
 

 
Τρίτη 23/3/2010 

 
 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 

 
Το 2009,  ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
διαμορφώθηκε στα 285,2 εκατ. ευρώ, έναντι 385,1 εκατ. ευρώ το 2008, 
μειωμένος κατά 26%. Η δυσχέρεια χρηματοδότησης μεγάλων ενεργειακών έργων 
και η μειωμένη ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ως αποτέλεσμα της 
διεθνούς οικονομικής ύφεσης οδήγησε στη συρρίκνωση των κεφαλαιουχικών 
δαπανών στον ενεργειακό τομέα, γεγονός που με τη σειρά του επηρέασε τον 
κύκλο εργασιών του Ομίλου. 
 
Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών,  η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πέτυχε 
σημαντική βελτίωση της οργανικής της κερδοφορίας, εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες 
που παρουσιάσθηκαν στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, η 
διόρθωση των διεθνών τιμών χάλυβα και πλαστικών, αλλά και η υποχώρηση των 
ναύλων,  σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των 
παραγωγικών μονάδων, επέφεραν αύξηση κατά 9,8% στα μικτά κέρδη του 
Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 79,6 εκατ. ευρώ, έναντι 72,6 εκατ. ευρώ το 2008. 
Αυξημένα κατά 31,8% εμφανίζονται και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα 
οποία ανήλθαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 31,2 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη 
χρήση. Το δε περιθώριο ΕΒΙΤDA, ως ποσοστό επί του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών διαμορφώθηκε στο 14,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 
κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 77,3% και ανήλθαν σε 28,1 εκατ. ευρώ, 
έναντι 15,8 εκατ. ευρώ το 2008. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 128,5% και ανήλθαν στα 
20,2 εκατ. ευρώ (0,163 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 8,9 εκατ. ευρώ (0,071 ευρώ ανά 
μετοχή), πέρυσι. 
 
Ο καθαρός δανεισμός (Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα) της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαμορφώθηκε στα 39,1 εκατ. ευρώ, έναντι 57,2 εκατ. ευρώ, την 
31/12/2008,  ως αποτέλεσμα της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας,  αλλά και της 
αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν 
στα 149,6 εκατ. ευρώ έναντι 124,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2008, με αποτέλεσμα η 
σχέση Ιδίων Κεφαλαίων/Ενεργητικό να διαμορφώνεται σε 57,3%, έναντι 31,5% 
στις 31/12/2008. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η κερδοφόρος πορεία των 
τελευταίων τεσσάρων ετών επέτρεψε την κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών 
(84,4 εκατ. ευρώ την 31/12/2005) και πλέον τα κέρδη εις νέον ανέρχονται σε 15 
εκατ. ευρώ.   
 
Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον στο οποίο η εταιρία δραστηριοποιείται, κυρίως λόγω της μείωσης των 
κεφαλαιουχικών δαπανών στον ενεργειακό τομέα διεθνώς, αλλά και τον 
προστατευτισμό που παρατηρείται σε αρκετές ανά τον κόσμο αγορές. Η 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για 
περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών της μονάδων, διεύρυνση των 
προσφερόμενων λύσεων στους ανά τον κόσμο πελάτες της και ταυτόχρονα 



 

διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης. Εξάλλου, η υψηλή της 
τεχνογνωσία, η κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης και η γεωγραφική της εγγύτητα σε 
αγορές που προβλέπεται να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις σε ενεργειακές 
υποδομές,  τοποθετούν την εταιρία σε ευνοϊκή θέση εκκίνησης,  όταν οι αγορές 
ενέργειας επανέλθουν σε ανοδική πορεία.  
  
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2009 – 31.12.2009 
δημοσιεύονται στα Φύλλα της 23ης Μαρτίου 2010 των εφημερίδων 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.cpw.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ 
www.athex.gr. 
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