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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

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 
2021 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ίδια περίοδο. 

Η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίζεται, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ενισχύεται 
περεταίρω  

Συνοπτικά 

▪ Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 659 εκατ. ευρώ, 36% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
προηγούμενου έτους (α΄ εξάμηνο 2021: 486 εκατ. ευρώ).  

▪ Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε με το προσαρμοσμένο EBITDA1 να διαμορφώνεται στα 52 εκατ. 
Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 (+8% σε ετήσια βάση). Ο κλάδος καλωδίων εξακολουθεί να είναι ο 
κύριος μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου. 

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών φτάνει σε νέο υψηλό επίπεδο, στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στις 
30 Ιουνίου 2022, υποδηλώνοντας σταθερή ανάπτυξη και για τους δύο κλάδους. 

▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξάνονται σημαντικά (+74% σε ετήσια βάση) σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 
12,2 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 18,5 
εκατ. ευρώ (+59% σε ετήσια βάση – 11,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021). 

 

Πωλήσεις (σε εκατ. ευρώ) Ανά κλάδο: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Για τους ορισμούς των Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης (ΕΜΑ), ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ. 
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a-EBITDA (σε εκατ. ευρώ) Ανά κλάδο: 

  

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings 
δήλωσε:  

Τα σημάδια ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας που καταγράφηκαν στις αρχές του έτους επιβεβαιώθηκαν 
πλέον και αναμένεται να γίνουν πιο ευκρινή τους επόμενους μήνες.  Καταφέραμε να πετύχουμε ισχυρά 
αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενώ, παράλληλα, συνεχίσαμε τις εντατικές προσπάθειές μας για 
επιχειρησιακή αριστεία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μας.  Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου, είδαμε αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις γραμμές παραγωγής του τομέα καλωδίων ενώ 
βελτιώσαμε σημαντικά την παραγωγή και στον τομέα σωλήνων χάλυβα.  Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και 
τα σταθερά περιθώρια κέρδους οδήγησαν σε αύξηση 74% της προ φόρων κερδοφορίας μας σε ετήσια βάση. 
Επιπλέον, οι πρόσφατες αναθέσεις έργων και στους δύο τομείς έρχονται να προστεθούν στο ήδη υψηλό 
ανεκτέλεστων παραγγελιών, προαναγγέλλοντας μια θετική πορεία μέχρι το τέλος του έτους. 

Η Cenergy Holdings θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τις παγκόσμιες τάσεις (megatrends) για βιώσιμη ανάπτυξη 
και θα παραμείνει αρωγός στην «πράσινη μετάβαση» που συντελείται διεθνώς.  Η αύξηση του ανεκτέλεστου 
υπολοίπου παραγγελιών, οι ισχυρές πωλήσεις και όλα τα μεγέθη κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2022 
συνηγορούν προς μια ισχυρή δυναμική για το μέλλον. 

Επισκόπηση 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022, η Cenergy Holdings ωφελήθηκε από τη βελτίωση της ζήτησης 
στον τομέα της ενέργειας: αφενός ενισχύθηκε η ζήτηση για τα προϊόντα καλωδίων, αφετέρου τα ενεργειακά 
έργα υποδομής τόσο στον τομέα καλωδίων όσο και στον τομέα σωλήνων χάλυβα εκτελέστηκαν ομαλά και 
οδήγησαν την κερδοφορία της περιόδου. 

Καθ' όλο το εξάμηνο, οι εταιρείες μας εκμεταλλεύθηκαν την δυναμική εμπορική παρουσία τους εξασφαλίζοντας 
σημαντικές παραγγελίες για ενεργειακά έργα σε όλο τον κόσμο και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη 
υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2022 σε ένα ποσό-ρεκόρ ύψους 
1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.  Οι πρόσφατες αναθέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έναν αγωγό 
αφαλατωμένου νερού, μήκους 201 χλμ., για ορυχείο χαλκού στη Χιλή της εταιρείας Collahuasi, καλώδια inter-
array μήκους 360 χλμ. για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναν πιστοποιημένο αγωγό 
υδρογόνου στην Αυστραλία καθώς και την πρώτη ανάθεση για τον τομέα καλωδίων στην αγορά της Ασίας ( 
καλώδια inter-array για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hai Long στην Ταιβάν).  Οι αναθέσεις αυτές αποτελούν 
απόδειξη της επιτυχημένης διαγωνιστικής δραστηριότητας των εταιρειών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Στον τομέα καλωδίων, η υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής 
προϊόντων και η ομαλή εκτέλεση υποβρυχίων έργων ιδιαίτερης προβολής ήταν οι κύριοι λόγοι της ανάπτυξης 
και των καλών επιδόσεων.  Όπως προαναφέρθηκε, η ζήτηση για τα καλωδιακά προϊόντα ενισχύθηκε κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2022 με τον όγκο πωλήσεων να σημειώνει αύξηση κατά 6% και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
τύπων καλωδίων.  Η ανάκαμψη της ζήτησης, μαζί με βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, μετρίασε τις 
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επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές πρώτων υλών και οδήγησε σε αισθητή βελτίωση του 
αναπροσαρμοσμένου EBITDA, που έφτασε τα 47 εκατ. ευρώ.  Αυτό ενισχύθηκε περαιτέρω από την είσοδο σε 
νέες γεωγραφικές αγορές, καθώς και από το συνεχιζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα για μεγαλύτερη παραγωγική 
ικανότητα στη μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου.  Παράλληλα με τους οικονομικούς 
στόχους, η Hellenic Cables εδραίωσε τη περιβαλλοντική στρατηγική της με μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έλαβαν επίσημη έγκριση από 
το SBTi.  Ως εκ τούτου, έγινε μία από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως με εγκεκριμένους στόχους SBTi, κάνοντας 
με τον τρόπο αυτό σημαντικά βήματα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλής ζήτησης, η Σωληνουργεία Κορίνθου (εφεξής "CPW") βρίσκεται πλέον σε 
καλύτερη θέση αφού το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ, το 
υψηλότερο επίπεδο από το 2018.  Αυτό ήταν αποτέλεσμα έντονων εμπορικών προσπαθειών κατά το 2021 που 
οδήγησαν τελικά σε σημαντικές αναθέσεις έργων σε όλο τον κόσμο.  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο τομέας 
σωλήνων χάλυβα κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα από το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς ο κύκλος εργασιών 
για την περίοδο αυτή ανήλθε σε 192 εκατ. ευρώ, +79% σε ετήσια βάση.  Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από 
σημαντικά υψηλότερο όγκο πωλήσεων (+43%) σε σύγκριση με το περσινό πρώτο εξάμηνο.  Παρόλα αυτά, οι 
συνθήκες της αγοράς και οι διεθνείς τιμές του χάλυβα παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες και πολλά 
ενεργειακά έργα συνεχίζουν είτε να αναβάλλονται είτε να εγκαταλείπονται, ιδίως στις ΗΠΑ.  Ως αποτέλεσμα, η 
λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) επιδεινώθηκε κατά 1,3 εκατ. ευρώ, λόγω δυσμενέστερου 
μείγματος πωλήσεων.  Όσο όμως οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν και η ζήτηση ενισχύεται, οι τιμές της 
ενέργειας αυξάνονται παραπάνω και οι διαθέσιμα διαγωνισμοί στους οποίους η CPW μπορεί να συμμετέχει, 
αυξάνονται σταθερά.  Εκτός από τις ήδη κλεισμένες παραγγελίες, αναμένεται ένα ευνοϊκότερο μείγμα 
πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.  Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, οι υψηλές τιμές πρώτων υλών δεν 
επηρέασαν σημαντικά τον καθαρό δανεισμό, διότι η εταιρεία συνέχισε την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου 
κίνησης. 
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Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο εξ.   
2022 

1ο εξ. 
2021 

Μεταβολή 
(%) 

2ο τριμ.   
2022 

1ο τριμ.   
2022 

Μεταβολή 
(%) 

Πωλήσεις 658.651 486.060 36% 358.865 299.785 20% 

Μικτό κέρδος 54.940 44.287 24% 28.347 26.593 7% 

Περιθώριο μικτού κέρδους (%) 8,3% 9,1% -77 bps 7,9% 8,9% -97 bps 

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

51.626 47.641 8% 29.075 22.551 29% 

Περιθώριο α-EBITDA (%) 7,8% 9,8% -196 bps 8,1% 7,5% +58 bps 

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

49.067 38.801 26% 23.235 25.833 -10% 

Περιθώριο EBITDA (%) 7,4% 8,0% -53 bps 6,5% 8,6% -214 bps 

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

38.169 35.036 9% 22.358 15.811 41% 

Περιθώριο a-EBIT (%) 5,8% 7,2% -141 bps 6,2% 5,3% +96 bps 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 

35.611 26.196 36% 16.518 19.093 -13% 

Περιθώριο EBIT (%) 5,4% 5,4% +2 bps 4,6% 6,4% -177 bps 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (14.429) (14.036) 3% (7.617) (6.812) 12% 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 21.181 12.161 74% 8.901 12.281 -28% 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 18.458 11.579 59% 8.816 9.643 -9% 

Καθαρό περιθώριο κέρδους (%) 2,8% 2,4% +42 bps 2,5% 3,2% -76 bps 

Κέρδη μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας 

18.456 11.557 60% 8.817 9.639 -9% 

- Πηγή: Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Παράρτημα A) και ΕΜΑ (Παράρτημα Γ) 
- Όλα τα ποσοστά υπολογίζονται έναντι των πωλήσεων 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

1ο εξ.   

2022 

1ο εξ. 

2021 

Μεταβολή 
(%) 

2ο τριμ.   

2022 

1ο τριμ.   

2022 

Μεταβολή 
(%) 

Κέρδη ανά μετοχή 0,09707 0,06089 59% 0,04636 0,05071 -9% 

 

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36% και ανήλθαν σε 659 εκατ. ευρώ χάρη στο υγιές ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
παραγγελιών που είχε διαμορφωθεί και στους δύο τομείς από την αρχή του έτους, την ποιοτική εκτέλεση των 
έργων, την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα και τις υψηλότερες τιμές μετάλλων.  Ο όγκος πωλήσεων 
αυξήθηκε και στους δύο τομείς, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας σε 
όλα τα εργοστάσια του Ομίλου. Τα έσοδα κατά το β' τρίμηνο του 2022 ήταν κατά 20% υψηλότερα από το 
προηγούμενο τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη δύναμη που προσδίδει ένα εύρωστο ανεκτέλεστο υπόλοιπο, που 
συνεχίζει να αυξάνεται καθώς προχωράμε προς το τέλος του έτους. 

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε περίπου σε 52 εκατ. ευρώ: τα ικανοποιητικά 
περιθώρια κέρδους και οι υψηλότεροι όγκοι σε προϊόντα καλωδίων, σε συνδυασμό με την έγκαιρη εκτέλεση 
καλωδιακών έργων επέτρεψαν στον τομέα καλωδίων να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στον τομέα των 
σωλήνων χάλυβα και να κρατήσει τη λειτουργική κερδοφορία της Cenergy Holdings σε ικανοποιητικά επίπεδα.  
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Η προσοχή των εταιρειών παραμένει εστιασμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κι έτσι 
κατάφεραν να διατηρήσουν σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια κέρδους τους, παρά τον πληθωρισμό στο κόστος 
πρώτων υλών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  Το EBITDA του ομίλου ανήλθε σε 49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αξιοσημείωτη αύξηση κατά 10,3 εκατ. ευρώ ή +26% σε ετήσια βάση, παρά τη λογιστική απομείωση ύψους 
4,0 εκατ. ευρώ του τομέα καλωδίων λόγω των χαμηλότερων τιμών μετάλλων που καταγράφηκαν μετά το τέλος 
του εξαμήνου. 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε οριακά κατά 0,4 εκατ. ευρώ (+3% σε ετήσια βάση) και ανήλθε 
σε 14,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης 
οδήγησαν τα μέσα επίπεδα δανεισμού σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες πιέσεις των επιτοκίων, αλλά και την αυστηρότερη νομισματική πολιτική 
παγκοσμίως, οι θυγατρικές του ομίλου έλαβαν θέσεις στις αγορές παραγώγων για να αντισταθμίσουν το κόστος 
δανεισμού τους. 

Τα κέρδη προ φόρων είναι πολύ ισχυρά, φτάνοντας τα 21,2 εκατ. ευρώ, +74% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο 
του 2021, παρά την προαναφερθείσα λογιστική απομείωση στα αποθέματα του τομέα καλωδίων που επέδρασε 
αρνητικά στα κέρδη προ φόρων του δεύτερου τριμήνου σε σχέση με το πρώτο.  Τα κέρδη μετά από φόρους για 
την περίοδο αυξήθηκαν επίσης σημαντικά στα 18,5 εκατ. ευρώ (11,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2021) φθάνοντας 
το 2,8% των πωλήσεων (έναντι 2,4% το α' εξάμηνο 2021). 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουνίου 2022  31 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Ενσώματα πάγια  489.951   476.458 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  45.462   36.431 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  45.683   46.876 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  581.096   559.765 

Αποθέματα  383.527   284.025 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  187.589   132.040 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  209.968   98.217 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  41.719   129.606 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  14.771   2.298 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  837.574   646.185 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.418.670   1.205.950 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  310.806   277.541 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Δάνεια  169.970   174.941 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  1.979   2.080 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  38.851   38.382 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  28.446   28.615 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  239.247   244.017 

Δάνεια  317.230   215.699 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  1.182   1.216 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  483.509   422.622 

Συμβατικές υποχρεώσεις  45.849   26.009 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  20.847   18.846 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  868.617   684.392 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.107.864   928.409 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.418.670   1.205.950 
- Πηγή: Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Παράρτημα Β) 

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 25,2 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, 
κατανεμημένες σε 23,5 εκατ. ευρώ για τον τομέα των καλωδίων και σε 1,8 εκατ. ευρώ για τον τομέα των 
σωλήνων χάλυβα.  
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Οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών αλλά και ο χρονισμός των πληρωμών (“milestone payments”) που 
σχετίζονται με ενεργειακά έργα οδήγησαν το κεφάλαιο κίνησης σε σημαντική αύξηση, από τα 41 εκατ. ευρώ 
στις 31.12.2021 στα 226 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2022. Η απότομη αυτή αύξηση αναμένεται όμως να 
αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα, καθώς οι εταιρείες διαπραγματεύονται ήδη καλύτερους όρους πληρωμής με τους 
εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρακολουθούν στενά τις αγορές πρώτων υλών ώστε να 
επαναφέρουν το κεφάλαιο κίνησης σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα.  Κατά συνέπεια, ο καθαρός δανεισμός φέρεται 
αυξημένος κατά 184 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2021 και φτάνει τα 449 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 
2022.  Οφείλεται εξ ολοκλήρου στις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, καθώς οι επενδυτικές δαπάνες 
χρηματοδοτήθηκαν από τις λειτουργικές δραστηριότητες των εταιρειών. 

 
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό τομέα 

 

Ποσά σε 

χιλιάδες ευρώ 
Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT Κέρδη προ φόρων 

Κλάδος 
1ο εξ.   
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.   
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.   
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.   
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.   
2022 

1ο εξ.  
2021 

Καλώδια  466.572 378.596 45.051 34.104 47.109 41.989 36.046 25.941 25.274 16.020 

Σωλήνες χάλυβα 192.079 107.464 3.949 4.936 4.449 5.891 (497) 498 (4.198) (3.616) 

Λοιπές 
δραστηριότητες 

-  -  67 (238) 67 (238) 61 (242) 106 (244) 

Σύνολο 658.651 486.060 49.067 38.801 51.626 47.641 35.611 26.196 21.181 12.161 

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

 

Καλώδια 

Οι αυξημένες πωλήσεις και η αύξηση κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2022 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη 
σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στα καλωδιακά προϊόντα.  Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η 
επιχειρηματική μονάδα κατάφερε να επιτύχει την άνοδο της ζήτησης τόσο για καλώδια ισχύος όσο και για 
καλώδια τηλεπικοινωνιών σε όλες τις κύριες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται (δηλαδή 
στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου).  Η αύξηση κατά 6% στους 
όγκους πωλήσεων, το βελτιωμένο μείγμα και τα ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους οδήγησαν σε υψηλότερο 
κατά 12% α-EBITDA σε ετήσια βάση (+5,1 εκατ. ευρώ).  Όλα τα εργοστάσια του τομέα καλωδίων είχαν πλήρες 
πρόγραμμα παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση 
και ανήλθαν σε 467 εκατ. ευρώ.   

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, η μονάδα καλωδιακών έργων συνέχισε να παρέχει σταθερή στήριξη στην 
κερδοφορία ολόκληρου του Ομίλου, καθώς οι παραγγελίες που ανατέθηκαν τα τελευταία χρόνια εκτελούνται 
ομαλά.  Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου παραδόθηκαν με επιτυχία, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, 
τα ακόλουθα έργα: 

▪ Ολοκληρώθηκε η παραγωγή υποβρύχιου καλωδίου μήκους 83 χλμ. για την ηλεκτρική διασύνδεση των 
νησιών Νάξου, Σαντορίνης και Θηρασίας.  Η εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί μέχρι το τέλος του 2022. 

▪ Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες παρτίδες των καλωδίων διασύνδεσης 66kV για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα 
Doggerbank στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο, ενώ οι 
υπόλοιπες ποσότητες για το ίδιο έργο θα συνεχίσουν να παράγονται κατά τη διάρκεια του 2022 και του 
2023. 
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▪ Ξεκίνησε η παραγωγή καλωδίων με μόνωση XLPE 66kV για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Vesterhav Nord 
/ Syd.  

▪ Πραγματοποιήθηκε εντός χρονοδιαγράμματος η εγκατάσταση της διασύνδεσης του αιολικού πάρκου 
Καφηρέας ΙΙ με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας. 

▪ Η Hellenic Cables εκτέλεσε σημαντικό αριθμό χερσαίων έργων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που 
της είχαν ανατεθεί μέσα στο 2021. 

Η υποβολή προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς εντατικοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, 
καθώς η υψηλή δραστηριότητα στην αγορά, τόσο στην υπεράκτια αιολική ενέργεια όσο και στις διασυνδέσεις 
συνεχίστηκε δυναμικά.  Στο πλαίσιο αυτό, η Hellenic Cables εξασφάλισε αρκετά έργα υψηλής τάσης και 
καλωδίων διασύνδεσης inter-array, οδηγώντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα σε περίπου 
650 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2022. 

Ως αποτέλεσμα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του κλάδου ανήλθε σε 47,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, 
έναντι των 42,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχη περίοδο του 2021.  Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων 
προήλθε από καλωδιακά προϊόντα και όχι από έργα υποδομής με σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία. Το 
γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα μέσα περιθώρια κέρδους να είναι ελαφρώς χαμηλότερα το α' εξάμηνο 
του 2022 σε σύγκριση με αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά παρέμειναν πάνω από το όριο του 10%. 

Τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώ, έναντι 16 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2021, τόσο λόγω όλων των παραπάνω παραγόντων όσο και λόγω του βελτιωμένου αποτελέσματος 
μετάλλου για το εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 
19,8 εκατ. ευρώ (14,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021). 

Τέλος, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως:  

▪ επιλεκτικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιο υποβρυχίων 
καλωδίων της Κορίνθου, 

▪ βελτιώσεις στο λιμάνι της Fulgor στην Κόρινθο και  

▪ αρχικές δαπάνες 5,2 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την υποστήριξη της κατασκευής εργοστασίου 
υποβρυχίων καλωδίων στις ΗΠΑ. 

 

Σωλήνες Χάλυβα 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022, ανέκαμψαν οι αγορές στις οποίες απευθύνεται ο τομέας.  
Πιο συγκεκριμένα, ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε περαιτέρω γεωπολιτικές αναταράξεις, ενώ 
ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αύξηση στις ήδη υψηλές τιμές της ενέργειας. Καθώς πολλές χώρες, ιδίως στην 
Ευρώπη, έπρεπε να αντιμετωπίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το επείγον ζήτημα της ενεργειακής 
επάρκειας, ορισμένα έργα μεταφοράς φυσικού αερίου που είχαν ανασταλεί για κάποιο χρονικό διάστημα 
επανήλθαν σε τροχιά υλοποίησης υποβοηθούμενα από ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον. 

Σε αυτές τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς, τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 79% σε ετήσια 
βάση και έφτασαν τα 192 εκατ. ευρώ (107 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021). Ωστόσο, το 
χαμηλότερης κερδοφορίας μείγμα έργων που εκτελέστηκε την τρέχουσα περίοδο οδήγησε σε μείωση του 
μικτού κέρδους (4,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2021) παρασύροντας το 
αναπροσαρμοσμένο EBITDA προς την ίδια κατεύθυνση (4,4 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ).  Κατά συνέπεια, ο 
κλάδος εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερες από τις ζημίες ύψους 3,6 
εκατ. ευρώ του α' εξαμήνου 2021. 

Αντίθετα, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα στο μέτωπο των εμπορικών επιτυχιών, 
που αποδεικνύεται τόσο από την επιτυχή εκτέλεση μεγάλων έργων αγωγών όσο και από τις σημαντικές 
αναθέσεις που εξασφαλίστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο. 
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Εκτέλεση έργων: 

▪ Επιτυχής ολοκλήρωση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου συνολικού μήκους 80 χλμ. για την GAZ-SYSTEM SA 
στην Πολωνία. 

▪ Παραγωγή παραγγελιών για το δίκτυο υψηλής πίεσης της Snam στην Ιταλία. 

▪ Επιτυχής παραγωγή σωλήνων για σειρά υπεράκτιων έργων στη Βόρεια και Νορβηγική Θάλασσα και στον 
Κόλπο του Μεξικού. 

Νέες αναθέσεις: 

▪ Ανάθεση σημαντικής σύμβασης από την εταιρεία Collahuasi για αγωγό αφαλατωμένου νερού μήκους 201 
χλμ. στη Χιλή, μέρος της οποίας παράχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. 

▪ Νέα ανάθεση για αγωγό μήκους 163 χλμ. στη Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα, από τον ΔΕΣΦΑ.  Πρόκειται για 
αγωγό πιστοποιημένο για τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. 

▪ Πιστοποιημένος αγωγός υδρογόνου στην Αυστραλία από την εταιρεία Jemena για σωλήνες μήκους 13 
χλμ.  

▪ Αγωγός φυσικού αερίου μήκους 76 χλμ. στη Μοζαμβίκη από την εταιρεία SASOL. 

Πέραν των παραπάνω, μέσα στον α’ εξάμηνο του 2022 έγιναν και περαιτέρω αναθέσεις έργων στην Νότια 
Αμερική και την Αυστραλία. 

Ως αποτέλεσμα, το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2018 
ξεπερνώντας τα 450 εκατ. ευρώ. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2022 (α' εξάμηνο 2021: 4,1 
εκατ. ευρώ) και αφορούσαν κυρίως επιλεγμένες λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Θίσβης. 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν τις παρούσες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

Προοπτικές 

Πιστεύουμε πως ο τομέας καλωδίων μπορεί να ισχυροποιήσει περεταίρω τις επιδόσεις του επωφελούμενος 
τόσο από την ισχυρή ζήτηση για τα καλωδιακά προϊόντα, όσο και από τις εξασφαλισμένες παραγγελίες για 
ενεργειακά έργα. Η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του τομέα αναμένεται να διατηρηθεί καθ' 
όλη τη διάρκεια του 2022, υποστηρίζοντας έτσι την κερδοφορία ολόκληρου του Ομίλου.  Η αποδεδειγμένη 
δυναμική της αγοράς θαλάσσιων αιολικών πάρκων και η δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές παραμένουν οι 
κινητήριες δυνάμεις για την κερδοφορία του τομέα.  Η έντονη δραστηριότητα στις αγορές και η επιτάχυνση της 
ενεργειακής μετάβασης λόγω της παρούσας κρίσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν στο μέλλον ακόμα 
περισσότερο το ανεκτέλεστο υπόλοιπο.  Υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω νέες αναθέσεις έργων θα 
πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες, η Διοίκηση εξετάζει σήμερα την έναρξη ενός προγράμματος για 
επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο, 
με επενδύσεις σε πρόσθετο εξοπλισμό παραγωγής.  Παράλληλα, διερευνάται κάθε ευκαιρία ανάπτυξης που 
δημιουργείται από την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.  Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια προηγούμενων 
ανακοινώσεων, συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ørsted για τη συνεργασία στην κατασκευή εργοστασίου 
υποβρυχίων inter-array καλωδίων στο Maryland.  Η Εταιρεία θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για κάθε 
σημαντική εξέλιξη σχετικά με όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια. 

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα αναμένει επίσης μια θετική χρονιά, αφού το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 
τελευταίων μηνών συνδυάζει υψηλή παραγωγική αξιοποίηση με καλύτερα περιθώρια κέρδους για το υπόλοιπο 
του έτους.  Για το δεύτερο εξάμηνο, επίκειται η εκτέλεση ενός πιο ευνοϊκού μείγματος έργων από άποψη 
λειτουργικού κέρδους, ενώ οι συνθήκες της αγοράς αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το 
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ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει την ανάπτυξή της βασιζόμενη στους 
ακόλουθους πυλώνες:  

▪ Συνεχής είσοδος σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως αυτή επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, και η οποία 
εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη και τη Βόρεια Θάλασσα έως τη Νότια Αφρική και από την 
Αμερική έως την Αυστραλία, 

▪ Νέα καινοτόμα προϊόντα στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως πιστοποιημένοι σωλήνες υδρογόνου, 
λύσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) κ.λπ., καθώς και νέα προϊόντα στον αναπτυσσόμενο 
τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. 

Η πανδημία είχε σημαντική επίδραση στον παγκόσμιο χάρτη ανταγωνισμού της αγοράς μεταφοράς καυσίμων 
αερίου αλλά οδεύει πλέον προς το τέλος της.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου βρίσκεται τώρα σε πολύ ισχυρότερη 
θέση και απολαμβάνει υψηλής αναγνώρισης από τη διεθνή αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες 
αναθέσεις από μεγάλους πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα. 

Συνολικά, η Cenergy Holdings πιστεύει ότι μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της 
κατά τη διάρκεια του 2022.  Ακολουθούμε με συνέπεια και σαφήνεια τη στρατηγική μας για αύξηση αξίας και 
όχι όγκων, αναπτύσσοντας για τους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας στο δυναμικά 
εξελισσόμενο οικοσύστημα της ενεργειακής μετάβασης. 

Έκθεση του Ελεγκτή 

Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 
30 Ιουνίου 2022 έχουν επισκοπηθεί από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή.   

Οικονομικό ημερολόγιο 

Δημοσίευση / Γεγονός Ημερομηνία 

Ενημέρωση αναλυτών για αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2022 22 Σεπτεμβρίου 2022 

Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2022 18 Νοεμβρίου 2022 

Ετήσια αποτελέσματα 2022  - Δελτίο Τύπου 8 Μαρτίου 2023 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 30 Μαΐου 2023 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται 
στο παρόν δελτίο τύπου αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες, στο σχεδιασμό και στην αντίληψη της 
διοίκησης της εταιρείας μας σχετικά, μεταξύ άλλων, με τα μελλοντικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της 
Cenergy Holdings, την οικονομική θέση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τη 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.  
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Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην γαλλική και την ελληνική 
γλώσσα.  Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των εκδόσεων, επικρατούσα θεωρείται η αγγλική έκδοση. 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings 

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο 
Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση 
μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.  Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται 
από την Hellenic Cables και την Σωληνουργεία Κορίνθου, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων 
ανάπτυξης.  Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος 
και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος 
ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων 
χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com. 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Σοφία Ζαΐρη 

Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων 

Τηλ: +30 210 6787111, +30 210 6787773 

Email: ir@cenergyholdings.com 

  

http://www.cenergyholdings.com/
mailto:ir@cenergyholdings.com
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Όλα τα στοιχεία και οι πίνακες που περιέχονται στα παραρτήματα έχουν εξαχθεί από τις Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση 
Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκαν για έκδοση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής PwC Bedrijfsrevisoren BV έχει επισκοπήσει αυτές τις 
Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με βάση την επισκόπηση, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε που θα τον έκανε να πιστεύει ότι οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις δεν έχουν καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για τις Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και την 
έκθεση επισκόπησης του τακτικού ορκωτού ελεγκτή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.cenergyholdings.com. 

Παράρτημα A – Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 
Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2022   2021 

Πωλήσεις 658.651   486.060 

Κόστος πωληθέντων (603.711)   (441.774) 

Μικτό κέρδος 54.940   44.287 

Λοιπά έσοδα 3.314   2.050 

Έξοδα διάθεσης (6.474)   (5.347) 

Έξοδα διοίκησης (15.547)   (13.029) 

Ζημιές απομείωσης απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων (55)   (100) 

Λοιπά έξοδα (2.839)   (1.810) 

Λειτουργικά κέρδη 33.339   26.050 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 287   167 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (14.716)   (14.203) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (14.429)   (14.036) 

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις, καθαρά από φόρους 2.271   146 

Κέρδη προ φόρων 21.181   12.161 

Φόρος εισοδήματος  (2.723)   (582) 

Κέρδη περιόδου 18.458   11.579 

Κέρδη/Ζημιές αποδιδόμενα σε:       

Μετόχους της Εταιρείας 18.456   11.557 

Δικαιώματα μειοψηφίας 2   21 

 18.458   11.579 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ανά κλάδο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Καλώδια Σωλήνες Χάλυβα 

Λοιπές 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

  
1ο εξ. 
2022 

1ο εξ. 
2021 

1ο εξ. 
2022 

1ο εξ. 
2021 

1ο εξ. 
2022 

1ο εξ. 
2021 

1ο εξ. 
2022 

1ο εξ. 
2021 

Πωλήσεις 466.572 378.596 192.079 107.464 -  -  658.651 486.060 

Μικτό κέρδος 50.506 37.996 4.434 6.291 -  -  54.940 44.287 

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) 36.046 25.941 (1.703) 1.013 (1.004) (903) 33.339 26.050 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 232 159 8 8 47   287 167 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.004) (10.079) (3.710) (4.121) (2) (2) (14.716) (14.203) 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις, καθαρά από φόρους 

-  -  1.206 (515) 1.065 662 2.271 146 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 25.274 16.020 (4.198) (3.616) 106 (244) 21.181 12.161 

Φόρος εισοδήματος (5.476) (1.659) 2.753 1.077 -  -  (2.723) (582) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων 19.797 14.362 (1.445) (2.539) 106 (244) 18.458 11.579 

http://www.cenergyholdings.com/
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Παράρτημα B – Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  30 Ιουνίου 2022  31 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 489.951   476.458 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 3.476   3.469 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  29.897   31.254 

Επενδύσεις σε ακίνητα 155   764 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 45.462   36.431 

Λοιπές επενδύσεις 6.115   5.812 

Παράγωγα 1.509   944 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.205   1.177 

Κόστος συμβάσεων 222   222 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.104   3.233 

 581.096   559.765 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέματα 383.527   284.025 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 187.589   132.040 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 209.968   98.217 

Κόστος συμβάσεων 144   167 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 1.813   1.594 

Παράγωγα 12.813   536 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.719   129.606 

 837.574   646.185 

Σύνολο ενεργητικού 1.418.670   1.205.950 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 117.892   117.892 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 58.600   58.600 

Αποθεματικά 49.884   33.059 

Κέρδη εις νέο 84.393   67.956 

Ίδια κεφάλαια μετόχων της Εταιρείας 310.769   277.506 

Δικαιώματα μειοψηφίας 37   35 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 310.806   277.541 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δανεισμός 169.970   174.941 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.979   2.080 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 3.096   2.922 

Επιχορηγήσεις 15.461   15.804 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 38.851   38.382 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.889   9.889 

 239.247   244.017 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δανεισμός 317.230   215.699 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.182   1.216 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 483.509   422.622 

Προβλέψεις 15.122   13.410 

Συμβατικές υποχρεώσεις  45.849   26.009 

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 2.281   2.840 

Παράγωγα 3.444   2.596 

 868.617   684.392 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.107.864   928.409 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.418.670   1.205.950 
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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 (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 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 παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με αυτούς που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 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 

• αποσβέσεις 

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

• αποτέλεσμα μετάλλου, 

• 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 έσοδα / έξοδα. 

Ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο από: 

• Μακροπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις 

• Βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Μείον: 
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• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Πίνακες συμφωνίας: 

EBIT and EBITDA: 

 Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (όπως 
δημοσιεύονται στην Ενοποιημένη 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων) 

25.274 16.020 (4.198) (3.616) 106 (244) 21.181 12.161 

Προσαρμογές για:         

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 10.773 9.920 3.701 4.113 (45) 2 14.429 14.036 

EBIT 36.046 25.941 (497) 498 61 (242) 35.611 26.196 

Επανενσωμάτωση:         

Αποσβέσεις 9.004 8.163 4.446 4.438 6 3 13.457 12.605 

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

45.051 34.104 3.949 4.936 67 (238) 49.067 38.801 

a-EBIT and a-EBITDA: 

 Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

1ο εξ.  
2022 

1ο εξ.  
2021 

EBIT 36.046 25.941 (497) 498 61 (242) 35.611 26.196 

Προσαρμογές για:                 

Αποτέλεσμα μετάλλου (1) 2.399 7.587 -  -  -  -  2.399 7.587 

Έξοδα αναδιοργάνωσης -  -  -  816 -  -  -  816 
Κέρδη από πώληση επενδυτικών 
ακινήτων 

(340) -  -  -  -  -  (340) -  

Πρόβλεψη για αποζημίωση πελάτη (2) -  -  500 -  -  -  500 -  

Πρόσθετα κόστη λόγω κορονοϊού (3) - 297 - 139 -  -  - 436 

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

38.105 33.825 3 1.453 61 (242) 38.169 35.036 

Επανενσωμάτωση:         

Συνολικές αποσβέσεις 9.004 8.163 4.446 4.438 6 3 13.457 12.605 

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

47.109 41.989 4.449 5.891 67 (238) 51.626 47.641 

(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, 
(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 σωλήνων χάλυβα δεν είναι δυνατή η αντιστάθμιση εμπορευμάτων. 

(2) Το 2013, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατασκεύασε και προμήθευσε σωλήνες για έναν αγωγό στη Γαλλία.  Κατά τη διάρκεια του 2015, ο Γάλλος πελάτης 
υπέβαλε αίτημα για αποζημίωση κατά της Σωληνουργεία Κορίνθου, των ασφαλιστών της και των υπεργολάβων που ήταν υπεύθυνοι για τη 
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συγκόλληση του αγωγού λόγω της ποιότητας των σωλήνων που παραδόθηκαν. Το εμπορικό δικαστήριο του Παρισιού εξέδωσε την απόφασή του στις 
7 Ιουλίου 2022 και έκρινε ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για ελαττώματα στους σωλήνες, ωστόσο παράλληλα υπέδειξε 
και υπαιτιότητα στον Γάλλο πελάτη για τη ζημία που ο ίδιος υπέστη.  Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι οι πωλήσεις του 2013 ήταν πλήρως ασφαλισμένες, 
η Σωληνουργεία Κορίνθου κατέγραψε πρόβλεψη ύψους 500 χιλ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, που αντιστοιχεί στη μέγιστη 
έκθεσή για τη συγκεκριμένη απαίτηση, με βάση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει στη διάθεσή της. 

(3) Τα «Πρόσθετα κόστη λόγω κορονοϊού» αφορούν όλα τα επιπρόσθετα κόστη που πραγματοποιήθηκαν λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Αυτά τα 
κόστη αποδίδονται άμεσα στην έξαρση του κορονοϊού και προστίθενται στα λειτουργικά κόστη πριν από την εμφάνιση της πανδημίας και δεν 
αναμένεται να συμβούν ξανά αφού υποχωρήσει η κρίση και οι λειτουργίες επανέλθουν σε κανονικό ρυθμό, ενώ μπορούν σαφέστατα να 
διαχωριστούν από τις συνήθεις λειτουργίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, τα κόστη αυτά θεωρούνται πλέον μέρος των λειτουργικών 
δαπανών κάθε θυγατρικής.  

 

Καθαρός δανεισμός: 

  Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
30 Ιουν 

2022 
31 Δεκ 
2021 

30 Ιουν 
2022 

31 Δεκ 
2021 

30 Ιουν 
2022 

31 Δεκ 
2021 

30 Ιουν 
2022 

31 Δεκ 
2021 

Δάνεια (περιλ. υποχρεώσεις από 
μισθώσεις) - μακροπρόθεσμα 

125.355 134.026 46.558 42.979 36 16 171.949 177.020 

Δάνεια (περιλ. υποχρεώσεις από 
μισθώσεις) - βραχυπρόθεσμα 

247.149 150.718 71.250 66.192 12 6 318.412 216.915 

Διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα 

(18.896) (87.342) (22.599) (41.005) (224) (1.259) (41.719) (129.606) 

Καθαρός δανεισμός 353.608 197.401 95.210 68.166 (176) (1.238) 448.642 264.329 

 


