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Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:  Ετήσια Αποτελέσματα 2019  

- Στα 299,1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του Ομίλου – αύξηση κατά 2,4% 
- Στα 51,5 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία - αύξηση κατά 14,9% προερχόμενη κυρίως 

από τις δραστηριότητες σε ΗΠΑ και Πολωνία 
- Στα 1.938 MW η τρέχουσα συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του Ομίλου σε 

Ευρώπη και ΗΠΑ (σε λειτουργία ή υπό κατασκευή) 
- Υπερβαίνει τα 1,5 δις. ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου στην Ελλάδα 

 
Η ενίσχυση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό των οικονομικών αποτελεσμάτων του για το 2019. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως 
της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ του Ομίλου στις ΗΠΑ και της αποδοτικότερης λειτουργίας των 
έργων ΑΠΕ σε ΗΠΑ και Κεντροανατολική Ευρώπη.  

Αναλυτικά, τα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για τη χρήση του 2019 
διαμορφώνονται ως εξής: 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 299,1 εκατ. ευρώ, έναντι 292,1 εκατ. ευρώ το περσινό έτος, 
αυξημένες κατά 2,4%. Αναλυτικότερα: Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 237,3 
εκατ. ευρώ έναντι 216,3 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 9,7%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 37,0 εκατ. ευρώ, έναντι 19,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους 
διαμορφώθηκαν στα 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των 
παραχωρήσεων ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,6εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBITDA)1 ανήλθε σε 182,0 εκατ. ευρώ, έναντι 167,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένη κατά 8,4%. Η αύξηση της 
λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται στα αυξημένα λειτουργικά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες του 
Ομίλου (ΗΠΑ, Κεντροανατολική Ευρώπη). Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 
ανήλθαν σε 125,5 εκατ. ευρώ έναντι 120,1 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 4,4%. Τα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν στα 69,6 εκατ. ευρώ έναντι 62,4 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 11,5%. Τα καθαρά 
κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 51,5 εκατ. ευρώ, έναντι 44,9 εκατ. ευρώ 
το 2018, αυξημένα κατά 14,9%, κυρίως λόγω της απόδοσης των έργων ΑΠΕ στο εξωτερικό, αλλά και λόγω 
κερδών από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.  
 
Η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 
2019 διαμορφώθηκε στα 716 εκατ. ευρώ έναντι 711 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, αυξημένη κατά 
5 εκατ. ευρώ, λόγω της επέκτασης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που λειτουργεί, 
κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ φτάνει τα 
1.938 MW. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος προσεγγίζει  νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί τον στόχο 
για 2.000 MW έργων σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του.  
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Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1.390 
MW, καθώς ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 
MW στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή 
στην Ελλάδα εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 548 MW .  

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές του Ομίλου, ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Το 2019 ήταν μια θετική χρονιά, καθώς η διεθνοποιημένη 
παρουσία του Ομίλου μας και η συνέχιση του επενδυτικού μας προγράμματος επέτρεψε την αύξηση όλων 
των βασικών οικονομικών μας μεγεθών και της εγκατεστημένης ισχύος μας. Πλέον, όμως, βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με μια διπλή κρίση - δημόσιας υγείας και οικονομική - η 
διάρκεια και οι επιπτώσεις της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Από την άλλη πλευρά, τα πεδία 
δραστηριότητας του Ομίλου μας, η διεθνής μας παρουσία και τα θεμελιώδη μεγέθη μας μας επιτρέπουν 
μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Παραμένουμε αποφασισμένοι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον 
Όμιλό μας και την ελληνική οικονομία και για αυτό το λόγο παρακολουθούμε κι αξιολογούμε καθημερινά 
τις εξελίξεις, επιμένοντας στον στόχο μας για όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού 
μας προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις πρόσφατα ανακοινώσαμε την επέκταση του επενδυτικού μας 
προγράμματος στις ΑΠΕ στην Ελλάδα κατά 550 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχουμε 
σχεδιάσει και δρομολογούμε στην καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα υπερβαίνει πλέον τα 1,5 δις. ευρώ. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται στη χώρα μας σε μια εξαιρετικά 
κρίσιμη χρονική συγκυρία. Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν την πίστη μας στις δυνατότητες και της προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας και την αταλάντευτη προσήλωσή μας σε επενδύσεις μεγάλης εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας στην καθαρή ενέργεια και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, προς όφελος 
της οικονομίας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και όλων των πολιτών. Οι επενδύσεις αυτές θα 
συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων για ενίσχυση των ΑΠΕ, αλλά και 
των στόχων του προγράμματος απεξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα. Θα ήθελα να 
επαναλάβω ότι τη στιγμή αυτή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις που 
θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και όπως επισημαίνουμε εδώ και χρόνια, 
μπροστάρηδες σε αυτό οφείλουν να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις».  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίστηκαν όπως στη σημείωση 6 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

περιόδου 01/01/2019-31/12/2019. 

 

Πληροφορίες:  

Επενδυτικές Σχέσεις : Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 6968000, tspiliotis@terna-energy.com 
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