
Χρήση που έληξε την 

31/12/2019

Χρήση που έληξε 

την 31/12/2018

Χρήση που έληξε 

την 31/12/2019

Χρήση που έληξε 

την 31/12/2018

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 203.719.026,60             296.646.947,49          77.203.147,70            126.202.596,73          

Κόστος πωλήσεων (133.549.355,61)           (137.062.123,96)         (48.195.496,44)           (79.430.960,77)           

Μικτά Kέρδη 70.169.671,00               159.584.823,53          29.007.651,26            46.771.635,96            

% Μικτά Κέρδη 34,4% 53,8% 37,6% 37,1%

Άλλα έσοδα 7.785.195,68                 10.069.933,48            7.232.555,93              11.128.052,77            

Έξοδα διοίκησης (51.737.162,03)             (70.666.168,90)           (19.341.738,21)           (42.347.216,64)           

Έξοδα διάθεσης (89.527.387,24)             (148.326.558,73)         (40.651.507,21)           (52.788.400,53)           

Άλλα κέρδη/(ζημίες) (6.940.077,07)               (67.586.624,85)           (3.999.165,22)             (1.418.086,36)             

Προβλέψεις απομείωσης (3.788.326,38)               (39.314.046,54)           (31.810.549,56)           (57.023.401,35)           

Λειτουργικές (ζημίες) (74.038.086,05)             (156.238.642,01)         (59.562.753,01)           (95.677.416,15)           

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.628.496,16                 5.719.009,83              2.944.352,56              26.364.640,58            

Χρηματοοικονομικά έξοδα (14.979.584,07)             (66.523.883,17)           (13.613.566,08)           (62.282.421,10)           

Ζημίες από διαγραφή θυγατρικών που δεν ενοποιήθηκαν (32.743.787,50)             

Συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης -                                3.841.982,85              -                              

(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων (118.132.961,46)           (213.201.532,50)         (70.231.966,53)           (131.595.196,67)         

Φόρος εισοδήματος (1.615.788,76)               (6.363.314,28)             -                              (3.992.043,13)             

Αναβαλλόμενος Φόρος (1.372.878,87)               1.623.903,64              (1.408.458,09)             2.419.827,67              

(Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (121.121.629,09)           (217.940.943,14)         (71.640.424,62)           (133.167.412,13)         

Διακοπείσες δραστηριότητες

(Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -                                -                              -                              -                              

(Ζημίες) χρήσεως (121.121.629,09)           (217.940.943,14)         (71.640.424,62)           (133.167.412,13)         

Αποδίδονται σε:

Μετόχους της μητρικής εταιρείας (121.121.629,09)           (217.940.943,14)         (71.640.424,62)           (133.167.412,13)         

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                                -                              -                              -                              

(121.121.629,09)           (217.940.943,14)         (71.640.424,62)           (133.167.412,13)         

Βασικές και απομειωμένες (ζημίες) ανά μετοχή που αντιστοιχούν στους μετόχους της 

μητρικής εταιρείας (1,83)                             (3,28)                           (1,08)                           (2,01)                           

-                                    -                                  -                                  -                                  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Λοιπά εισοδήματα που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος στις επόμενες περιόδους

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού (6.168.330,93)               (8.683.588,04)             -                              -                              

Αποτίμηση Παγίων Στοιχείων -                                -                              -                              -                              

Επαναταξινόμηση στην κατάσταση εισοδήματος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς 

πώληση (326.369,17)                  5.314.676,51              (326.369,17)                5.314.676,51              

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση επενδύσεων 4.692.616,77                 (38.679.409,98)           4.692.616,77              (38.679.409,98)           

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (1.802.083,33)               (42.048.321,51)           4.366.247,60              (33.364.733,47)           

Καθαρές λοιπές (ζημίες) που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος στις επόμενες περιόδους

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) προγράμματος καθορισμένων παροχών 99.760,00                      (14.550,00)                  99.760,00                   (14.550,00)                  

Φόρος εισοδήματος -                                -                              -                              -                              

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα ζημίες από συγγενείς εταιρείες -                                -                              -                              -                              

Συγκεντρικές συνολικές (ζημίες) μετά από φόρους 99.760,00                      (14.550,00)                  99.760,00                   (14.550,00)                  

Καθαρές λοιπές (ζημίες) για την περίοδο (1.702.323,33)               (42.062.871,51)           4.466.007,60              (33.379.283,47)           

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) χρήσης (122.823.952,42)           (260.003.814,65)         (67.174.417,03)           (166.546.695,60)         

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) χρήσης που αντιστοιχούν σε:

Μετόχους της μητρικής εταιρείας (122.823.952,42)           (260.003.814,65)         (67.174.417,03)           (166.546.695,60)         

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                              

(122.823.952,42)           (260.003.814,65)         (67.174.417,03)           (166.546.695,60)         
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Όμιλος Εταιρεία


