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Χρονιά Αναδιοργάνωσης για τον Όµιλο YALCO 
 

          Το µεγαλύτερο µέρος των αρνητικών αποτελεσµάτων οφείλεται στα µη                   
επαναλαµβανόµενα κόστη της αναδιοργάνωσης 

 
Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας των τελευταίων 2 ετών, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, η Εταιρεία συνέχισε µε εντατικό ρυθµό 
την υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης του συνόλου των δραστηριοτήτων της, το οποίο 
ολοκληρώνεται εντός του 2010, µε στόχο τη διασφάλιση της µεσο-µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας 
και κερδοφορίας της.  
 
Τα αποτελέσµατα εννεάµηνου της Εταιρείας και του Οµίλου δεν αντικατοπτρίζουν τη λειτουργική 
του απόδοση, δεδοµένου ότι δεν ενσωµατώνουν το σύνολο των θετικών αποτελεσµάτων των 
ενεργειών αναδιοργάνωσης, ενώ αντίθετα περιλαµβάνουν το συνολικό κόστος αυτών. 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο εννεάµηνο του 2010 διαµορφώθηκαν σε €21,4 εκατ., µειωµένες 
κατά 31,9%, ενώ αντίστοιχα σε επίπεδο Οµίλου οι πωλήσεις εννεάµηνου ήταν €31,9 εκατ. 
µειωµένες κατά 25,4%. Η µείωση των πωλήσεων προήλθε σε µεγάλο βαθµό από την µείωση των 
πωλήσεων της µητρικής, αλλά και από την εξυγίανση του δικτύου λιανικής της Omnishop και την 
διακοπή της ζηµιογόνου δραστηριότητας στην Ουγγαρία.   
 
Η Εταιρεία κατέγραψε ζηµίες µετά φόρων ύψους €4,7 εκατ., έναντι κερδών €1,7 εκατ. το 2009. Σε 
επίπεδο Οµίλου τα αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε ζηµίες €5,7 εκατ. έναντι ζηµιών €1,1 εκατ. το 
2009. Τα αποτελέσµατα τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και σε επίπεδο οµίλου περιλαµβάνουν µη 
επαναλαµβανόµενα κόστη αναδιοργάνωσης που ξεπερνούν τα €3,7 εκατ., χωρίς ταυτόχρονα να 
αποτυπώνεται το πλήρες οικονοµικό όφελος αυτής. Επιπλέον πρέπει να σηµειώσουµε ότι µεγάλο 
µέρος των µη επαναλαµβανόµενων εξόδων κατά το 2010 ήταν λογιστικό και όχι ταµειακό.  
 
Ο Όµιλος προχώρησε το 2010 στη ριζική αναδιοργάνωση του συνόλου των δραστηριοτήτων του µε 
στόχο την άµεση επιστροφή στη κερδοφορία. Σηµαντικό µέρος της αναδιοργάνωσης αποτελεί η 
απόφαση της διοίκησης για την απορρόφηση των θυγατρικών της εταιρειών Excel και Omnishop, 
οι δραστηριότητες των οποίων, µετά την εκµετάλλευση των δηµιουργούµενων συνεργιών από την 
απορρόφηση, εκτιµάται ότι θα έχουν θετική συνεισφορά στα αποτελέσµατα της µητρικής. Η 
διαδικασία απορρόφησης θα ολοκληρωθεί εντός του ∆εκεµβρίου 2010. 
 
Παράλληλα εκτιµάται ότι η θετική πορεία της YALCO Romania στο εννεάµηνο, οι πωλήσεις της 
οποίας διαµορφώθηκαν σε €4,2 εκατ. αυξηµένες κατά 43% σε σχέση µε το 2009, θα συνεχιστεί 
τόσο στο τελευταίο τρίµηνο του 2010, όσο και στο 2011. Η ανάληψη νέων αντιπροσωπειών, αλλά 
και η διεύρυνση του πελατολογίου που πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2010 θα αποτελέσουν την 
βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Ρουµανία. 
 
Η YALCO έχοντας ολοκληρώσει και χρηµατοδοτήσει πλήρως την αναδιοργάνωσή της έως το 
τέλος του 2010 θα είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει µε αισιοδοξία τις προκλήσεις του 2011, 
προσβλέποντας στην άµεση ανάκαµψη των αποτελεσµάτων της. 


