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Οι οικονοµικές επιδόσεις και αποτελέσµατα τόσο της Εταιρείας, όσο και του Οµίλου,
στην διάρκεια του Α Εξαµήνου 2012, συγκρινόµενα παράλληλα και µε την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης (Α Εξαµήνου 2011) παρουσιάζονται
συνοπτικά κατωτέρω, µε την εισαγωγική παρατήρηση ότι για την ορθή και
κατάλληλη σύγκριση των αποτελεσµάτων έχει ιδιαίτερη σηµασία η επισήµανση που
ακολουθεί της εν λόγω συνοπτικής παραθέσεως και ειδικότερα :
α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,642 εκατ. ευρώ, έναντι 24,184
εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 26,609 εκατ. ευρώ, έναντι 24,025 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 10,16% και 10,76% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 3,551 εκατ. ευρώ, έναντι
3,991 εκατ. ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 3,505 εκατ. ευρώ έναντι 3,989 εκατ.
ευρώ µειωµένα κατά 11,02% και 12,13% αντίστοιχα.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν δια τον Όµιλο σε 2,045 εκατ. ευρώ, έναντι
2,545 εκατ. ευρώ και δια την Εταιρεία σε 2,024 εκατ. ευρώ έναντι 2,571 εκατ.
ευρώ µειωµένα κατά 19,65% και 21,28% αντίστοιχα.
δ) Τα κέρδη µετά φόρων (EAT) ανήλθαν δια τον Όµιλο σε 1,627 εκατ. ευρώ, έναντι
2,041 εκατ. ευρώ και δια την Εταιρεία σε 1,623 εκατ. ευρώ, έναντι 2,066 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας µείωση κατά 20,28% και 21,44% αντίστοιχα.
ε) Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε
1,627 εκατ. ευρώ, έναντι 2,041 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ήτοι
µειώθηκαν σε ποσοστό 20,28%.

Επισηµαίνεται ότι σε συγκρίσιµη βάση η ποσοστιαία µείωση των µετά φόρων κερδών
(EAT) σε επίπεδο Οµίλου ανέρχεται σε 0,40% και σε σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχεται
σε 2,20%, διότι ο λογαριασµός «Aλλα έσοδα εκµετάλλευσης» του Α εξάµηνου του
2011 περιελάµβανε έκτακτο και µη επαναλαµβανόµενο έσοδο (δικαστικώς
επιδικασθείσα στην Εταιρεία αποζηµίωση) ύψους 509 χιλ. ευρώ.
Περαιτέρω, µη συνυπολογιζοµένου του ως άνω έκτακτου εσόδου, σε επίπεδο Οµίλου
τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) σε σύγκριση µε το Α εξάµηνο του 2011, παρουσιάζουν άνοδο 1,98% και
τα κέρδη προ φόρων (EBT) άνοδο 0,42%, ενώ σε εταιρικό επίπεδο η
άνοδος EBITDA ανέρχεται σε 0,77% και τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσιάζουν
µείωση 1,84%.

Τέλος σηµειώνεται ότι η Εταιρεία κατά την διάρκεια του Α εξάµηνου του 2012
πραγµατοποίησε εξαγωγές σε 40 περίπου χώρες, οι οποίες (εξαγωγές) την 30/6/2012
ανήλθαν σε ποσοστό 74,29 % επί του εταιρικού κύκλου εργασιών.

