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ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΥΟΛΙΑΜΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Α’ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 2011 

 

 

ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ αλήιζε ζε 120,4 εθαη. επξώ, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 

θαηά 53,6% ζε ζρέζε κε ηα 78,4 εθαη. επξώ ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010. 

Παξά ηελ αύμεζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ε ζεκαληηθά πςειόηεξε 

ηηκή ησλ πξώησλ πιώλ ησλ έξγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ ην 2011 ζε ζύγθξηζε κε 

εθείλα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, άζθεζε ζεκαληηθέο πηέζεηο ζην κηθηό 

πεξηζώξην θέξδνπο ηνπ Οκίινπ. πγθεθξηκέλα, ηα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ 

αλήιζαλ ζε 16,4 εθαη. επξώ, έλαληη 22,4 εθαη. επξώ γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2010. Μείσζε επίζεο παξνπζίαζαλ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα 

νπνία δηακνξθώζεθαλ ζε 8,9 εθαη. επξώ, έλαληη 14,6 εθαη. επξώ ηνπ πξώηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2010, ην δε πεξηζώξην EBITDA, σο πνζνζηό επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζε 7,4%. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ γηα 

ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε 3,7 εθαη. επξώ, έλαληη 8,6 εθαη. επξώ 

ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ηνπ 2010. Σα θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ, δηακνξθώζεθαλ ζε 3,2 εθαη. επξώ (0,0258 επξώ αλά 

κεηνρή) έλαληη 5,3 εθαη. επξώ (0,0426 επξώ αλά κεηνρή) ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2010. 

 

Ο θαζαξόο δαλεηζκόο ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ αλήιζε ζε 28 εθαη. επξώ 

ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2011, ιόγσ ηνπ ζεκαληηθά απμεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ, 

έλαληη 5,2 εθαη. επξώ ηελ 31/12/2010, ελώ ηα Ίδηα Κεθάιαηα εληζρύζεθαλ ζηα 

153,0 εθαη. επξώ έλαληη 148,5 εθαη. επξώ ηελ 31/12/2010. 

 

Σν δηεζλέο επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ παξακέλεη αζηαζέο. Η ζπλερηδόκελε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε απμεκέλε κεηαβιεηόηεηα ζηηο ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ ζε πςειά επίπεδα έλαληη ηνπ δνιαξίνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη όμπλζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηα πεξηζώξηα 

θέξδνπο. Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, ν Όκηινο, ζηεξηδόκελνο ζηελ πγηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ δηάξζξσζε, θαζώο θαη ηελ αληαγσληζηηθή θαη επέιηθηε 

θνζηνινγηθή ηνπ πνιηηηθή, πεηπραίλεη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπ, ηόζν ζε όγθν, 

όζν θαη ζε αμία. Γηαζέηνληαο πξντόληα πςειώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

έρνληαο θαηαμησζεί σο έλαο από ηνπο πιένλ αμηόπηζηνπο θαηαζθεπαζηέο ζσιήλσλ 

παγθνζκίσο, ν Όκηινο ζπλερίδεη λα δηεηζδύεη ζε λέεο αγνξέο, όπσο είλαη ε άληιεζε 

αεξίνπ κε κε ζπκβαηηθέο κεζόδνπο (shale gas), ε δηαρείξηζε CO2, θ.α. Παξάιιεια, 

ε αλακελόκελε πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνξείνπ 

Αθξηθήο ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηε δεκηνπξγία ελόο επλντθνύ θιίκαηνο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Οκίινπ. 

 
Σα ηοητεία & Πιεροθορίες ηες περηόδοσ από 1.1.2011 – 30.6.2011 δεκοζηεύοληαη ζηα 
Φύιια ηες 30ες Ασγούζηοσ 2011 ηες εθεκερίδας «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» θαη καδί κε Ελδηάκεζες 

Οηθολοκηθές Καηαζηάζεης ηες ίδηας περηόδοσ ζα βρίζθοληαη αλαρηεκέλα ζηελ ηζηοζειίδα ηες 
εηαηρίας, ζηο δηαδίθησο ζηε δηεύζσλζε www.cpw.gr, θαζώς θαη ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ ΥΑ 

www.athex.gr. 
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