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Βελτίωση βραχυχρόνιων μισθώσεων και σημαντική αύξηση κερδοφορίας προ 

φόρων 

 
Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €117.5 εκ. έναντι €116.5 εκ. της 
αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,8%. Η 
ενδυνάμωση του τουρισμού κατά το προηγούμενο εξάμηνο συνέβαλε σημαντικά 
στη διατήρηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και κάλυψε εξ’ ολοκλήρου την 
κάμψη της ζήτησης των εταιρικών μισθώσεων που εξαρτώνται από την εσωτερική 

ζήτηση.  
 
Τα Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 35,8% έναντι του περσινού 
9μήνου και ανήλθαν στα €14.9 εκ. επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της Διοίκησης 
του Ομίλου για την αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων λόγω της αύξησης των 
τουριστικών αφίξεων. Στο 9μηνο 2013 ο αριθμός των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων 
αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η βελτίωση αυτή επήλθε παρά τη σημαντική αύξηση του 
κόστους χρηματοδότησης από €3,8 εκ. σε €5,6 εκ. αν και ο δανεισμός της 
εταιρίας ήταν αρκετά μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 
χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε εξαιτίας της λήξης του ομολογιακού 
δανείου πενταετούς διάρκειας, το Μάρτιο 2013, που είχε εξαιρετικά χαμηλό 
κόστος. 
 
Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν σε €6.9 εκ. από €8.6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η 
μείωση αυτή, παρά την αύξηση των μεγεθών προ φόρων, οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% γεγονός που 
προσαύξησε σημαντικά την σωρευτική υποχρέωση (κυρίως από κέρδη 
προηγούμενων χρήσεων) του αναβαλλόμενου φόρου της εταιρίας κατά €4,5 εκ. 
 
Tα Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €56.9 εκ. Ο Καθαρός Δανεισμός 
(δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) μειώθηκε κατά €13.3 εκ. σε σχέση με τη 
χρήση 2012, παρά την σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε νέα αυτοκίνητα 
που διαμορφώθηκε σε €33 εκ. έναντι των €18 εκ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.  
 
Τέλος στις 10/10/2013 εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών η επιστροφή 
κεφαλαίου με διανομή μετρητών αναλογικά στους μετόχους συνολικού ποσού 
€7.8 εκ. η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02/12/2013. 
 
Από τις 15 Μαΐου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων  
ενοικιάσεων και στην Ρουμανία. Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες 
του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου 
ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία 
της. Να σημειωθεί ότι για το 9μηνο 2013 ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών 
εταιριών στο εξωτερικό αντιπροσωπεύει το 19,3% του συνολικού τζίρου του 
Ομίλου και τα Κέρδη προ Φόρων αυτών αποτελούν το 22% του αντίστοιχου 
Ενοποιημένου μεγέθους.  
 
 


