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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 
 

Το έτος 2014 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική επιβράδυνση των ενεργειακών έργων. Η καθυστέρηση αυτή ιδιαίτερα κατά 

το πρώτο εξάμηνο, είχε ως συνέπεια τη χαμηλή ζήτηση σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, καθώς και 

τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα οξυμένου ανταγωνισμού που άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία του Ομίλου. Στον 

αντίποδα, η αλλαγή κλίματος το δεύτερο εξάμηνο, ειδικά στις ΗΠΑ με την αύξηση της ζήτησης σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, 

οδήγησε σε μερική ανάκαμψη της αγοράς. Επωφελούμενος από την παραπάνω εξέλιξη, ο Όμιλος υπέγραψε τρεις νέες 

συμβάσεις 163.000 τόνων συνολικά, για την προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την 

κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι δύο από τις τρεις συμβάσεις υπεγράφησαν με τον ίδιο πελάτη και 

αποτελούν τα μεγαλύτερα έργα που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Σωληνουργεία Κορίνθου στις ΗΠΑ.  

 

Εντός του παραπάνω πλαισίου, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου το 2014 παρουσίασε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 

188,2 εκ. ευρώ έναντι 165,4 εκ. ευρώ της χρήση 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13,8%. Το μικτό κέρδος του 

Ομίλου διαμορφώθηκε σε 19,2 εκ. ευρώ από 16,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 

18,1%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4,9 εκ. ευρώ από ζημίες 3,4 εκ. ευρώ κατά την 

προηγούμενη χρήση, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,6 

εκ. ευρώ (ζημίες 0,0447 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 6,1 εκ. ευρώ (ζημίες 0,0494 ευρώ ανά μετοχή) το 2013. Τα 

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

παρουσίασαν πτώση σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκ. ευρώ έναντι 4,6 εκ. ευρώ το 2013. Ο καθαρός 

δανεισμός του Ομίλου την 31/12/2014 ανήλθε σε 107,7 εκ. ευρώ από 32,5 εκ. ευρώ την 31/12/2013, 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 

διαμορφώθηκαν σε 139,8 εκ. ευρώ.  

 

Αναφορικά με την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά σωλήνων και 

εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, κυρίως λόγω του σημαντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου που παρουσίαζε στα τέλη του 

2014. Βέβαια, η χαμηλή τιμή του πετρελαίου είναι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει αρνητικά την αγορά και μπορεί να 

οδηγήσει σε φθίνουσα ζήτηση έργων αερίου και πετρελαίου, αφού θα καθίσταται ασύμφορη η εξόρυξη τους. Στον αντίποδα 

η εξασθένηση του ευρώ έναντι του δολαρίου έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα του Ομίλου να γίνονται ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά. Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει απρόσκοπτα την εκτέλεση του επενδυτικού της 

προγράμματος. Συγκεκριμένα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τίθεται σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής σωλήνων 

με τη μέθοδο LSAW, ενώ έχουν ξεκινήσει νέες επενδύσεις σχετικά με την παραγωγή σωλήνων 24 μέτρων και την αναβάθμιση 

της μονάδας εσωτερικής επικάλυψης σωλήνων.  

 

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου παραμένει η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπου ο Όμιλος διεκδικεί 

με αξιώσεις συμμετοχή στα μεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν τα 

επόμενα χρόνια. Αγορές όπως αυτές της Βορείου Αμερικής, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Δυτικής / 

Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής προβλέπεται να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα αυτό.  

 

Δημοσίευση την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2014 – 31.12.2014 δημοσιεύονται μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου και θα 

βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cpw.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.helex.gr  την 10η 

Μαρτίου 2015 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

http://www.cpw.gr/
http://www.helex.gr/

