγιή κέρδη προ φόρων (δεύτερο εξάμηνο του 2018: κέρδη 3,2 εκ. ευρώ). 

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 

ζημιών 1,1 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουν 2019  31 Δεκ 2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Ενσώματα πάγια  411.225   405.330 

Επενδύσεις σε ακίνητα  5.685   5.837 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  56.260   44.140 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  473.171   455.306 

Αποθέματα  187.420   221.105 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  137.618   199.648 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  170.082   114.327 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  43.987   65.203 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.992   3.107 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  541.098   603.390 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.014.269   1.058.696 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  209.712   203.298 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Δάνεια  166.398   173.605 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  7.982   1.187 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  19.506   16.781 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  22.178   23.208 

Δάνεια  216.065   214.781 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουν 2019  31 Δεκ 2018 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  354.750   363.402 

Συμβατικές υποχρεώσεις   2.166   452 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  175.723   209.587 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  52.042   62.147 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  3.812   5.030 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  588.492   640.618 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  804.557   855.399 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1.014.269   1.058.696 

      
- Πηγή: Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Παράρτημα Β)  

 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 455 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 473 

εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019. Οι επενδύσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ανήλθαν σε 21,6 εκ. ευρώ για τον 

κλάδο των καλωδίων και σε 3,6 εκ. ευρώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, καθώς πλέον ολοκληρώνονται τα 

μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας και των δύο κλάδων. Με 

δεδομένη τη βούληση της Διοίκησης για χαμηλότερο δείκτη μόχλευσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, τυχόν 

νέες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από λειτουργικές ροές χωρίς προσφυγή σε περαιτέρω δανεισμό. 

Το κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) 

αυξήθηκε κατά 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 267 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 19, λόγω των αυξημένων 

αναγκών των έργων που είχαν προγραμματιστεί για το 2019. 

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε ελαφρώς σε 487 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019 (31.12.2018: 473 εκ. ευρώ). Ο 

δανεισμός των εταιρειών της Cenergy Holdings (συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεώσεων από μισθώσεις) 

περιλάμβανε στις 30 Ιουνίου 2019 μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό, σε ποσοστό 33% και 67% 

αντίστοιχα, με το μείγμα να παραμένει σταθερό έναντι του τέλους της προηγούμενης χρονιάς. Τα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές που χρηματοδοτούν τις 

ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των έργων σε εξέλιξη. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 οδήγησε σε αύξηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και του 

καθαρού δανεισμού κατά 3,5 εκ. ευρώ. 

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο  

 

Ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ 

Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT Κέρδη προ φόρων 

Κλάδος 
1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

Σωλήνες 
χάλυβα 196.670 223.570 13.811 14.943 13.956 14.943 8.686 10.151 2.360 5.568 

Καλώδια 300.026 227.450 25.794 11.717 28.540 13.966 17.938 4.917 6.625 (7.064) 

Λοιπές 
δραστηριότητες -  -  (635) (745) (635) (745) (848) (906) (941) (945) 

Σύνολο 496.696 451.020 38.971 25.916 41.862 28.164 25.776 14.161 8.044 (2.442) 

- Πηγή: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Παράρτημα Α) και Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης (Παράρτημα Γ) 
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Σωλήνες χάλυβα 

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 197 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2019, καταγράφοντας μείωση 12% σε ετήσια βάση (1ο εξάμηνο 2018: 224 εκ. ευρώ) ενώ τα κέρδη προ φόρων 

εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκ. ευρώ έναντι 5,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η Σωληνουργεία Κορίνθου προχώρησε στην εκτέλεση του πρώτου έργου 

υποθαλάσσιου αγωγού μεγάλου βάθους (Karish).  Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας στη 

νοτιοανατολική Μεσόγειο με υψηλότατες τεχνικές απαιτήσεις, σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, που ελάχιστες 

εταιρείες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας. 

Οι νέες αναθέσεις στις αρχές του έτους, όπως το έργο Midia Gas Development Project (MGD) στη Ρουμανία, το 

οποίο περιλαμβάνει παραγωγή σωλήνων με αντιδιαβρωτική προστασία και εξωτερική επένδυση με σκυρόδεμα 

στην ίδια τοποθεσία για αύξηση βάρους των σωλήνων, είναι άλλη μια απόδειξη του ξεκάθαρου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε και ο κλάδος 

των χερσαίων έργων καθώς η Snam S.p.A., η κορυφαία επιχείρηση φυσικού αερίου της Ευρώπης με κέντρο 

δραστηριοτήτων στην Ιταλία, ανέθεσε την κατασκευή 150 χλμ. χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου 

στη Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω της μακροχρόνιας Σύμβασης – Πλαισίου που έχουν συνάψει. 

Τέλος, μια σειρά άλλων υποθαλάσσιων έργων εκτελέστηκε με επιτυχία στη Βόρεια Θάλασσα και τις ΗΠΑ μαζί 

με μεγάλης κλίμακας χερσαία έργα σε ώριμες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Το μικτό κέρδος μειώθηκε ελαφρά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα 15,9 εκ. ευρώ έναντι του πρώτου 

εξαμήνου του 2018 (16,7 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών που αντισταθμίστηκε εν 

μέρει από το βελτιωμένο μικτό περιθώριο κέρδους (8,1% το 1ο εξάμηνο 2019 έναντι 7,5% το 1ο εξάμηνο 2018). 

Η μείωση του μικτού κέρδους οδήγησε σε ελαφρά μείωση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA στα 14,0 εκ. ευρώ 

(από 14,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018).  Τέλος, ως απόρροια κυρίως των παραπάνω αλλά και της 

καθαρής αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 1,7 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ήταν 2,4 εκ. ευρώ 

το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

Οι υψηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης που συνήθως ανακύπτουν στο μέσο του οικονομικού έτους λόγω 

του κύκλου παραγωγής, σε συνδυασμό με τα μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 18 εκ. ευρώ, 

κατέληξαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 12,8 εκ. ευρώ στα 196 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2019.  Κατά 

τη διάρκεια της ίδιας περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ οι επενδύσεις 

αφορούσαν κυρίως λειτουργικές βελτιώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Σωληνουργίας 

Κορίνθου στη Θίσβη. 

Καλώδια 

Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2019 ενισχύθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, από τα υψηλά 

επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, γεγονός που 

επέτρεψε στον κλάδο καλωδίων να διπλασιάσει τη λειτουργική κερδοφορία του (εκπεφρασμένη ως 

αναπροσαρμοσμένο EBITDA) έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2018. 

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο καλωδίων αυξήθηκε κατά 32% σε ετήσια βάση στα 300 εκ. ευρώ, κυρίως 

λόγω της εκτέλεσης χερσαίων και υποθαλάσσιων έργων υψηλής και υπερυψηλής τάσης. 

Πιο συγκεκριμένα για τον τομέα των έργων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019: 
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 Τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα στην επέκταση του καλωδιακού συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, 

καθώς ολοκληρώθηκε η παραγωγή των υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης και εγκαταστάθηκε 

κατά τη διάρκεια του Αυγούστου το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στο Ρίο-Αντίρριο. 

 Ξεκίνησε η παραγωγή για τα έργα Seamade-Mermaid στο Βέλγιο, Hollandze Kust Alpha στην Ολλανδία 

και τη διασύνδεση Κρήτης–Πελοποννήσου ενώ συνεχίστηκε η παραγωγή για τη δεύτερη φάση του 

έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων. 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων για το έργο Αρθρωτού 

Παράκτιου Δικτύου (Modular Offshore Grid – MOG) στη Βόρεια Θάλασσα (Βέλγιο) και η υποβρύχια 

καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου Καφηρέα στην Εύβοια με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, υπήρξαν αναθέσεις στην αγορά για περιορισμένο αριθμό 

έργων υψηλής τάσης ενώ η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor συμμετείχαν σε αρκετούς διαγωνισμούς σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές και αγορές.  Το τρέχον χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανέρχεται σε 320 εκ. 

ευρώ. 

Ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε υψηλότερους όγκους πωλήσεων (+6%) έναντι του πρώτου 

εξαμήνου του 2018 αλλά και βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Η εύρωστη ζήτηση από τα Βαλκάνια, τη Μέση 

Ανατολή και τις Σκανδιναβικές χώρες εξισορρόπησαν την ελαφρά υστέρηση στις αγορές της Γερμανίας και της 

Κεντρικής Ευρώπης. 

Η αξιοσημείωτη αύξηση του τομέα των έργων μαζί με τη σταθερή ανάπτυξη του τομέα των προϊόντων 

μεταφράστηκε σε αύξηση 14,6 εκ. ευρώ αναπροσαρμοσμένου EBITDA, αγγίζοντας τα 28,5 εκ. ευρώ κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2019, διπλασιάζοντας τα 14 εκ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2018. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 11,3 εκ. ευρώ, μειωμένα 

κατά 6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επιτοκίων, ενώ οι 

αποσβέσεις ανήλθαν σε 8,2 εκ. ευρώ. Η υστέρηση τιμής μετάλλων επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία του 

κλάδου κατά 2,7 εκ. ευρώ.  

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,6 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι ζημιών 7,1 εκ. ευρώ το 

πρώτο εξάμηνο του 2018. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 

μετά από φόρους 4,8 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 21,6 εκ. ευρώ, σε μεγάλο 

βαθμό λόγω: 

 επέκτασης και αναβάθμισης της μονάδας υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της 

Fulgor.  Η επένδυση αυτή πρόκειται να καλύψει τα αναμενόμενα μελλοντικά επίπεδα ζήτησης, άρχισε 

εντός του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. 

 επιλεγμένων επενδύσεων για βελτιώσεις παραγωγικότητας στα λοιπά εργοστάσια. 

Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα 292,3 εκ. ευρώ έναντι 291,2 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 

καθώς οι νέες επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από λειτουργικές εισροές. 

Μεταγενέστερα γεγονότα 

Ανατρέξτε στις Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εξαμηνιαία 
περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.  
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Προοπτικές 

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

Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές, ως αποτέλεσμα της επιβολής εξισωτικών (antidumping) και άλλων 

δασμών από τις ΗΠΑ. Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει προσηλωμένη στη 

διατήρηση της ηγετικής θέσης της, μέσω νέων επενδύσεων και της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και 

αγορές προϊόντων. Η εταιρεία διατηρεί τις θετικές προοπτικές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 καθώς 

αναμένονται οι αναθέσεις σημαντικών έργων στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα καθώς και στις ΗΠΑ.  

Από την άλλη, δεδομένων των προβλέψεων για νέα έργα αλλά και της εκτιμώμενης επέκτασης σε νέες αγορές, 

του σημαντικού χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών και των προβλέψεων για ανάπτυξη του κλάδου 

των υποθαλάσσιων καλωδίων παγκοσμίως, οι γενικές προοπτικές των εταιρειών καλωδίων παραμένουν 

θετικές, παρά την παρατηρούμενη παγκόσμια οικονομική αστάθεια. Η επάνοδος της Fulgor σε υψηλή 

παραγωγική δυναμικότητα κατά τη διάρκεια του 2019 θα ενισχύσει την κερδοφορία του συνόλου των εταιρειών 

καλωδίων έως το τέλος του έτους. Το εργοστάσιο στη Θήβα αναμένεται επίσης να λειτουργήσει σε υψηλά 

επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας καθ' όλο το 2019. Επιπλέον, στον κλάδο των καλωδιακών προϊόντων, 

υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης στις αγορές χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, που είχαν 

επηρεαστεί αρνητικά από ανταγωνιστικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Τέλος, μέχρι το τέλος του έτους, θα 

δοθεί βαρύτητα στην επιτυχημένη εκτέλεση υφιστάμενων έργων και στη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών 

προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία που θα εμφανιστεί στην αγορά. 

Παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς, η Cenergy Holdings αναμένει να διατηρήσει τη θετική δυναμική που 

κατέγραψε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019. Μελλοντικά, η Εταιρεία θα αποκομίσει οφέλη από το 

εύρωστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών που έχει σχηματιστεί ενώ παραμένει καλά τοποθετημένη ώστε να 

αξιοποιήσει τις βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά ενέργειας και να στηρίξει τις εταιρείες της στον σημαίνοντα 

ρόλο που παίζουν σήμερα παγκοσμίως όσον αφορά τις λύσεις μεταφοράς ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. 

Έκθεση του Ελεγκτή 

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

30 Ιουνίου 2019 έχουν εξεταστεί από τον τακτικό ελεγκτή. 
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Οικονομικό ημερολόγιο 

Ημερομηνία Δημοσίευση / Γεγονός 

Ετήσια αποτελέσματα 2019 της Cenergy Holdings 18 Μαρτίου 2020 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 26 Μαΐου 2020 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings 
Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, 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 Cablel® Ελληνικά Καλώδια, 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 Cablel® Ελληνικά Καλώδια 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 για την Εταιρεία, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδαwww.cenergyholdings.com 

 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Σοφία Ζαΐρη 

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων 

Τηλ: +30 210 6787111, 6787773 

Email: ir@cenergyholdings.com 

http://www.cenergyholdings.com/
mailto:ir@cenergyholdings.com
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Παράρτημα A – Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  2019   2018 

Πωλήσεις 496.696   451.020 

Κόστος πωληθέντων (451.997)   (418.265) 

Μικτό κέρδος 44.699   32.755 

Λοιπά έσοδα 2.002   1.986 

Έξοδα διάθεσης (6.288)   (6.066) 

Έξοδα διοίκησης (13.444)   (11.548) 

Αναστροφή ζημιών / (Ζημιές) απομείωσης απαιτήσεων και 
συμβατικών περιουσιακών στοιχείων (171)   (78) 

Άλλα έξοδα (1.598)   (3.181) 

Λειτουργικό κέρδος 25.200   13.868 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.156   925 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (18.719)   (17.434) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (17.562)   (16.509) 

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 406   199 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 8.044   (2.442) 

Φόρος εισοδήματος  (3.747)   1.358 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 4.297   (1.084) 

       

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 4.307   (1.098) 

Δικαιώματα μειοψηφίας (10)   15 

 
4.297   (1.084) 

*Η Cenergy Holdings αρχικά εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο μετάβασης, 

οι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν αναδιατυπωθεί. 

Πληροφορίες ανά κλάδο 

 
Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 

Λοιπές 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο εξ. 
2019 

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019 

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019 

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019 

1ο εξ. 2018 

Πωλήσεις 300.026 227.450 196.670 223.570 -  -  496.696 451.020 

Μικτό κέρδος 28.824 16.022 15.875 16.733  - -  44.699 32.755 

Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά) 17.938 4.917 8.291 9.839 (1.030) (887) 25.200 13.868 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.146 517 10 408 -  -  1.156 925 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.459) (12.498) (6.250) (4.935) (9) (1) (18.719) (17.434) 

Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 

-  -  308 256 98 (57) 406 199 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 6.625 (7.064) 2.360 5.568 (941) (945) 8.044 (2.442) 

Φόρος εισοδήματος (2.302) 2.296 (1.444) (984) -  47 (3.747) 1.358 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

4.323 (4.768) 915 4.584 (941) (899) 4.297 (1.084) 
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Παράρτημα B – Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουνίου 2019  31 Δεκεμβρίου 2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια  411.225   405.330 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 11.125   -  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 21.822   22.284 

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.685   5.837 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 13.000   11.929 

Λοιπές επενδύσεις 4.579   4.579 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.063   1.877 

Έξοδα συμβάσεων -    108 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.670   3.362 

  473.171   455.306 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέματα 187.420   221.105 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 137.618   199.648 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 170.082   114.327 

Έξοδα συμβάσεων 721   1.872 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 262   95 

Παράγωγα 1.009   1.140 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 43.987   65.203 

  541.098   603.390 

Σύνολο ενεργητικού 1.014.269   1.058.696 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Μετοχικό κεφάλαιο 117.892   117.892 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 58.600   58.600 

Αποθεματικά 35.469   33.273 

Κέρδη/(ζημιές) εις νέον (2.553)   (6.784) 

Ίδια κεφάλαια μετόχων της Εταιρείας 209.408   202.981 

Δικαιώματα μειοψηφίας 304   317 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 209.712   203.298 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 166.398   173.605 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 7.982   1.187 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  4.466   4.320 

Επιχορηγήσεις 14.437   14.655 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.275   4.233 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19.506   16.781 

  216.065   214.781 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 354.750   363.402 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 2.166   452 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 175.723   209.587 

Συμβατικές υποχρεώσεις  52.042   62.147 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 292   86 

Παράγωγα 3.520   4.944 

  588.492   640.618 

Σύνολο υποχρεώσεων 804.557   855.399 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.014.269   1.058.696 
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Παράρτημα Γ – Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης  
Παράλληλα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται 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 (α-EBIT), Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (α-EBITDA) 

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 εταιρειών στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα καθώς και στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας 

καλωδίων. Παρέχοντας αυτές τις πληροφορίες μαζί με τις συμφωνίες 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 ως εναλλακτικά 

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 τροποποιήθηκαν έναντι αυτών που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι τροποποιήσεις είναι 

επουσιώδεις και έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την εναρμόνιση με την παρουσίαση της μητρικής εταιρείας Viohalco 

SA/NV και την ακριβέστερη αποτύπωση των επιχειρηματικών επιδόσεων. Τα συγκριτικά μεγέθη έχουν αναδιατυπωθεί. Η 

επίδραση αυτών των τροποποιήσεων ήταν περιορισμένη και παρουσιάζεται παρακάτω. 

Οι αλλαγές στους ορισμούς έχουν ως εξής: 

• Συμπερίληψη των EBIT και EBITDA των συγγενών επιχειρήσεων αντί για το μερίδιο κερδών/ζημιών των συγγενών 

επιχειρήσεων, μετά από φόρους. 

• Η προσαρμογή που αφορά τα «Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από παράγωγα και συναλλαγματικές 

διαφορές» δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη για τον υπολογισμό των α-EBIT και α-EBITDA, εφόσον αποφασίστηκε ότι 

αυτά τα ποσά συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές επιδόσεις των εταιρειών της Cenergy Holdings. 

Οι τρέχοντες ορισμοί των ΕΜΑ είναι οι εξής:  

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

• φόρο εισοδήματος, 

• καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

• κέρδη/ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 

συν ΕΒΙΤ συγγενών επιχειρήσεων. 

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

• φόρο εισοδήματος, 

• καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

• κέρδη/ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 

• συνολικές αποσβέσεις 
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συν EBITDA συγγενών επιχειρήσεων.  

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/ζημίες 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 από: 

• Μακροπρόθεσμα δάνεια και μισθωτικές υποχρεώσεις 

• Βραχυπρόθεσμα δάνεια και μισθωτικές υποχρεώσεις 

Μείον: 

• Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λεπτομερής συμφωνία ανάμεσα στα ΕΜΑ, όπως δημοσιεύτηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2018 και τα συγκριτικά μεγέθη του παρόντος δελτίου τύπου. 

Πίνακες συμφωνίας: 

EBIT και EBITDA: 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (όπως 
δημοσιεύεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων) 6.625 (7.064) 2.360 5.568 (941) (945) 8.044 (2.442) 

Προσαρμογές για:         

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 11.313 11.981 6.240 4.526 9 1 17.562 16.509 

Κέρδη/ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις - - (308) (256) (98) 57 (406) (199) 

Μερίδιο ΕΒΙΤ συγγενών επιχειρήσεων - - 395 312 181 (19) 577 293 

EBIT 17.938 4.917 8.686 10.151 (848) (906) 25.776 14.161 

         

Αποσβέσεις 7.856 6.801 4.960 4.624 158 152 12.975 11.577 

Μερίδιο αποσβέσεων συγγενών 
επιχειρήσεων - - 165 168 55 10 220 178 

EBITDA 25.794 11.717 13.811 14.943 (635) (745) 38.971 25.916 
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α-EBIT και α-EBITDA 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

1ο εξ. 
2019  

1ο εξ. 
2018 

EBIT 17.938 4.917 8.686 10.151 (848) (906) 25.776 14.161 

Προσαρμογές για:                 

Αποτέλεσμα μετάλλου (1) 2.746 251 -  -  -  -  2.746 251 

Ζημιές από εξωδικαστικό συμβιβασμό - 2.000 -  -  -  -    2.000 

Λοιπά έκτακτα ή ασυνήθη (έσοδα)/έξοδα  - (2) 145 -  -  -  144 (2) 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (α-EBIT) 20.684 7.166 8.831 10.151 (848) (906) 28.667 16.410 

         

Αποσβέσεις 7.856 6.801 4.960 4.624 158 152 12.975 11.577 

Μερίδιο αποσβέσεων συγγενών 
επιχειρήσεων - - 165 168 55 10 220 178 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (α-EBITDA) 28.540 13.966 13.956 14.943 (635) (745) 41.862 28.165 

 

(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 παραγωγικές 

διαδικασίες παραγωγής των τελικών προϊόντων 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, 

(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 εφαρμόζουν 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. 
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Καθαρός δανεισμός: 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
30 Ιουν 

2019 

31 Δεκ 

2018 

30 Ιουν 

2019 

31 Δεκ 

2018 

30 Ιουν 

2019 

31 Δεκ 

2018 

30 Ιουν 

2019 

31 Δεκ 

2018 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
(περιλ. υποχρεώσεων από 
μισθώσεις) 129.119 123.954 44.932 50.615 330 223 174.381 174.792 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
(περιλ. υποχρεώσεων από 
μισθώσεις) 189.655 196.784 167.261 167.070 - - 356.916 363.854 

Διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα (26.428) (29.571) (16.382) (34.679) (1.177) (954) (43.987) (65.203) 

Καθαρός δανεισμός 292.346 291.167 195.810 183.007 (847) (731) 487.310 473.442 

 

Αναδιατύπωση παλαιότερα δημοσιευμένων ΕΜΑ: 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΕΒΙΤ EBITDA α-EBIT α-EBITDA 

Δημοσιευμένα μεγέθη 1ου εξ. 2018 14.067 25.644 16.288 27.865 

Εξαιρουμένων κερδών/ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις (199) (199) (199) (199) 

Συν ΕΒΙΤ συγγενών επιχειρήσεων 293 293 293 293 

Εξαιρουμένου μεριδίου αποσβέσεων συγγενών επιχειρήσεων - 178 - 178 

Εξαιρουμένων μη πραγματοποιηθέντων κερδών/ζημιών από 
αποτίμηση υπολοίπων σε ξένο νόμισμα και παράγωγα - - 28 28 

Αναδιατυπωμένα μεγέθη 1ου εξ. 2018 14.161 25.916 16.410 28.165 

 


