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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των οικονοµικών καταστάσεων: 25 Νοεµβρίου 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 20.668.279 20.427.717 19.811.641 19.725.187
Επενδύσεις σε ακίνητα 130.158 132.174 130.158 132.174 Κύκλος εργασιών 42.236.904 37.478.838 15.739.886 13.028.675
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 114.155 95.028 114.155 95.028 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 17.515.803 18.813.414 6.285.418 6.571.082
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 522.817 522.817 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.632.507 7.855.565 3.122.090 2.977.381
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 55.222 57.181 55.222 57.181 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 6.560.609 7.813.701 3.087.895 2.964.799
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.967.814 20.712.100 20.633.993 20.532.387 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 4.525.288 6.341.603 2.213.127 2.280.549
Κυκλοφορούν ενεργητικό Κατανέµονται σε:
Αποθέµατα 4.144.778 4.883.578 3.958.137 4.721.460 Ιδιοκτήτες Μητρικής 4.528.364 6.318.201 2.198.775 2.251.151
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 21.633.644 13.994.779 21.114.272 13.588.577 Μετόχους Μειοψηφίας (3.075) 23.401 14.355 29.398
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.482.611 4.215.921 5.444.630 4.179.124 Σύνολο 4.525.288 6.341.603 2.213.127 2.280.549
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.261.033 23.094.278 30.517.039 22.489.162 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (176.520) 0 (171.701) 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.228.847 43.806.378 51.151.032 43.021.549 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 4.348.769 6.341.603 2.041.429 2.280.549

Κατανέµονται σε:
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδιοκτήτες Μητρικής 4.353.234 6.318.201 2.027.074 2.251.151
Ίδια Κεφάλαια Μετόχους Μειοψηφίας (4.466) 23.401 14.354 29.398
Μετοχικό κεφάλαιο 12.564.752 11.670.048 12.564.752 11.670.048 Σύνολο 4.348.769 6.341.603 2.041.429 2.280.549
Αποθεµατικά 7.919.855 9.129.703 7.919.855 9.129.703
Κέρδη εις νέον 8.144.562 6.276.996 7.936.913 6.058.333 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - Βασικά (σε €) 0,1370 0,1911 0,0665 0,0681
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 28.629.169 27.076.747 28.421.520 26.858.084
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 294.253 298.718 0 0 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (γ) = (α) + (β) 28.923.422 27.375.465 28.421.520 26.858.084 και συνολικών αποσβέσεων 8.440.189 9.586.192 3.716.589 3.500.330
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 1.496.937 1.493.044 1.370.000 1.475.000
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 646.542 585.956 646.542 585.956
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 842.000 898.778 842.000 898.778 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009
Προβλέψεις 318.498 108.148 318.498 108.148
Επιχορηγήσεις 4.590.856 5.024.230 4.590.856 5.024.230 Κύκλος εργασιών 41.038.638 36.248.148 15.290.095 12.551.030
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.894.833 8.110.156 7.767.896 8.092.112 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 16.954.370 18.282.108 6.070.750 6.329.949
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 6.620.543 7.764.976 3.065.765 2.869.533
∆άνεια 2.091.218 335.039 1.907.023 199.797 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 6.571.269 7.732.587 3.038.141 2.862.899
Προµηθευτές και  λοιπές  υποχρεώσεις 11.220.365 7.599.124 10.963.274 7.485.501 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 4.535.948 6.260.489 2.163.373 2.178.649
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 2.099.009 386.595 2.091.319 386.055 Κατανέµονται σε:
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.410.592 8.320.758 14.961.615 8.071.353 Ιδιοκτήτες Μητρικής 4.535.948 6.260.489 2.163.373 2.178.649
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) 23.305.425 16.430.913 22.729.512 16.163.465 Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 52.228.847 43.806.378 51.151.032 43.021.549 Σύνολο 4.535.948 6.260.489 2.163.373 2.178.649

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (171.701) 0 (171.701) 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 4.364.248 6.260.489 1.991.673 2.178.649
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής 4.364.248 6.260.489 1.991.673 2.178.649
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0
Σύνολο 4.364.248 6.260.489 1.991.673 2.178.649

30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - Βασικά (σε €) 0,1372 0,1893 0,0654 0,0659
( 01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 27.375.465 25.375.386 26.858.084 24.833.661
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 4.348.769 6.341.603 4.364.248 6.260.489 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
Mείωση µετοχικού κεφαλαίου (2.800.812) 0 (2.800.812) 0 και συνολικών αποσβέσεων 8.356.032 9.397.476 3.635.763 3.420.771
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.695.515 0 3.695.515 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών (3.695.515) 0 (3.695.515) 0
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 (1.260.365) 0 (1.260.365) (Τα ποσά εκφρασµένα σε €)
Αγορές πωλήσεις ιδίων µετοχών 0 0 0 0 Έµµεση µέθοδος ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009
( 30.9.2010 και 30.9.2009 αντίστοιχα) 28.923.422 30.456.624 28.421.520 29.833.784 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 6.560.609 7.813.701 6.571.269 7.732.587
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

  1. Η εταιρεία που ενοποιείται στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι : Αποσβέσεις 2.164.549 2.033.773 2.092.356 1.969.492
Ονοµασία Έδρα Ποσοστό Προβλέψεις 138.344 375.394 138.344 375.394

KRI KRI D.O.O. KUMANOVO (ολική ενοποίηση) Π.Γ.∆.Μ. 71,15% Συναλλαγµατικές διαφορές 5.125 0 5.125 0
Λοιπά µη ταµιακά στοιχεία (492.497) (468.811) (492.497) (468.811)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (59.553) (66.789) (59.553) (61.992)

8.316.578 9.687.267 8.255.045 9.546.669
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 90.140 92.599 81.281 83.124
Πλεόν / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων 535.875 455.359 560.398 465.424
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (7.361.879) (5.928.412) (7.543.156) (6.041.203)
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.745.910 (1.501.143) 3.888.663 (1.349.753)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (88.203) (77.287) (79.279) (77.287)
Καταβεβληµένοι φόροι (320.014) (398.064) (320.014) (398.064)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.918.407 2.330.319 4.842.937 2.228.910
30/9/2010 30/9/2010 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α) Έσοδα 0 740.361 Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.709.918) (2.118.305) (2.477.721) (2.071.432)
β) Έξοδα 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 27.545 16.539 27.545 11.742
γ) Απαιτήσεις 0 359.850 Τόκοι εισπραχθέντες 26.174 44.841 26.109 44.841
δ) Υποχρεώσεις 0 0 Εισπράξεις επιχορηγήσεων 47.222 2.903.024 47.222 2.903.024
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 353.048 304.338 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.608.976) 846.098 (2.376.844) 888.174
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 3.392.760 102.600 3.039.440 0

Εξοφλήσεις δανείων (1.634.690) (279.478) (1.439.216) (105.000)
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (1.260.365) 0 (1.260.365)
Επιστροφή κεφαλαίου (2.800.812) 0 (2.800.812) 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.042.741) (1.437.243) (1.200.587) (1.365.365)
30/9/2010 30/9/2010 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ) 1.266.690 1.739.174 1.265.506 1.751.719

Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0 0 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.215.921 1.751.990 4.179.124 1.691.058
Προβλέψεις σχετικές µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 30.000 30.000 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.482.611 3.491.164 5.444.630 3.442.777
Λοιπές προβλέψεις 1.908.365 1.829.872

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Σέρρες, 25 Νοεµβρίου 2010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

(Τα ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

(Τα ποσά εκφρασµένα σε €)

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(Τα ποσά εκφρασµένα σε €)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( δ.τ κρι-κρι)
ΑΡ. Μ.Α.Ε: 30276/06/Β/93/12

Έδρα:  3ο χλµ  Σερρών-∆ράµας, Σέρρες 62125

(σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεµβρίου 2010

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Τα ποσά εκφρασµένα σε €)
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΜΑ∆ΑΚΗΣ
Α∆Τ Ρ462316

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
Α∆Τ ΑΖ341891

∆ε συνέτρεξε καµία µεταβολή στη σύνθεση των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ή στη µέθοδο ενσωµάτωσης τους.
Αναλυτική περιγραφή των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις, της καταστατικής τους έδρας, του ποσοστού µε το οποίο η 
µητρική εταιρεία συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στο µετοχικό τους κεφάλαιο και της µεθόδου ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, αναφέρεται και στη 
σηµείωση Β2 των οικονοµικών καταστάσεων.
2. Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008, ενώ η θυγατρική της έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Οι 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που ενοποιούνται αναφέρονται και στη σηµείωση Γ27 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του οµίλου.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 σε 296 και του Οµίλου σε 305 άτοµα και κατά
την 30η Σεπτεµβρίου 2009 σε 267  και του Οµίλου σε 305 άτοµα. 
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
εταιρείας και του οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το 
∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές µε επισφαλείς απαιτήσεις, µε αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, µε καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων και µε την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβλήθηκε βάση του άρθρου 5 του νόµου 
3845/2010.
8. Το κονδύλι εξόδου ποσού € 4.819 που εµφανίζεται απ' ευθείας καταχωρηµένο στην καθαρή θέση του οµίλου, στην τρέχουσα περίοδο, αφορά σε 
συναλλαγµατικές διαφορές. Το κονδύλι εξόδου ποσού € 171.701 που εµφανίζεται απ' ευθείας καταχωρηµένο στην καθαρή θέση της εταιρείας και του 
οµίλου, στην τρέχουσα περίοδο, αφορά σε έξοδα για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε.
9. Στην παρούσα περίοδο, η ∆ιοίκηση προχώρησε σε αλλαγή της λογιστικής µεθόδου υπολογισµού των εκπτώσεων και παροχών που αφορούν στις 
πωλήσεις παγωτού εσωτερικού και καταχωρίζονται στους λογαριασµούς περιοδικής κατανοµής, των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων (απόφαση 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αριθµ. 18/19.3.2010). Εξαιτίας της ανωτέρω αλλαγής λογιστικής εκτίµησης, ο Κύκλος Eργασιών και τα µεγέθη της κερδοφορίας 
της παρούσας περιόδου εµφανίζονται στην τρέχουσα περίοδο µειωµένα κατά € 2.334.491 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.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
Α∆Τ ΑΕ373539

7. Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όµιλο και τη µητρική εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Α∆Τ ΑΕ376847

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε και του Οµίλου της.Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι  οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

10. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 21-6-2010 (θέµατα 12 και 13) και της ακόλουθης απόφασης αριθµ.
Κ2-6428/13-7-2010 του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: 
α) µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.800.811,52 Ευρώ, µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,50 Ευρώ σε 
0,38 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού € 0,12 ανά µετοχή. Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 
ανερχόταν στο ποσό των 8.869.236,48 Ευρώ, διαιρούµενο σε 23.340.096 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,38 Ευρώ.
β) αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.695.515,20 Ευρώ, µε την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων 1116/81, 1262/82, 
1828/89, 1892/90 και 2601/98. Η εν λόγω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε την έκδοση 9.725.040 κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,38 Ευρώ εκάστη. 
Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 12.564.751,68 Ευρώ, διαιρούµενο σε 33.065.136 µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής 
0,38 Ευρώ.
11.Στις 9/11/2010 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση συνδεδεµένης εταιρείας µε την επωνυµία «KRI KRI BULGARIA AD» και έδρα τη Σόφια. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
«KRI KRI BULGARIA AD» ανέρχεται σε 1.173.500 Λέβα Βουλγαρίας (περίπου € 600.000) και η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 49%. Η νεοιδρυθείσα εταιρεία
θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση και ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων παγωτού της ΚΡΙ-ΚΡΙ στη Βουλγαρία. Η δραστηριότητα της 
KRI KRI BULGARIA AD θα είναι εµπορικού χαρακτήρα, µε την εισαγωγή από την Ελλάδα προϊόντων παγωτού και τη διάθεση τους στην αγορά της Βουλγαρίας. Η νέα 
εταιρεία θα εµφανίζεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου της 31/12/2010.
12. ∆εν υπάρχουν άλλα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, µε τον Όµιλο της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.
13. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου 2010 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.


