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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

 

Για το έτος 2010 τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 511 χιλ. έναντι ζηµιών € 479 χιλ. της 
περσινής περιόδου και τα εταιρικά ανήλθαν σε € 128 χιλ. έναντι € 71 χιλ. της περσινής περιόδου. 
 
Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε € 77 χιλ. έναντι ζηµιών € 325 χιλ της περσινής περιόδου, 
αυξηµένα  κατά € 402 χιλ.  Το αποτέλεσµα µετά φόρων της εταιρίας είναι € -165 χιλ. έναντι € 81 χιλ. κερδών 
της περσινής περιόδου, να σηµειωθεί ότι το εταιρικό αποτέλεσµα επηρεάστηκε από τις διαφορές του 
φορολογικού ελέγχου της τριετίας 2005, 2006  και 2007 ύψους € 199 χιλ, καθώς επίσης € 49 χιλ. της 
τροποποίησης του φόρου εισοδήµατος οικ. έτους 2009 λόγω της απαλοιφής των ζηµιών προηγούµενων 
ετών. 
 
 
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  € 3.278 χιλ. και τα εταιρικά  
σε € 2.687 χιλ, έναντι € 1.914 χιλ. και € 2.316 χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα.  ∆ηλαδή, τα 
ενοποιηµένα κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά  71,2% και τα εταιρικά µειώθηκαν κατά 16,01%. 
 

 
 
Ο εταιρικός κύκλος εργασιών   ανήλθε σε € 29.288 χιλ. έναντι € 28.853 χιλ. της περσινής περιόδου 
αντίστοιχα  και ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών   ανήλθε σε € 28.601 χιλ. € 28.622 χιλ. της περσινής 
περιόδου αντίστοιχα.  ∆ηλαδή, αυξήθηκε κατά 1,51% ο εταιρικός. και ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών και 
µειώθηκε κατά 0,08 %. 
 
Να σηµειωθεί ότι ο εταιρικός κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση εξαγωγών που 
ξεπερνούν τα 2.000 χιλ. και αποτελούν  το 7% των συνολικών πωλήσεων . 
 
Στην χρήση 2010 έγινε πιστοποίηση το 50 % του επενδυτικού προγράµµατος για την εταιρία ύψους 7.000 
χιλ. Μέσα στο 2011 αναµένετε η ολοκλήρωση και επιχορήγηση περίπου 1.700 χλ. Επίσης για την θυγατρική 
έχει κατατεθεί αίτηµα ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράµµατος ύψους 2.000 χιλ. και 
αναµένεται επιχορήγηση 410 χιλ περίπου. 
 


