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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 
 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου εξακολουθεί να παραμένει ασταθές 

και να πλήττεται σημαντικά, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της εκτέλεσης των ενεργειακών έργων. Η χαμηλή ζήτηση προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χαμηλές τιμές των πρώτων υλών συνεχίζει να ασκεί πίεση 

στην κερδοφορία του Ομίλου Σωληνουργεία Κορίνθου.  

 

Ως συνέπεια των παραπάνω , το πρώτο εννεάμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε σε 

126,9 εκ. ευρώ έναντι 123,0 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,2%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη 

διαμορφώθηκαν σε 14,6 εκ. ευρώ έναντι 20,1 εκ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 27,3%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 1,2 εκ. ευρώ 

έναντι κερδών 4,6 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν το πρώτο εννεάμηνο του 

2014 σε ζημιές 4,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,7 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0376 ευρώ ανά 

μετοχή) έναντι ζημιών 4,6 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0368 ευρώ ανά μετοχή) το πρώτο εννεάμηνο του 2013. Ο καθαρός δανεισμός του 

Ομίλου, την 30/09/2014 ανήλθε σε 63,7 εκ. ευρώ έναντι 32,5 εκ. ευρώ την 31/12/2013, κυρίως λόγω της αύξησης του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού που αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας για την παραγωγή σωλήνων με ραφή τύπου LSAW. Τα Ίδια 

Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν την 30/09/2014 σε 147,1 εκ. ευρώ.   

 

Σημειώνεται ότι υπεγράφησαν τρεις νέες συμβάσεις για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 163.000 τόνων σωλήνων χάλυβα που 

αφορούν στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου στις ΗΠΑ. Το κυριότερο μέρος της παραγωγής των 

σωλήνων αυτών αναμένεται να υλοποιηθεί το 2015. Να σημειωθεί ότι οι πρώτες δύο συμβάσεις, είναι τα μεγαλύτερα έργα που έχει 

εξασφαλίσει ποτέ ο Όμιλος. 

 

Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου βασιζόμενος στην ποιότητα, τη μακρόχρονη εμπειρία, τη συνεχή καινοτομία και τις επενδύσεις, 

αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων παγκοσμίως διαθέτοντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων το 

οποίο συνεχώς διευρύνεται. Σε συνδυασμό με την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές, ο Όμιλος διεκδικεί με αξιώσεις 

μεγάλα και σημαντικά έργα της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί λόγω των νέων 

ενεργειακών έργων και έργων υποδομής τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν τα προσεχή έτη. Αγορές όπως αυτές της Βορείου 

Αμερικής, της Ευρώπης, της Δυτικής / Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται να 

πρωταγωνιστήσουν στον τομέα αυτό, με τη διείσδυση σε αυτές να αποτελεί βασικό πυλώνα στρατηγικής του Ομίλου. Παράλληλα, η 

ευέλικτη κοστολογική του πολιτική, η υψηλή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και η νέα 

υλοποιούμενη επένδυση της μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW, αποτελούν τα εχέγγυα ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου 

θα μπορέσει να απορροφήσει μεγάλο μέρος από την παγκόσμια ζήτηση σωλήνων, απόρροια της αυξανόμενης ανάγκης για ενεργειακά 

έργα και έργα υποδομών.  

 

Δημοσίευση την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2014 – 30.09.2014 

δημοσιεύονται μαζί με τα 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.helex.gr την 25η Νοεμβρίου 2014 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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