
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021 

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου 

για το 9μηνο της τρέχουσας χρήσεως, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1/1-

30/09/2021

1/1-

30/09/2020 Μεταβολή %

1/7-

30/09/2021

1/7-

30/09/2020 Μεταβολή %

Κύκλος εργασιών 9.635.696 8.917.792 8,1% 3.454.116 2.802.412 23,3%

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.431.260 1.775.111 -19,4% 427.408 376.431 13,5%

ΕΒΙΤ Κέρδη / (ζημιές)  480.710  903.555 -46,8%  148.329  75.692 96,0%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  110.956  310.958 64,3%  12.579 (120.386) 110,4%

EBITDA Κέρδη / (ζημιές) 907.986 1.348.189 -32,7% 289.740 223.822 29,5%

ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το εννεάμηνο 2021 και η μεταβολή του 3ου τριμήνου 

2021 με τα αντιστοιχία στοιχεία του έτους 2020 κυμάνθηκε ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 30/9/2021 30/6/2021

Μεταβολή γ' 

τριμήνου 2021 30/9/2020 30/6/2020

Μεταβολή γ' 

τριμήνου 2020

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 2.213.770 2.462.140 -248.370 10.056.918 10.172.804 -115.886

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.222.000 7.628.000 594.000 0 0 0  

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2021 αυξήθηκαν, καθώς Όμιλος κατέγραψε 

κέρδη και στο 9μηνο του 2021, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020. 

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την 
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, οι επιπτώσεις της, δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική 
επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα οικονομικά 
αποτελέσματα του Ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2021. 
Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης 
έχει επηρεάσει ανοδικά τις τιμές των πρώτων υλών καθώς και του μεταβλητού κόστους 
γενικότερα, όπως αποτυπώνεται και στα μικτά κέρδη του Ομίλου κατά την 30/09/2021 σε 
σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 
Εν τούτοις, η Διοίκηση της Εταιρείας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριστεί 
τις προαναφερθείσες εξελίξεις, ώστε περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα 
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα της. 
 


