
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ 

H εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της περιόδου από 01.01-30.06.09: 

Την τρέχουσα περίοδο τα αποτελέσµατα της µητρικής (εµπορική εταιρεία) αναλύονται 
ως εξής:  

Oι πωλήσεις της µητρικής εταιρείας  ανήλθαν σε 19.113 χιλ. ευρώ έναντι 15.464 χιλ. 
ευρώ του εξαµήνου 2008 αυξηµένες κατά 23,60 %. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων ανήλθαν σε 4.663 χιλ. ευρώ έναντι 3.315 χιλ. ευρώ του εξαµήνου αυξηµένα 
κατά 40,66%. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 
4.013 χιλ. ευρώ έναντι 2.743 χιλ. ευρώ του εξαµήνου αυξηµένα κατά 46,30%. 

Tα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 3.544 χιλ. ευρώ έναντι 2.215 χιλ. ευρώ 
του εξαµήνου 2008 αυξηµένα κατά 60%. 

Tα κέρδη µετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 2.551 χιλ. ευρώ έναντι 1.603 χιλ. ευρώ 
του εξαµήνου 2008 αυξηµένα κατά 59,14%. 

Τα αποτελέσµατα του οµίλου αναλύονται ως εξής: 

Oι πωλήσεις του οµίλου ανήλθαν σε 36.193 χιλ. ευρώ έναντι 33.330 χιλ. ευρώ του 
εξαµήνου 2008 αυξηµένες κατά 8,59 %. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων ανήλθαν σε 6.829 χιλ. ευρώ έναντι 6.072 χιλ. ευρώ του εξαµήνου αυξηµένα 
κατά 12,47%. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 
5.879 χιλ. ευρώ έναντι 5.206 χιλ. ευρώ του εξαµήνου αυξηµένα κατά 12,93%. 

Tα κέρδη προ φόρων του οµίλου ανήλθαν σε 5.081 χιλ. ευρώ έναντι 4.222 χιλ. ευρώ του 
εξαµήνου 2008 αυξηµένα κατά 20,35%. 

Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 3.515 χιλ. ευρώ 
έναντι 2.936 ευρώ του εννιαµήνου αυξηµένα κατά 19,72%. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

∆εδοµένης της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο που επηρεάζει άµεσα την εταιρεία 
µας αναµένουµε µείωση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων έναντι της 
περσινής χρήσης. Το µέγεθος της µείωσης αυτής δεν µπορεί σήµερα να προβλεφθεί 



δεδοµένου ότι η θυγατρική µας εταιρεία ΚΛΜ ΑΤΕ αναλαµβάνει και κατασκευάζει 
κτιριακά έργα µικρής χρονικής διάρκειας.  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η πορεία της εµπορικής δραστηριότητας κατά το Α΄εξάµηνο 2009 κρίνεται ικανοποιητική 
υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονοµικής κρίσης και αβεβαιότητας και σηµείωσε 
αύξηση πωλήσεων 17,13% και κερδών 32,87%.  Παρόλα ταύτα δεν είµαστε σε θέση να 
προβλέψουµε τα αποτελέσµατα για το τέλος της χρήσης 2009 και των εποµένων 
χρήσεων.  

 

Εποµένως, η ∆ιοίκηση της εταιρείας, όπως είχε γνωστοποιήσει µε προηγούµενη 
ανακοίνωση της και κατά τον σχολιασµό των αποτελεσµάτων της χρήσης 2008, 
προβαίνει σε αναθεώρηση προηγούµενης πρόβλεψης που διενεργήθηκε τον Απρίλιο 2008 
και αφορούσε την επόµενη τριετία καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες οικονοµικής 
αβεβαιότητας δεν δύναται να προβεί σε προβλέψεις.   


