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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Αυξηµένος κατά 3,31% έκλεισε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2011 και ανήλθε στις 
29.548 χιλ € έναντι 28.601 χιλ € του 2010. Οριακά αυξηµένες επίσης κατά 0.31% ήταν και οι εταιρικές 
πωλήσεις, που για την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν στις 29.379 χιλ € έναντι 29.288 χιλ € την προηγούµενη 
περίοδο. 
Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων κατά την ίδια περίοδο ανήλθε σε 2.907 χιλ € ζηµία έναντι 77 χιλ € 
κερδών της προηγούµενης περιόδου. Αντίστοιχα το εταιρικό αποτέλεσµα µετά φόρων ήταν 3.100 χιλ € ζηµία 
έναντι 165 χιλ € ζηµίας του προηγούµενου έτους. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 163 χιλ € έναντι 3.278 χιλ €. Τα δε εταιρικά µειώθηκαν σε 442 χιλ € ζηµία έναντι 2.687 
χιλ € κερδών την προηγούµενη περίοδο. Τέλος, το ενοποιηµένο αποτέλεσµα προ φόρων την τρέχουσα 
χρήση ανήλθε στις 3.400 χιλ € ζηµίες έναντι 511 χιλ € κερδών της προηγούµενης χρήσης. Το δε εταιρικό 
ανήλθε στις 3.596 χιλ € ζηµίες έναντι 128 χιλ € κερδών της προηγουµένης περιόδου αντίστοιχα. 
Το αποτέλεσµα επηρεάσθηκε δυσµενώς, αφενός από τις αυστηρές προβλέψεις που σχηµατιστήκαν και 
αφετέρου από το υψηλό τραπεζικό κόστος καθώς επίσης και από την εκτίναξη κατά 15% του κόστους της α 
ύλης. Είναι ευνόητο ότι οι επιπτώσεις του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος, που απαιτεί εκπτωτική 
πολιτική στις τιµές των προϊόντων προκειµένου να περιοριστεί η µειωµένη ζήτηση, αποτυπώνονται στα 
αποτελέσµατα της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας λόγω του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος 
παραµένει επιφυλακτική για την τρέχουσα χρήση. Εντούτοις, µια σειρά ενεργειών που ήδη δροµολόγησε 
δηµιουργούν σταθερές βάσεις για την πορεία της εταιρίας και αφορούν. 
Tην ανάπτυξη των πωλήσεων σε αποµακρυσµένες περιοχές µε κερδοφόρα προϊόντα και µειωµένο κόστος του 
δικτύου διανοµής. Ταυτόχρονα, εξορθολογισµός του κόστους του δικτύου διανοµής προϊόντων όπως το 
φρέσκο γάλα, που θα διανέµεται πλέον στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη. 
Tην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών των προϊόντων φέτα (ΠΟΠ), φέτα βιολογική και στραγγιστό 
γιαούρτι. Οι εξαγωγές ξεπερνούν το 10% των πωλήσεων και πραγµατοποιούνται σε 10 χώρες και ήδη στο 
τρέχον τρίµηνο είναι αυξηµένες κατά 25%. 
Την ενίσχυση της καθετοποίησης στο αγελαδινό γάλα, αφού πλέον η θυγατρική campus παράγει 
πρωτογενώς πάνω από 27 τόνους την ηµέρα, γάλα ανώτερης θρεπτικής αξίας.  


