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∆ΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

H  βιομηχανία  γάλακτος  ΚΡΙ‐ΚΡΙ  δημοσίευσε  τις  οικονομικές  καταστάσεις  εξαμήνου 2010. 

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31/3/10 και 30/6/10, η εταιρεία άλλαξε τη λογιστική 

μέθοδο  υπολογισμού  των  εκπτώσεων  και  παροχών  που  αφορούν  στις  πωλήσεις  παγωτού 

εσωτερικού, προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός τους προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Εξαιτίας  της  ανωτέρω  αλλαγής  λογιστικής  εκτίμησης,  ο  κύκλος  εργασιών  και  τα  μεγέθη  της 

κερδοφορίας  της  παρούσας  περιόδου  εμφανίζονται  στην  τρέχουσα  περίοδο  μειωμένα  κατά  € 

1.538.187. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αλλαγή λογιστικής εκτίμησης δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τα 

μεγέθη  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων,  αλλά αφορά αποκλειστικά  στην απεικόνιση  των 

μεγεθών που παρουσιάζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

Χωρίς  την  ανωτέρω  αλλαγή  λογιστικής  εκτίμησης,  ο  κύκλος  εργασιών  της  εταιρείας  θα 

διαμορφωνόταν  σε  €  27.287  χιλ.  έναντι  €  23.697  χιλ  το  εξάμηνο  του  2009  (μεταβολή  +15,1%). 

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας θα διαμορφωνόταν σε € 5.071 χιλ. έναντι € 4.870 χιλ 

το εξάμηνο του 2009 (μεταβολή +4,1%).  

Βάσει  των  οικονομικών  καταστάσεων  που  δημοσιεύονται,  ο  ενοποιημένος  κύκλος 

εργασιών ανήλθε σε € 26.497 χιλ. έναντι € 24.450 χιλ το 2009, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του 

ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: 

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.724 χιλ έναντι € 6.086 χιλ. το εξάμηνο 

του 2009. 

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.473  χιλ., από € 4.849 χιλ. το 2009  

- Τέλος,  τα  καθαρά  κέρδη  μετά  από φόρους,  που  αντιστοιχούν  στους  ιδιοκτήτες  της 

μητρικής,  ανήλθαν  σε  €  2.330  χιλ.,  έναντι  €  4.067  χιλ.  της  αντίστοιχης  προηγούμενης 

περιόδου. 

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ‐ΚΡΙ ανήλθε σε € 25.748 χιλ  έναντι € 23.697 

χιλ.  το  2009.  Αντίστοιχα,  τα  κέρδη  προ  φόρων  της  εταιρίας  διαμορφώθηκαν  στα  επίπεδα  των  

€ 3.533 χιλ, από € 4.870 χιλ. το 2009. 
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Εφαρμόζοντας την αναπτυξιακή στρατηγική της, η διοίκηση της εταιρείας κινείται σε δύο 

άξονες. Από  τη μία μεριά επιδιώκει  ενίσχυση  της παρουσίας και  των μεριδίων  της στην  εγχώρια 

αγορά,  αξιοποιώντας  τη  γεωγραφική  επέκταση,  το  λανσάρισμα  νέων  προϊόντων  και  την  έντονη 

διαφημιστική προβολή. Παράλληλα, επιδιώκει την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται 

στις κοντινές αγορές του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των 

πωλήσεων και μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνει 

να  επιτύχει,  συνολικά,  αύξηση  του  κύκλου  εργασιών  της,  παρά  την  πτωτική  πορεία  των  κλάδων 

που  δραστηριοποιείται.  Στο  α’  εξάμηνο  2010,  οι  πωλήσεις  του  ομίλου  στο  εξωτερικό 

υπερδιπλασιάστηκαν  αγγίζοντας  τα  €  6.452  χιλ,  έναντι  €  3.024  στο  εξάμηνο  2009,  με  στόχο  να 

αποτελούν το 20% του κύκλου εργασιών. 

Αναφορικά  με  την  επενδυτική  δραστηριότητα,  η  εταιρεία  έλαβε,  πρόσφατα,  έγκριση 

υπαγωγής  στο  ν. 3299/04,  για  το  υποβληθέν  επενδυτικό  πρόγραμμα  του  παγωτού.  Το  συνολικό 

ύψος  του εγκεκριμένου προγράμματος είναι € 8.710  χιλ.  και με  την ολοκλήρωση του, η εταιρεία 

αναμένεται  να  λάβει  επιχορήγηση  συνολικού  ύψους  €  3.484  χιλ.  Ακόμη,  για  την  κάλυψη  των 

αναγκών  της  αγοράς  και  τον  εκσυγχρονισμό  των  παραγωγικών  διαδικασιών,  προγραμματίζονται 

επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και για τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Με τις 

επενδύσεις  αυτές,  θα  ενισχυθεί  περεταίρω  η  παραγωγική  δυναμικότητα  και  θα  αναβαθμιστεί  η 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 

Η διοίκηση της ΚΡΙ‐ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις 

εξελίξεις  στο  οικονομικό  περιβάλλον.  Η  παρούσα  οικονομική  κρίση  δημιουργεί  πρόσθετη 

αβεβαιότητα  αναφορικά  με  τα  μακροοικονομικά  μεγέθη  της  «πραγματικής»  οικονομίας  και  τη 

ζήτηση καταναλωτικών προϊόντων.  Έτσι,  υπό  τις παρούσες συνθήκες μη ομαλής  λειτουργίας  των 

πιστωτικών  αγορών  καθίσταται  ιδιαίτερα  σημαντική  η  διατήρηση  υψηλής  ρευστότητας  και 

χαμηλού καθαρού δανεισμού για τον Όμιλο. 

 

 


