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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

 

Το Ά εξάµηνο του 2010 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών   ανήλθε σε € 13.698 χιλ. και ο εταιρικός σε € 
13.679 χιλ. έναντι € 14.107 χιλ και € 14.242 χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα.  ∆ηλαδή, µειώθηκε κατά 
2.9 % ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών και κατά 3,96% ο εταιρικός. Οι πωλήσεις επηρεάσθηκαν δυσµενώς 
από την οικονοµική κρίση και κατ’ επέκταση από µειωµένη ζήτηση στην κατανάλωση. 
 
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  € 1.680 χιλ. και τα εταιρικά  
σε € 1.261 χιλ, έναντι € 1.691 χιλ. και € 1.503 χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα.  ∆ηλαδή, τα 
ενοποιηµένα κέρδη (EBITDA) µειώθηκαν κατά  0,65% και τα εταιρικά  κατά 16,10%. 
 
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 351 χιλ. έναντι ζηµιών € 583 χιλ. της περσινής περιόδου και 
τα εταιρικά ανήλθαν σε € 26 χιλ. έναντι € 83 χιλ. της περσινής περιόδου. 
 
Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε € 9 χιλ. έναντι ζηµιών € 412 χιλ της περσινής περιόδου, 
αυξηµένα  κατά € 421 χιλ.  Το αποτέλεσµα µετά φόρων της εταιρίας είναι € -215 χιλ. έναντι € 78 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, και για τις οποίες  είχαν 
σχηµατιστεί προβλέψεις µόνο € 70 χιλ. καθώς επίσης € 49 χιλ. της τροποποίησης του φόρου εισοδήµατος 
οικ. έτους 2009 λόγω της απαλοιφής των ζηµιών προηγούµενων ετών. 
 
Ήδη ολοκληρώθηκε το επενδυτικό σχέδιο της θυγατρικής ύψους € 2.000 χιλ. και αναµένεται επιχορήγηση 
ύψους € 600 χιλ. Παράλληλα συνεχίζεται το επενδυτικό σχέδιο της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. 
 
Σταθερός παραµένει ο στόχος να συγκρατηθεί ο κύκλος εργασιών στα περσινά περίπου επίπεδα και  
ταυτόχρονα να συνεχισθεί αυστηρότερα η µείωση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης και να βελτιωθεί το 
κόστος παραγωγής  που θα επέλθει µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 
 

 


