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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών του Ά τριµήνου  σε ενοποιηµένο και 

εταιρικό επίπεδο ,ενώ µειωµένα ήταν τα κέρδη µετά φόρων που επηρεάστηκαν 

δυσµενώς από την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της µεγάλης ανατίµησης ά 

υλών. 

 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το Α’ τρίµηνο 2008, διαµορφώνονται ως 
ακολούθως: 
 
Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 6.332 χιλ. ευρώ έναντι 
5.868 χιλ. ευρώ το 2007 αυξηµένος κατά 7,9%. 
 
Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.136 χιλ. ευρώ έναντι 1.746 το 2007 µειωµένα 
κατά 34,9%. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ ) 
ανήλθαν στα 322 χιλ. ευρώ έναντι 702 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα κατά 54,1% 
. 
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 103 χιλ. ευρώ έναντι 452 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 77,2%. 
 
Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε 77 χιλ. ευρώ έναντι 276 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 72,1 % 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε 711 χιλ. ευρώ έναντι 936 χιλ. 
ευρώ το αντίστοιχο περσινό µειωµένα κατά 24 %. 
 
 
Σε επίπεδο Οµίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο 6.271 χιλ.ευρώ έναντι 5.949 
χιλ.ευρώ το 2007 αυξηµένα κατά 5,4%.  
 
Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.153 χιλ.ευρώ έναντι 1.634 χιλ.ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 29,4%. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ ) 
ανήλθαν στα 337 χιλ.ευρώ έναντι 625 χιλ.ευρώ το 2007 µειωµένα κατά 46 %. 
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 116 χιλ.ευρώ έναντι 355 χιλ.ευρώ το 
2007.µειωµένα κατά 67,3%. 
 
Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε 82 χιλ. ευρώ έναντι 164 χιλ. ευρώ το 2007 
µειωµένα κατά 50 % 
 
 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε 799 χιλ. ευρώ έναντι 996 χιλ. 
ευρώ το αντίστοιχο περσινό µειωµένα κατά 19,8% . 


