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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το Α τρίµηνο το 2012   ανήλθε σε € 7.076χιλ. έναντι € 6.992χιλ  της 
περσινής περιόδου  και ο εταιρικός κύκλος εργασιών   ανήλθε σε € 6.921 χιλ. έναντι € 7.006 χιλ.  της 
περσινής περιόδου. ∆ηλαδή, αυξήθηκε  κατά 1,20 % ο ενοποιηµένος και µειώθηκε κατά 1,21% ο εταιρικός 
κύκλος εργασιών .Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές € 447 χιλ έναντι κερδών € 
61 χιλ. και εταιρικά ανήλθαν σε ζηµιές €692 χιλ. έναντι € 61 χιλ. κέρδη. Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά 
φόρων ανήλθε σε ζηµιές  € 519 χιλ. ζηµιές έναντι  κερδών € 28 χιλ της περσινής περιόδου. Το αποτέλεσµα 
µετά φόρων της εταιρίας είναι € 712 χιλ. ζηµιές, έναντι κερδών  € 25 χιλ. της περσινής περιόδου.  
 
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  € 481 χιλ. και τα εταιρικά  
σε € 131χιλ, έναντι € 757 χιλ. και 663 χιλ. της περσινής περιόδου αντίστοιχα.   
 
Να σηµειωθεί ότι οι εξαγωγές στραγγιστής γιαούρτης, φέτα και βιολογικής φέτας  πραγµατοποιούνται πλέον 
σε 10 χώρες και ανήλθαν για το χρονικό διάστηµα στο 10,74 % του συνολικού τζίρου και είναι αυξηµένες 
κατά 42% . 
Ο Τοµέας του φρέσκου γάλακτος επιβάρυνε σηµαντικά το αποτέλεσµα αφενός λόγο τις αυξηµένης κατά 15% 
τιµής παραγωγού σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αφετέρου λόγο αυξηµένων εξόδων που 
επιφέρει η καθηµερινή διανοµή  φρέσκου γάλακτος σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η διοίκηση άµεσα πήρε 
µέτρα µείωσης του κόστους διανοµής . 
Ενώ οι τοµείς των τυροκοµικών ,γιαουρτιού και αριάνι τόσο στις εξαγωγές όσο και στην εγχώρια αγορά 
έδωσαν θετικό αποτέλεσµα. 
 
∆ηµοσίευση την Τετάρτη 30/5/2012, µετά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ. 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της περιόδου 1/1-31-3/2012 δηµοσιεύονται στο φύλλο της 31ης Μαΐου 2012 
της εφηµερίδας ΚΕΡ∆ΟΣ και µαζί µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται 
αναρτηµένα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.evrofarma.gr καθώς και στην ιστοσελίδα 
http://www.athex.gr 
 

 


