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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΥΟΛΙΑΜΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Α’ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2010 

 

ηο ππώηο ηπίμηνο ηος 2010, ο ενοποιημένορ κύκλορ επγαζιών ηηρ 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ςποσώπηζε ζηα 39,1 εκαη. εςπώ ένανηι 124,0 εκαη. 

εςπώ ηο ππώηο ηπίμηνο ηος 2009, καηαγπάθονηαρ μείυζη καηά 68%. Η μείυζη 

ηυν διεθνών ηιμών σάλςβα ζηο δεύηεπο εξάμηνο ηος 2009, όηαν και ζςνήθθηζαν 

οι εν λόγυ παπαγγελίερ, όζο και η δςζμενήρ διεθνήρ ζςγκςπία, απόπποια ηηρ 

οικονομικήρ ύθεζηρ, οδήγηζε ζε ζςππίκνυζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ, ηόζο ζε έπγα 

ενεπγειακών ςποδομών, όζο και ζηον καηαζκεςαζηικό κλάδο, με αποηέλεζμα ηη 

μείυζη ηος κύκλος επγαζιών ηος Ομίλος. 

 

Σα μικηά κέπδη ηος Ομίλος καηά ηο ππώηο ηπίμηνο ηος 2010, διαμοπθώθηκαν ζε 

11,4 εκαη. εςπώ ένανηι 27,6 εκαη. εςπώ ηο ππώηο ηπίμηνο ηος 2009. Σα 

ενοποιημένα κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και 

αποζβέζευν (EBITDA) διαμοπθώθηκαν ζε 8,6 εκαη. εςπώ ένανηι 10,5 εκαη. εςπώ, 

καηαγπάθονηαρ ηπιόηεπη ςποσώπηζη καηά 18% πεπίπος, γεγονόρ πος οθείλεηαι 

ζηη ζημανηική μείυζη ηυν γενικών εξόδυν, ηο δε πεπιθώπιο ΔΒΙΣDA, υρ ποζοζηό 

επί ηος ενοποιημένος κύκλος επγαζιών ενιζσύθηκε και διαμοπθώθηκε ζηο 21,9% 

ένανηι 8,5% ηο ππώηο ηπίμηνο ηος 2009. Σα παπαπάνυ ζε ζςνδςαζμό με ηη 

δπαζηική ςποσώπηζη ηυν σπημαηοοικονομικών δαπανών, οδήγηζαν ζε 

ενοποιημένα κέπδη ππο θόπυν 5,6 εκαη. εςπώ, ένανηι 6,6 εκαη. εςπώ ηην 

ανηίζηοιση πεπζινή πεπίοδο, μειυμένα ηελικά καηά 15,4%. Σέλορ, ηα κέπδη μεηά 

από θόποςρ και δικαιώμαηα μειοτηθίαρ ηος Ομίλος διαμοπθώθηκαν ζε 4,8 εκαη. 

εςπώ (0,039 εςπώ ανά μεηοσή) ένανηι 6,5 εκαη. εςπώ (0,052 εςπώ ανά μεηοσή), 

ηο ππώηο ηπίμηνο ηος 2009. 

 

Ο καθαπόρ δανειζμόρ (Γάνεια – Σαμειακά Γιαθέζιμα) ηηρ ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ ανήλθε ηην 31/3/2010 ζηα 47,6 εκαη. εςπώ ένανηι 39,1 εκαη. εςπώ, 

ηην 31/12/2009. Σα Ίδια Κεθάλαια ενιζσύθηκαν ζηα 156,4 εκαη. εςπώ ένανηι 

149,6 εκαη. εςπώ ηην 31/12/2009, ηα δε κέπδη ειρ νέον ανέπσονηαι πλέον ζε 20 

εκαη. εςπώ.   

 

Η μείυζη ηυν κεθαλαιοςσικών δαπανών ζηον ενεπγειακό κλάδο και ο 

πποζηαηεςηιζμόρ ζηιρ διεθνείρ αγοπέρ ζςνεσίζηηκαν και ζηο ππώηο ηπίμηνο ηος 

2010. Η ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ έσει πποζαπμόζει καηά ηο δςναηόν, ηιρ 

λειηοςπγίερ και ηην κοζηολογική ηηρ βάζη, ζηα νέα δεδομένα, με ζκοπό ηη 

διαηήπηζη ηηρ  κεθαλαιακήρ ηηρ διάπθπυζηρ και ηην αξιοποίηζη ηυν εςκαιπιών εν 

ότει ηηρ αναμενόμενηρ ζηαδιακήρ ανάκαμτηρ ηηρ διεθνούρ οικονομίαρ. Δξ΄άλλος 

η ζημανηική ςποσώπηζη ηος εςπώ ένανηι ηος δολαπίος, ζε ζςνδςαζμό με ηην 

ςτηλή ηηρ ηεσνογνυζία και ηη γευγπαθική ηηρ εγγύηηηα ζε αγοπέρ πος 

πποβλέπεηαι να πποζελκύζοςν ζημανηικέρ επενδύζειρ ζε ενεπγειακέρ ςποδομέρ, 

αναμένεηαι να ενιζσύζοςν ηην ανηαγυνιζηική ηηρ θέζη διεθνώρ και να πεπιοπίζοςν 

ηιρ απώλειερ ζηην ηπέσοςζα δςζμενή ζςγκςπία.    

 
Σα ηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2010 – 31.3.2010 δημοζιεύονηαι ζηο Φύλλο ηης 27ης 
Μαΐοσ 2010 ηης εθημερίδας «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» και μαζί με ηις Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις ηης 
ίδιας περιόδοσ θα βρίζκονηαι αναρηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηης εηαιρίας, ζηο διαδίκησο, ζηη διεύθσνζη 

www.cpw.gr, καθώς και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΥΑ www.athex.gr. 

http://www.cpw.gr/
http://www.athex.gr/

