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ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2012, ο ενοποιημένορ κύκλορ επγαζιών ηος Ομίλος 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ζημείυζε άνοδο καηά 3% και διαμοπθώθηκε ζε 124 

εκ. εςπώ ένανηι 120,4 εκ. εςπώ ηο ππώηο εξάμηνο ηος 2011. Παπάλληλα η 

βεληιζηοποίηζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηυν παπαγυγικών μονάδυν είσε υρ αποηέλεζμα ηη 

ζημανηική ενίζσςζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηος Ομίλος. ςγκεκπιμένα ηο ενοποιημένο 

μικηό κέπδορ διαμοπθώθηκε ζηο ππώηο εξάμηνο ηηρ ηπέσοςζαρ σπήζηρ ζε 27,2 

εκ. εςπώ ένανηι 16,4 εκ. εςπώ ηην ανηίζηοιση πεπίοδο πέπςζι ζημειώνονηαρ 

αύξηζη καηά 65,7%. ημανηική ήηαν και η αύξηζη πος ζημείυζαν ηα ενοποιημένα 

κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και ζςνολικών 

αποζβέζευν (EBITDA) ηα οποία διαμοπθυθήκαν ζε 14,1 εκ. εςπώ ένανηι 8,9 εκ. 

εςπώ πέπςζι ενιζσςμένα καηά 57,7%, ενώ ηο πεπιθώπιο EBITDA διαμοπθώθηκε ζε 

11,3% επί ηος ενοποιημένος κύκλος επγαζιών. Σα ενοποιημένα κέπδη ππο θόπυν 

ηος Ομίλος ζηο ππώηο εξάμηνο ηος 2012 ενιζσύθηκαν καηά 131,6% και ανήλθαν 

ζε 8,6 εκ. εςπώ ένανηι 3,7 εκ. εςπώ ηο 2011, ενώ ηα ενοποιημένα κέπδη μεηά από 

θόποςρ και δικαιώμαηα μειοτηθίαρ διαμοπθώθηκαν ζηο ππώηο εξάμηνο ηος 2012 

ζε 6,6 εκ. εςπώ (0,0531 εςπώ ανά μεηοσή), ένανηι 3,2 εκ. εςπώ (0,0258 εςπώ 

ανά μεηοσή) ηην ανηίζηοιση πεπίοδο πέπςζι. 

 

Αξιοζημείυηο είναι και ηο γεγονόρ όηι ο Όμιλορ παπά ηιρ αςξημένερ πυλήζειρ και 

καηά ζςνέπεια ηιρ αςξημένερ ανάγκερ ζε κεθάλαιο κίνηζηρ, σάπη ζηη βέληιζηη 

διασείπιζη ηυν αποθεμάηυν και ηυν αγοπών ππώηυν ςλών πέηςσε ηη μείυζη ηος 

καθαπού δανειζμού ηος ο οποίορ ζηιρ 30/06/2012 ανήλθε ζε 11,3 εκ. εςπώ ένανηι 

40,9 εκ. εςπώ ζηιρ 31/12/2011. Οπιακά αςξημένα ήηαν και ηα Ίδια Κεθάλαια ηος 

Ομίλος ηα οποία διαμοπθώθηκαν ζηιρ 30/6/2012 ζε 159,5 εκ. εςπώ ένανηι 151,4 

εκ. εςπώ ζηιρ 31/12/2011. 

 

Ο Όμιλορ ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ αποηελεί έναν από ηοςρ πλέον αξιόπιζηοςρ 

καηαζκεςαζηέρ ζυλήνυν παγκοζμίυρ διαθέηονηαρ πολύσπονη εμπειπία, αλλά και 

μια ζημανηικά εςπεία γκάμα πποζθεπόμενυν πποφόνηυν. Σο γεγονόρ αςηό ζε 

ζςνδςαζμό με ηη ζηαδιακή ομαλοποίηζη ηος διεθνούρ πεπιβάλλονηορ, αλλά και 

ηην ςλοποίηζη επενδύζευν ζε νέα ενεπγειακά έπγα και έπγα ςποδομών, 

ζςνιζηούν θεηικούρ παπάγονηερ ζηην αναπηςξιακή ποπεία ηος Ομίλος. Παπάλληλα 

ζηπαηηγικέρ πποηεπαιόηηηερ για ηη ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ αποηελούν η 

διείζδςζη ζε νέερ αγοπέρ, καθώρ και η επέκηαζη ηος δικηύος με ζηόσο ηη διάθεζη 

ηυν πποφόνηυν ζε ένα ολοένα εςπύηεπο γευγπαθικό θάζμα. Σέλορ, θα ππέπει να 

ηονιζθεί όηι μέζα ζηο ιδιαίηεπα δςζσεπέρ οικονομικό πεπιβάλλον ζηο οποίο 

δπαζηηπιοποιείηαι η Εηαιπία, η ιζσςπή κεθαλαιακή ηηρ διάπθπυζη, καθώρ και η 

δςναηόηηηα αποηελεζμαηικήρ σπημαηοδόηηζηρ για ηην εκηέλεζη μεγάλυν έπγυν 

ζςμβάλλοςν αποθαζιζηικά ζηην αππόζκοπηη λειηοςπγία ηηρ. 

 

Δημοζίεςζη ηην Τεηάπηη 29 Αςγούζηος 2012, μεηά ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος 

Χ.Α. 
 
 

Σα ηοητεία & Πιεροθορίες ηες περηόδοσ από 1.1.2012 – 30.06.2012 δεκοζηεύοληαη ζηα Φύιια ηες 30ες 
Ασγούζηοσ 2012 ηες εθεκερίδας «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» θαη καδί κε ηης 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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