
 

 
Σεηάπηη 24/11/2010 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΥΟΛΙΑΜΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2010 
 

 

ηο εννεάμηνο ηος 2010, ο ενοποιημένορ κύκλορ επγαζιών ηηρ ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ ςποσώπηζε ζηα 114 εκαη. εςπώ ένανηι 247,2 εκαη. εςπώ ηην 

ανηίζηοιση πεπίοδο ηος 2009, καηαγπάθονηαρ μείυζη 53,9%. Η μείυζη ηυν 

κεθαλαιοςσικών δαπανών για ςποδομέρ εξόπςξηρ και μεηαθοπάρ θςζικού αεπίος 

ηοςρ ηελεςηαίοςρ 24 μήνερ, αλλά και η πηώζη ηηρ ηιμήρ ηυν ππώηυν ςλών καηά 

ηην πεπίοδο ζύνατηρ ηυν εκηελούμενυν έπγυν είσε απνηηικό ανηίκηςπο ζηην 

ποζόηηηα και αξία ηυν πυλήζευν.  

 

Σα μικηά κέπδη ηος Ομίλος ακολούθηζαν ανηίζηοιση ποπεία και διαμοπθώθηκαν ζε 

25,4 εκαη. εςπώ, ήηοι 60% σαμηλόηεπα ένανηι ηος 2009. Σα ενοποιημένα κέπδη 

ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και αποζβέζευν 

(EBITDA), ανήλθαν ζηα 17,3 εκαη. εςπώ ένανηι 30,1 εκαη. εςπώ πέπςζι (μείυζη 

42,7%), ηο δε πεπιθώπιο EBITDA διαμοπθώθηκε ζηο 15,1% (12,2% ηο 2009). Η 

διαπκήρ πποζπάθεια μείυζηρ ηηρ μόσλεςζηρ έσει επιθέπει δπαζηική μείυζη ηυν 

σπημαηοοικονομικών εξόδυν (-44,5% ένανηι ηος 2009), ηα δε κέπδη από 

ζςγγενείρ επισειπήζειρ διαμοπθώθηκαν ζηα 1,5 εκαη. εςπώ, ήηοι 12,6% μειυμένα 

ζε ζσέζη με ηην ανηίζηοιση πεπςζινή πεπίοδο. Σα κέπδη ππο θόπυν ανήλθαν ζηα 

8,9 εκαη. εςπώ ένανηι 21 εκαη. εςπώ πέπςζι, ηα δε κέπδη μεηά από θόποςρ και 

δικαιώμαηα μειοτηθίαρ ηος Ομίλος ςποσώπηζαν ζηα 5,5 εκαη. εςπώ (0,044 εςπώ 

ανά μεηοσή), ένανηι 20,1 εκαη. εςπώ (0,162 εςπώ ανά μεηοσή) ηο εννεάμηνο ηος 

2009.  

 

Ο καθαπόρ δανειζμόρ ηηρ ΩΛΗΝΟΤΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ διαμοπθώθηκε ζηα 28,6 εκαη. 

εςπώ ένανηι 39,1 εκαη. εςπώ ηην 31/12/2009. Σα δε Ίδια Κεθάλαια ανέπσονηαι ζε 

157,9 εκαη. εςπώ, ήηοι 66,1% ηος Ενεπγηηικού. 

 

Παπά ηο γεγονόρ όηι ηο επισειπημαηικό πεπιβάλλον ζηο οποίο δπαζηηπιοποιείηαι η 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ παπαμένει δςζσεπέρ, ςπάπσοςν απηέρ ενδείξειρ όηι 

απκεηέρ ενεπγειακέρ εηαιπείερ θαίνονηαι έηοιμερ να αςξήζοςν ηιρ επενδύζειρ ηοςρ 

ζε ςποδομέρ εξόπςξηρ και μεηαθοπάρ θςζικού αεπίος (κςπίυρ) και πεηπελαίος. 

Ήδη ο μιλορ έσει πποσυπήζει ζηην ζύνατη 4 ζςμθυνιών, ζςνολικήρ αξίαρ 

πεπίπος 120 εκαη. EUR, με εηαιπείερ ζηιρ ΗΠΑ, ηη Μ. Βπεηανία, ηην Τεμένη και ηον 

Καναδά. Η εκηέλεζή ηυν εν λόγυ projects αναμένεηαι να ςλοποιηθεί ενηόρ ηος 

2011 και ηος 1ο εξαμήνος ηος 2012. Κοινόρ παπανομαζηήρ, ζηα εν λόγυ έπγα, 

πέπαν ηος μεγέθοςρ και ηηρ θήμηρ ηυν πελαηών, αποηελούν οι ιδιαίηεπα αςζηηπέρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, δεδομένος όηι κάποια από αςηά ενζυμαηώνοςν ηιρ πλέον 

ππόζθαηερ καινοηομίερ και βέληιζηερ ππακηικέρ ζηη διασείπιζη ενεπγειακών 

πόπυν. Σο παπαπάνυ, ζε ζςνδςαζμό με ηη γευγπαθική διαζποπά ηυν εν λόγυ 

ζςμθυνιών (Β. Αμεπική, Εςπώπη, Μ. Αναηολή) αποδεικνύει όηι η ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ, παπά ηιρ δςζμενείρ οικονομικέρ ζςνθήκερ ενιζσύει ηην ανηαγυνιζηική 

ηηρ θέζη και εδπαιώνεηαι ζαν έναρ από ηοςρ ζημανηικόηεποςρ και πλέον 

αξιόπιζηοςρ ππομηθεςηέρ ηυν ανά ηον κόζμο αγοπών ενέπγειαρ.  

 
Σα ηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2010 – 30.09.2010 δημοζιεύονηαι ζηο Φύλλο ηης 
24ης Νοεμβρίοσ 2010 ηης εθημερίδας «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» και μαζί με ηις Ενδιάμεζες Οικονομικές 
Καηαζηάζεις θα βρίζκονηαι αναρηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηης εηαιρείας, ζηο διαδίκησο ζηη διεύθσνζη 
www.cpw.gr, καθώς και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΥΑ www.athex.gr.  

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

