
 

 
Σεηάξηε 25/8/2010 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΥΟΛΙΑΜΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2010 
 

ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ππνρώξεζε ζηα 78,4 εθαη. επξώ έλαληη 195,2 εθαη. 

επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009, θαηαγξάθνληαο κείσζε 59,8%. Η δηαηήξεζε 

ηεο αβεβαηόηεηαο σο πξνο ηα κειινληηθά επίπεδα ηεο δήηεζεο γηα θπζηθό αέξην θαη 

ε ζπλαθόινπζε δηζηαθηηθόηεηα ησλ αλά ηνλ θόζκν ελεξγεηαθώλ εηαηξηώλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε ππνδνκέο εμόξπμεο θαη κεηαθνξάο, 

ζπλέβαιαλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο δήηεζεο γηα πςειήο πνηόηεηαο ραιπβδνζσιήλεο. 

Επηπιένλ, νη ηηκέο ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν ήηαλ 

ρακειόηεξεο έλαληη ηνπ 2009, απόξξνηα ηεο δηόξζσζεο ησλ ηηκώλ ράιπβα θαη ηνπ 

απμεκέλνπ αληαγσληζκνύ ηελ πεξίνδν ζύλαςεο ησλ παξαγγειηώλ.  

 

Αληίζηνηρα, ηα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ, δηακνξθώζεθαλ ζε 20,5 εθαη. επξώ θαηά 

ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 έλαληη 47,3 εθαη. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009. 

Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) θαηέγξαςαλ επηόηεξε ππνρώξεζε θαη δηακνξθώζεθαλ 

ζε 14,6 εθαη. επξώ έλαληη 19,6 εθαη. επξώ ην 2009, κεησκέλα θαηά 25,4% 

πεξίπνπ, γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθώλ 

δεηθηώλ θαη πεξηνξηζκνύ ησλ γεληθώλ δαπαλώλ, Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ, νδήγεζαλ ζε ελνπνηεκέλα 

θέξδε πξν θόξσλ 8,6 εθαη. επξώ, έλαληη 13,1 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε 

πεξπζηλή πεξίνδν,  κεησκέλα δειαδή ηειηθά θαηά 34,3%. Σέινο, ηα θέξδε κεηά 

από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία ζεκεησηένλ 

επηβαξύλζεθαλ κε ηελ έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζύλεο ύςνπο 2,4 εθαη. 

επξώ, δηακνξθώζεθαλ ζε 5,3 εθαη. επξώ (0,043 επξώ αλά κεηνρή) έλαληη 12,6 

εθαη. επξώ (0,102 επξώ αλά κεηνρή), ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009 (κείσζε 58%).  

 

Ο θαζαξόο δαλεηζκόο (Δάλεηα – Σακεηαθά Δηαζέζηκα) ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ κεηώζεθε ζηα ρακειόηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη αλήιζε 

ηελ 30/6/2010 ζηα 27,5 εθαη. επξώ έλαληη 39,1 εθαη. επξώ, ηελ 31/12/2009. Σα 

Ίδηα Κεθάιαηα εληζρύζεθαλ ζηα 156,8 εθαη. επξώ, ηα δε θέξδε εηο λένλ 

αλέξρνληαη πιένλ ζε 20,4 εθαη. επξώ.   

 

Σν επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη δπζρεξέο, όζν ε δήηεζε ελέξγεηαο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο είλαη ρακειόηεξε ησλ πξν θξίζεο επηπέδσλ. Ο 

πξνζηαηεπηηζκόο ζε θάπνηεο αγνξέο θαη ην ηξέρνλ πεξηβάιινλ ππνεπέλδπζεο ζε 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο απμεκέλνπ αληαγσληζκνύ θαη 

ζπκπίεζεο ηεο θεξδνθνξίαο. Τπό απηό ην πξίζκα, ν Όκηινο έρεη έγθαηξα 

πξνζαξκόζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα, δίλνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηελ επέθηαζε ηεο γθάκαο πξντόλησλ κε κηθξνύ ύςνπο 

επελδύζεηο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρπξήο θεθαιαηαθήο ηνπ δηάξζξσζεο. Εμάιινπ, 

ε δηαηήξεζε ηεο ηζνηηκίαο επξώ/δνιαξίνπ ζηα ηξέρνληα επίπεδα εθηηκάηαη όηη ζα 

έρεη κεζνπξόζεζκα, ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο.  

 
Σα ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο ηεο πεξηόδνπ από 1.1.2010 – 30.6.2010 δεκνζηεύνληαη ζην Φύιιν ηεο 25εο 
Απγνύζηνπ 2010 ηεο εθεκεξίδαο «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» θαη καδί κε ηελ Εμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 
ίδηαο πεξηόδνπ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε 

www.cpw.gr, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑ www.athex.gr. 

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

