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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στα ίδια επίπεδα  κινήθηκε ο κύκλος εργασιών του Ά Εξαµήνου  σε 
ενοποιηµένο και εταιρικό επίπεδο ,ενώ µειωµένα ήταν τα αποτελέσµατα που 

επηρεάστηκαν δυσµενώς από την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της µεγάλης 

ανατίµησης ά υλών (γάλα). 

 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το Α’ εξάµηνο 2008, διαµορφώνονται ως 
ακολούθως: 
 
Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 12.577 χιλ. ευρώ έναντι 
12.424 χιλ. ευρώ το 2007 αυξηµένος κατά 1,23%. 
 
Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 2.816 χιλ. ευρώ έναντι 3.416 το 2007 µειωµένα 
κατά 17,56%. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ ) 

ανήλθαν στα 700 χιλ. ευρώ έναντι 1.392 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα κατά 
49,71% . 
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 100 χιλ. ευρώ έναντι 777 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 87,12%. 
 
Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε 10 χιλ. ευρώ έναντι 319 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 96,86 % 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε 1.519 χιλ. ευρώ έναντι 2.063 χιλ. 
ευρώ το αντίστοιχο περσινό µειωµένα κατά 26,36 %. 

 
 
Σε επίπεδο Οµίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο 12.396 χιλ. ευρώ έναντι 
12.448 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα  κατά 0,41%.  
 
Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 2.980 χιλ. ευρώ έναντι 3.410 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 12,60%. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ ) 
ανήλθαν στα 781  χιλ. ευρώ έναντι 1.494 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα κατά 
47,72 %. 
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 148 χιλ. ευρώ έναντι 855 χιλ. ευρώ το 

2007.µειωµένα κατά 82,69 %. 
 
Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε 33 χιλ. ευρώ έναντι 365 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 90.95 % 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε 1.743 χιλ. ευρώ έναντι 2.432 χιλ. 
ευρώ το αντίστοιχο περσινό µειωµένα κατά 28,33 %. 


