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ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΥΟΛΙΑΜΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011 

 

 

ην ελλεάκελν ηνπ 2011, ν Όκηινο ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ζηεξηδόκελνο 

ζηελ πγηή ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ δηάξζξσζε, θαζώο θαη ηελ αληαγσληζηηθή θαη 

επέιηθηε θνζηνινγηθή ηνπ πνιηηηθή, πέηπρε λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπ ηόζν ζε 

όγθν, όζν θαη ζε αμία. Παξά ηαύηα, ε ζπλερηδόκελε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

νη απμεκέλεο ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ γηα ηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ ην 2011 

δεκηνύξγεζαλ ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηα πεξηζώξηα θέξδνπο.  

 

πγθεθξηκέλα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε 154,8 

εθαη. επξώ, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 35,8% ζε ζρέζε κε ηα 114 εθαη. επξώ 

ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2010. Σα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ κεηώζεθαλ ζε 22,4 

εθαη. επξώ, από 27,8 εθαη. επξώ ηνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2010. Μείσζε επίζεο 

παξνπζίαζαλ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα νπνία δηακνξθώζεθαλ ζε 11,6 

εθαη. επξώ, έλαληη 17,3 εθαη. επξώ ηνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2010, ην δε πεξηζώξην 

EBITDA, σο πνζνζηό επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ, δηακνξθώζεθε ζε 

7,5%. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε 

3,8 εθαη. επξώ, έλαληη 8,9 εθαη. επξώ ηνπ αληίζηνηρνπ ελλεάκελνπ ηνπ 2010. 

Σέινο, ηα θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ 

δηακνξθώζεθαλ ζε 3,2 εθαη. επξώ (0,0259 επξώ αλά κεηνρή), έλαληη 5,5 εθαη. 

επξώ (0,0440 επξώ αλά κεηνρή) ην ελλεάκελν ηνπ 2010. 

 

Ο θαζαξόο δαλεηζκόο ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ αλήιζε ζε 55,2 εθαη. επξώ 

ζην ελλεάκελν ηνπ 2011, ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ, έλαληη 5,2 εθαη. 

επξώ ηελ 31/12/2010, ελώ ηα Ίδηα Κεθάιαηα εληζρύζεθαλ ζηα 149,4 εθαη. επξώ, 

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

 

Η δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαζηζηά ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, νινέλα θαη πην δπζρεξέο. Εληνύηνηο, ν Όκηινο 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ έρνληαο επελδύζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνύ ηνπ ηζηνύ θαη ζηε δηεύξπλζε ηεο πξντνληηθήο 

γθάκαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ δηάξζξσζεο θαη ζηε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ, δηαηεξεί ηζρπξή ηελ 

παξνπζία ηνπ ζην ρώξν, θαζώο δηαζέηεη έλα πςειό αλεθηέιεζην ππόινηπν έξγσλ. 

Παξέρνληαο πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο, εληζρύεη ηνπο δεζκνύο ηνπ κε εηαηξίεο 

θπξίαξρεο ζην ρώξν ηεο ελέξγεηαο, γεγνλόο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα βειηηζηνπνηεί ηε 

δπλακηθή ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ.   

 

 

Δημοζίεςζη ηην Τπίηη 15 Νοεμβπίος 2011, μεηά ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Χ.Α.  

 

 
Σα ηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2011 – 30.9.2011 δημοζιεύονηαι ζηα Φύλλα ηης 16ης 
Νοεμβρίοσ 2011 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. 
 


