
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Η αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τα ληφθέντα περιοριστικά 

µέτρα για τον περιορισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του χρέους αλλά και η 

απόφαση της ∆ιοίκησης να διακόψει τη δραστηριότητα στην Ουγγαρία, µε την πώληση της 

θυγατρικής της, συνέβαλλαν καθοριστικά στη διαµόρφωση των µεγεθών του Οµίλου κατά το 

1ο τρίµηνο του 2010. 

Όπως ήταν αναµενόµενο τα ληφθέντα µέτρα και η αβεβαιότητα στις οικονοµικές 

εξελίξεις, περιόρισαν σηµαντικά την καταναλωτική δαπάνη, µε αποτέλεσµα οι πωλήσεις των 

εταιριών του Οµίλου να διαµορφωθούν σε χαµηλότερα επίπεδα εκείνων της αντίστοιχης 

περιόδου του 2009. Η µείωση αυτών των πωλήσεων όπως ήταν φυσικό περιόρισε και τη 

λειτουργική κερδοφορία.  

Σε αντιστάθµισµα των πιο πάνω εξελίξεων, η ∆ιοίκηση µε παρεµβάσεις της πέτυχε 

µείωση των συνολικών δαπανών διοίκησης και διάθεσης, µε αποτέλεσµα τα προ και µετά 

φόρων αποτελέσµατα της µητρικής και προ του κόστους διακοπής των εργασιών της 

θυγατρικής στην Ουγγαρία να είναι βελτιωµένα εκείνων του 1ο τριµήνου του 2009. 

Παρόµοιες παρεµβάσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 

τόσο στο επίπεδο δαπανών όσο και στην αξιολόγηση των θυγατρικών της εταιριών, έτσι 

ώστε και παρά τις εξωγενείς οικονοµικές συνθήκες να εξασφαλιστούν αποδεκτά οικονοµικά 

αποτελέσµατα, αλλά κυρίως να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 

στα επίπεδα της µητρικής κατά τη χρήση του 2011 µε σηµερινά δεδοµένα.  Αναλυτικότερα, 

τα µεγέθη Οµίλου και µητρικής παρουσίασαν την πιο κάτω πορεία κατά το πρώτο τρίµηνο 

του 2010 σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2009. 

 

Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο ύψος των 11,05 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. 

ευρώ, της δε µητρικής στο ύψος των 7,66 εκατ. ευρώ έναντι 8,95 εκατ. ευρώ – είναι δηλαδή 

µειωµένες κατά 11,63% και 14,45% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2009. 

 

 



 

 

Αποτελέσµατα 

Τα µετά φόρους αποτελέσµατα (ζηµιές) του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο ύψος των 1,332 

εκατ. Ευρώ έναντι 1,392 εκατ. ευρώ, µειωµένες ζηµιές κατά 60 χιλιάδες ευρώ, της δε 

µητρικής και προ της αποσβέσεως της εφάπαξ ζηµιάς από την πώληση της θυγατρικής στην 

Ουγγαρία, διαµορφώθηκαν στο ύψος των 362 χιλιάδων ευρώ ζηµιές έναντι 228 χιλιάδων 

ευρώ ζηµιών του 2009. Η εφάπαξ επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της µητρικής του πρώτου 

τριµήνου του 2010 από τη µεταβίβαση της θυγατρικής στην Ουγγαρία ανήλθε στο ύψος των 

2,452 εκατ. ευρώ. 

 

∆απάνες Λειτουργίας 

Οι συνολικές δαπάνες ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης και χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου, 

διαµορφώθηκαν στο ύψος των 5,655 εκατ. ευρώ έναντι 5,983 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης 

περιόδου του 2009, µειωµένες κατά 5,48%. 

 

Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου κατά την 31/03/2010 παρέµειναν στα επίπεδα του 

πρώτου τριµήνου του 2009, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν κατά 

το τρέχον τρίµηνο. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου όπως προαναφέρθηκε, θα πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα 

προσαρµογής στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και θα κάνει τις απαιτούµενες προσαρµογές έτσι 

ώστε να συνεχισθεί η διαχρονική κερδοφόρα πορεία της µητρικής εταιρείας µε 

ελαχιστοποίηση και µηδενισµό των απωλειών από τις θυγατρικές της. 
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