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∆ΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

Αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων κατά 5,7% καταγράφει η βιομηχανία 

γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, στο εννιάμηνο του 2009, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

εμφανίζεται οριακά αυξημένος κατά 0,3%. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του ομίλου 

ανήλθε σε € 37.479 χιλ. έναντι € 37.350 χιλ το εννιάμηνο του 2008, ενώ, βελτίωση 

επήλθε στα μεγέθη της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση: 

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο, κατά 7,6%, 

αγγίζοντας τα € 9.586 χιλ.  

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7.814 χιλ., από € 7.393 χιλ. το 2008 

(άνοδος 5,7%).  

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

ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 6.318 χιλ., έναντι € 6.050 χιλ. της 

αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου (αυξημένα κατά 4,4%). 

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανήλθε σε € 36.248 χιλ  

έναντι € 36.132 χιλ. το εννιάμηνο του 2008. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της 

εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 7.733 χιλ, από € 7.366 χιλ. το 2008. 

Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε πτωτική πορεία τις κύριες 

αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επίτευξη 

των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά από τη διοίκηση. Παράλληλα, οι πωλήσεις 

παγωτού, συγκεκριμένα, επλήγησαν κι από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν 

κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και δεν ήταν ευνοϊκές. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στην ανάπτυξη των πωλήσεων στο εξωτερικό, 

με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κοντινές αγορές, 

επιτυγχάνοντας, παράλληλα, μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων και 

μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές. 
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Σε σχέση με την κερδοφορία, ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρέασε 

θετικά τα περιθώρια και τα μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου ήταν η μείωση στις 

τιμές των βασικών πρώτων υλών, που οδήγησε σε κοστολογικές βελτιώσεις. Έτσι, το 

περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 50,2% το εννιάμηνο του 2009, έναντι 

46,4% το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008. Ωστόσο, λόγω του δυσχερούς οικονομικού 

κλίματος, ο Όμιλος αναγκάστηκε να προβεί σε αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών 

απαιτήσεων, ύψους € 300 χιλ. περίπου. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του εννιαμήνου δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων. 

 


