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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 
 

Η έντονη αβεβαιότητα και η αστάθεια στις διεθνείς αγορές συνεχίστηκαν και κατά τη χρήση του 

2012. Η στρατηγική επιλογή του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ όμως να επικεντρωθεί στις 

αγορές εξωτερικού επέτρεψε στον Όμιλο να παρουσιάσει βελτιωμένα, κερδοφόρα αποτελέσματα. 

 

Συγκεκριμένα στη χρήση 2012 και παρά το γεγονός ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

παρουσίασε κάμψη κατά 11,2% και διαμορφώθηκε σε 234,7 εκ. ευρώ έναντι 264,1 εκ. ευρώ στη 

χρήση του 2011, ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά το 

περιθώριο κερδοφορίας του αντισταθμίζοντας την όξυνση του ανταγωνισμού. Έτσι το 

ενοποιημένο μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 6,7% και ανήλθε σε 44,1 εκ. ευρώ έναντι 41,4 εκ. 

ευρώ το 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2012 σε 21,3 

εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,7%, ενώ το 

περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 9,1% επί του ενοποιημένου 

κύκλου εργασιών, έναντι 6,8% στη χρήση του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 

ενισχύθηκαν κατά 73,2% και ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 11,8 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ. ευρώ το 

2011, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν 

επίσης σημαντική αύξηση της τάξεως του 71,9% και ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 9,7 εκ. ευρώ 

(0,0779 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 5,6 εκ. ευρώ (0,0453 ευρώ ανά μετοχή) το 2011. 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της σημαντικής μείωσης του καθαρού δανεισμού ο οποίος στις 

31/12/2012 διαμορφώθηκε σε 22,4 εκ. ευρώ έναντι 40,9 εκ. ευρώ στις 31/12/2011, ως 

αποτέλεσμα της βελτιωμένης διαχείρισης των αποθεμάτων και των αγορών πρώτων υλών. 

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου τα οποία 

διαμορφώθηκαν στις 31/12/2012 σε 164,7 εκ. ευρώ έναντι 151,4 εκ. ευρώ στις 31/12/2011.   

 

Η διοίκηση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη την 

υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στις αγορές 

εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Παράλληλα 

προσανατολίζεται στη διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, ενδυναμώνοντας 

με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στη διεθνή αγορά καθιστώντας τον ως έναν 

από τους σημαντικότερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων ενέργειας παγκοσμίως. 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση προσδοκά την 

περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας τις θετικές προσδοκίες που 

υπάρχουν από την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των αγορών εξωτερικού και την υλοποίηση 

επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών.   

 

Δημοσίευση την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 

 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 31.12.2012 δημοσιεύονται μαζί με την Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση της ίδιας περιόδου και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.cpw.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr την 27η Φεβρουαρίου 2013 μετά το κλείσιμο της 
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 31.12.2012 

δημοσιεύονται και στο Φύλλο της 28ης Φεβρουαρίου 2013 της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». 

http://www.cpw.gr/
http://www.athex.gr/

