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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2022 

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 τη χρήση που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές με ρεκόρ ανεκτέλεστων 
παραγγελιών 

Συνοπτικά 

▪ Τα έσοδα ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου (16% αύξηση σε ετήσια 
βάση). 

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε επίσης το φράγμα του 1 δισ. ευρώ στις 31 
Δεκεμβρίου 2021, αφού το τελευταίο τρίμηνο του έτους εξασφαλίστηκαν σημαντικές παραγγελίες και 
στους δύο κλάδους. 

▪ Η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σταθερή με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA1
  να ανέρχεται στα 104 

εκατ. ευρώ (2% αύξηση σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εκτέλεσης ενεργειακών έργων και 
των λύσεων προστιθέμενης αξίας.  

▪ Ο καθαρός δανεισμός1
 μειώθηκε κατά 66 εκατ. ευρώ φτάνοντας σε νέα χαμηλά επίπεδα (264 εκατ. 

ευρώ) 
▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν από την εφάπαξ πρόβλεψη ύψους 12.8 εκατ. ευρώ 

(14 εκατ. δολάρια ΗΠΑ πλέον τόκων) για την αναδρομική χρέωση δασμών αντιντάμπινγκ επί των 
εξαγωγών στις ΗΠΑ σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και έφτασαν τα 30.5 εκατ. ευρώ το 2021 (έναντι 35.6 
εκατ. το 2020). 

▪ Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. το 2020. 
▪ Οι ελεύθερες ταμειακές ροές2 για το 2021 ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την 

αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου κίνησης αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας ταμιακών εισροών. 
▪ Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 44.5 εκατ. ευρώ για τη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης. 
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Πωλήσεις (σε εκατ. ευρώ) Ανά Κλάδο: 

  
 
a-EBITDA (σε εκατ. ευρώ) 

 
Ανά κλάδο: 

 
 

1 Για τους ορισμούς των χρησιμοποιούμενων Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης (ΕΜΑ), ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ. 
2 Ως ελεύθερες ταμειακές ροές νοούνται οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις ταμειακές εκροές για 
αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.. 

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

«Οι ισχυρές πωλήσεις και η λειτουργική επίδοση του 2021 επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να συνεχίσουμε 
να προχωράμε μπροστά και να προωθούμε περαιτέρω το σενάριο της ενεργειακής μετάβασης, προσφέροντας 
ποιοτικά προϊόντα στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο.  Ο κλάδος των καλωδίων οδήγησε την κερδοφορία 
του Ομίλου, ενώ η Σωληνουργεία Κορίνθου κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές παραγγελίες κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους.  Η υψηλή προστιθέμενη αξία στις λύσεις που προτείνουμε και η βελτιωμένη 
αποδοτικότητα της παραγωγής μας, βοήθησαν ώστε να απορροφήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της 
πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ για δασμούς στους σωλήνες χάλυβα.  Οι εταιρείες 
μας συνεχίζουν να επεκτείνουν την εμπορική τους παρουσία, όπως αποτυπώνεται και από τα ιστορικά υψηλά 
επίπεδα των ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του 2021. Παράλληλα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους 
διερευνούν πιθανές συνεργασίες, ιδίως στην αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που παρουσιάζει πολύ 
μεγάλες δυνατότητες.  Αντιμετωπίζουμε με μέτρο και σύνεση την θετική αυτή ατμόσφαιρα των αγορών και είμαι 
σίγουρος ότι θα επιτύχουμε σταθερή ανάπτυξη και ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους και το 2022.» 
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Επισκόπηση 

Το 2021, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η 
Cenergy Holdings πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.  Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος πέτυχε να 
διατηρήσει αδιάκοπη την παραγωγή του, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων του μέσω μέτρων και πολιτικών προστασίας και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό 
χαρτοφυλάκιο παραγγελιών. Ως αποτέλεσμα, η Cenergy Holdings κατάφερε να επιτύχει υψηλότερη λειτουργική 
κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, απορροφώντας κάθε αρνητική επίπτωση από εξωτερικά, 
απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σε ιστορικά χαμηλά τον καθαρό της δανεισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ξεπέρασε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το όριο των 100 εκατ. ευρώ με μικρή αύξηση 2% έναντι του 2020.  Παράλληλα, το συνολικό ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις 31  Δεκεμβρίου 2021, αφού νέα έργα 
κατακυρώθηκαν και στους δύο κλάδους. 

Ο κλάδος καλωδίων διατήρησε τη δυναμική του το 2021 και οι εταιρείες απέδωσαν θετικά αποτελέσματα, με 
σταθερή αύξηση τόσο στον τομέα των καλωδιακών έργων όσο και στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων.  Όλα 
τα εργοστάσια είχαν πλήρες πρόγραμμα παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διευκολύνοντας την ομαλή 
εκτέλεση σημαντικών έργων και βελτιώνοντας το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 9%.  Οι πωλήσεις του τομέα 
προϊόντων αυξήθηκε λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης αλλά και μιας επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής, 
που εκφράστηκε με την είσοδο σε νέες αγορές και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες. 
Τέλος, συνεχίστηκε, και έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί, το επενδυτικό πρόγραμμα στο εργοστάσιο της 
Κορίνθου για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων. 

Από την άλλη, το 2021 ήταν και πάλι μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα.  Μετά από μια άνευ 
προηγουμένου μείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η 
αγορά ανέκαμψε έντονα και, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες αναβολές ή και ακυρώσεις έργων μεταφοράς 
κι εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, οδήγησε τις τιμές ενέργειας σε πολύ υψηλά επίπεδα.  Έτσι, εντός του δεύτερου 
εξάμηνου του 2021 ορισμένα έργα δικτύων αγωγών επανεκκίνησαν, αφού το φυσικό αέριο παραμένει το κύριο 
καύσιμο μετάβασης στη νέα παγκόσμια ενεργειακή εποχή.  Το έτος, ωστόσο, έκλεισε με μια αρνητική έκπληξη, 
λόγω της απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (DoC) να επιβάλει υψηλούς δασμούς αντιντάμπινγκ 
επί των εισαγωγών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα, γεγονός που επηρέασε δυσμενώς τα 
αποτελέσματα του τρέχοντος έτους κατά περίπου 12,8 εκατ. ευρώ (14 εκατ. δολάρια ΗΠΑ πλέον τόκων). 
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Οικονομική Επισκόπηση Ομίλου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2021 2020* 
Μεταβολή 

(%) 
4ο Τρίμηνο 

2021 
3ο Τρίμηνο 

2021 
Μεταβολή 

(%) 

Πωλήσεις 1.054.203 908.417 16% 287.894 280.249 3% 

Μικτό κέρδος 108.673 103.513 5% 26.000 38.386 -32% 

Περιθώριο μικτού κέρδους (%) 10,3% 11,4% -109 bps 9,0% 13,7% -467 bps 

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

104.140 101.995 2% 22.079 34.420 -36% 

Περιθώριο α-EBITDA (%) 9,9% 11,2% -135 bps 7,7% 12,3% -461 bps 

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

85.203 91.315 -7% 9.329 37.073 -75% 

Περιθώριο EBITDA (%) 8,1% 10,1% -197 bps 3,2% 13,2% -999 bps 

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

78.435 77.923 1% 15.420 27.979 -45% 

Περιθώριο a-EBIT (%) 7,4% 8,6% -114 bps 5,4% 10,0% -463 bps 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBIT) 

59.498 67.244 -12% 2.670 30.631 -91% 

Περιθώριο EBIT (%) 5,6% 7,4% -176 bps 0,9% 10,9% -1000 bps 

Καθαρά χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

(28.985) (31.640) -8% (7.312) (7.638) -4% 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 30.513 35.604 -14,3% (4.641) 22.993 -120,2% 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 22.079 24.922 -11% (8.480) 18.980 -145% 

Καθαρό περιθώριο κέρδους (%) 2,1% 2,7% -65 bps -2,9% 6,8% -972 bps 

Κέρδη μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας 

22.077 24.923 -11% (8.449) 18.969 -145% 

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

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
2021 2020* 

Μεταβολή 
(%) 

4ο Τρίμηνο 
2021 

3ο Τρίμηνο 
2021 

Μεταβολή 
(%) 

Κέρδη ανά μετοχή 0,11610 0,13106 -11% -0,04443 0,09975 -145% 

* Οι συγκριτικές πληροφορίες αναπροσαρμόστηκαν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ "Καταλογισμός των παροχών στα έτη 
υπηρεσίας των εργαζομένων". 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 1.054 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω τόσο της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον τομέα των καλωδίων όσο 
και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων.  Αντιθέτως, οι εξελίξεις στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα περιόρισαν 
σε ένα βαθμό τα έσοδα του Ομίλου. 
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Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 104 εκατ. ευρώ.  Ο κλάδος  
καλωδίων κατέγραψε αισθητή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για τρίτο συνεχόμενο έτος: από 65 εκατ. 
ευρώ το 2019 σε 81 εκατ. το 2020 και στα 89 εκατ. το 2021 (αθροιστικός ετήσιος ρυθμός αύξησης 17%), μια 
επίδοση που υπερκάλυψε την πτώση του κλάδου σωλήνων (από 22 εκατ. ευρώ το 2020 σε 16 εκατ. το 2021). 
Συνολικά, το περιθώριο του αναπροσαρμοσμένου EBITDA παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα φθάνοντας περίπου το 
10%, παρά τον αυξημένο κύκλο εργασιών που ήρθε εν μέρει ως αποτέλεσμα των πληθωρισμένων τιμών πρώτων 
υλών. 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 2,7 εκατ. ευρώ (9% μείωση), φτάνοντας τα 29 εκατ., 
καθώς οι καθαροί τόκοι και τα συναφή έξοδα διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα λόγω των χαμηλότερων 
επιτοκίων και της αυστηρότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και στους δύο κλάδους. 

Η ισχυρή κερδοφορία επηρεάστηκε σαφώς από την έκτακτη πρόβλεψη ύψους 12,8 εκατ. ευρώ λόγω της 
απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (DoC) να επιβάλει δασμούς αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών 
σωλήνων χάλυβα μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα.  Κατά συνέπεια, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 
30,5 εκατ. ευρώ, (14% χαμηλότερα σε σχέση με το 2020), παρασύροντας επίσης τα κέρδη μετά από φόρους της 
περιόδου, που διαμορφώθηκαν σε 22,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. το 2020 (2,1% των εσόδων το 2021 έναντι 
2,7 % το 2020). 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ   
31 Δεκεμβρίου 

2021  

31 Δεκεμβρίου 
2020* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Ενσώματα πάγια  476.458  457.937 

Άυλα πάγια  31.254  29.323 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  36.431  34.539 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  15.622  17.089 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  559.765  538.889 

Αποθέματα  284.025  213.192 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  132.040  112.872 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  98.217  64.875 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  129.606  81.035 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  2.298  1.129 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  646.185  473.103 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.205.950  1.011.992 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  277.541  254.887 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Δάνεια  174.941  174.625 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  2.080  3.681 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  38.382  32.359 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  28.615  29.151 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  244.017  239.816 

Δάνεια  215.699  231.592 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  1.216  1.752 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  422.622  249.092 

Συμβατικές υποχρεώσεις  26.009  30.196 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  18.846  4.657 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  684.392  517.289 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  928.409  757.105 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.205.950  1.011.992 
- Πηγή: Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Παράρτημα Β) 
* Οι συγκριτικές πληροφορίες αναπροσαρμόστηκαν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ «Καταλογισμός των παροχών στα έτη 
υπηρεσίας των εργαζομένων». 

Παρόλο που και οι δύο κλάδοι διαθέτουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εργοστασιακές μονάδες, ο Όμιλος 
συνέχισε τις επενδύσεις του στις θυγατρικές ώστε να συνεχίσεις την έγκαιρη εξυπηρέτηση των παραγγελιών 
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και να διασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη.  Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2021 ανήλθαν σε 
44,5 εκατ. ευρώ, κατανεμημένες σε 35 εκατ. για τον κλάδο καλωδίων και 9,5 εκατ. για τον κλάδο σωλήνων 
χάλυβα.  Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών επελέγησαν ήδη για ένταξη σε 
κυβερνητικά προγράμματα κινήτρων, όπως προβλέπεται στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες. 

Το κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων) μειώθηκε 
σημαντικά σε 41 εκατ. ευρώ στις 31  Δεκεμβρίου 2021, μειωμένο κατά 59% σε ετήσια βάση (100 εκατ. στις 
31.12.2020).  Αυτή η σημαντική μείωση ήταν αποτέλεσμα μιας πιο αυστηρής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης 
και στους δύο κλάδους, μέσω καλύτερων όρων πληρωμής με προμηθευτές, καθώς και της στενότερης 
παρακολούθησης των αγορών πρώτων υλών και της έγκαιρης ολοκλήρωσης συγκεκριμένων φάσεων σε 
μεγάλες παραγγελίες που υπαγορεύουν χρηματικές καταβολές (“payment milestones”).  Ωστόσο, η μελλοντική 
εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης θα εξαρτηθεί από το χρονισμό τόσο της λήψης προκαταβολών από πελάτες όσο 
και από την εκπλήρωση αυτών των ορόσημων πληρωμών για τα έργα που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές, καθώς 
και από την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών. 

Κατά συνέπεια, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα (264 εκατ. ευρώ στις 31 

Δεκεμβρίου 2021), καταγράφοντας πτώση 66 εκατ. από τις 31.12.2020 (331 εκατ. ευρώ), αποδεικνύοντας 
περαιτέρω τις προσπάθειες και τη δέσμευση του Ομίλου για αποκλιμάκωση του δανεισμού. 

Οικονομικές Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο 

 

Ποσά σε 
χιλιάδες ευρώ 

Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT Κέρδη προ φόρων 

Κλάδος 2021 2020 2021 2020* 2021 2020* 2021 2020* 2021 2020* 

Καλώδια  824.291 599.858 83.273 71.506 88.625 80.956 66.425 56.281 44.886 35.247 

Σωλήνες 
Χάλυβα 

229.913 308.559 2.388 20.788 15.974 21.702 (6.462) 11.944 (13.940) 1.341 

Λοιπές 
δραστηριότητες 

- - (459) (978) (459) (663) (465) (981) (433) (983) 

Σύνολο 1.054.203 908.417 85.203 91.315 104.140 101.995 59.498 67.244 30.513 35.604 

- Πηγή: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Παράρτημα Α) και ΕΜΑ (Παράρτημα Γ) 
* Οι συγκριτικές πληροφορίες αναπροσαρμόστηκαν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ "Καταλογισμός των παροχών στα έτη  
υπηρεσίας των εργαζομένων". 

 

Καλώδια 

Το 2021 ο τομέας των καλωδιακών έργων εκτέλεσε αποτελεσματικά τις παραγγελίες του και αύξησε περαιτέρω 
το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιό του αναλαμβάνοντας νέα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.  Παρομοίως κινήθηκε 
και ο κλάδος προϊόντων που παρουσίασε σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το 2020.  Όλα 
τα εργοστάσια διατήρησαν ένα πλήρες πρόγραμμα παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υποστηρίζοντας 
τις εν λόγω εμπορικές προσπάθειες. 

Η Hellenic Cables συμμετείχε ενεργά σε διαγωνισμούς και ανέλαβε αρκετά νέα έργα τόσο σε υπεράκτια αιολικά 
πάρκα, όσο και στην αγορά των διασυνδέσεων, ενώ υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσιο με σημαντικές εταιρείες 
διαχείρισης δικτύων ενέργειας.  Πιο συγκεκριμένα: 

▪ Στον τομέα των υπεράκτιων έργων, η Hellenic Cables ανέλαβε το υποβρύχιο τμήμα της διασύνδεσης 
Σαντορίνης-Νάξου (συνολικό μήκος καλωδίου: 82,5 χλμ., μέγιστο βάθος: 400 μέτρα), ενώ η ανάθεση 
της σύμβασης για τα καλώδια διασύνδεσης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Dogger Bank, φάση C, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ανέδειξε την Ελληνικά Καλώδια ως τον αποκλειστικό προμηθευτή inter-array 
καλωδίων για το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο.  Άλλο σημαντικό έργο που 
ανατέθηκε είναι την πρώτη μεγάλη σύμβαση υποβρύχιων καλωδίων με τη Vattenfall για το σχεδιασμό, 
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την κατασκευή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χλμ. inter-array καλωδίων και συναφών 
εξαρτημάτων για το έργο του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Vesterhav Nord / Syd.  

▪ Στον τομέα των χερσαίων καλωδίων, η Hellenic Cables υπέγραψε σημαντικά συμβόλαια «με το κλειδί 
στο χέρι» σε όλη την Ευρώπη, και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Επιπρόσθετα, υπέγραψε συμφωνίες-
πλαίσιο με σημαντικές εταιρείες διαχείρισης μεταφοράς ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 
σημαντικότερη τη σύμβαση-πλαίσιο με τον RTE, την εταιρεία διαχείρισης μεταφοράς ενέργειας της 
Γαλλίας, αναφορικά με την προμήθεια υπόγειων καλωδίων 90 kV και 225 kV, εξαρτημάτων και 
υπηρεσιών εγκατάστασης. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του κλάδου καλωδίων στο τέλος του 
έτους υπερέβη τα 650 εκατ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του έτους, παραδόθηκαν με επιτυχία, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, έργα που είχαν 
ανατεθεί παλαιότερα.  Πιο συγκεκριμένα: 

▪ Η υποβρύχια και υπόγεια ηλεκτρική διασύνδεση μήκους 178 χλμ. μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, ένα 
από τα πιο απαιτητικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί ποτέ παγκοσμίως (η μακρύτερη και βαθύτερη – 
1000μ. – HVAC διασύνδεση), εγκαταστάθηκε και ηλεκτροδοτήθηκε με επιτυχία τον Μάιο. 

▪ Οι ηλεκτρικές δοκιμές του υποβρύχιου καλωδίου υψηλής τάσης 150 kV που συνδέει τη Σκιάθο με το 
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις αρχές του έτους. 

▪ Ολοκληρώθηκε η παραγωγή του συνόλου inter-array καλωδίων 66 kV για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο 
Seagreen στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022. 

▪ Το 2ο τρίμηνο ολοκληρώθηκε επίσης η παραγωγή για τη δεύτερη φάση του έργου Hollandse Kust Zuid 
στην Ολλανδία με την παράδοση των δύο υποβρυχίων καλωδίων 220kV. 

▪ Η παραγωγή των υποβρυχίων καλωδίων για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου Καφηρέας ΙΙ 
ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021. 

Στον τομέα των προϊόντων, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% το 2021, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης στη 
ζήτηση.  Αυτό σε συνδυασμό με το θετικό μείγμα προϊόντων ευνόησε περαιτέρω την κερδοφορία ολόκληρου 
του κλάδου. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, ο τομέας καλωδίων παρουσίασε αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 7,7 
εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 88,6 εκατ. το 2021, έναντι 80,9 εκατ. το 2020.  Τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, έναντι 35,2 εκατ. το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν 
την ίδια τάση και ανήλθαν σε 37,2 εκατ. ευρώ (26,4 εκατ. το 2020). 

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου μειώθηκε πάνω από 18% σε ετήσια βάση και πλέον ανέρχεται σε λιγότερο 
από 200 εκατ. ευρώ (από 242 εκατ. στις 31.12.2020).  Οι προσπάθειες για αναχρηματοδότηση του χρέους με 
ευνοϊκότερους όρους, την εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης και την επίτευξη 
αποτελεσματικής κεφαλαιακής διάρθρωσης συνεχίστηκε με ενέργειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
έκδοση δύο ‘πράσινων’ ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους ευρώ 40 εκατ. Τα εν λόγω δάνεια δόθηκαν 
σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές αρχές ESG και θα στηρίξουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για το 
σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών 
συστημάτων σε έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ηλεκτρική διασύνδεση νησιών. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η επένδυση στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου για την 

επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες του κλάδου ανήλθαν σε ευρώ 35 εκατ. , εκ των οποίων τα ευρώ 26 εκατ. αφορούσαν 

επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στo εργοστάσιο της Κορίνθου. 
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Σωλήνες Χάλυβα 

Το 2021 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο έτος για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Μετά την άνευ 
προηγουμένου μείωση της κατανάλωσης και των τιμών ενέργειας λόγω της έξαρσης της πανδημίας στις αρχές 
του 2020, η οποία οδήγησε στην αναβολή ή την ακύρωση αρκετών έργων διανομής ορυκτών καυσίμων, η αγορά 
ενέργειας ανέκαμψε αργά αλλά σταθερά εντός του 2021 και οι τιμές σκαρφάλωσαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων και της εσπευσμένης ανάκαμψης της παγκόσμιας ζήτησης. Κάποια από 
τα έργα αγωγών που είχαν ‘παγώσει’ το προηγούμενο έτος, ξεκίνησαν εκ νέου το δεύτερο εξάμηνο του 2021, 
καθώς είναι εμφανές ότι το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να αποτελεί το κύριο καύσιμο ‘γέφυρα’ προς την 
περίοδο ενεργειακής μετάβασης που θα λάβει χώρα τις επόμενες δεκαετίες. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους η Σωληνουργεία Κορίνθου παρέμεινε επικεντρωμένη σε 
πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. μεταφορά υδρογόνου, τεχνολογίες CCS, πιθανές ευκαιρίες στον 
υπεράκτιο αιολικό τομέα), προσπάθησε με επιτυχία να εισέλθει σε νέες γεωγραφικές αγορές και συνέχισε το 
πρόγραμμα πιστοποιήσεων από σημαντικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα καινοτόμα 
προγράμματα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της και την έναρξη της ψηφιοποίησης των διαδικασιών 
της. Εν ολίγοις, επέδειξε σημαντική αντοχή κατά την διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών, ενισχύοντας την 
παρουσία της σε υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές, κερδίζοντας σημαντικά νέα χερσαία και υπεράκτια 
έργα και εξασφαλίζοντας μια αδιάλειπτη παραγωγική διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 25% σε σχέση με το 2020 (ευρώ 230 εκατ. το 2021), κυρίως λόγω των 
αναβληθέντων ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο, η Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω των ακόλουθων 
δράσεων επέδειξε την ανθεκτικότητά της: 

▪ Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες αγορές στην Ευρώπη, την Αμερική, τη Βόρεια 
Αφρική και την Ασία, αναλαμβάνοντας παράλληλα νέα έργα (π.χ. υπεράκτιο έργο INGL στο Ισραήλ, Gaz 
System στην Πολωνία, πιστοποιημένοι αγωγοί μεταφοράς υδρογόνου για τη Snam στην Ιταλία, 
υπεράκτια έργα στη Βόρεια και τη Νορβηγική Θάλασσα κ.ά.). 

▪ Το αυξημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που έφτασε τα ευρώ 350 εκατ. στο τέλος του έτους, 
ως αποτέλεσμα της ανάθεσης σημαντικών έργων κατά τους τελευταίους μήνες του 2021.  

▪ Η αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η οποία εξασφάλισε την απαραίτητη ρευστότητα και 
επέτρεψε τη χρηματοδότηση από τις λειτουργικές της δραστηριότητες επενδύσεων που έλαβαν χώρα 
μέσα στο 2021. 

▪ Η συνέχιση της στρατηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) καθώς και της στρατηγικής καινοτομιών που 
έχει θέσει την θυγατρική στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης και των λύσεων για τη 
μεταφορά υδρογόνου. 

▪ Το αυστηρό πρόγραμμα πιστοποιήσεων από σημαντικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς 
και καινοτόμα προγράμματα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την έναρξη της ψηφιοποίησης 
των διαδικασιών. 

▪ Η ολοκλήρωση του προγράμματος βελτιστοποίησης του κόστους που ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο του 
2020.  

Η μείωση των εσόδων οδήγησε σε μείωση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 26%, με το μικτό κέρδος να 
μειώνεται σε ευρώ 16,2 εκατ. το 2021 (από ευρώ 23.9 το 2020) και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να μειώνεται 
ακολούθως σε ευρώ 16 εκατ. (από ευρώ 21,7 εκατ. το 2020).  Το θετικό είναι ότι ο κλάδος κατάφερε να παράγει 
σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές το 2021.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του καθαρού 
δανεισμού από ευρώ 89 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε ευρώ 68 εκατ.  Επίσης, το μακροπρόθεσμο χρέος 
αναχρηματοδοτήθηκε εν μέρει με ευνοϊκότερους όρους, μέσω της έκδοσης τριών ομολογιακών δανείων 
συνολικού ύψους ευρώ 22 εκατ. 

Τέλος, ως αποτέλεσμα της αναδρομικής εφαρμογής του δασμολογικού συντελεστή αντιντάμπινγκ που 
επιβλήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (βλ. παρακάτω), ο κλάδος κατέγραψε ζημίες προ φόρων 
ύψους ευρώ 13,9 εκατ. για το 2021, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 1,3 εκατ. ευρώ το 2020. 
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Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Το Υπουργείο Εμπορίου (DoC) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της 
διοικητικής διαδικασίας επανελέγχου που διεξήγαγε το DoC για την περίοδο αναφοράς από τις 19 Απριλίου 
2019 έως τις 30 Απριλίου 2020 ("POR") σε σχέση με μια διαταγή για επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις 
εισαγωγές από την Ελλάδα σωλήνων μεγάλης διαμέτρου. Ως αποτέλεσμα, το DoC καθόρισε για την περίοδο 
αναφοράς ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ ύψους 41,04% με βάση το σύνολο των διαθέσιμων δυσμενών 
πραγματικών περιστατικών (AFA) για την υποχρεωτικά συμμετέχουσα εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., τον 
κλάδο σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings. 

Παρά τη μακρά διοικητική διαδικασία επανελέγχου, η οποία περιλάμβανε την παροχή εξαιρετικά λεπτομερών 
συνόλων δεδομένων σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. για την υπό εξέταση 
περίοδο αναφοράς, καθώς και όλες τις εύλογες εκτιμήσεις που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 σχετικά 
με το ύψος, εάν υπάρχει, ενός πιθανού ποσοστού δασμού αντιντάμπινγκ, το DoC καθόρισε ένα τέτοιο υψηλό 
ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ.   

Η Σωληνουργεία Κορίνθου προτίθεται να ασκήσει έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ 
κατά της απόφασης του DoC, ενώ παράλληλα συνεχίζει να συνεργάζεται ενεργά με το DoC προκειμένου να 
ανατρέψει το προσδιορισθέν τελικό περιθώριο δασμού.  

Η Cenergy Holdings θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ουσιώδης αντίκτυπος στη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου 
Α.Ε., καθώς η τελευταία ακολουθεί σταθερά μια γεωγραφικά διαφοροποιημένη εμπορική πολιτική και η αγορά 
των ΗΠΑ δεν αποτελεί επί του παρόντος τη βασικότερη της αγορά.  Η πρόσθετη επιβάρυνση στα ετήσια 
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Cenergy Holdings από την αναδρομική εφαρμογή του ποσοστού 
δασμού αντιντάμπινγκ ευλόγως αναμένεται στο ποσό των Ευρώ 12,8 εκατ. (14 εκατ. δολάρια ΗΠΑ πλέον τόκων), 
ποσό το οποίο θεωρείται ως εφάπαξ έκτακτο-μη λειτουργικό. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες 
που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου. 

Προοπτικές 

Σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων που καταγράφηκαν το 2021 και με βάση το τρέχον μακροοικονομικό 
περιβάλλον, ο κλάδος καλωδίων αναμένεται να συνεχίσει να ωφελείται από το σημαντικό χαρτοφυλάκιο των 
ήδη εξασφαλισμένων έργων, ενώ έχει ήδη αναλάβει σημαντικές νέες παραγγελίες (π.χ. το έργο Sofia Offshore 
Wind Farm (OWF) στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έργο Vesterhav OWF στη Δανία κ.λπ.). Η καλή δυναμική της αγοράς 
που υποδηλώνει τις ισχυρές προοπτικές του τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, και η αποδεδειγμένη 
ικανότητα των εταιρειών του κλάδου να επεκτείνονται σε νέες αγορές, προοιωνίζουν την εύρωστη ανάπτυξη 
στο προσεχές μέλλον.  Το ενδεχόμενο συνεργασίας που ανακοινώθηκε με την Ørsted, παγκόσμιο ηγέτη στον 
τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, για τη δημιουργία εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων διασύνδεσης 
ανεμογεννητριών («inter-array») στην Πολιτεία Maryland των ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα των ευκαιριών που 
δημιουργεί η θετική δυναμική της εν λόγω αγοράς.  Ο τομέας υποβρυχίων καλωδίων αναμένεται να διατηρήσει 
την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής του δυνατότητας του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, δίνοντας ώθηση 
στην κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου.  Όσον αφορά τον τομέα χερσαίων έργων, οι αρκετές αναθέσεις έργων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο συνηγορούν τη συνεχή παρουσία και επένδυση της Ελληνικά Καλώδια σε αυτή την 
αγορά, ενώ η ισχυρή τοποθέτηση σε άλλες αγορές, όπως η Ανατολική Μεσόγειος και η Κεντρική Ευρώπη, 
σηματοδοτεί μια ισχυρή ανάπτυξη και σε αυτόν τον τομέα. 

Στον τομέα καλωδιακών προϊόντων, η ενίσχυση της ζήτησης στις κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής και των Βαλκανίων αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η ζήτηση από τον κατασκευαστικό και τον 
βιομηχανικό τομέα ισχυροποιείται. Επιπλέον, οι πρόσφατα υπογεγραμμένες συμβάσεις-πλαίσιο εξασφαλίζουν 
αυξημένα επίπεδα χρήσης της παραγωγικής δυναμικότητας για τα επόμενα χρόνια, ενώ συνεχίζονται οι 
πρωτοβουλίες για περαιτέρω γεωγραφική διαφοροποίηση με σκοπό την εξάπλωση και την ενίσχυση των πηγών 
εσόδου. 
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Ο βασικός επιχειρησιακός στόχος για τον κλάδο των καλωδίων παραμένει η επιτυχής εκτέλεση των 
υφιστάμενων έργων και η ανάθεση νέων, ενώ στρατηγικά διερευνώνται όλες οι πιθανές συνεργασίες με στόχο 
την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και κάθε νέα πιθανή 
επιχειρηματική ευκαιρία σε όλο τον κόσμο. 

Όσον αφορά τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, αφήνει πίσω τα δύο δύσκολα τελευταία χρόνια και η Σωληνουργεία 
Κορίνθου είναι πλέον έτοιμη να επωφεληθεί από τις παραγγελίες που έλαβε τους τελευταίους μήνες του 
προηγούμενου έτους. Καθώς η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από τη δυναμικότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα θα ανακάμψει και, ως εκ τούτου, η ζήτηση για 
σωλήνες χάλυβα αναμένεται να φθάσει σε υψηλότερα επίπεδα στο προσεχές μέλλον. Η Σωληνουργεία 
Κορίνθου παραμένει επικεντρωμένη στη διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές και στην ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων προϊόντων, π.χ. υποδομές για τον υπεράκτιο αιολικό τομέα, σωλήνες για τη μεταφορά υδρογόνου, 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) κ.λπ. Οι πρωτοβουλίες αυτές σε συνδυασμό με την 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα θα βελτιώσουν τη θέση της θυγατρικής 
στην αγορά και θα οδηγήσουν στην ανάθεση νέων έργων και στην επιστροφή στην κερδοφορία. Όσον αφορά 
το μέλλον, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα τιμών λόγω της 
συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Αυτό, σε συνδυασμό με το σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
παραγγελιών που δημιουργήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, προσφέρει θετικές προοπτικές για τον 
τομέα σωλήνων χάλυβα. 

Συνολικά, η Cenergy Holdings προσβλέπει σε ένα θετικό έτος, με σταθερές πωλήσεις που θα στηρίξουν τα 
λειτουργικά της περιθώρια, ενώ η ισχυρή οργανωτική δομή και η προηγμένη τεχνολογία των εταιρειών της 
δημιουργούν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.   

Έκθεση του Ελεγκτή 

Ο νόμιμος ελεγκτής, PwC Réviseurs d’Entreprises SRL / Bedrijfsrevisoren BV, που εκπροσωπείται από τον κ. Marc 
Daelman, επιβεβαίωσε ότι από τον τακτικό έλεγχο, ο οποίος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα δεν 
προέκυψαν ουσιώδεις ανακρίβειες στα προσχέδια των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Τύπου είναι συνεπείς από κάθε ουσιώδη άποψη με 
το προσχέδιο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το οποίο προέρχονται. Οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2021 όπως περιλαμβάνονται στο 
παρόν δελτίο τύπου δεν έχουν ελεγχθεί. 
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Οικονομικό Ημερολόγιο 

Δημοσίευση / Γεγονός Ημερομηνία 

Ενημέρωση αναλυτών για Αποτελέσματα Χρήσης 2021 17 Μαρτίου 2022 

Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης 2021 8 Απριλίου 2022 

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2022 19 Μαΐου 2022 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 31 Μαΐου 2022 

Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2022 21 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Ετήσια Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας, www.cenergyholdings.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών 
Euronext www.euronext.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr. 

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, επικρατούσα θεωρείται η αγγλική έκδοση.  
 

  

http://www.cenergyholdings.com/
http://www.euronext.com/
http://www.athexgroup.gr/
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Σχετικά με τη Cenergy Holdings 
Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική 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 Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης.  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.  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.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.cenergyholdings.com. 

Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: 

Σοφία Ζαΐρη 

Διευθύντρια 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 – Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2021   2020* 

Πωλήσεις 1.054.203   908.417 

Κόστος πωληθέντων (945.530)   (804.904) 

Μικτό κέρδος 108.673   103.513 

Λοιπά έσοδα 7.141   5.088 

Έξοδα διάθεσης (14.614)   (13.719) 

Έξοδα διοίκησης (24.971)   (24.895) 

Ζημιές απομείωσης απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων (53)   55 

Λοιπά έξοδα (18.534)   (3.645) 

Λειτουργικά κέρδη 57.642   66.395 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 264   356 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (29.249)   (31.996) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (28.985)   (31.640) 

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις, καθαρά από φόρους 1.855   849 

Κέρδη προ φόρων 30.513   35.604 

Φόρος εισοδήματος  (8.434)   (10.683) 

Κέρδη περιόδου 22.079   24.922 

Κέρδη/Ζημιές αποδιδόμενα σε:       

Μετόχους της Εταιρείας 22.077   24.923 

Δικαιώματα μειοψηφίας 1   (1) 
 22.079   24.922 

 
Η επίπτωση από την αναδρομική εφαρμογή της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ "Καταλογισμός των παροχών στα έτη υπηρεσίας 
των εργαζομένων" στα ενοποιημένα μεγέθη για το 2020 είναι η εξής: 

• Κέρδη προ φόρων, EBITDA, EBIT, α-EBITDA & α-EBIT: +195 χιλιάδες ευρώ 

• Κέρδη μετά φόρων: +151 χιλιάδες ευρώ 

• Ίδια κεφάλαια: +3.125 χιλιάδες ευρώ 

• Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού: -3.848 χιλιάδες ευρώ 
 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ανά κλάδο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Καλώδια Σωλήνες Χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

  2021 2020* 2021 2020* 2021 2020 2021 2020* 

Πωλήσεις 824.291 599.858 229.913 308.559 -  -  1.054.203 908.417 

Μικτό κέρδος 92.521 79.609 16.152 23.904 -  -  108.673 103.513 

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) 66.425 56.281 (6.881) 11.982 (1.901) (1.867) 57.642 66.395 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 201 206 27 150 36 -  264 356 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (21.740) (21.240) (7.505) (10.753) (4) (3) (29.249) (31.996) 

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

-  -  419 (38) 1.436 887 1.855 849 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 44.886 35.247 (13.940) 1.341 (433) (983) 30.513 35.604 

Φόρος εισοδήματος (7.670) (8.886) (764) (1.797) - -  (8.434) (10.683) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων 37.216 26.361 (14.704) (456) (433) (983) 22.079 24.922 

* Οι συγκριτικές πληροφορίες αναπροσαρμόστηκαν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ "Καταλογισμός των παροχών στα έτη 
υπηρεσίας των εργαζομένων". 
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Παράρτημα B – Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31 Δεκεμβρίου 2021  31 Δεκεμβρίου 2020* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 476.458   457.937 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 3.469   5.598 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  31.254   29.323 

Επενδύσεις σε ακίνητα 764   764 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 36.431   34.539 

Λοιπές επενδύσεις 5.812   5.657 

Παράγωγα 944   871 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.177   1.303 

Κόστος συμβάσεων 222   222 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.233   2.675 

 559.765   538.889 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέματα 284.025   213.192 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 132.040   112.872 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 98.217   64.875 

Κόστος συμβάσεων 167   491 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 1.594   54 

Παράγωγα 536   584 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 129.606   81.035 

 646.185   473.103 

Σύνολο ενεργητικού 1.205.950   1.011.992 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 117.892   117.892 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 58.600   58.600 

Αποθεματικά 33.059   30.427 

Κέρδη εις νέο 67.956   47.681 

Ίδια κεφάλαια μετόχων της Εταιρείας 277.506   254.600 

Δικαιώματα μειοψηφίας 35   287 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 277.541   254.887 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δανεισμός 174.941   174.625 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 2.080   3.681 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 2.922   2.558 

Επιχορηγήσεις 15.804   16.487 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις                          -    217 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 38.382   32.359 

Συμβατικές υποχρεώσεις 9.889   9.889 

 244.017   239.816 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δανεισμός 215.699   231.592 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.216   1.752 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 422.622   249.092 

Προβλέψεις 13.410                            -  

Συμβατικές υποχρεώσεις  26.009   30.196 

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 2.840   2.081 

Παράγωγα 2.596   2.576 

 684.392   517.289 

Σύνολο υποχρεώσεων 928.409   757.105 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.205.950   1.011.992 
* Οι συγκριτικές πληροφορίες αναπροσαρμόστηκαν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ "Καταλογισμός των παροχών στα έτη 
υπηρεσίας των εργαζομένων". 
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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 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 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 α-EBIT και α-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: 

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
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Πίνακες συμφωνίας: 

EBIT και EBITDA: 

 Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2021 2020* 2021 2020* 2021 2020 2021 2020* 

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

44.886 35.247 (13.940) 1.341 (433) (983) 30.513 35.604 

Προσαρμογές για:         

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 21.539 21.034 7.478 10.603 (32) 3 28.985 31.640 

EBIT 66.425 56.281 (6.462) 11.944 (465) (981) 59.498 67.244 

Επανενσωμάτωση:         

Αποσβέσεις 16.849 15.225 8.850 8.844 6 2 25.705 24.071 

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

83.273 71.506 2.388 20.788 (459) (978) 85.203 91.315 

 

a-EBIT και a-EBITDA: 

 Καλώδια Σωλήνες χάλυβα 
Λοιπές 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2021 2020* 2021 2020* 2021 2020 2021 2020* 

EBIT 66.425 56.281 (6.462) 11.944 (465) (981) 59.498 67.244 

Προσαρμογές για::                 

Αποτέλεσμα μετάλλου (1) 4.915 8.086 - - - - 4.915 8.086 

Έξοδα αναδιάρθρωσης - - 978 447 - - 978 447 

Έκτακτα νομικά έξοδα - - - - - 315 -  315 

Πρόσθετα κόστη λόγω κορονοϊού (2) 445 1.370 (234) 467 - - 211 1.837 

Πρόβλεψη για δασμούς αντιντάμπινγκ - - 12.842 - - - 12.842 -  
Κέρδη)/ Ζημιές από πωλήσεις πάγιων 
στοιχείων (8) (6) - - - - (8) (6) 

Αναπροσαρμοσμένα EBIT 71.777 65.730 7.124 12.858 (465) (665) 78.435 77.923 

Επανενσωμάτωση:         

Αποσβέσεις 16.849 15.225 8.850 8.844 6 2 25.705 24.071 

Αναπροσαρμοσμένα EBITDA 88.625 80.956 15.974 21.702 (459) (663) 104.140 101.995 

 

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

εμπορευμάτων. 

(2) 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. Τυχόν ελαφρύνσεις που προβλέπονται από την 

εθνική νομοθεσία ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αφαιρούνται από 

τα «Πρόσθετα κόστη λόγω κορονοϊού». 

 

* Οι συγκριτικές πληροφορίες αναπροσαρμόστηκαν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης της ΕΔΔΠΧΑ "Καταλογισμός των παροχών στα έτη 
υπηρεσίας των εργαζομένων". 

 

Καθαρός Δανεισμός: 
 

  Καλώδια Σωλήνες Χάλυβα 
Λοιπές 

δραστηριότητες 
Σύνολο 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
31 Δεκ 

2021 
31 Δεκ 

2020 
31 Δεκ 

2021 
31 Δεκ 

2020 
31 Δεκ 

2021 
31 Δεκ 

2020 
31 Δεκ 

2021 
31 Δεκ 

2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια και 
υποχρεώσεις από μισθώσεις 

134.026 133.295 42.979 44.989 16 21 177.020 178.306 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και 
υποχρεώσεις από μισθώσεις 

150.718 168.428 66.192 64.911 6 6 216.915 233.344 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

(87.342) (59.694) (41.005) (20.689) (1.259) (652) (129.606) (81.035) 

Καθαρός δανεισμός 197.401 242.029 68.166 89.211 (1.238) (625) 264.329 330.615 

 


