
 

                                                        

   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ                                                       Αλεξανδρούπολη 27-11-2008 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
 

Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών του  Εννιαµήνου  σε ενοποιηµένο και 

εταιρικό επίπεδο, ενώ µειωµένα ήταν τα κέρδη που επηρεάστηκαν δυσµενώς από την 

αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της µεγάλης ανατίµησης ά υλών (γάλα). 

 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το Εννιάµηνο 2008, διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

 

Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 19.989 χιλ. ευρώ έναντι 19.436 

χιλ. ευρώ το 2007 αυξηµένος κατά 2,85%. 

 

Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 4.060 χιλ. ευρώ έναντι 4.889 το 2007 µειωµένα κατά 16,95%. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ ) ανήλθαν 

στα 1.000 χιλ. ευρώ έναντι 1.786 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα κατά 44,01% . 

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 113 χιλ. ευρώ έναντι 977 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα 

κατά 88,43%. 

 

Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε 51 χιλ. ευρώ έναντι 453 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα 

κατά 88,74 % 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε 2.074 χιλ. ευρώ έναντι 3.027 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 

περσινό µειωµένα κατά 31,48 %. 

 

 

Σε επίπεδο Οµίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο 19.502 χιλ. ευρώ έναντι 19.468 χιλ. 

ευρώ το 2007 αυξηµένα  κατά 0,17%.  

 

Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 4.776 χιλ. ευρώ έναντι 5.566 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα 

κατά 14,19%. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ ) ανήλθαν 

στα 1.212  χιλ. ευρώ έναντι 2.012 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα κατά 39,76%. 

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 291 χιλ. ευρώ έναντι 1.169 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα 

κατά 75,11 %. 

 

Τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε 211 χιλ. ευρώ έναντι 468 χιλ. ευρώ το 2007 µειωµένα 

κατά 54,91% 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΑ ) ανήλθαν σε 2.417 χιλ. ευρώ έναντι 2.230 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 

περσινό αυξηµένα κατά 8.39 %. 

 


