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Σν 2011 ήηαλ κηα ρξνληά ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε από ζεκαληηθή αζηάζεηα ηόζν 

ζηελ εγρώξηα, όζν θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο. Παξάιιεια όκσο ε δηαηήξεζε ησλ 

ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ ζε πςειά επίπεδα, νδήγεζε ζε λέεο επελδύζεηο ελεξγεηαθώλ 

εηαηξηώλ γηα έξγα εμόξπμεο θαη κεηαθνξάο ελεξγεηαθώλ πόξσλ. Ο Όκηινο 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ, εθκεηαιιεπόκελνο ηελ πςειή ηερλνγλσζία θαη 

εμεηδίθεπζή ηνπ, αιιά θαη ηελ πγηή ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ δηάξζξσζε θαηάθεξε 

λα θεθαιαηνπνηήζεη ηελ ζεηηθή απηή πνξεία ηεο αγνξάο θαη λα βειηηώζεη ζεκαληηθά 

ηα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 2011.   

 

πγθεθξηκέλα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ εληζρύζεθε ζεκαληηθά ζηε ρξήζε 

2011 θαηά 70,4% θαη δηακνξθώζεθε ζε 264,1 εθαη. επξώ έλαληη 155 εθαη. επξώ 

ην 2010. ε επίπεδν θεξδνθνξίαο, παξά ηηο ζεκαληηθά απμεκέλεο ηηκέο ησλ 

πξώησλ πιώλ, θαζώο θαη ηελ όμπλζε ηνπ αληαγσληζκνύ, πνπ ζπκπίεζαλ ηα 

πεξηζώξηα θέξδνπο, ε θεξδνθνξία γηα ην ζύλνιν ηεο ρξήζεο 2011 εληζρύζεθε, 

θπξίσο ιόγσ ησλ ζεκαληηθά βειηησκέλσλ απνηειεζκάησλ θαηά ην ηέηαξην 

ηξίκελν. Σα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηε ρξήζε 2011 ζε 41,4 εθαη. επξώ 

έλαληη 32,8 εθαη. επξώ ην 2010, εληζρπκέλα θαηά 26,3%. Αλάινγε αύμεζε θαηά 

26,7% παξνπζίαζαλ θαη ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα νπνία δηακνξθώζεθαλ 

ζε 18,1 εθαη. επξώ έλαληη 14,3 εθαη. επξώ ην 2010, ελώ ην πεξηζώξην EBITDA 

δηακνξθώζεθε ζε 6,8% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σα θέξδε πξν 

θόξσλ ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε 2011 δηακνξθώζεθαλ ζε 6,8 εθαη. επξώ έλαληη 2,9 

εθαη. επξώ ην 2010, εληζρπκέλα ζεκαληηθά θαηά 135,7%. Σέινο, ηα ελνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο δηακνξθώζεθαλ ζηε 

ρξήζε 2011 ζε θέξδε ύςνπο 5,6 εθαη. επξώ (θέξδε 0,0453 επξώ αλά κεηνρή), 

έλαληη δεκηώλ ύςνπο 1,6 εθαη. επξώ (δεκηέο 0,0125 επξώ αλά κεηνρή) ηε ρξήζε 

2010. 

 

Ο απμεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ είρε σο απνηέιεζκα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ 

Οκίινπ ζε θεθάιαην θίλεζεο, θαηά ζπλέπεηα ν θαζαξόο δαλεηζκόο ζηηο 31/12/2011 

αλήιζε ζε 40,9 εθαη. επξώ έλαληη 4,9 εθαη. επξώ ηελ 31/12/2010, ελώ ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ εληζρύζεθαλ θαη αλήιζαλ ζηηο 31/12/2011 ζε 151,4 εθαη. 

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

Η πνιύρξνλε εκπεηξία ηνπ Οκίινπ ζε κεγάια έξγα θαη ηα πςειήο πνηόηεηαο 

πξντόληα πνπ δηαζέηεη, έρνπλ θαηαζηήζεη ηε ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ σο έλαλ 

από ηνπο πην αμηόπηζηνπο θαηαζθεπαζηέο ζσιήλσλ παγθνζκίσο. Παξάιιεια, ε 

ζηαδηαθή νκαινπνίεζε ηνπ δηεζλνύο επηρεηξεζηαθνύ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο απμεκέλεο επελδύζεηο ζε ελεξγεηαθά έξγα θαη έξγα ππνδνκώλ επηηξέπνπλ 

ζηνλ Όκηιν ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ λα δηαηεξεί ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε. Επηπιένλ, ε δηεπξπκέλε πξντνληηθή γθάκα ηνπ Οκίινπ, ε 

πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγεη ζηα ππεξζύγρξνλα εξγνζηάζηά ηνπ θαη 

δηαζέηεη κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηύνπ κε επξεία γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ε πγηήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη ε αληαγσληζηηθή θνζηνινγηθή βάζε ηνπ, 

απνηεινύλ ηα ερέγγπα γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 

Οκίινπ θαη ην 2012.     

 

Δημοζίεςζη ηην Τπίηη 27 Μαπηίος 2012, μεηά ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Χ.Α. 
 
 

Σα ηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2011 – 31.12.2011 δημοζιεύονηαι ζηα Φύλλα ηης 28ης 
Μαρηίοσ 2012 ηων εθημερίδων «ΕΣΙΑ» και «ΗΜΕΡΗΙΑ» 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 ΧΑ www.athex.gr. 

http://www.athex.gr/

