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Καηά ην 2010, ε ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ βίσζε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

επηβξαδπκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο, σο απνηέιεζκα ηεο 

δηεζλνύο θξίζεο θαηά ην 2008 θαη 2009. Καηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 2010 όκσο, 

ππήξμε κία αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζε ππνδνκέο εμόξπμεο θαη κεηαθνξάο 

θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε ζύλαςε λέσλ 

ζπκθσληώλ γηα ηελ εηαηξία, πνπ ζα εθηειεζηνύλ εληόο ηνπ 2011. 

 

ηε ρξήζε 2010, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

αλήιζε ζηα 155 εθαη. επξώ έλαληη 285,2 εθαη. επξώ ην 2009, ζεκεηώλνληαο 

κείσζε 46%. Σν κηθηό θέξδνο ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζηα 32,8 εθαη. επξώ, 

έλαληη 84,4 εθαη. επξώ ην 2009, θαηαγξάθνληαο κείσζε 61,1% γεγνλόο πνπ 

απνδίδεηαη αθ’ ελόο ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ θαη αθ’ εηέξνπ ζηε ζπκπίεζε 

ησλ πεξηζσξίσλ θεξδνθνξίαο. Αληίζηνηρα, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πνπ 

αλήιζαλ ζε 14,3 εθαη. επξώ έλαληη 41,1 εθαη. επξώ ην 2009 έρνπλ επηβαξπλζεί 

κε 9,5 εθαη. επξώ ιόγσ απνκείσζεο απαίηεζεο 18,6 εθαη. επξώ, ηεο νπνίαο ε 

είζπξαμε θαζπζηεξεί. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο θαηά ηε ρξήζε 2010 κεηώζεθε 

αηζζεηά (46,8% έλαληη ηνπ 2009) θαη δηακνξθώζεθε ζηα 2 εθαη. επξώ, ιόγσ ηεο 

ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ.Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ 

αλήιζαλ ζε 2,9 εθαη. επξώ, έλαληη 28,1 εθαη. επξώ ην 2009. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ 

δηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο 1,6 εθαη. επξώ (δεκίεο 0,0125 επξώ αλά κεηνρή) έλαληη 

θεξδώλ 20,2 εθαη. επξώ (θέξδε 0,163 επξώ αλά κεηνρή) ηε ρξήζε 2009. 

εκεησηένλ, όηη ε εηαηξία θαη ν Όκηινο επηβαξύλζεθαλ ην 2010 κε πνζό 2,6 εθαη. 

επξώ (0,54 εθαη. επξώ ην 2009) πνπ αθνξνύζε ζηελ «Έθηαθηε Δηζθνξά 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο» ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3845/2010.  

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθηεινύκελνπ πξνγξάκκαηνο παξαγγειηώλ, θαζώο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ επελδύζεσλ, ν θαζαξόο δαλεηζκόο (Γάλεηα – Σακεηαθά Γηαζέζηκα) 

ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ δηακνξθώζεθε ζην ρακειόηαην επίπεδν ησλ 5,2 

εθαη. επξώ έλαληη 39,1 εθαη. επξώ ηελ 31/12/2009, ελώ ηα Ίδηα Κεθάιαηα 

αλήιζαλ ζηα 148,5 εθαη. επξώ, δηακνξθώλνληαο ην ζπληειεζηή κόριεπζεο ζην 

3%. 

                                      

Η πξόζθαηε αλάθακςε ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ επηηξέπεη ζηηο ελεξγεηαθέο 

εηαηξίεο λα αλαπξνζαξκόζνπλ απμεηηθά ηα επελδπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε έξγα ππνδνκώλ εμόξπμεο θαη κεηαθνξάο ελεξγεηαθώλ πόξσλ. Σα 

παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ ζε κεγάια έξγα, ηηο πςειέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζηξαηεγηθά 

ηνπνζεηεκέλεο κνλάδαο παξαγσγήο ηεο Θίζβεο, ηελ επξεία γθάκα πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ θαη ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο δξαζηεξηόηεηάο θαη ησλ ήδε 

αλαιεθζέλησλ έξγσλ (Β. Ακεξηθή, Δπξώπε, Μ. Αλαηνιή) επηηξέπνπλ ζηε 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ λα αληηκεησπίδεη ηε λέα ρξνληά κε ζπγθξαηεκέλε 

αηζηνδνμία. 

 
Σα ηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2010 – 31.12.2010 δημοζιεύονηαι ζηα 
Φύλλα ηης 29ης Μαρηίοσ 2011 ηων εθημερίδων «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» και 
μαζί με ηην Εηήζια Οικονομική Έκθεζη 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. 
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