
 

Ανακοίνωση 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ με αφορμή τη 
δημοσίευση στις 22.11.2006 των οικονομικών αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1-
30.9.2006 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 30,7 εκ ευρώ 
από 27,9 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση 10,17%, 
τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκ ευρώ από 3,08 εκ ευρώ (αύξηση 
10,08%) , τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2.141.824,73 ευρώ από 
269.311,85 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.658.058,29 
ευρώ από ζημιές -48.423,49 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 31,55 εκ ευρώ από 
27,57 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση 14,43%, τα 
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 3,48 εκ ευρώ από 2,58 εκ ευρώ (αύξηση 34,72%) , τα 
κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.621.388,67 ευρώ από ζημιές -838.160,89 
ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 
1.134.958,65 ευρώ από ζημιές -1.245.579,73 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Η βελτίωση της κερδοφορίας προ φόρων της μητρικής εταιρείας κατά 1.872.512,88 
ευρώ οφείλεται, αφενός, στην βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBITDA) 
κατά 310.926,43 ευρώ και , αφετέρου, σε μη λειτουργικά κέρδη 1.552.712,44 ευρώ 
που προέρχονται από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου. 
Η διοίκηση της εταιρίας ενημερώνει ότι στην μητρική εταιρεία ευρίσκεται σε εξέλιξη 
φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από το έτος 2001 και 
εφεξής. Με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, η διοίκηση εκτιμά ότι η φορολογική 
επιβάρυνση θα υπερβεί τις σχηματισθείσες προβλέψεις. Όταν ο φορολογικός έλεγχος 
ολοκληρωθεί η διοίκηση θα κάνει σχετική ανακοίνωση. 
Σημειώνεται ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2006 
καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1-30.9.2006 έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.euroholdings.gr. 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006 
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