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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΥΟΛΙΑΜΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α’ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2012 

 

Η ζεηηθή πνξεία πνπ ζεκείσζε ν Όκηινο ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ην 2011 

ζπλερίζηεθε θαη ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2012. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

πξώηνπ ηξηκήλνπ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ 

πέξπζη. πγθεθξηκέλα ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ αλήιζε ζε 58,2 εθ. επξώ έλαληη 48,9 εθ. επξώ ην 

πξώην ηξίκελν ηνπ 2011 εληζρπκέλνο θαηά 18,9%. Παξάιιεια, ζε επίπεδν 

θεξδνθνξίαο ην ελνπνηεκέλν κηθηό θέξδνο ζεκείσζε αύμεζε θαηά 72,3% θαη 

αλήιζε ζε 13,6 εθ. επξώ έλαληη 7,9 εθ. επξώ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011. 

εκαληηθή αύμεζε θαηά 28.9% ζεκείσζαλ θαη ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα 

νπνία δηακνξθώζεθαλ ζε 6,5 εθ. επξώ έλαληη 5 εθ. επξώ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2011, ελώ ην πεξηζώξην EBITDA δηακνξθώζεθε ζε 11,2% επί ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ ηνπ Οκίινπ ζην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε 2,9 εθ. επξώ έλαληη 2,2 εθ. επξώ ην 2011 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 29,6%, ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε κεηά από 

θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο δηακνξθώζεθαλ ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2012 

ζε 4,5 εθ. επξώ (0,0360 επξώ αλά κεηνρή), έλαληη 2,1 εθ. επξώ (0,0167 επξώ 

αλά κεηνρή) ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011.            

 

εκαληηθό ζηνηρείν απνηειεί θαη ην γεγνλόο όηη Όκηινο παξά ηηο απμεκέλεο 

πσιήζεηο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο, 

πέηπρε κείσζε ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ ν νπνίνο ζηηο 31/03/2012 αλήιζε ζε 32,6 

εθ. επξώ έλαληη 40,9 εθ. επξώ ζηηο 31/12/2011, ελώ εληζρπκέλα ήηαλ θαη ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ ηα νπνία δηακνξθώζεθαλ ζηηο 31/03/2012 ζε 160,2 εθ. 

επξώ έλαληη 151,4 εθ. επξώ ζηηο 31/12/2011.  

 

Ο Όκηινο ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ πξνζπαζεί θαη εληζρύεη ζπλερώο ην portfolio 

πξντόλησλ πνπ πξνζθέξεη, θαζηζηώληαο ηνλ σο έλαλ από ηνπο πην αμηόπηζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ζσιήλσλ ελέξγεηαο παγθνζκίσο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ 

ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο (MOU) κε ηε γεξκαληθή εηαηξία θαηαζθεπήο 

εμνπιηζκνύ SMS Meer γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο ζσιήλσλ 

ν Όκηινο δηεπξύλεη ζεκαληηθά ηε γθάκα ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ ηνπ. Η 

λέα κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ζσιήλσλ κεηαθνξάο θπζηθνύ 

αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν από 18" έσο 56", πάρνο ηνηρώκαηνο 

έσο 40mm, κήθνο ζσιήλα έσο 18,3 κέηξα θαη πνηόηεηα ράιπβα έσο Υ100 θαη γηα 

ηελ παξαγσγή ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο LSAW-JCOE.  

 

Παξάιιεια, ν εμαγσγηθόο ραξαθηήξαο ηνπ Οκίινπ ζηεξηδόκελνο ζηα πςειήο 

πνηόηεηαο πξντόληα ηνπ, θαζώο θαη ζηελ εληζρπκέλε θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε, 

απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηε ζηαζεξή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ νκαιή ηνπ 

ιεηηνπξγία κέζα ζην παγθόζκην αζηαζέο πεξηβάιινλ. 

 

 

 

Δημοζίεςζη ηην Τπίηη 22 Μαΐος 2012, μεηά ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Χ.Α. 
 
 

Σα ηοιτεία & Πληροθορίες ηης περιόδοσ από 1.1.2012 – 31.03.2012 δημοζιεύονηαι ζηα Φύλλα ηης 23ης Μαΐοσ 
2012 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. 

http://www.athex.gr/

