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Activity Highlights 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παραγωγούς υψηλής ποιότητας 
χαλυβδοσωλήνων μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου 
για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των κατασκευών με την παραγωγή και πώληση 
κοίλων δοκών. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από 
το 2004, ανήκει στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ και 
αντιπροσωπεύει τον κλάδο σωληνουργίας του 
τελευταίου. 

• Μακρόχρονη παρουσία στις διεθνείς αγορές ενέργειας – Εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων   
– Ισχυρό brand name 

• Γεωγραφική εγγύτητα σε μεγάλες ενεργειακές αγορές (Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, Δ. 
Ευρώπη) 

• Από τα πλέον σύγχρονα και παραγωγικά εργοστάσια 
• Ευελιξία παραγωγικής βάσης 
• Στενή συνεργασία με τους σημαντικότερους προμηθευτές α’ ύλης  
• Εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων 
• Παρουσία στην ενεργειακή αγορά της Ρωσίας  μέσω του JV με την ΤΜΚ. 
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Ενοποιημένα Μεγέθη: 

 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 
Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε στο πρώτο 
εξάμηνο του 2015 σε 146,7 εκ. ευρώ έναντι 84,2 
εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, αυξημένος 
κατά 74,2%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου 
αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 41,0 
εκ. ευρώ από 6,5 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 
2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου 
κατέγραψαν επίσης άνοδο διαμορφούμενα στο 
επίπεδο των 13,2 εκ. ευρώ έναντι 0,5 εκ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,2 
εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 4,0 εκ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ενισχύθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε 6,5 εκ. 
ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0526 ευρώ) έναντι 
ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας 4,1 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 
0,0328 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014. .  

VIOHALCO 
85,88%  

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

14,12% 

 
 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 178,2 
εκ. ευρώ έναντι 107,7 εκ. ευρώ της 31/12/2014, κυρίως λόγω της υλοποίησης της νέας 
μονάδας κατασκευής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, καθώς και των αυξημένων αναγκών 
σε κεφάλαια κίνησης από τις μεγάλες παραγγελίες τις οποίες ανέλαβε η Εταιρία στα τέλη 
του 2014. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30/06/2015 σε 151,7 εκ. ευρώ. 
 
Τα έργα που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου κατά 
το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς και έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία που 
εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία 
των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας  χρήσης.  
 
Το 2015 εξελίσσεται ικανοποιητικά και η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και για το 
υπόλοιπο του έτους. Το ασθενέστερο ευρώ, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών 
του Ομίλου, αλλά και οι επενδύσεις που ολοκληρώνει η Σωληνουργεία Κορίνθου, όπως η 
μονάδα παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW, η μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 
μέτρων και η αναβάθμιση των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, 
ενισχύουν τις θετικές προοπτικές του 2015. Στον αντίποδα, η διολίσθηση της τιμής του 
πετρελαίου καθιστά την εξόρυξή του μη συμφέρουσα και συνεπώς ενδέχεται να μειώσει 
τη ζήτηση για ενεργειακά έργα.  
 
Μεσοπρόθεσμος στρατηγικός στόχος του Ομίλου παραμένει η συμμετοχή του στα μεγάλα 
ενεργειακά έργα και έργα υποδομής και η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως 
Βόρεια Αμερική, η Μεσόγειος, ο Κόλπος του Μεξικού, η Δυτική και Ανατολική Αφρική, η 
Βόρεια Θάλασσα και η Μέση Ανατολή, όπου εκτιμάται ότι θα συντελεστεί και η 
μεγαλύτερη ανάπτυξη. 

εκ. €
HY 

2014
HY 

2015
Κύκλος 
Εργασιών

84,2 146,7

Μικτό Κέρδος 9,1 41,0

EBITDA 0,5 13,2

EBIT -3,5 8,9

EBT -4,0 6,2

EATAM -4,1 6,5

Περιθώρια Κέρδους

Μικτό Κέρδος 10,8% 28,0%

EBITDA 0,6% 9,0%

EBIT -4,2% 6,1%
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Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους 
και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες 
πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.cpw.gr 
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Στοιχεία Ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης Πωλήσεις ανά τρίμηνο (000. €) 

Σελίδα 2 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Ανάλυση Πωλήσεων ανά Τομέα 
(000.€) 

(000 €) 6M 2013 6M 2014 6M 2015

Πωλήσεις 87.660 84.164 146.686

Κόστος Πωληθέντων -73.071 -75.039 -105.681

Μικτό Κέρδος 14.589 9.125 41.005

Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -13.362 -13.857 -32.066

EBITDA 4.865 538 13.220

Αποσβέσεις 4.069 4.230 4.248

EBIT -591 -3.515 8.940

Καθαρά χρηματοοικονομικά & 
επενδυτικά αποτελέσματα 1.735 -511 -2.725

EBT 1.145 -4.027 6.215

Φορολογία -3.705 -44 317

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0

Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων 
μειοψηφίας -2.560 -4.070 6.532

Ανάλυση Περιθωρίων %

Μικτό Κέρδος 16,6% 10,8% 28,0%

Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -15,2% -16,5% -21,9%

EBITDA 5,5% 0,6% 9,0%

EBIT -0,7% -4,2% 6,1%

EBT 1,3% -4,8% 4,2%

Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων 
μειοψηφίας -2,9% -4,8% 4,5%

(000.€) 2013 2014 30.6.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 140.362 172.641 191.766

Αποθέματα 50.402 83.726 120.203

Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπούς 59.365 96.435 109.380

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.070 9.575 12.779

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 291.199 362.376 434.127

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 52.549 76.797 79.030

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.142 14.467 15.366

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.450 32.312 106.208

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 64.758 98.983 81.856

Σύνολο υποχρεώσεων 134.899 222.558 282.461

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας 156.301 139.818 151.666

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0

Σύνολο Καθαρής Θέσης 156.301 139.818 151.666

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 291.199 362.376 434.127
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