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Η Εταιρία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. πραγµατοποίησε παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών τη 12η ∆εκεµβρίου 2013. Η 
παρουσίαση έλαβε χώρα στο κτίριο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
Σηµειώνεται ότι η σύνταξη του εν λόγω report προηγήθηκε της Τρίτης 24ης ∆εκεµβρίου 2013, όπου ώρα 16:30 ξέσπασε 
πυρκαγιά στη γραµµή παραγωγής γιαουρτιού και γάλακτος της ΚΡΙ-ΚΡΙ στις Σέρρες. 

 

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. 

 

Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας 

γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο 

εργοστάσιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ σε ένα οικόπεδο 48.800 τµ2. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 16.400 τµ2 

απαρτίζονται από 2 διαφορετικά εργοστάσια (εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκοµικών και 

εργοστάσιο παραγωγής παγωτών), ψυκτικούς θαλάµους 33.800 κυβικών µέτρων και σύγχρονο 

µηχανολογικό εξοπλισµό νέας οικολογικής τεχνολογίας. 

 

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Γιαούρτι: 40.000 τόνους ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας όπου γίνεται χρήση του 80% 

της παραγωγικής δυναµικότητας. 

� Παγωτό: 12.000 τόνους ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας όπου αντίστοιχα γίνεται χρήση 

του 50% της παραγωγικής δυναµικότητας. 

 

Παρατηρούµε ότι στην παραγωγή γιαουρτιού, η χρήση της παραγωγικής δυναµικότητας βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα (80%). Για το λόγο αυτό ο Όµιλος σχεδιάζει την υλοποίηση επενδυτικού 

προγράµµατος ύψους € 8 εκατ. για την ενίσχυση κατά 80% της παραγωγικής δυναµικότητας 

γιαουρτιού λόγω της ολοένα και αυξανόµενης ζήτησης (και ταυτόχρονης απόκτησης µεριδίων αγοράς) 

γιαουρτιού που είναι αποτέλεσµα της εξωστρεφούς του δραστηριοποίησης αλλά και της εγχώριας 

παρουσίας του. Η επένδυση αυτή δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα ανεπάρκειας χώρου καθώς οι 

υπάρχουσες µονάδες παραγωγής, όπως παρουσιάστηκαν και στην αρχή, βρίσκονται σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο περίπου 50.000 τ.µ2  από τα οποία καλύπτονται περίπου µόνο τα 19.000 τ.µ2. Επίσης, ο 

Όµιλος έχει εύκολη πρόσβαση σε ευρεία ζώνη γάλακτος, καθώς αυτήν τη στιγµή απορροφά το 25% 

της τοπικής παραγωγής γάλακτος (σε ακτίνα 50 χλµ) στοιχείο που δείχνει ότι µπορεί να καλύψει 

επαρκώς (για τα επόµενα χρόνια τουλάχιστον) τα αυξανόµενα µερίδια αγοράς για γαλακτοκοµικά 

προϊόντα. 

 

Κάτι τέτοιο είναι φανερό από τον παρακάτω πίνακα όπου παρατηρούµε τη συνεχόµενη ποσοστιαία 

αύξηση των µεριδίων αγοράς, εξαγωγών και παραγωγής χρόνο µε το χρόνο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

σηµαντικό µέρος αυτής της αύξησης συντελείται στη συρρικνωµένη εγχώρια αγορά λόγω της 

οικονοµικής κρίσης και ύφεσης που επικρατεί. 
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* Συγκρίσιµο µε το 9M 2012. 

 

Ο Όµιλος ανακοίνωσε ότι η χρηµατοδότηση του 80% της επένδυσης θα λάβει χώρα µέσω κοινού 

οµολογιακού δανείου, ενώ η συνολική επένδυση είναι επιχορηγούµενη κατά 35%, µε το σχηµατισµό 

αφορολόγητων αποθεµατικών. Ο συντελεστής απόδοσης της επένδυσης, «ROI», είναι λίγο πάνω από 

25% το χρόνο και συνεπώς η απόσβεση (Payback) της επένδυσης τοποθετείται περίπου στα 3,5 

χρόνια. 

 

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου ανά κατηγορία (Παγωτό, 

Γιαούρτι). 

 

 

 

ΠΑΓΩΤΟ 

 

 
 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της δραστηριότητας 

παγωτού είναι αρκετά καλά για την οικονοµική περίοδο που διανύουµε. Το περιθώριο µικτού κέρδους 

όπως και το περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων κυµαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στο 

εννεάµηνο του 2013 παρατηρείται µια πολύ µικρή µείωση των δεικτών αυτών κατά 1,2% και 1,6% 

αντίστοιχα (όχι κάτι ανησυχητικό όµως). 

Μεταβολή ως (%) 2009 2010 2011 2012 9M 2013

Μερίδια Αγοράς Γιαουρτιού 1,0% 1,0% 1,5% 3,0% 2,9%

Παραγωγή Γιαουρτιού 9,1% 33,3% 12,5% 38,9% -

Μερίδια Αγοράς Παγωτού 0,8% 0,7% 1,0% 0,5% 0,5%

Παραγωγή Παγωτού 14,0% 12,2% -9,1% 10,0% -

Εξαγωγές 27,8% 73,9% 7,5% 15,1% 14% *

(€ εκατ.) 2011 2012 9M 2012 9M 2013

Πωλήσεις 21,84 23,36 23,49 23,19

Μικτό Κέρδος 9,91 10,76 11,01 10,60

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 45% 46% 47% 46%

EBIT 2,96 3,53 5,20 4,75

Περιθώριο EBIT 14% 15% 22% 20%
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Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε τη γεωγραφική εγγύτητα σε αναπτυσσόµενες αγορές όπου 

εξάγεται παγωτό από την Εταιρία, καθώς και την κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού (σε λίτρα το 

χρόνο) για το 2012. Επίσης αξίζει να σηµειωθεί ότι η Εταιρία έχει διάθεση και δυνατότητα εισόδου σε 

αγορές µε χαµηλό ανταγωνισµό που παρουσιάζουν εµπορικό ενδιαφέρον όπως το Ιράκ και η 

Σενεγάλη. 

 

 

 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

 

 
 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούµε ότι το 2012 η Εταιρία είχε σηµαντική βελτίωση στα 

χρηµατοοικονοµικά της στοιχεία µε όλους τους δείκτες να βελτιώνονται δραστικά. Το ίδιο παρατηρούµε 

και στο εννεάµηνο του 2013 σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2012, µε τη µόνη διαφορά ότι οι δείκτες 

των περιθωρίων κέρδους να έχουν υποστεί µείωση. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις των τιµών α’ 

υλών, όπου αφενός υπάρχει δυσκολία µετα-κύλισής τους στις τιµές προϊόντων λόγω της µειωµένης 

αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, αφετέρου λόγω του στρατηγικού στόχου αύξησης των 

µεριδίων αγοράς της Εταιρίας. Μάλιστα για την επίτευξη της αύξησης των µεριδίων αγοράς έχουν 
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Ελλάδα Βουλγαρία ΠΓΔΜ Ρουμανία Σερβία Ανεπτυγμένες 

Αγορές
Κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού 2012  (λίτρα / έτος)

(€ εκατ.) 2011 2012 9M 2012 9M 2013

Πωλήσεις 25,87 35,76 26,29 33,94

Μικτό Κέρδος 7,95 11,22 8,51 9,66

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 31% 31% 32% 28%

EBIT 1,77 4,71 4,07 4,26

Περιθώριο EBIT 7% 13% 15% 13%
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αυξηθεί και τα έξοδα διαφήµισης. Παρόλα αυτά σε απόλυτα νούµερα η Εταιρία παρουσιάζει βελτίωση 

και στο εννεάµηνο του 2013. 

 

Η Εταιρία έχει επιτυχηµένη εξαγωγική δραστηριότητα σε 10 χώρες για περισσότερο από 7 χρόνια. Oι 

σηµαντικότερες αγορές γιαουρτιού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
 

Η είσοδος της Εταιρίας στην Αγγλία προς το παρόν δεν είναι έντονη αλλά είναι µια αρχή ώστε να γίνει 

γνωστή σε µια καινούργια αγορά όπου στη συνέχεια θα µπορέσει να αυξήσει τα µερίδια αγοράς της 

κυρίως λόγω του συγκριτικού της πλεονεκτήµατος ως το αυθεντικό Ελληνικό Γιαούρτι της αγοράς. 

Επιπλέον η Εταιρία δεν σκέφτεται προς το παρόν την αγορά της Αµερικής, καθώς υπάρχει έντονος 

ανταγωνισµός και οι τιµές είναι πολύ χαµηλές, ενώ εάν αναλογιστεί κανείς τη γεωγραφική απόσταση 

τα πράγµατα είναι ακόµα πιο απαγορευτικά. 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ενοποιηµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου: 

 

 
 

(€ εκατ.)     Σηµαντικές Αγορές (2012)

Ελλάδα 300

Ην ωµέν ο Βασίλειο 210

Ιράκ 100

Γερµαν ία 35

Ιταλία 30

∆αν ία 15

(€ εκατ.) 2011 2012 9M 2012 9M 2013

Πωλήσεις 47,91 59,30 49,90 57,49

Μικτό Κέρδος 17,89 22,01 19,48 20,25

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 37,35% 37,12% 39,04% 35,23%

EBITDA 5,17 7,64 9,81 9,88

Περιθώριο EBITDA 10,79% 12,89% 19,65% 17,19%

Κέρδη προ φόρων  (ΚΠΦ) 2,35 5,81 7,88 8,14

Περιθώριο ΚΠΦ 4,91% 9,80% 15,80% 14,16%

Κέρδη µετά από φόρους 2,04 5,24 6,70 7,18

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 4,25% 8,83% 13,42% 12,49%
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Από τον πρώτο πίνακα παρατηρούµε ότι ο Όµιλος συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία του, παρά την 

οικονοµική κρίση και δεδοµένου ότι το 84% των πωλήσεων πραγµατοποιούνται στην εγχώρια αγορά 

(βλέπε δεύτερο / µικρό πίνακα). Σε απόλυτα µεγέθη, τα κέρδη του Οµίλου καθώς και οι πωλήσεις του 

είναι αυξηµένες το εννεάµηνο του 2013 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Επιπλέον ο 

Όµιλος ακολουθεί τη στρατηγική παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε ποσοστό 26% καθώς µε 

αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την κερδοφορία του ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία του σε µια 

ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά. Επίσης δηµιουργεί και καλύτερες σχέσεις µε τους µεσάζοντες-

πελάτες µε αποτέλεσµα να υπάρχει µια ευνοϊκότερη προβολή των επώνυµων προϊόντων του Οµίλου σε 

µεγάλα «Super Market». 

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε κάποιους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες. 

 

 
 

Από τους δείκτες «Ρευστότητα & Καθαρό Ταµείο» παρατηρούµε ότι στο εννεάµηνο του 2013 υπάρχει 

µια πτώση στην ρευστότητα του Οµίλου σε συνδυασµό µε την αύξηση του βραχυχρόνιου δανεισµού 

ως ποσοστό του συνολικού (~48%). Παρόλα αυτά οι δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε «υγιή» 

επίπεδα και όσον αφορά το βραχυχρόνιο δανεισµό µπορεί να βρίσκεται σε υψηλό ποσοστό (48%) ως 

ποσοστό του συνολικού αλλά σε απόλυτα νούµερα είναι χαµηλός. Αυτό φαίνεται από το δείκτη 

«Μόχλευσης» όπου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα (5%). 

 

Καταµερισµός Πωλήσεων (%) 9Μ 2013

Ελλάδα 84%

Εξαγωγές 16%

Επώνυµο Προϊόν 74%

Ιδιωτική Ετικέτα 26%

2011 2012 9Μ 2013

Ρευστότητα * 2,7 3,6 2,6

Μόχλευση ** 13,0% 8,0% 5,0%

Καθαρό Ταµείο (€ εκατ.) *** 1,8 4,4 2,0

Βραχ. ∆άνεια ως % των ∆ανείων 30,2% 33,3% 47,6%

Απόδοση Ιδ. Κεφαλαίων 7,2% 17,0% 19,2%

* Κυκλ. Εν εργητικό / Βραχ. Υποχρεώσεις

** ∆άν εια / (Ίδια Κεφάλαια + ∆άν εια)

*** Ταµείο - Συν ολικά ∆άν εια
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Στη συνέχεια στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται βασικοί δείκτες δραστηριότητας όπου αξίζει να 

εστιάσουµε, καθώς ο Όµιλος αναµένεται να αυξήσει τις υποχρεώσεις του λόγω της νέας επένδυσης. 

 

 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι στο εννεάµηνο του 2013 υπάρχει µια µικρή αύξηση στις 

ηµέρες µετατροπής των αποθεµάτων σε έσοδα (από 57 σε 68 ηµέρες). Βέβαια πιο σηµαντική αύξηση 

υπάρχει στις ηµέρες είσπραξης των απαιτήσεων (από 102 σε 166 ηµέρες), µε αυτό να προέρχεται 

κυρίως λόγω µεγάλων πελατών. Τέλος από το δείκτη «Λειτουργική Κυκλοφορία» βλέπουµε σηµαντική 

αύξηση ηµερών από 159 σε 233. Εντούτοις ότι ο Όµιλος έχει µετακυλήσει µέρος της αύξησης των 

ηµερών λειτουργικής κυκλοφορίας στους προµηθευτές όπου και εκεί παρατηρούµε αύξηση των ηµερών 

από 62 σε 109. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε το δείκτη «Κυκλοφορούν Ταµείο» ο οποίος µας 

δείχνει πόσες ηµέρες ο Όµιλος χρειάζεται να διατηρεί κεφάλαιο κίνησης από τη χρονική στιγµή που θα 

πληρώσει τους προµηθευτές του µέχρι τη στιγµή που θα «έρθει ρευστό» στο ταµείο του (θα 

εξοφλήσουν οι πελάτες του σε µετρητά). Από το δείκτη είναι φανερό ότι υπάρχει µια αισθητή αύξηση 

από 97 σε 125 ηµέρες από το έτος 2012 στο εννεάµηνο 2013. 

 

  

Πωλήσεις € εκατ. 47,91 59,30 57,49

Κόστος Πωληθέντων € εκατ. 30,01 37,29 37,24

€ εκατ. 2011 2012 9Μ2013

Αποθέµατα (Ηµέρες) * Ηµέρες 63 57 68

Αποθέµατα € εκατ. 5,17 5,80 6,90

Πελάτες (Ηµέρες) Ηµέρες 116 102 166

Πελάτες (Απαιτήσεις) € εκατ. 15,25 16,60 26,12

Προµηθευτές (Ηµέρες) Ηµέρες 101 62 109

Προµηθευτές (Υποχρεώσεις) € εκατ. 8,34 6,29 11,09

Λειτουργική Κυκλοφορία (Ηµέρες) ** Ηµέρες 179 159 233

Κυκλοφορούν Ταµείο (Ηµέρες) *** Ηµέρες 78 97 125

* Στο δείκτη χρησιµοποιείται το Κόστος Πωληθέν των  Προϊόν των .

** Αποθέµατα (Ηµέρες) + Πελάτες (Ηµέρες)

*** Λειτουργική Κυκλοφορία (Ηµέρες) µείον  Προµηθευτές (Ηµέρες)
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Η Εταιρία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. πραγµατοποίησε παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών τη 12η ∆εκεµβρίου 2013. Η 
παρουσίαση έλαβε χώρα στο κτίριο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
Σηµειώνεται ότι η σύνταξη του εν λόγω report προηγήθηκε της Τρίτης 24ης ∆εκεµβρίου 2013, όπου ώρα 16:30 ξέσπασε 
πυρκαγιά στη γραµµή παραγωγής γιαουρτιού και γάλακτος της ΚΡΙ-ΚΡΙ στις Σέρρες. 

 

 

Εν κατακλείδι θα παρουσιάσουµε την γενική εικόνα του Οµίλου ΚΡΙ-ΚΡΙ συνοπτικά σε ένα γράφηµα 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο φερεγγυότητας του Altman (Z- Score). 

 

 

 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι ο «πάτος» λόγω της οικονοµικής κρίσης για τον Όµιλο 

ήταν το 2010 και στη συνέχεια ο Όµιλος δείχνει να ξεπερνάει την κρίση ταχύτερα από την ίδια την 

Ελληνική οικονοµία. Επίσης παρατηρούµε ότι στο εννεάµηνο του 2013 υπάρχει µια µικρή πτώση σε 

σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2012. Εντούτοις αξίζει να σηµειωθεί ότι Όµιλός σε όλη την εξεταζόµενη 

χρονική περίοδο βρίσκεται στα υψηλά κλιµάκια της «ασφαλής ζώνης». 
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Οι ανωτέρω απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τη Valuation & Research 

Specialists (VRS). Η πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) 

βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους 

απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές 

πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας. Η παρούσα ανάλυση δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, 

πώληση ή διακράτηση μετοχικών ή άλλου είδους αξιών. 


