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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, συνεχίστηκε η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Παρατηρήθηκε μείωση τόσο των επενδύσεων στη διεθνή αγορά ενέργειας, όσο και της τιμής των 

πρώτων υλών, γεγονότα τα οποία επηρέασαν άμεσα τον όγκο και την αξία των πωλήσεων του Ομίλου. 

Παρ’ όλα αυτά ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στηριζόμενος στην ισχυρή κεφαλαιακή του 

διάρθρωση και την ανταγωνιστική και ευέλικτη κοστολογική πολιτική, καταφέρνει να διατηρεί την 

ανταγωνιστική του θέση.    
 

Συγκεκριμένα στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,8 εκ. ευρώ 

έναντι 58,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας πτώση κατά 48,8%. Ανάλογα 

κινήθηκε και η κερδοφορία του Ομίλου με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται σε 4,4 εκ. ευρώ έναντι 

13,6 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 μειωμένος κατά 67,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το 

πρώτο τρίμηνο της χρήσης σε 2,0 εκ. ευρώ έναντι 6,5 εκ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας μείωση της 

τάξεως του 69,2%, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 6,7% επί του ενοποιημένου κύκλου 

εργασιών, έναντι 11,2% στο πρώτο τρίμηνο του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 

διαμορφώθηκαν σε 0,2 εκ. ευρώ έναντι 2,9 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012. 
 

Λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, έγινε επανυπολογισμός της 

αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου και προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 3,6 εκ. ευρώ, 

που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και τελικά τα κέρδη προ φόρων 

μετατράπηκαν σε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2,9 εκ. ευρώ (ζημιές 

0,0235 ευρώ ανά μετοχή), έναντι κερδών 4,5 εκ. ευρώ (κέρδη 0,0360 ευρώ ανά μετοχή) το πρώτο 

τρίμηνο του 2012. 
 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31/03/2013 σε 29,7 εκ. ευρώ, έναντι 22,4 εκ. 

ευρώ την 31/12/2012, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στις 31/03/2013 σε 161,6 εκ. 

ευρώ.   
 

Παρά τη δυσχερή παγκόσμια οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παραμένει 

προσηλωμένος στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, διευρύνοντας την γκάμα των 

προσφερόμενων προϊόντων του και αγορών  εκμεταλλευόμενος και την υλοποίηση επενδύσεων σε 

προγραμματιζόμενα νέα ενεργειακά έργα κα έργα υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε 

πρόσφατα υπογραφή Σύμβασης με τη γερμανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την 

προμήθεια μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE, με 

εξωτερική διάμετρο από 18’’ έως 56’’, πάχος τοιχώματος έως 40mm και μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα 

και ποιότητα χάλυβα υψηλής αντοχής έως Χ100. Οι νέοι σωλήνες LSAW θα χρησιμοποιηθούν σε έργα 

ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή της Μεσογείου, στον Κόλπο του Μεξικού, στη Λατινική Αμερική, 

στη Δυτική / Ανατολική Αφρική στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού. Με τη νέα αυτή επένδυση, η 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της, με στόχο να ανταποκριθεί στην 

αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για σωλήνες υψηλής αντοχής και καταπόνησης, που χρησιμοποιούνται 

σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου.   
 

Δημοσίευση την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 

 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 31.03.2013 δημοσιεύονται μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές 
καταστάσεις 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 28η Μαΐου 2013 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 31.03.2013 δημοσιεύονται και στο 

Φύλλο της 29ης Μαΐου 2013 της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». 

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

