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Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

των οικονομικών καταστάσεων: 24 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
(Τα ποσά εκφρασμένα σε €) (Τα ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2015 31/12/2014 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/7-30/9/2015 1/7-30/9/2014
Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κύκλος εργασιών 56.614.121 66.997.792 21.986.663 24.735.299
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 37.809.213 37.625.020 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 21.368.528 16.047.950 8.427.627 6.517.080
Επενδύσεις σε ακίνητα 116.721 118.737 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 410.162 237.882 και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 0 0 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 9.235.342 7.204.619 4.677.292 3.096.138
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 38.064 72.550 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 7.765.181 6.378.418 3.513.261 2.699.546
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.374.160 38.054.188 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 0 (1.649) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β) 7.765.181 6.376.769 3.513.261 2.699.546

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 7.829.757 8.031.847 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €) 0,2348 0,1929 0,1062 0,0816
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 26.230.056 22.991.117 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1.849.627 0 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.465.210 1.437.441
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.374.651 32.460.406 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 78.748.811 70.514.594 (Τα ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ίδια Κεφάλαια Αποτελέσματα προ φόρων 9.235.342 7.204.619
Μετοχικό κεφάλαιο 12.564.752 12.564.752
Αποθεματικά 15.401.914 15.229.606 Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Κέρδη εις νέον 16.871.768 11.262.804 Αποσβέσεις 2.249.913 1.445.684
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44.838.435 39.057.161 Προβλέψεις (315.275) (156.940)

Συναλλαγματικές διαφορές 0 (4.254)
Υποχρεώσεις Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία (339.838) (381.293)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (64.051) (935.091)
∆άνεια 9.075.455 5.425.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 403.046 69.737
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 657.216 610.780 11.169.137 7.242.462
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.351.954 1.308.610 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Προβλέψεις 60.000 60.000 Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων 679.224 (1.152.076)
Επιχορηγήσεις 1.887.639 2.227.476 Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (3.155.194) (4.021.598)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13.032.263 9.631.866 (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 57.555 5.793.081

Μείον:
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (401.907) (69.737)
∆άνεια 3.709.345 2.088.764 Καταβεβλημένοι φόροι (216.218) (445.454)
Προμηθευτές και  λοιπές  υποχρεώσεις 15.746.564 19.273.140 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.132.597 7.346.678
Φόρος εισοδήματος 1.422.204 463.663
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.878.113 21.825.567 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 33.910.376 31.457.433 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (6.781.648) (17.050.312)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 78.748.811 70.514.594 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 50.013 9.136.055

Τόκοι εισπραχθέντες 519 159.398
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) (1.850.007) 0

(Τα ποσά εκφρασμένα σε €) Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (8.581.123) (7.754.859)
30/9/2015 30/9/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 8.008.128 0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Εξοφλήσεις δανείων (2.736.974) (867.166)
 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Μερίσματα πληρωθέντα (1.794.860) 0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.476.294 (867.166)
Εγκριθέντα μερίσματα (1.983.908) 0
Αγορές πωλήσεις ιδίων μετοχών 0 0 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ) 3.027.769 (1.275.347)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.437.441 11.313.441
(30.9.2015 και 30.9.2014 αντίστοιχα) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.465.210 10.038.094

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30/9/2015
α) Έσοδα 0
β) Έξοδα 189.583
γ) Χρηματοδότηση 0
δ) Απαιτήσεις 0
ε) Υποχρεώσεις 5.000.000
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 484.631
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2.771.191

30/9/2015
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 60.000
Λοιπές προβλέψεις 2.683.351

Σέρρες, 24 Νοεμβρίου 2015

11.682.196 8.293.683 5.501.846 3.503.155

9.621.280 7.117.438 4.799.889 3.078.284

44.838.435 41.864.534

39.057.161 35.487.765

7.765.181 6.376.769

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α∆Τ Τ 215570   

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0079394

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2014 με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν 
από την υιοθέτηση των νέων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως αναφέρεται στην σημείωση Β1 επί των 
ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

2. Η εταιρεία συνέτασσε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την 31 ∆εκεμβρίου 2014. ∆εν συντάσσει πλέον 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς μοναδική θυγατρική εταιρεία εκποιήθηκε το 2014, ενώ η συμμετοχή της κατά 
49,29% στη συγγενή εταιρεία KRI KRI BULGARIA AD είναι απομειωμένη κατά 100% δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή 
βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης τα τελευταία χρόνια (βλέπε σημείωση Γ3). Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ενοποιημένων και των απλών κονδυλίων στις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2014.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 16/6/2015 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2014 
μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή (2013: μη διανομή μερίσματος). 

4. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιβολή ελέγχων στην διακίνηση 
κεφαλαίων μολονότι το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισμών. 
Η Εταιρεία αξιολογεί συνεχώς το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτιμήσει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και να προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων τους.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε 314 και κατά 
την 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε 243 άτομα. 

6. ∆εν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

7. ∆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. 

8. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Γ20 των 
οικονομικών καταστάσεων.

9. Επισημαίνεται ότι στο κονδύλι του Κύκλου Εργασιών της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου 1/1-30/9/2014, 
περιλαμβάνεται έκτακτο ποσό €13.860 χιλ. περίπου που αφορά σε πωλήσεις α’ υλών και υλικών συσκευασίας προς τις 
συνεργαζόμενες παραγωγικές μονάδες τρίτων, για την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων μας (φασόν). 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
Α∆Τ ΑΕ373539

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.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 ελέγχου του 
νόμιμου ελεγκτή.

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς απαιτήσεις (€1.798.459), με 
αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία (€657.216) και με καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων 
(€227.676).

12. ∆εν υπάρχουν άλλα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, με την ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.

13. ∆εν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

11. Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΜΑ∆ΑΚΗΣ
Α∆Τ Ρ462316


