
 

 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 
 
 
∆όθηκαν στη δηµοσιότητα την 27/8/2009 οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1ης 

Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου 2009. Με την ευκαιρία αυτή η διοίκηση της εταιρείας δίνει τις πιο κάτω αναλυτικότερες 
πληροφορίες. 
 
Ι.  Η Εταιρεία 
 
Η εταιρεία YALCO Σ.∆. Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε. παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον των τελευταίων 
µηνών κατάφερε να διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό τα οικονοµικά της µεγέθη και να περιορίσει σηµαντικά τις 
απώλειες του Α’ τριµήνου του έτους. Οι απώλειες πωλήσεων της εταιρείας το Α’ εξάµηνο του 2009 περιορίστηκαν 
σε 10,9% περίπου έναντι 18,7% του Α’ τριµήνου του 2009. Συγκεκριµένα το δεύτερο τρίµηνο του 2009 οι απώλειες 
πωλήσεων περιορίστηκαν σε µόλις 4,3%, ενώ περαιτέρω περιορισµός των απωλειών καταγράφηκε τόσο τον 
Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο του 2009. 
 
Η βελτίωση των πωλήσεων, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση του µικτού περιθωρίου κέρδους και τον περιορισµό 
των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας οδήγησαν την εταιρεία σε κερδοφορία προ φόρων €904 χιλ για το Α’ 
εξάµηνο του 2009 έναντι ζηµιών €228 χιλ το Α’ τρίµηνου. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µετά φόρων ανέρχονται σε 
κέρδη €653 χιλ. για το εξάµηνο και ζηµιές €228 χιλ. για το Α’ τρίµηνο. 
 
Η πορεία της εταιρείας και τους επόµενους µήνες συνεχίζει να είναι ενθαρρυντική µε αύξηση των πωλήσεων, 
περιορισµό των λειτουργικών δαπανών και συνεχή βελτίωση των αποτελεσµάτων. Συνεχίζεται η εφαρµογή του 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης της εταιρείας το οποίο ξεκίνησε το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και τα 
αποτελέσµατα του οποίου αρχίζουν να αποτυπώνονται στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας. Συνεχή 
βελτίωση των ταµειακών ροών της εταιρείας έχει επιφέρει και ο περιορισµός των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ενώ 
περαιτέρω βελτίωση αναµένεται µε την είσπραξη της εγκεκριµένης επιδότησης του έργου ανέγερσης των νέων 
αποθηκών 12.000 τ.µ. στα Οινόφυτα. 
 
ΙΙ. Ο Όµιλος 
 
Σε επίπεδο Οµίλου οι πωλήσεις παρουσιάζονται µειωµένες κατά 17,5%, κυρίως λόγω της απώλειας πωλήσεων της 
θυγατρικής εταιρείας κλιµατισµού Excel A.E., αλλά και του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος που 
αντιµετωπίζουν οι θυγατρικές εξωτερικού σε Ρουµανία και κυρίως Ουγγαρία. 
 
Οι παραπάνω απώλειες πωλήσεων σε συνδυασµό µε τις απαιτούµενες δαπάνες και επενδύσεις για την εφαρµογή 
του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της λιανικής, µέσω της θυγατρικής εταιρείας OMNISHOP A.E., 
οδήγησαν στο Α’ εξάµηνο του 2009 σε ζηµιές προ φόρων €470 χιλ. µειωµένες σε σχέση µε το Α’ τρίµηνο κατά 
€903 χιλ. Σε επίπεδο αποτελεσµάτων µετά φόρων το εξάµηνο οι ζηµιές ανέρχονταν σε €756 χιλ. µειωµένες κατά 
€636 χιλ. 
 
Εκτιµάται ότι θα υπάρξει µερική αναστροφή του δυσµενούς κλίµατος στην Ουγγαρία (ήδη ανακοινώθηκε περαιτέρω 
µείωση επιτοκίων) και περιορισµός των ζηµιών. Στη Ρουµανία ολοκληρώθηκαν σηµαντικές συνεργασίες οι οποίες 
αναµένεται να επιφέρουν σηµαντική αύξηση των προβλεπόµενων πωλήσεων και βελτίωση των αποτελεσµάτων.  
 
Συνεχίζεται µε συνέπεια η εφαρµογή του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του κλάδου λιανικής του 
Οµίλου, µέσω της OMNISHOP A.E., οι επιπτώσεις του οποίου αναµένεται να φανούν στο τελευταίο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους και στις αρχές του επόµενου, αφού θα έχουν ξεκαθαρίσει όλες οι εκκρεµότητες του παρελθόντος. 
 
Ο Όµιλος YALCO στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον των ηµερών ενισχύει την ηγετική του θέση στον κλάδο, ενώ 
συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της λιανικής µε στόχο τη διαχρονική ανάπτυξη των εργασιών και οικονοµικών 
µεγεθών του. 
 
 
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
27/8/2009 


