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 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενηµέρωσης της Ελληνικά Καλώδια προς την Ένωση Θεσµικών 

Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου παρουσίαση των ετήσιων οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της εταιρίας για τη χρήση 2014, της πορείας της µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες 

της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόµενα έτη. 

To 2014 ήταν καθοριστικό για τις µελλοντικές εξελίξεις του Οµίλου Ελληνικά Καλώδια. Εντός του 

έτους ο Όµιλος ανέλαβε σηµαντικά συµβόλαια για έργα υποβρυχίων καλωδίων και ξεκίνησε 

παραγωγή στις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της Fulgor, ενώ παράλληλα προχώρησε σε 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής του βάσης µε βασικούς άξονες την ευελιξία και το κόστος 

παραγωγής, ενίσχυσε το εµπορικό του δίκτυο και εστίασε στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 

προστιθέµενης αξίας. 

Αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2014, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου 

Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκ. ευρώ, αυξηµένος κατά 4% έναντι του 2013 (345 εκ. ευρώ). 

Η ποσοτική αύξηση των πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Οµίλου έφτασε το 15%, το οποίο 

όµως δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών λόγω των µειωµένων τιµών του χαλκού κατά τη 

διάρκεια του 2014. 

Ο Όµιλος Ελληνικά Καλώδια πραγµατοποίησε επανεκτίµηση της αξίας των παγίων του µε 

31/12/2014, µε αποτέλεσµα την καθαρή ανατίµηση της αξίας τους κατά 35,6 εκ. ευρώ. Ωστόσο, 

βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µόνο οι αρνητικές αναπροσαρµογές, που ανήλθαν σε 

11,2 εκ. ευρώ, επηρεάζουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι θετικές αναπροσαρµογές 

ύψους 46,8 εκ. ευρώ (προ φόρων) υπολογίζονται απευθείας στην Καθαρή Θέση του Οµίλου.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) προ επανεκτίµησης παγίων διαµορφώθηκαν σε 0,5 εκ. ευρώ 

έναντι 1,1 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης (EBIT) του Οµίλου προ 

επανεκτίµησης παγίων ανήλθε σε ζηµιές 8,8 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 7 εκ. ευρώ το 2013. Τα 
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αντίστοιχα ποσά µετά την επανεκτίµηση διαµορφώνονται σε ζηµιές 11,2 εκ. ευρώ (EBITDA) και 20 

εκ. ευρώ (EBIT). Τα αποτελέσµατα του Οµίλου επιβαρύνθηκαν κατά 6,3 εκ. ευρώ από την 

αποτίµηση του βασικού (µη αντισταθµιζόµενου) αποθέµατος µετάλλου των παραγωγικών εταιριών 

του Οµίλου λόγω της πτώσης των τιµών του χαλκού στο χρηµατιστήριο µετάλλων, ενώ 

επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της 

Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθµισης του υφιστάµενου 

εξοπλισµού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισµού), καθώς και από τη µείωση των περιθωρίων 

λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού. 

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές 37,9 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 19,6 

εκ. ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας ανήλθαν σε ζηµιές 30,3 εκ. ευρώ ή 1,0258 ευρώ ανά µετοχή.  

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε 217,6 εκ. ευρώ την 31/12/2014 έναντι 179 εκ. ευρώ 

την 31/12/2013, το οποίο οφείλεται κυρίως στην εκταµίευση 31 εκ. ευρώ για επενδύσεις εντός 

του 2014 (το µεγαλύτερο µέρος αφορά τις υλοποιηµένες επενδύσεις παραγωγής υποβρυχίων 

καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική Fulgor). 

Κλείνοντας την παρουσίαση, η διοίκηση του Οµίλου αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές για το 

2015, καθώς παρατηρείται σταδιακή ανάκαµψη των διεθνών αγορών, ενώ η ευνοϊκή ισοτιµία 

ευρώ/δολαρίου καθιστά τον Όµιλο πιο ανταγωνιστικό σε χώρες που συναλλάσσονται σε δολάρια. 

Η ρευστότητα στις Ευρωπαϊκές αγορές εµφανίζει βελτιωτικές τάσεις, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για 

την υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµών. Η Ελληνικά Καλώδια έχει ήδη αναλάβει δύο 

σηµαντικά έργα, το έργο διασύνδεσης των νήσων Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου – 

Πάρου στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού ∆ιασύνδεσης των Κυκλάδων, και το έργο διασύνδεσης του 

αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου. Επιπρόσθετα αναµένονται θετικές εξελίξεις και 

από άλλους διαγωνισµούς υποβρυχίων καλωδίων στο άµεσο µέλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό. Τέλος, οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για περαιτέρω ενίσχυση του 

εµπορικού δικτύου, µείωση του κόστους και εστίαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 

προστιθέµενες αξίας θα βελτιώσουν περαιτέρω τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 
 

Φιλικά, 

 

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 

 


