
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2022 

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», 

κατόπιν παρότρυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της από 

09/11/2022, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τις 

επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία 

και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, στη διαμόρφωση των 

θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του Γ’ τριμήνου 2022 αλλά και σωρευτικά της 

περιόδου 01/01/2022 – 30/09/2022,  ανακοινώνει τα εξής: 

 

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, η οποία σωρευτικά ανήλθε σε 

20,8%. Η σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών των Α’ υλών, η οποία ξεκίνησε 

στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιταχύνθηκε μέσα στο τρίτο τρίμηνο, 

επιβαρύνοντας το μικτό αποτέλεσμα και κατ’ επέκταση τα λειτουργικά κέρδη και 

τα κέρδη προ φόρων. Παράλληλα η διατήρηση του κόστους ενέργειας σε υψηλά 

επίπεδα σε συνδυασμό με την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους 

επιβάρυναν περαιτέρω τα αποτελέσματα. Παρά τους εξαιρετικά αρνητικούς 

παράγοντες απόρροια της πολεμικής σύγκρουσης, της ενεργειακής κρίσης και 

των πληθωριστικών πιέσεων, τα σωρευτικά οικονομικά μεγέθη, αν και 

διορθωμένα σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του περασμένου έτους, συνέχισαν με 

θετικό πρόσημο. 

 

Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/01/2022 

– 30/09/2022 καθώς και του Γ’ τριμήνου 2022 

Ποσά σε € 

01/01/2022 

30/09/2022 

01/01/2021 

30/09/2021 

Κύκλος Εργασιών 27.040.678 22.385.471 

Μικτό κέρδος 3.003.936 4.745.988 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και 

Αποσβέσεων (EBITDA) 1.555.476 3.294.915 

Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT) 1.289.747 3.050.094 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 590.322 2.507.440 

   

 

Ποσά σε € 

01/07/2022 

30/09/2022 

01/07/2021 

30/09/2021 

Κύκλος Εργασιών 7.955.391 7.219.258 

Μικτό κέρδος 627.075 1.324.231 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και 

Αποσβέσεων (EBITDA) 142.935 961.720 

Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT) 58.835 886.456  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (227.407) 655.665  

      

 

Η διάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια την 30/09/2022 διαμορφώνονται ως εξής:  

 

Ποσά σε € 30/9/2022 31/12/2021 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 9.399.817 7.765.190 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 6.607.563 6.731.901 

Συνολικός δανεισμός 16.007.380 14.497.091 

Καθαρός δανεισμός 15.517.563 12.711.501 

Ίδια Κεφάλαια 10.519.432 9.713.438 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 26.036.995 22.424.939 

 

Καθώς η εξέλιξη  της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία απασχολεί τη διεθνή 

κοινότητα, η πρόβλεψη της έκτασης και διάρκειας των επιχειρηματικών και 

οικονομικών επιπτώσεών της εξακολουθεί να είναι δυσχερής και το πλήρες 

φάσμα των πιθανών συνεπειών της για την παγκόσμια οικονομία, το επόμενο 

διάστημα είναι δύσκολο να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.  

 

Περαιτέρω, τα μεγέθη των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, τόσο στη διεθνή 

όσο και στην ελληνική οικονομία, θα εξαρτηθούν από την ένταση των καιρικών 

φαινομένων στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αλλά και από το ύψος των 

επιδοτήσεων που θα συνεχίσουν να παρέχουν οι κυβερνήσεις σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις.   

 

Η απόφαση των σημαντικότερων Κεντρικών Τραπεζών να αυξήσουν το βασικό 

επιτόκιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών, ενώ ενδεχομένως να περιορίσουν τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 

επόμενο έτος. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των παραπάνω 

φαινομένων, εφαρμόζοντας πολιτικές ανάσχεσης των αρνητικών παραγόντων.   



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Σε κάθε περίπτωση η δυναμική της ελληνικής οικονομίας κατά το τρέχον έτος, 

αλλά και οι θετικές προβλέψεις για τα μεγέθη των επενδύσεων στον 

κατασκευαστικό τομέα και στην οικοδομή για το επόμενο έτος, εκτιμάται ότι θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Εταιρείας. 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 06.12.2022 


