
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 

• Οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των 43,21 εκατ. ευρώ έναντι 
57,72 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 
25,14%, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 27,10% 
διαμορφούμενες στα 37,6 εκατ. ευρώ. 

• Οι προ φόρων ζημίες της μητρικής ανήλθαν στο ύψος των 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 
εκατ. ευρώ του 2009. Σε επίπεδο Ομίλου οι αντίστοιχες ζημίες διαμορφώθηκαν σε 8,7 
εκατ. ευρώ έναντι 2,0 το 2009. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών αυτών είναι μη 
επαναλαμβανόμενες και αφορούν δαπάνες αναδιοργάνωσης, διαγραφές ζημιών 
προηγούμενων ετών των Θυγατρικών, οι οποίες αποτυπώνονταν στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών, και προβλέψεις επισφαλειών. 
Επίσης σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών ήταν μη ταμειακές και αυτό 
αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι παρά το ύψος των ζημιών δεν υπήρξε 
ουσιαστική αύξηση των δανείων του Ομίλου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2010 

• Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο εννεάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε €21,4 εκατ., 
μειωμένες κατά 31,9%, ενώ αντίστοιχα σε επίπεδο Ομίλου οι πωλήσεις εννεάμηνου 
ήταν €31,9 εκατ.μειωμένες κατά 25,4%. Η μείωση των πωλήσεων προήλθε σε 
μεγάλο βαθμό από την μείωση τωνπωλήσεων της μητρικής, αλλά και από την 
εξυγίανση του δικτύου λιανικής της Omnishop και την διακοπή της ζημιογόνου 
δραστηριότητας στην Ουγγαρία. 

• Τα αποτελέσματα εννεάμηνου της Εταιρείας και του Ομίλου δεν αντικατοπτρίζουν τη 
λειτουργική του απόδοση, δεδομένου ότι δεν ενσωματώνουν το σύνολο των θετικών 
αποτελεσμάτων των ενεργειών αναδιοργάνωσης, ενώ αντίθετα περιλαμβάνουν το 
συνολικό κόστος αυτών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 

• Οι πωλήσεις τόσο σε επίπεδο Εταιρείας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου επηρεάστηκαν 
σημαντικά καταγράφοντας μείωση 27% και 21% αντίστοιχα διαμορφούμενες σε 
€15.850 χιλ. και €23.119 χιλ. αντίστοιχα. 
Λόγω της μείωσης των πωλήσεων και παρά το σημαντικό περιορισμό των 
λειτουργικών δαπανών διευρύνθηκε η ζημία μετά από φόρους σε επίπεδο Ομίλου 
από -€756 χιλ σε -€3.029 χιλ, ενώ και η μητρική κατέγραψε ζημίες -€3.224 από κέρδη 
€653 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 

• Οι ζημίες της μητρικής εταιρείας εξαιρουμένης της ζημίας από το κλείσιμο της 
δραστηριότητας στην Ουγγαρία (€ 2,4 εκατ. περίπου) θα διαμορφώνονταν σε - €772 
χιλ.. Η απομάκρυνση από την Ουγγαρία αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά τα 
λειτουργικά αποτελέσματα από το νέο έτος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 

• Κατά το διάστημα 1.1-31.3.2010, oι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 11,05 εκατ. 
Eυρώ έναντι 12,50 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα μετά φόρους 
αποτελέσματα (ζημιές) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των 1,332 εκατ. Ευρώ 
έναντι 1,392 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, μειωμένες ζημιές κατά 60 
χιλιάδες ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 31.03.2010 
παρέμειναν στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2009, παρά τις δυσμενείς 
οικονομικές εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά το τρέχον τρίμηνο. 
 

• Σε επίπεδο μητρικής, oι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο ύψος των 7,66 εκατ. ευρώ 
έναντι 8,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η Διοίκηση με παρεμβάσεις 
της πέτυχε μείωση των συνολικών δαπανών διοίκησης και διάθεσης, με αποτέλεσμα 
τα προ και μετά φόρων αποτελέσματα της μητρικής και προ του κόστους διακοπής 
των εργασιών της θυγατρικής στην Ουγγαρία να είναι βελτιωμένα εκείνων του 1ο 
τριμήνου του 2009. 


