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Αυξήθηκε το  2009 τόσο ο εταιρικός κύκλος εργασιών όσο και ο ενοποιηµένος. Συγκεκριµένα ο κύκλος 
εργασιών της Εβροφάρµα ανήλθε σε € 28.853 χιλ. και ο ενοποιηµένος σε € 28.622 χιλ. έναντι         € 27.443 
χιλ και € 27.039 χιλ. αντίστοιχα.  Στην κρινόµενη χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά         
€ 1.410 χιλ. ή 5,14% και του ενοποιηµένου κατά €1.583 χιλ. ή 5,85% . Ανοδικά , κατά 50% επίσης 
κινήθηκαν οι εξαγωγές που πραγµατοποιεί η εταιρεία σε επτά χώρες , κυρίως σε Ουγγαρία και Ιταλία µε 
αποτέλεσµα να αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού κύκλου εργασιών. 
 
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  € 2.316 χιλ για την εταιρεία και σε € 
1.914 χιλ για τον ενοποιηµένο , έναντι € 2.667 χιλ και € 2.896 χιλ αντίστοιχα της προηγουµένης χρήσης. 
Στην κρινόµενη χρήση υπήρξε µία υποχώρηση στα κέρδη (EBITDA) της εταιρείας κατά € 351 χιλ.  ή σε 
ποσοστό 13% που οφείλεται, κυρίως, στη µείωση της τιµής πώλησης του φρέσκου γάλακτος λόγω 
ανταγωνισµού. Επίσης υπήρξε µία σηµαντική µείωση στα ενοποιηµένα κέρδη (EBITDA) κατά € 982 χιλ. , 
αφενός µεν λόγω της προαναφερόµενης µείωσης της τιµής πώλησης των γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
ειδικότερα του φρέσκου γάλακτος και αφ’ ετέρου λόγω της αποµείωσης (βάσει έκθεσης αποτίµησης) της 
αξίας της συµµετοχής της θυγατρικής (Campus A.E.) κατά € 837 χιλ. που επιβάρυνε το αποτέλεσµα χρήσης. 
 
Τα κέρδη προ φόρων για την εταιρεία ανήλθαν σε € 71 χιλ έναντι € 230 χιλ της προηγουµένης χρήσης και  
για τα ενοποιηµένα (ζηµίες) € -479 χιλ έναντι κερδών  € 290 χιλ της προηγουµένης χρήσης. 
 
Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας  ανήλθαν για την εταιρεία σε € 81 χιλ έναντι € 53 χιλ της 
προηγούµενης χρήσης και τα ενοποιηµένα (ζηµίες) € -325 χιλ έναντι κερδών € 69 χιλ της προηγουµένης 
χρήσης. 
 
Στη χρήση του 2009 δαπανήθηκαν € 3.000 χιλ. για την χρηµατοδότηση επενδυτικού προγράµµατος για την 
εταιρεία και την θυγατρική. Μέσα στο 2010 αναµένεται η ολοκλήρωση του 4ετούς επενδυτικού 
προγράµµατος της εταιρείας συνολικού ύψους € 7.000 χιλ. και για το οποίο αναµένεται επιχορήγηση από τον 
αναπτυξιακό νόµο περίπου € 2.500 χιλ.  Επίσης  ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραµµα της θυγατρικής 
ύψους € 2.000 χιλ. και για  το οποίο αναµένεται επιχορήγηση  € 700 χιλ. περίπου.  
 
Στόχος της εταιρείας  για το 2010 είναι να διατηρηθεί η δυναµική ανάπτυξης 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. 
 


