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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνοπτικό
Προφίλ
Η Βιομηχανία Γάλακτος
ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται
στον ευρύτερο κλάδο των
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Κύρια αντικείμενα της
αποτελούν η παραγωγή και
διάθεση παγωτού,
γιαουρτιού και φρέσκου
γάλακτος.
Η διάθεση των προϊόντων
πραγματοποιείται από ευρύ
πανελλαδικό δίκτυο
πωλήσεων, αποτελούμενο
από super markets και μικρά
σημεία. Επίσης,
πραγματοποιούνται
εξαγωγές σε 9 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Βαλκανίων.
Οι μετοχές της ΚΡΙ ΚΡΙ
διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών (ΧΑ: ΚΡΙ).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2005

€ χιλ.

2004

%
διαφορά

Κύκλος Εργασιών

25.374

22.538

12,6%

Μικτό Κέρδος

12.394

10.484

18,2%

Μικτό Περιθώριο

48,8%

46,5%

4.627

3.437

18,2%

15,2%

Καθ. Κέρδη προ φόρων

2.574

2.038

26,3%

Καθ. Κέρδη μετά φόρων

1.717

2.409

-28,7%

EBITDA
Περιθώριο EBITDA

Βασικά
Οικονομικά
Στοιχεία

34,6%

2005

€ χιλ.

2004

Ίδια Κεφάλαια μετόχων
εταιρείας

20.901

19.776

Πάγια στοιχεία

13.228

13.921

Ενεργητικό

28.425

24.801

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

20,5%

15.572

12.029

2001

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (€ χιλ.)
2005

2004

14.114

12.733

2002

R

CAG

19.547

2003

22.538

2004

25.374

2005

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (€ χιλ)
2005

2004

11.260

9.805
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τ

ο 2005 η ΚΡΙ ΚΡΙ κατέγραψε

Τέλος, επιτεύχθηκαν νέες συνεργασίες

σταθερή απόδοση, παρά τον

για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής

έντονο ανταγωνισμό στον

ετικέτας, με ελληνικούς ομίλους super

κλάδο των γαλακτοκομικών. Οι

market.

πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €

Ακόμα, το 2005, συνεχίστηκε η έντονη

25.374 χιλ. αυξημένες κατά 12,6% σε

επενδυτική δραστηριότητα της ΚΡΙ

σχέση με το 2004, ενώ εντυπωσιακή

ΚΡΙ. Επενδύθηκαν € 2 εκ., κατά την

ήταν και η αύξηση των λειτουργικών

πρώτη φάση του τριετούς επενδυτικού

κερδών (EBITDA) κατά 34,6%.

πλάνου, που εφαρμόζουμε. Με την

Ωστόσο, η αναβαλλόμενη φορολογία

ολοκλήρωση του, η παραγωγική

επέδρασε έντονα αρνητικά στα καθαρά

δυναμικότητα της εταιρείας θα

κέρδη, με αποτέλεσμα αυτά να

βελτιωθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα,

εμφανίζονται μειωμένα κατά 28,7%,

θα αποκτηθούν σύγχρονες υποδομές

στα € 1.717 χιλ.

που θα στηρίξουν τη μελλοντική

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική, το

ανάπτυξη της ΚΡΙ ΚΡΙ. Για το σχέδιο

2005, κινήθηκε σε δύο βασικούς

αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης

άξονες. Καταρχήν, επιδιώξαμε την

ενέκρινε κρατική επιχορήγηση € 4 εκ.

ανάπτυξη της αγοράς. Στο πλαίσιο

περίπου.

αυτό, τοποθετήσαμε περισσότερα από

Για το 2006, θα συνεχίσουμε να

1.000 νέα σημεία πώλησης στην

υπηρετούμε τους στόχους που έχουμε

Ελλάδα, ενώ επεκτείναμε τη

ορίσει. Το ανθρώπινο δυναμικό μας,

δραστηριότητα μας στο εξωτερικό,

που έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε

ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, τις

πέντε έτη, αποτελεί το πιο πολύτιμο

εξαγωγές μας. Συνεργαζόμαστε με

κεφάλαιο της ΚΡΙ ΚΡΙ, και εγγυάται

οργανωμένα δίκτυα διανομής στα

την προώθηση του οράματος μας για

Βαλκάνια, σε Βουλγαρία και Αλβανία,

την υγιή ανάπτυξη της εταιρείας και

αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

την ικανοποίηση των πελατών και των

Παράλληλα, αναπτύξαμε νέα προϊόντα

μετόχων μας.

με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η
συνεργασία μας με την ΙΟΝ απέφερε
νέους πετυχημένους κωδικούς, με το
σήμα της μεγάλης ελληνικής
σοκολατοβιομηχανίας.
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Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσινάβος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ αποτελεί
μια από τις πλέον δυναμικές και
ανερχόμενες γαλακτοβιομηχανίες της
ελληνικής περιφέρειας.
Στόχος μας είναι να παράγουμε προϊόντα
σύμφωνα με τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά
πρότυπα, διαθέτοντας τα στους
καταναλωτές μας όποτε, όπου και όπως
τα θελήσουν.
Διαθέτουμε 10.500 σημεία πώλησης
παγωτού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια,
ενώ τα Γαλακτοκομικά προϊόντα μας
διατίθενται σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες
S/M.
Η κύρια παραγωγική μας μονάδα
βρίσκεται στις Σέρρες. Λειτουργούμε,
επίσης, και παραγωγική μονάδα στην
ΠΓΔΜ (θυγατρική 71,15%) για την
εξυπηρέτηση των Βαλκανικών αγορών.
Διαθέτουμε κέντρο διανομής στον
Ασπρόπυργο Αττικής, για την
εξυπηρέτηση της αγοράς της Ν. Ελλάδος.
Επενδύουμε σε τεχνολογικά εξελιγμένες
γραμμές παραγωγής. Αυτό μας επιτρέπει
να παράγουμε νέα, καινοτόμα προϊόντα
στον γοργά αναπτυσσόμενο τομέα των
γαλακτοκομικών.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ

Παγωτά

Γαλακτοκομικά
Το γιαούρτι αποτελεί τη βάση των
γαλακτοκομικών προϊόντων της ΚΡΙ
ΚΡΙ. Παράγονται όλα τα είδη
γιαούρτης, με έμφαση στο γιαούρτι
ευρωπαϊκού τύπου, σε οικογενειακές
και ατομικές συσκευασίες. Επίσης,
παράγεται φρέσκο γάλα (λευκό και
κακάο), σε περιορισμένη έκταση, για τη
διάθεση του, κυρίως, στο Ν. Σερρών.

Στα ψυγεία της ΚΡΙ ΚΡΙ,
ο καταναλωτής μπορεί να βρει όλα τα
είδη τυποποιημένου παγωτού. Ακόμα,
παράγεται επαγγελματικό (χύμα)
παγωτό σε 27 γεύσεις. Τέλος, γίνεται
παραγωγή παγωτών και για τρίτους,
κυρίως μεγάλες πολυεθνικές του
εξωτερικού και αλυσίδες super
market.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Παγωτό

Με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ»,
διαθέτουμε όλα τα είδη
τυποποιημένου παγωτού. Στα
ψυγεία μας βρίσκονται παγωτά
ξυλάκια, πύραυλοι, κύπελλα,
σάντουιτς και ατομικές μερίδες.
Με την επωνυμία «DOLCE VITA
ΚΡΙ ΚΡΙ», διαθέτουμε
επαγγελματικό παγωτό σε 25
διαφορετικές γεύσεις.

Χτίζουμε την αξία των εμπορικών
μας σημάτων. Προβαίνουμε σε
έντονη διαφήμιση,
διαμορφώνουμε τα σημεία
πώλησης, προσφέρουμε
μοντέρνα, εντυπωσιακά ψυγεία.

Συνεργαζόμαστε με την
ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ MASTERFOODS
(παγωτά MARS), για τη διάθεση
παγωτών της MARS μέσα από τα
ψυγεία μας, και την αντίστοιχη
διάθεση παγωτών ΚΡΙ ΚΡΙ, μέσα
από τα ψυγεία της MARS.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Συνεργαζόμαστε με τη
σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ.
Σοκολάτα ΙΟΝ, χρησιμοποιείται σε
ορισμένα από τα πιο πετυχημένα
παγωτά μας.

Αυξάνουμε τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων μας. Επενδύουμε
έντονα στην ανάπτυξη υποδομών
και δικτύου πωλήσεων. Οι
επενδύσεις μας στοχεύουν στη
γρήγορη ανάπτυξη των εσόδων,
είτε στην εξοικονόμηση πόρων.

Αναπτύσσουμε τις εξαγωγές μας,
κυρίως μέσω προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας (private label). Έτσι,
εξοικονομούμε πόρους, για τη
χρήση τους στην ελληνική αγορά
και τις κοντινές βαλκανικές χώρες.

Το 2005, προσθέσαμε 2.200 νέα
ψυγεία, στο δίκτυο μας.
Καινοτομούμε στα σημεία
πώλησης. Διαθέτουμε τα παγωτά
μας σε βίντεο κλάμπ, πρατήρια
βενζίνης κτλ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εξέλιξη
Σημείων
Πώλησης
ΠΑΓΩΤΟ

σημεία πώλησης σε

ΕΛΛΑΔΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

2003

6.500
2.000

2004
7.400
2.000

Κατέχουμε μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του

Νέα
Προϊόντα
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2005
8.400
2.000

2006exp
9.400
2.200

6% στην Ελλάδα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Γαλακτοκομικά
Παράγουμε και διαθέτουμε το
«Γιαούρτι Σερρών», από φρέσκο
Αναπτύσσουμε την κατηγορία του

γάλα ημέρας - Ευρωπαϊκού τύπου

γιαουρτιού στοχεύοντας στην

γιαούρτι σε ατομικές συσκευασίες

εξομάλυνση της έντονης

(αγελάδος και στραγγιστό).

εποχικότητας του παγωτού, κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
Έτσι, καταφέρνουμε να
αποκομίζουμε έσοδα καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου.

Με την επωνυμία «Σπιτικό»,
κυκλοφορεί το γιαούρτι
ευρωπαϊκού τύπου σε οικογενειακή
συσκευασία, και το γιαούρτι με
φρούτα.

Σπιτικό: Προσθέσαμε νέες γεύσεις
και συσκευασίες, ενθαρρύνοντας
την κατανάλωση.

Παράγουμε παραδοσιακό πρόβειο
και αγελαδινό γιαούρτι, με την
επωνυμία ΚΡΙ ΚΡΙ. Διαθέτουμε
επαγγελματικό γιαούρτι, με την
επωνυμία SALATINO ΚΡΙ ΚΡΙ, για
χρήση σε εστιατόρια, ταβέρνες,
ξενοδοχεία κτλ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες αλυσίδες super market, για τη διάθεση των
προϊόντων μας. Επιδιώκουμε την καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων μας στο
ράφι, για την ευκολότερη πρόσβαση των καταναλωτών μας σε αυτά.

Κατέχουμε μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του

6% στην Ελλάδα.

Σχεδιάζουμε την επέκταση μας σε
νέες κατηγορίες γιαουρτιού, όπως
το παιδικό γιαούρτι.

Αυξάνουμε την παραγωγή φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος και
ξεκινάμε τη διάθεση του και εκτός
του Ν. Σερρών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στρατηγική
Προσπαθούμε για τον
εξορθολογισμό των εξόδων
παραγωγής, των προμηθειών
Το 2005 αυξήσαμε την
κερδοφορία ενισχύοντας
σημαντικά τις πωλήσεις μας. Για
να το πετύχουμε αυτό
προσπαθούμε να εφαρμόζουμε

και των διοικητικών εξόδων. Το
2005, η προσπάθεια αυτή
απέφερε βελτίωση του
περιθωρίου EBITDA κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες.

ένα συνδυασμό ποιοτικά
ανώτερων προϊόντων,
τιμολόγησης, συσκευασίας και
σημείων πώλησης.
Εφαρμόζουμε αυστηρό έλεγχο
στις λειτουργικές δαπάνες. Έτσι,
η αύξηση των εσόδων
καταγράφεται και στην
κερδοφορία.

Επενδύουμε στην αλυσίδα
εφοδιασμού της εταιρείας ώστε
να πετυχαίνουμε ευελιξία και
ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες
των πελατών μας.

Αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία
τα προϊόντα μας. Επενδύουμε
σε υποδομές ελέγχου ποιότητας,
θέλοντας να εξασφαλίζουμε τα
υψηλά standards.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διοικητικό
Συμβούλιο
Αποφάσεις πάνω σε θέματα πολιτικής, στρατηγικής, έγκρισης του
οργανογράμματος αρμοδιοτήτων και του προϋπολογισμού, λαμβάνει
αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η ΚΡΙ ΚΡΙ, συνεπής με την τρέχουσα νομοθεσία περί εταιρικής
διακυβέρνησης, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Η σύνθεση του έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

Παναγιώτης Τσινάβος, του Γεωργίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Κοτσαμπάσης, του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Σταμάτης Σκιάνης, του Ιωάννη

Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Τσιότσιαλας, του Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος

Ευαγγελία Τσινάβου, του Σπυρίδωνος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κλεόβουλος Αλεξιάδης, του Βύρωνα

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Ξεντές, του Κυρίλλου

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Τσινάβος, του Γεωργίου:
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
πτυχιούχος Χημικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
από το πανεπιστήμιο του Μιλάνου με αντικείμενο την τεχνολογία γάλακτος. Το 1993 συμμετείχε στην
ίδρυση της Εταιρίας. Έχει επαγγελματική εμπειρία 23 ετών.

Γεώργιος Κοτσαμπάσης, του Ιωάννη:
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής Παραγωγής
πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστήμιου Bolognia Ιταλίας το 1982 και είναι στέλεχος της
Εταιρίας από το 1994. Έχει επαγγελματική εμπειρία 22 ετών.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σταμάτης Σκιάνης, του Ιωάννη:
Μέλος Δ.Σ., Εμπορικός Διευθυντής
πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Είναι στέλεχος της Εταιρίας από το
2002 και έχει επαγγελματική εμπειρία 26 ετών.

Μιχάλης Τσιότσιαλας, του Γεωργίου:
Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Οικονομικού
πτυχιούχος οικονομολόγος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής
Θεσσαλονίκης. Είναι στέλεχος της Εταιρίας από το 1997 και έχει επαγγελματική εμπειρία 26 ετών.

Ευαγγελία Τσινάβου του Σπυρίδωνος:
Μέλος Δ.Σ
πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Bristol της Αγγλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος στο marketing, του City College της Θεσσαλονίκης.
Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου:
Μέλος Δ.Σ
πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έχει εργασθεί ως στέλεχος στην Γενική
Τροφίμων Α.Ε. – «Μπάρμπα Στάθης» και σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της
«Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα – Γρανίτες».

Κλεόβουλος Αλεξιάδης του Βύρωνα:
Μέλος Δ.Σ
πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο
Marketing και Management από το I.C.B.S. Έχει εργασθεί ως στέλεχος στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.
και είναι τακτικός εισηγητής της Ε.Ε.Δ.Ε. και του Chartered Institute of Marketing.

Η ΚΡΙ ΚΡΙ αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των ανεξάρτητων, μη
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διασφάλιση
των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι, έχει ορίσει δύο
ανεξάρτητους συμβούλους, τους Θεόδωρο Ξεντέ και Κλεόβουλο
Αλεξιάδη. Ο ρόλος τους είναι να προσφέρουν τη δική τους ανεξάρτητη
και αντικειμενική άποψη, στις συσκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται με εκλογή από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η τρέχουσα θητεία των μελών λήγει το
2010. Επίσης, η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. υπόκειται στην έγκριση των
μετόχων.
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Εσωτερικός
Έλεγχος
Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
που ορίζονται από τον Ν./3016/2002 καθώς και την Απόφαση 5/204/14.11.2000
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κύριοι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι:
Η αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων
Η διαφύλαξη των επιχειρησιακών πόρων
Η πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις πολιτικές και διαδικασίες της
εταιρίας.
Ο έλεγχος των σχέσεων με τις συνδεδεμένες εταιρίες.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα δύο ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη
του Δ.Σ., τους Θεόδωρο Ξεντέ και Κλεόβουλο Αλεξιάδη. Στην επιτροπή αυτή
αναφέρεται το τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

Οργανόγραμμα
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Ο Κλάδος
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι από τα σημαντικότερα τμήματα του κλάδου
τροφίμων. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση μετά το κρέας και τα αλλαντικά. Οι
πρωταγωνιστές του κλάδου είναι και από τις σημαντικότερες Ελληνικές βιομηχανικές
επιχειρήσεις.
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται στην παραγωγή παγωτού και στην παραγωγή γιαουρτιού
και φρέσκου γάλακτος.
Ο κλάδος του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, χαρακτηρίζεται από έντονο
ανταγωνισμό και υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
πωλήσεων πραγματοποιείται από 4-5 μεγάλες εταιρίες. Στην αγορά παγωτού υπάρχει
σχετικός κορεσμός, ωστόσο, κάποιοι επιμέρους τομείς της αγοράς παρουσιάζουν
έντονα αυξητικές τάσεις. Οι σημαντικότερες προοπτικές ανάπτυξης εντοπίζονται:
Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και πλούσιας γεύσης
(premium και super premium προϊόντα),
Στην αύξηση της ζήτησης για νέου τύπου προϊόντα, όπως οι
πολυσυσκευασίες,
Στην αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με χαμηλά λιπαρά,
Στη ζήτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας,
Στην ανάπτυξη διαφοροποιημένου δικτύου πωλήσεων και
Στην προώθηση της κατανάλωσης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να
περιοριστεί η έντονη εποχικότητα.
Ο κλάδος του γιαουρτιού, από την άλλη μεριά, παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη. Η
συνολική αξία της αγοράς αναπτύσσεται με μέση ετήσια αύξηση 8%, η εγχώρια
βιομηχανία έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας,
ενώ οι καταναλωτές ανακαλύπτουν συνεχώς τις ευεργετικές ιδιότητες του γιαουρτιού.
Ο κύριος όγκος των πωλήσεων διενεργείται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ
μικρή συμμετοχή έχουν και τα μικρά γαλακτοπωλεία. Κύριους άξονες της επέκτασης
της αγοράς αποτελούν:
Η παραγωγή φυσικών και περισσότερο ποιοτικών προϊόντων, υψηλής
προστιθέμενης αξίας,
Η ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων για διαφορετικές ομάδες καταναλωτών (πχ
παιδιά, γυναίκες, βρέφη) και
Η περαιτέρω ανάπτυξη της ζήτησης, με την καλλιέργεια των ευεργετικών
επιδράσεων της κατανάλωσης του γιαουρτιού.
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Πωλήσεις
Οι πωλήσεις του Ομίλου ΚΡΙ ΚΡΙ έφτασαν τα €
25.374 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 12,6%, σε
σχέση με το 2004. Συγκεκριμένα:
2005

€ χιλ.

%
διαφορά

2004

Παγωτά

14.114

56%

12.733

56%

10,8%

Γαλακτοκομικά

11.260

44%

9.805

44%

14,8%

Μικτό Κέρδος
Το 2005, το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε το 48,8%,
από 46,5% το 2004. Η βελτίωση αυτή, προήλθε από την
ένταξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη
48,8%

γκάμα της εταιρείας. Ακόμα, ουσιαστικά συνέβαλαν οι
κοστολογικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν, αποτέλεσμα
των εκτεταμένων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό

46,5%

2004

2005

και υποδομές logistics.

EBITDA
Το 2005, τα λειτουργικά έξοδα (χωρίς τις αποσβέσεις) αντιπροσωπεύουν το 31% του κύκλου
εργασιών του Ομίλου. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό, από το 2004.
Η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου και η συγκράτηση των
λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στα EBITDA κατά 34,6%. Το περιθώριο
EBITDA διαμορφώθηκε σε 18,2%, από 15,2% το 2004, σημειώνοντας βελτίωση κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες.
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Κέρδη προ φόρων
Τα Κέρδη προ φόρων έφτασαν τα € 2.574 χιλ. το
2005, από € 2.038 χιλ. το 2004 (αύξηση 26,3%).

Φόρος
Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν, το 2005, με φόρο
εισοδήματος € 857 χιλ. Από αυτά, τα € 493 χιλ. αφορούσαν αναβαλλόμενο
φόρο. Το 2004, υπήρξε ωφέλεια φόρου € 370 χιλ., λόγω του πιστωτικού
αναβαλλόμενου φόρου € 417 χιλ.

Κέρδη μετά φόρων
Τα κέρδη μετά φόρων που αντιστοιχούν στους μετόχους, για το 2005,
ανήλθαν σε € 1.710 χιλ., έναντι € 2.388 χιλ. το 2004. Έτσι, τα βασικά
κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,38, από €0,53 το 2004.

Ταμειακές Ροές
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν τα € 2.560 χιλ.,
από € 1.295 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 98%. Βασικές αιτίες της εξέλιξης
αυτής αποτελούν η σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και
η αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεμάτων και απαιτήσεων.
Σε ότι αφορά τις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, το 2005
εισπράχθηκε κρατική επιχορήγηση € 2 εκ. περίπου, που χρηματοδότησε τις
επενδύσεις.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γενικά
Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των
αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής η “Εταιρία” ή “ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.”) από τους επενδυτές
και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες:
Στα γραφεία της Εταιρίας, 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας, Σέρρες (υπεύθυνος ο κ. Μιχάλης Τσιότσιαλας,
Οικονομικός Διευθυντής, τηλ. +30 23210 68300).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι:
κ. Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., 3ο χλμ.
Σερρών-Δράμας, τηλ. +30 23210 68300.
κ. Μιχάλης Τσιότσιαλας, Οικονομικός Διευθυντής της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας, τηλ.
+30 23210 68300.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση και
συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του,
βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι πλήρη και αληθή.
Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη
των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και
πληροφοριών, που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο.
Σε βάρος της εταιρίας και των εταιριών, που ελέγχονται μετοχικά απ' αυτή, δεν εκκρεμούν
δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική τους κατάσταση.
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Νομικός Έλεγχος
Η Εταιρία ελέγχεται νομικά από το Νομικό Γραφείο του κ. Ν. Κιουρκτσή, Τσαλοπούλου 8,
δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών με Α.Μ.364 και κατά το νομικό έλεγχο του 2005
παρατηρεί:
Τα στοιχεία που ελέγξαμε είναι επαρκή και πλήρη για το νομικό έλεγχο της Εταιρίας.
Δεν προέκυψαν νομικά στοιχεία που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
Η νομική κατάσταση της Εταιρίας όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία δεν
αντίκειται στις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας η οποία διέπει την ίδρυση και λειτουργία των
Α.Ε. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νομικό έλεγχο δεν προκύπτει ότι η λειτουργία της Εταιρίας
υπόκειται σε διατάξεις ειδικής νομοθεσίας.
Ο νομικός έλεγχος της θυγατρικής KRI-KRI D.O.O. KUMANOVO διενεργήθηκε από τους
δικηγόρους GA POLENAK, δικηγόροι της FYROM.

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διενήργησε ο Ορκωτός ΕλεγκτήςΛογιστής κ. Γεώργιος Νικολόπουλος (ΑΜ/ΣΟΕ 14131) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος
Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210-8691100). Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο
συνημμένο Παράρτημα μαζί με τους σχετικούς ισολογισμούς.
Σημειώνεται ότι η θυγατρική KRI KRI DOO KUMANOVO βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου
της Π.Γ.Δ.Μ. επί του παρόντος δεν έχει υποχρέωση ελέγχου από τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 ελέγχθηκαν από τον διεθνή ελεγκτικό
Grant Thornton.
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Ιστορικό
Η Εταιρία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας «Σπύρος Τσινάβος & Σια Ο.Ε» η
οποία ανέπτυσσε δραστηριότητα στο χώρο από το 1974. Η τελευταία είχε προέλθει από
μετατροπή της ατομικής επιχείρησης που λειτουργούσε από το 1954 ο ιδρυτής της σημερινής
επιχείρησης κ. Γεώργιος Τσινάβος.
Το 1954 η ατομική αυτή επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε στην διάθεση παγωτών και ειδών
ζαχαροπλαστικής στον Νομό Σερρών.
Το 1963 ο Σπυρίδων Τσινάβος διαδέχεται τον αδελφό του Γεώργιο Τσινάβο στην διεύθυνση της
Εταιρίας.
Το 1968 στα πλαίσια σχεδίου αναδιοργάνωσης της Εταιρίας οι εγκαταστάσεις μεταφέρονται σε
νέους ιδιόκτητους χώρους 300 τ.μ. στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 5 στις Σέρρες.
Το 1974 γίνεται η μετατροπή της νομικής μορφής της επιχείρησης από ατομική σε ομόρρυθμη
εμπορική εταιρία με την επωνυμία ''Σπύρος Τσινάβος & Σια Ο.Ε.'’
Από το 1982 ξεκινάει η πιο ενεργή συμμετοχή του Παναγιώτη Τσινάβου, υιού του ιδρυτή Γεωργίου
Τσινάβου, στην διοίκηση της Εταιρίας.
Το 1987 δημιουργείται στην Ξάνθη η πρώτη αποκλειστική αντιπροσωπία παγωτού εκτός του
νομού Σερρών. Την ίδια χρονιά η επιχείρηση αναδιοργανώνεται και μεταφέρεται σε νέες
εγκαταστάσεις στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Σερρών-Δράμας, στην περιοχή των
Επταμύλων Σερρών.
Το 1991 ξεκινά η εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας με στόχο τη Βαλκανική αγορά και πιο
συγκεκριμένα την αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. Επίσης, το 1991 ξεκίνησε και η παραγωγή και η εμπορία
παραδοσιακής γιαούρτης από πρόβειο και αγελαδινό γάλα με όρια διανομής τον νομό Σερρών,
σηματοδοτώντας τη διεύρυνση της ποικιλίας και τη διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων
της Εταιρίας.
Το 1993 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.»
από την μετατροπή της ομόρρυθμης Εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
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Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ορίστηκε σε € 1.585 χιλ. και καλύφθηκε με εισφορά
των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας. Το σύνολο του ενεργητικού της
ομόρρυθμης εταιρείας ήταν € 2.523 χιλ., το σύνολο του παθητικού ήταν € 938 χιλ. και η καθαρή
θέση της ομόρρυθμης εταιρείας € 1.585 χιλ. .
Οι ομόρρυθμοι εταίροι συμμετείχαν στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας κατά το
ποσοστό που συμμετείχαν στο κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρείας.
Το 1996 στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του εμπορικού δικτύου της, η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.
επεκτείνεται στην αγορά του νομού Αττικής με την δημιουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα.
To Φεβρουάριο του 2000, η Εταιρία απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9002 από τον οργανισμό
Bureau Veritas Quality International με αντικείμενο «Παραγωγή, Διανομή και Πώληση: Παγωτού,
Γιαούρτης και Επιδορπίων»
Κατά το 2002 η Εταιρία προέβη στη διάθεση προϊόντων παστεριωμένου γάλακτος στο Ν. Σερρών.
Τον Ιανουάριο του 2003 η Εταιρία σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την Τροφεκλέκτ
Masterfoods A.E. που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα προϊόντα MARS ICE CREAMS για την
διανομή προϊόντων παγωτού, σε προκαθορισμένο αριθμό περιοχών ανά τη χώρα. H συμφωνία
προβλέπει την από κοινού τοποθέτηση παγωτών και των δύο εταιριών στα ψυγεία με το σήμα
MARS ICE CREAMS και στα ψυγεία με το σήμα ΚΡΙ ΚΡΙ.
Τον Αύγουστο του 2003 η Εταιρία εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ενώ ξεκινά
να πραγματοποιεί επενδύσεις που αφορούν σε κτιριακές επεκτάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό
αποσκοπώντας στην βελτίωση της ημερησίας παραγωγικής ικανότητας παγωτού και γιαούρτης,
στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων,
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τέλος στην επέκταση συστημάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις που αφορούν στο δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας αποσκοπούν
στην διάθεση προϊόντων γιαούρτης στην Νότια Ελλάδα και στην περαιτέρω κάλυψη της Βορείου
Ελλάδος, μέσω των νέων συνεργασιών της Εταιρίας με γνωστές αλυσίδες super markets, καθώς
και στην αύξηση των σημείων πωλήσεως στο ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής προϊόντων παγωτού
και γιαούρτης.
Από το 1954, χρονολογία που ξεκινά η διάθεση παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. στην αγορά, έως σήμερα,
σταθερή αποστολή της Εταιρίας είναι η προσφορά στο καταναλωτικό κοινό μεγάλης ποικιλίας
προϊόντων με πλούσια γεύση και ξεχωριστή ποιότητα, χρησιμοποιώντας πάντοτε τις καλύτερες
πρώτες ύλες σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής. Σήμερα χάρη στην συνεπή προς την
αποστολή της στρατηγική η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των
οικονομικών της μεγεθών και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρίες
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
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Παραγωγική Διαδικασία
Α) Παγωτό
Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την παραγωγή παγωτού. Οι εγκαταστάσεις
περιλαμβάνουν αίθουσες παραγωγής μιγμάτων, παστερίωσης, ωρίμανσης, ψύξης,
μορφοποίησης, κατάψυξης, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων.
Η παραγωγή του παγωτού ξεκινά τον Ιανουάριο και διαρκεί ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή
γίνεται σε δύο βάρδιες, ενώ η τρίτη βάρδια χρησιμοποιείται για πλύσιμο-καθαρισμό των
εγκαταστάσεων. Ο καθαρισμός αφορά την απολύμανση όλων των μηχανημάτων καθώς και όλων
των εμπλεκομένων στην παραγωγή ανοξείδωτων σωληνώσεων, σύμφωνα με την διασφάλιση
υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων (HACCP), από το αυτόματο σύστημα CIP (clean in place).
Το παγωτό ελέγχεται μικροβιολογικά και φυσικοχημικά σε όλες τις φάσεις παραγωγής του, από
την ανάμιξη των πρώτων υλών, ως το τελικό προϊόν. Το επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει
το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων υψηλών
προδιαγραφών που ακολουθούν αυστηρά συστήματα ποιότητας (HACCP).
Β) Γιαούρτι-Γάλα
Η Εταιρία διαθέτει ξεχωριστές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την παραγωγή γιαούρτης και φρέσκου
γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αίθουσες παστερίωσης και ομογενοποίησης,
επώασης, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων.
Η παραγωγή γιαούρτης-γάλακτος λειτουργεί σε δύο βάρδιες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά
το τέλος της ημερήσιας παραγωγής ακολουθεί καθαρισμός και απολύμανση όλων τον
μηχανημάτων καθώς και όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή ανοξείδωτων σωληνώσεων,
σύμφωνα με την διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων (HACCP), από το αυτόματο
σύστημα CIP (clean in place). Όλες οι φάσεις της παραγωγής ελέγχονται μικροβιολογικά και
φυσικοχημικά, από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, εξασφαλίζοντας, έτσι, υψηλά ποιοτικά
στάνταρτς.
Οι σημαντικότερες πρώτες ύλες περιλαμβάνουν: γάλα φρέσκο, γάλα συμπύκνωμένο, ζάχαρη,
κακάο και βούτυρο. Οι παραπάνω πρώτες ύλες είναι ευρέως διαθέσιμες, με τιμές που
διαμορφώνονται διεθνώς με βάση τις παγκόσμιες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.
Επίσης, σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν υφίσταται εξάρτηση από μεμονωμένο προμηθευτή,
δεδομένου ότι διαθέτει εναλλακτικές λύσεις με δυνατότητα έγκαιρης παράδοσης για όλες τις
ανάγκες προμηθειών της.
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Θυγατρικές Εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
KRI-KRI DOO KUMANOVO

ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
71,15%

KRI-KRI DOO KUMANOVO
Η εταιρία ιδρύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1990 ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με ξένη
συμμετοχή. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Company in mixed ownership for production, trade
and services KRI-KRI Gordana and others D.O.O. Kumanovo», και έδρα της είναι το Κουμάνοβο,
Industriska zona 2, n. Dobrosane “Vera Kotorka” bb. Η εταιρία KRI KRI DOO KUMANOVO είναι
καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 0216421 -3-03-000 Ε.Μ. 12157-98 από την
24.6.1999.
Το αντικείμενό δραστηριότητας της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία παγωτού, γιαουρτιού,
ξυνόγαλου και η διανομή τους με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ».
Η μητρική ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. έχει τον έλεγχο της εταιρίας και παρέχει προς αυτήν διάφορες υπηρεσίες,
όπως εκπαίδευση υπαλλήλων και τεχνογνωσία με σκοπό τη βελτίωση των παραγόμενων
προϊόντων.
Η εταιρία απασχολεί 31 εργαζομένους.
Η εταιρική σύνθεση της εταιρίας είναι η εξής:
Εταιρικό Κεφάλαιο 717.142 €
Εταίροι:
Α) ΚΡΙ-ΚΡΙ 71,15%, β) Αλλοδαποί Εταίροι 28,85%
Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ονοματεπώνυμο
Ζαρκόβσκα Γκορντάνα
Τσινάβος Παναγιώτης
Τσιότσιαλας Μιχαήλ
Δεβράνης Γεώργιος
Κοτσάμπασης Γεώργιος
Σκιάνης Σταμάτης
Ράτσιτς Ντάγκαν

Θέση
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η KΡI KRI DOO KUMANOVO ξεκίνησε την εμπορική δραστηριότητα στην Π.Γ.Δ.Μ. το 1991 με 50
ψυγεία παγωτού σε αντίστοιχα σημεία πώλησης. Σήμερα διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομής με
αντιπροσώπους, που καλύπτει όλη την αγορά της Π.Γ.Δ.Μ. και εξυπηρετεί συνολικά 2.000 σημεία
πώλησης παγωτού και 1000 σημεία πώλησης γιαούρτης. Επίσης, πραγματοποιεί εξαγωγές στην
Αλβανία, το Κόσοβο και τη Σερβία.
Η KRI-KRI DOO διαθέτει δική της παραγωγική μονάδα παγωτού και γιαούρτης. Επιπλέον διανέμει
και εισαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη το δίκτυο διανομής της σε όλη την
Π.Γ.Δ.Μ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΠΧΠ
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

¾ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
¾ Καταστάσεις Αποτελεσμάτων (Απλές και Ενοποιημένες) για τις
οικονομικές χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2005 και
31 Δεκεμβρίου 2004
¾ Ισολογισμοί (Απλοί και Ενοποιημένοι) της 31 Δεκεμβρίου 2005
και 31 Δεκεμβρίου 2004
¾ Καταστάσεις μεταβολών καθαρής θέσης (Απλές και
Ενοποιημένες)
¾ Καταστάσεις Ταμιακών Ροών (Απλές και Ενοποιημένες) για τις
οικονομικές χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2005 και
31 Δεκεμβρίου 2004
¾ Γενικές πληροφορίες
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42
44
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¾ Κυριότερες λογιστικές αρχές

45

¾ Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π

53

¾ Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

54

¾ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

68
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΙ ΚΡΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της
εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των
οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας
διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο
έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των
εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις
οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια
την οικονομική θέση της εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του
οποίου η εταιρεία τυγχάνει μητρική), κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των
εργασιών της και του Ομίλου ,καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμιακές
ροές της εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες
οικονομικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του
ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις
2001 μέχρι και 2005 για τη μητρική εταιρεία και για τις χρήσεις 1997 μέχρι 2005 για τη
θυγατρική της, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν
και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Σέρρες, 15 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αριθμ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14131
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
(καθαρά)
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσεως

17
17

18

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Κέρδη κατά μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους της μητρικής για τη
χρήση
-Βασικά (σε ευρώ)

Όμιλος

Εταιρεία

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

25.373.986
-12.980.119
12.393.867
-8.185.490
-1.580.738
-43.437

22.538.469
-12.054.190
10.484.279
-6.987.774
-1.312.045
-202.720

23.854.972
-12.181.355
11.673.617
-7.645.568
-1.366.464
-114.677

20.971.658
-11.218.126
9.753.532
-6.543.502
-1.061.752
-255.583

2.584.203

1.981.739

2.546.909

1.892.694

-9.909
2.574.293
-857.011
1.717.282

56.594
2.038.333
370.456
2.408.789

1.213
2.548.121
-857.011
1.691.110

63.668
1.956.362
380.260
2.336.622

1.709.731
7.551
1.717.282

2.387.969
20.820
2.408.789

1.691.110
0
1.691.110

2.336.622
0
2.336.622

4.626.561

3.437.378

4.391.679

3.160.757

0,38

0,53

0,38

0,52

0,146

0,130

19
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Ισολογισμοί
Όμιλος
Σημ.

31.12.2005

31.12.2004

Εταιρεία
31.12.2005

31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4
5
6
7

13.036.184
121.362
51.391
0
18.979
13.227.916

13.212.191
145.716
544.869
0
17.909
13.920.686

12.205.459
121.362
51.391
522.817
18.979
12.920.008

12.354.599
145.716
544.869
522.817
17.909
13.585.911

8
9

2.975.953
7.962.486

2.372.209
6.317.038

2.737.991
7.716.074

2.203.720
6.074.387

10
11

3.217
4.255.513
15.197.169

123.224
2.067.462
10.879.933

3.217
4.199.758
14.657.040

123.224
2.036.455
10.437.786

28.425.085

24.800.619

27.577.048

24.023.697

12

10.291.039
8.892.339
1.718.043
20.901.421
306.859
21.208.280

10.291.421
8.892.339
591.814
19.775.574
299.308
20.074.883

10.291.039
8.892.339
1.484.083
20.667.461
0
20.667.461

10.291.421
8.892.339
376.475
19.560.236
0
19.560.236

13
14

85.243
365.362
0
2.568.825
3.019.430

73.355
296.542
24.791
904.930
1.299.617

0
365.362
0
2.568.825
2.934.187

0
296.542
24.791
904.930
1.226.262

138.400
3.607.465

124.160
3.175.794

0
3.523.890

0
3.120.967

451.510
4.197.375
7.216.805

126.165
3.426.119
4.725.736

451.510
3.975.400
6.909.587

116.232
3.237.199
4.463.461

28.425.085

24.800.619

27.577.048

24.023.697

Σύνολο ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι
πληρωτέοι
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

15

13
16
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Καταστάσεις μεταβολών καθαρής θέσης
Εταιρεία

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004
Εγκριθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005
Εγκριθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Αναβαλλόμενη φορολογική επίδραση
λόγω αλλαγής συντελεστών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Υπέρ το
άρτιο
4.770.591

Τακτικό
Αποθεματικό
303.199

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων
6.847.917

Λοιπά
αποθεματικά
38.275

5.520.830

4.770.591

76.500
379.699

1.626.449
8.474.366

38.275

5.520.830

4.770.591

379.699

8.474.366

38.275

5.520.830

-383
4.770.209

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.520.830

379.699

8.474.366

42

38.275

Αποτελέσματα
εις νέο
205.115
-462.313
2.336.622
-1.702.949
376.476

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
17.685.927
-462.313
2.336.622
0
19.560.236

376.475
-583.502
1.691.110

19.560.236
-583.502
1.691.110

1.484.083

-383
20.667.461

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

Όμιλος

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004
Εγκριθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Συναλλαγματικές διαφορές
Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005
Εγκριθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Αναβαλλόμενη φορολογική επίδραση
λόγω αλλαγής συντελεστών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Υπέρ το
άρτιο
4.770.591

Τακτικό
Αποθεματικό
303.199

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων
6.847.917

Λοιπά
αποθεματικά
38.275

5.520.830

4.770.591

76.500
379.699

1.626.449
8.474.366

38.275

5.520.830

4.770.591

379.699

8.474.366

38.275

5.520.830

-383
4.770.209

379.699

8.474.366

38.275

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.520.830
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299.308

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
18.140.671
-462.313
2.408.789
-12.263
0
20.074.883

591.814
-583.502
1.709.732

299.308
0
7.551

20.074.883
-583.502
1.717.282

1.718.044

306.859

-383
21.208.280

Αποτελέσματα
εις νέο
377.832
-462.313
2.387.969
-8.725
-1.702.949
591.814

Δικαιώματ
α
μειοψηφίας
282.026
0
20.820
-3.538

Καταστάσεις Ταμιακών Ροών
Όμιλος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία
Αποτελέσματα (έσοδα ,έξοδα ,κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών
τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Εταιρεία

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

2.574.293

2.038.333

2.548.121

1.956.362

2.042.358

1.455.639

1.844.770

1.268.063

68.820
-166.015

27.751
-111.257

68.820
-166.015

27.751
-111.257

-56.036
4.463.421
63.100

-117.801
3.292.665
23.851

-56.036
4.239.660
51.748

-117.801
3.023.118
16.777

-603.744
-1.634.465
386.777

-832.814
-1.935.962
1.156.729

-534.271
-1.671.277
386.777

-822.385
-1.790.428
1.156.729

-78.083
-37.282
2.559.724

-23.851
-385.751
1.294.867

-51.748
-37.282
2.383.608

-16.777
-375.949
1.191.087

-1.841.060

-5.413.626

-1.671.277

-5.138.607

16.895
38.543
599
1.844.611

33.080
90.130
2
0

16.895
38.543
599
1.844.611

33.080
90.130
2
0

133.826

0

133.826

0

193.414

-5.290.414

363.197

-5.015.395

162.568
-144.153
-583.502

116.086
0
-462.313

0
0
-583.502

0
0
-462.313

-565.087

-346.227

-583.502

-462.313

2.188.051
2.067.462
4.255.513

-4.341.774
6.409.236
2.067.462

2.163.303
2.036.455
4.199.758

-4.286.621
6.323.076
2.036.455
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής
αναφερόμενη ως «Εταιρεία») και η κατά 71,15% θυγατρική της KRI KRI DOO
KUMANOVO (στο εξής αναφερόμενος ως «Όμιλος») δραστηριοποιείται στον
ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα στην παραγωγή και
εμπορία παγωτού, στην παραγωγή και εμπορία γιαούρτης και στην παραγωγή και
διάθεση φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Νομό Σερρών στο 3Ο χλμ Σερρών-Δράμας, το site
είναι www.krikri.gr και είναι εισηγμένη στην Αγορά Μικρής και Μεσαίας
κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κλάδος «Τροφίμων»).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 17η Φεβρουαρίου 2006.

2.
2.1

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.», που καλύπτουν τη
χρήση 2005 (από 1η Ιανουαρίου 2005 έως και 31η Δεκεμβρίου 2005), έχουν συνταχθεί
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες
αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου (going concern) και
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(Δ.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASΒ), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
επιτροπή Ερμηνείας Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το Δ.Π.Χ.Π.1 « Πρώτη
Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που
συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σ’ αυτή τη βάση.
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΙΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.»» συντάσσονταν με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μέχρι και την
31/12/2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένες περιοχές από τα Δ.Π.Χ.Π. Τα
συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για
τα Δ.Π.Χ.Π. λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις. Συμφωνίες και περιγραφές
της επίδρασης της μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα παρέχονται στη σημείωση 3.
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές
λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των
ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά
τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις
βέλτιστες γνώσεις της Διοίκησης (του Ομίλου), τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές
2.2 Ενοποίηση
(α) Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές
καταστάσεις της Μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας της:
Ονομασία θυγατρικής

Kri kri Doo Kumanovo

Χώρα έδρας

Δραστηριότητα

Π.Γ.Δ.Μ. Παγωτό-Γιαούρτι-Ξυνόγαλο

Συμμετοχή

71,15 %

(β) Θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που
αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που
τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την
ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της
ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα
εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις
εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης
αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία.
Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα
αποτελέσματα. Διεταιρικές συναλλαγές – διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα
κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Οι
απραγματοποίητες ζημιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής έχουν
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον
όμιλο.
(γ) Εξαίρεση του Δ.Π.Χ.Π. 1
Ο Όμιλος έχει χρησιμοποιήσει την εξαίρεση του Δ.Π.Χ.Π. 1 και δεν έχει
επαναδιατυπώσει τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ημερομηνία
μετάβασης (01.01.2004) .
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2.3
Μετατροπή ξένων νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος
που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημέρα του Ισολογισμού, οι
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την
επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη
ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στις Καταστάσεις
Αποτελεσμάτων.
2.4
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως
μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και οι
συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιούνται.
Τυχόν αναπροσαρμογές παγίων που έχουν πραγματοποιηθεί, βάσει της ισχύουσας
Ελληνικής νομοθεσίας, αντιλογίζονται. Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και
βελτιώσεις κεφαλοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν
την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το
κόστος λειτουργίας του. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων
στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

40-100 Έτη
5-13 Έτη
5-7 Έτη
4-7 Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου
περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης
ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσης.
2.5

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά προγράμματα
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού, υλικά, υπηρεσίες
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού
προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθενται στο
αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού που
αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (4 έτη ).
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2.6
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζημία απομειώσεως, οπότε γεγονότα ή αλλαγές στις
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του, καταχωρείται στα
αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής
στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου,
ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν
μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε
προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας
περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η Διοίκηση
εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισμού του Ομίλου και ως εκ
τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των
περιουσιακών της στοιχείων.
2.7 Επενδύσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
Σε αυτή την κατηγορία ταξινομούνται οι επενδύσεις με σκοπό το βραχυπρόθεσμο
κέρδος και περιλαμβάνουν Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και μερίδια Αμοιβαίων
Κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική τους καταχώρηση, αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση την
τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος των οικονομικών
καταστάσεων.
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Η συμμετοχή της εταιρείας στη θυγατρική της στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσεως της.
2.8 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων
περιλαμβάνει , το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του
γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο
κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση
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τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση.
2.9
Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι
ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα
ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.
2.10
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.
2.11
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση
μετοχών, εμφανίζονται αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουμένου του
σχετικού φορολογικού οφέλους.
2.12 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
2.13
Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει
εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με
όλους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη,
αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα
σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση με τα κόστη που προορίζονται να
αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων
παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες
κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.
2.14
Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες
φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές
ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή
ζημίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε μελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος
εισοδήματος καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
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Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου
εισοδήματος της περιόδου, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την
ημερομηνία ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών
μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες
φορολογικές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση
που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να καλύψει τις
προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν
αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
2.15
Παροχές σε εργαζόμενους
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο
προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς
το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού.
Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές
παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσεως περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα και
αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά
τη διάρκεια της χρήσεως, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες.
2.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα
διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
(δ) Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής
τους.
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2.17 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά
κέρδη με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.
2.18
Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη
χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.19 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσώματων πάγιων όπου ο Όμιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι
χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη
χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και της
παρούσης αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην
υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα
μισθώματα καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στα δάνεια. Οι
τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια
της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για
το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Οι πληρωμές
μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα
κατά την πραγματοποίησή τους.
2.20

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι περιορισμένος διότι ο κύριος όγκος των
δραστηριοτήτων του Ομίλου βρίσκεται στην Ελλάδα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια. Η έκθεση σε
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται
τα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων.
Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν
υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων
προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο
εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν
τον όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του Ομίλου είναι να
διατηρεί το σύνολο των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο
2.21
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια
εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα
λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες
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γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και
εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της
διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα μελλοντικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να
έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι
κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα
και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
3. Προσαρμογή στα Δ.Π.Χ.Π.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.. Οι
λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Π. εφαρμόστηκαν για την σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων και για την σύνταξη του ισολογισμού μετάβασης της
1ης Ιανουαρίου 2004. Για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Π., αναμορφώθηκαν διάφορα ποσά που είχαν δημοσιευτεί σε οικονομικές
καταστάσεις που είχαν συνταχθεί με τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα
(Ν.2190/1920). Εξηγήσεις για το πώς επηρεάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις που
είχαν συνταχθεί με βάση τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα, από την εφαρμογή των
Δ.Π.Χ.Π. παρατίθενται παρακάτω σε πίνακες.
Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν κυρίως:
•
•
•
•
•
•
•

την αναδρομική εφαρμογή του βασικού χειρισμού αποτίμησης των παγίων που
προβλέπει το Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»,
την προσαρμογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων (κτίρια), ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή
τους,
την άμεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο
παρελθόν και αποσβένονταν τμηματικά,
τη λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους
εργαζόμενους, σε σχέση με τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το
χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
τη μεταφορά των «μη δουλευμένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια
κεφάλαια στις υποχρεώσεις και της απεικόνισής τους ως εσόδων επόμενων
χρήσεων,
τη λογιστική αναγνώριση πρόβλεψης απομείωσης πελατών,
τη λογιστική αναγνώριση στα αποτελέσματα χρήσεως των επιπτώσεων της
ετεροχρονισμένης φορολογίας.
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Συμφωνία των Καθαρών Θέσεων βάσει Δ.Π.Χ.Π. και Κ.Ν. 2190/1920

Σύνολο Καθαρής Θέσης σύμφωνα με τις προηγούμενες
Λογιστικές Αρχές
Εφαρμογή της μεθόδου της αξίας κτήσεως στα οικόπεδα
και στα κτίρια της εταιρείας καθώς και αναπροσαρμογή
των αποσβέσεων με βάση την ωφέλιμη ζωής τους
Αναπροσαρμογή των επιχορηγήσεων με βάση την
ωφέλιμη ζωή των κτιρίων
Μεταφορά Επιχορηγήσεων στα έσοδα επόμενων χρήσεων
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής χρήσεως 2004 του Ν.
2065/1992
Μεταφορά των εξόδων αύξησης κεφαλαίου στη Διαφορά
υπέρ το άρτιο
Διαφορές αποτίμησης Χρημ/κών περ/κών στοιχείων
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία
Αναγνώριση Πρόβλεψης απομείωσης πελατών
Αναγνώριση υποχρέωσης για αποζημίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης
Μετάθεση μερισμάτων στο χρόνο έγκρισης τους
Αναβαλλόμενη Φορολογική επίδραση
Συνολική επίδραση στην καθαρή θέση
Σύνολο Καθαρής Θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Όμιλος
31.12.2004
1.1.2004

Εταιρεία
31.12.2004
1.1.2004

21.301.485

18.709.203

20.774.574

18.254.459

1.075.441

790.958

1.075.441

790.958

-273.168
-788.020
-966.943

-209.033
-796.660
-400.125

-273.168
-788.020
-966.943

-209.033
-796.660
-400.125

-785.014

0

-785.014

0

-12.753

-12.753

-12.753

-12.753

2.080
-310.055

2.281
-264.051

2.080
-297.791

2.281
-264.051

-296.542
583.502
544.869
-1.226.602

-268.790
462.313
127.328
-568.532

-296.542
583.502
544.869
-1.214.338

-268.790
462.313
127.328
-568.532

20.074.883

18.140.671

19.560.236

17.685.927

Συμφωνία των Καθαρών Κερδών βάσει Δ.Π.Χ.Π. και Κ.Ν. 2190/1920
Όμιλος
31.12.2004
Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις προηγούμενες Λογιστικές Αρχές
Αναμόρφωση φορολογικών αποσβέσεων κτιρίων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης και αποσβέσεων περιόδου που τα αφορούν
Αναμόρφωση επιχορηγήσεων κτιρίων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους
Αναγνώριση απομείωσης πελατών
Αναγνώριση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Διαφορές αποτίμησης Χρημ/κών περ/κών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία
Αναβαλλόμενη Φορολογική επίδραση
Συνολική επίδραση στα αποτελέσματα
Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
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Εταιρεία
31.12.2004

2.367.897

2.316.550

284.483
-566.818
-64.135
-33.741
-27.751
10.493
417.542
20.073

284.483
-566.818
-64.135
-33.741
-27.751
10.493
417.542
20.073

2.387.969

2.336.622
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4.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία
Οικόπεδα
Εταιρεία – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

Κτίρια

Μεταφορι
κά μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

10.306.358
3.613.470
-148.597
13.771.231

741.261
330.421
-14.955
1.056.728

965.166
280.033
-22.588
1.222.611

688.168
1.149.313
-1.530.429
307.052

16.816.129
6.529.930
-1.716.569
21.629.490

-381.047
-130.869
13.341
-498.575

-674.083
-135.273
22.588
-786.768

0
0

-8.192.374
-1.263.246
180.729
-9.274.891

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

531.269
197.422

3.583.907
959.270

728.692

4.543.176

0

-485.579
-100.602

0

-586.181

-6.651.664
-896.502
144.800
-7.403.366

728.692

3.956.995

6.367.865

558.152

435.844

307.052

12.354.599

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες

728.692
68.470

4.543.176
233.714

1.056.728
5.740
-3.004

1.222.611
259.703

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

13.771.231
1.381.149
-86.417

307.052
244.022
-551.074

21.629.490
2.192.798
-640.496

797.162

4.776.890

15.065.963

1.059.464

1.482.314

0

23.181.792

0

-586.181
-133.976

-7.403.366
-1.309.418
86.417

-498.575
-166.984
3.004

-786.768
-180.486

0

-9.274.890
-1.790.864
89.421

0

-720.157

-8.626.367

-662.555

-967.254

0

-10.976.333

797.162

4.056.733

6.439.596

396.908

515.060

0

12.205.459

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2004
Εταιρεία – Αξία κτήσης

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2005
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Όμιλος
Οικόπεδα
΄Όμιλος – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Αναπόσβεστη αξία
στις 31 Δεκεμβρίου 2004

Όμιλος – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία
στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Μηχ/κός &
λοιπός
εξοπλισμός

Κτίρια

585.923
-14
197.422

3.815.756
-49
993.136

783.332

4.808.842

0

-504.123
2.186
-109.232

0

Μεταφορικά
μέσα

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

12.097.974
-221
4.090.273
-171.186
16.016.840

849.636
-4.274
416.897
-14.959
1.247.301

743.693
3
1.149.313
-1.573.659
319.350

18.092.981
-4.555
6.847.042
-1.759.803
23.175.665

-430.766
2.536
-167.101
13.344
-581.987

0

-611.169

-7.758.506
-4.710
-1.174.489
167.388
-8.770.317

0

-8.693.396
12
-1.450.822
180.732
-9.963.474

783.332

4.197.673

7.246.523

665.313

319.350

13.212.191

783.332
68.470

4.808.876
239.751

851.802

5.048.627

16.016.948
1.800.193
-87.332
17.729.809

1.247.321
13.294
-3.004
1.257.611

319.351
244.049
-551.074
12.326

23.175.828
2.365.757
-641.410
24.900.174

0

-611.171
-142.138
-753.309

-581.996
-204.057
3.004
-783.049

0

0

-8.770.378
-1.643.671
86.417
-10.327.632

0

-9.963.545
-1.989.866
89.421
-11.863.990

851.802

4.295.318

7.402.177

474.562

12.326

13.036.184

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των
ενσώματων παγίων.
5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αγορασθέντα λογισμικά προγράμματα.
Για την απόσβεσή τους χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους (4 έτη ).
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6.

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό
και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
Όμιλος

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια

Εταιρεία

31.12.2005

31.12.2004

544.869
-493.095
-383

127.328
417.542
0

544.869
-493.095
-383

127.328
417.542
0

51.391

544.869

51.391

544.869

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31.12.2005

31.12.2004

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως στην ίδια
φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Εφαρμογή της μεθόδου της αξίας κτήσεως στα
οικόπεδα και στα κτίρια της εταιρείας καθώς και
αναπροσαρμογή των αποσβέσεων με βάση την
ωφέλιμη ζωής τους

Όμιλος

Εταιρεία

Στις 1 Ιανουαρίου 2004

-276.835

-276.835

Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

226.836

226.836

Στις 31 Δεκεμβρίου 2004

-49.999

-49.999

Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

-394.379

-394.379

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005

-444.378

-444.378
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Όμιλος
Διαγραφή
εξόδων
πολυετούς
απόσβεσης

Πρόβλεψη
υποχρέωσης
παροχών
συνταξιοδότησης

Προβλέψεις
απομείωσης
πελατών

Λοιπά

Σύνολο

Στις 1 Ιανουαρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

140.937

94.077

92.418

76.732

404.164

202.319

9.713

11.809

-33.136

190.705

Στις 31 Δεκεμβρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/ πίστωση στα ίδια
κεφάλαια

343.256

103.790

104.227

43.596

594.869

-96.566

13.126

-32.991

17.713

-98.718

-383

-383

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005

246.690

60.926

495.768

116.916

71.236

Εταιρεία
Διαγραφή
εξόδων
πολυετούς
απόσβεσης

Πρόβλεψη
υποχρέωσης
παροχών
συνταξιοδότησης

Προβλέψεις
απομείωσης
πελατών

Λοιπά

Σύνολο

Στις 1 Ιανουαρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

140.937

94.077

92.418

76.732

404.164

202.319

9.713

11.809

-33.136

190.705

Στις 31 Δεκεμβρίου 2004
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Χρέωση/ πίστωση στα ίδια
κεφάλαια

343.256

103.790

104.227

43.596

594.869

-96.566

13.126

-32.991

17.713

-98.718

-383

-383

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005

246.690

60.926

495.768

116.916

71.236

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Εταιρικά στοιχεία
31.12.2005
31.12.2004

Ποσό έναρξης και λήξης χρήσεως

522.817

522.817

Το ποσοστό της εταιρείας στην επένδυση η οποία δεν είναι εισηγμένη σε
Χρηματιστήριο έχει ως εξής:
Ονομασία θυγατρικής

Χώρα έδρας

Δραστηριότητα

Ποσοστό
Συμμετοχής

Kri kri Doo Kumanovo

Π.Γ.Δ.Μ.

Παγωτό -Γιαούρτι- Ξυνόγαλο

71,15 %
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8. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31.12.2005
31.12.2004

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

9.

100.599
686.412
2.188.942
2.975.953

97.653
605.595
1.668.961
2.372.209

Εταιρεία
31.12.2005
31.12.2004

40.692
655.191
2.042.108
2.737.991

28.496
572.892
1.602.332
2.203.720

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Όμιλος
31.12.2005
31.12.2004

Πελάτες

Εταιρεία
31.12.2005
31.12.2004

4.397.811

3.159.254

4.097.539

2.839.806

28.321

11.557

28.321

11.557

Μεταχρονολογημένες επιταγές

2.678.656

2.408.139

2.678.656

2.408.139

Μείον: προβλέψεις απομείωσης

-376.872
6.727.916

-381.781
5.197.168

-297.791
6.506.725

-297.791
4.961.710

761.251

526.581

758.358

519.388

473.319
7.962.486

593.289
6.317.038

450.991
7.716.074

593.289
6.074.387

Γραμμάτια εισπρακτέα

Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ημερομηνία ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε
σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών και
ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με
καταχωρούμενες στα αποτελέσματα
Όμιλος
31.12.2005
31.12.2004

Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Σύνολο

μεταβολές

Εταιρεία
31.12.2005
31.12.2004

3.217
0

7.799
115.426

3.217
0

7.799
115.426

3.217

123.224

3.217

123.224

Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
κατατάσσονται ως προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση. Τα ανωτέρω
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα (Άλλα έσοδα-έξοδα) και
παρουσιάζονται μέσα στον τομέα των λειτουργικών δραστηριοτήτων ως τμήμα των
μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης στην κατάσταση ταμιακών ροών.
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11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31.12.2005

Εταιρεία

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

Διαθέσιμα στο ταμείο και τις
τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις

835.560

87.512

779.805

66.373

3.419.953

1.979.950

3.419.953

1.970.082

Σύνολο

4.255.513

2.067.462

4.199.758

2.036.455

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
12. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 5.520.830 διαιρούμενο
σε 4.488.480 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,23 η κάθε μία και
είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο»
ανέρχεται στο ποσό των € 4.770.208.

31 Δεκεμβρίου 2005

13.

Αριθμός κοινών
μετοχών

Ονομαστική
αξία

4.488.480

1,23

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

5.520.830

Σύνολο

4.770.208

10.291.039

Δάνεια
Όμιλος
31.12.2005
31.12.2004

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Τρέχουσες υποχρ. μακροπρόθ. δανείων
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

Εταιρεία
31.12.2005 31.12.2004

85.243
85.243

73.355
73.355

0
0

0
0

108.896
0
29.504
138.400
223.643

70.000
7.032
47.128
124.160
197.515

0

0

0

0

0

0

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές.
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Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:
Όμιλος
31.12.2005
31.12.2004

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών

85.243
85.243

Εταιρεία
31.12.2005 31.12.2004

0
73.355
73.355

0
0
0

0
0
0

Το επιτόκιο δανεισμού για τα μακροπρόθεσμα και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι
κυμαινόμενο και ισούται με το Euribor προσαυξημένο κατά 3,25% και 3.00%
αντίστοιχα.
14. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι
αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας
σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή
απολύονται με αιτία, δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε
περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε
περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία
απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19
(μέθοδος της προβεβλημένης πιστούμενης μονάδας) και βασίζεται σε ανεξάρτητη
αναλογιστική μελέτη.
31.12.2005

31.12.2004

Εταιρεία

Εταιρεία

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

365.362

296.542

Σύνολο

365.362

296.542

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές

68.820

41.755

Σύνολο

68.820

41.755

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:
31.12.2005
Εταιρεία

Παρούσα αξία μη χρημ/τούμενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)
Υποχρέωση στον ισολογισμό

368.248
-2.886
365.362
365.362

31.12.2004
Εταιρεία

299.428
-2.886
296.542
296.542

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι
τα παρακάτω:
1.1-31.12.2005
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Εταιρεία

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε
εργαζομένους

Εταιρεία

56.454
12.366

30.654
11.101

68.820

41.755

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:

Υπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Καταβαλλόμενες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο τέλους

31.12.2005

31.12.2004

Εταιρεία

Εταιρεία

296.542
68.820
0
365.362

268.790
41.755
-14.003
296.542

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

4,13%
6,10%

15. Επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασμού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά
ενσώματων πάγιων αναλύεται ως εξής:
Όμιλος

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Εισπράξεις στη χρήση
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

16.

Εταιρεία

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

904.930
1.844.611
-180.716
2.568.825

1.005.693
0
-100.764
904.930

904.930
1.844.611
-180.716
2.568.825

31.12.2004

1.005.693
0
-100.764
904.930

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Όμιλος
31.12.2005
31.12.2004
1.920.887
1.256.608
910.549
200.851
575.178
3.607.465
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1.415.672
174.361
329.154
3.175.794

Εταιρεία
31.12.2005
31.12.2004
1.844.355
1.201.781
910.549
200.851
568.135
3.523.890

1.415.672
174.361
329.154
3.120.967
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17.

Έξοδα κατ’ είδος
1/1-31/12/2005

Εταιρεία
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά

Έξοδα
διάθεσης
2.569.473
737.316

Έξοδα
διοίκησης
597.355
210.010

282.945
2.463.021
735.755
857.058

27.846
25.822
14.237
491.194

Σύνολο

7.645.568

1.366.464

Έξοδα
διάθεσης
2.062.268
411.088

Έξοδα
διοίκησης
419.717
237.738

89.886
2.455.889
559.333
965.038

125.144
36.116
10.888
232.149

6.543.502

1.061.752

1/1-31/12/2004
Εταιρεία
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
`Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο

1/1-31/12/2005
Έξοδα
διάθεσης
2.637.116

Έξοδα
διοίκησης
655.913

887.508

224.933

288.774
2.532.786

28.973
30.818

738.727

14.351

Λοιπά

1.100.579

625.750

Σύνολο

8.185.490

1.580.738

Όμιλος
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
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1/1-31/12/2004
Όμιλος
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο

18.

Έξοδα
διάθεσης
2.114.969
513.363

Έξοδα
διοίκησης
481.419
249.568

92.908
2.468.387
559.477
1.238.670

126.587
109.198
11.521
333.752

6.987.774

1.312.045

Φόρος εισοδήματος

Όμιλος
31.12.2005

Εταιρεία

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

Φόρος περιόδου

363.915

47.086

363.915

37.282

Αναβαλλόμενος φόρος

493.095

-417.542

493.095

-417.542

Σύνολο

857.011

-370.456

857.011

-380.260

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 32% (2004: 35%) επί του φορολογικού
κέρδους της χρήσεως.
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Όμιλος
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με το φορολογικό
συντελεστή της Εταιρείας
(2005:32%, 2004:35%)
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών
συντελεστών
Φόροι

Εταιρεία

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

2.574.293

2.038.333

2.548.121

1.956.362

823.773
-32.884

694.531
-1.082.487

815.398
-24.509

684.727
-1.082.487

19.802

17.500

19.802

17.500

46.320

0

46.320

0

857.011

-370.456

857.011

-380.260

H Διοίκηση της Εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασμό να ελαχιστοποιεί τη φορολογική
επιβάρυνση στηριζόμενη στα κίνητρα που παρέχει η φορολογική νομοθεσία.
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19. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους
που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των
κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσεως εξαιρουμένων των τυχόν κατεχόμενων
ιδίων μετοχών.
Όμιλος

Κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος
του αριθμού μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή
(Ευρώ ανά μετοχή)

Εταιρεία

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

1.709.731

2.387.969

1.691.110

2.336.622

4.488.480

4.488.480

4.488.480

4.488.480

0,38

0,53

0,38

0,52

20. Πληροφόρηση κατά τομέα
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 οι δραστηριότητες του Ομίλου συνιστούν ένα
επιχειρηματικό τομέα, τον τομέα της παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών
προϊόντων και συνεπώς το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
επικεντρώνεται στη γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας του Ομίλου. Οι
γεωγραφικοί τομείς του Ομίλου λειτουργούν σε τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές
(Ελλάδα, Λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λοιπές Χώρες) και διευθύνονται από
την έδρα της Εταιρείας. Η κύρια χώρα δραστηριότητας του Ομίλου είναι η Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου
2004 και 31η Δεκεμβρίου 2005 έχουν ως εξής:
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2005

Περίοδος από 1/1-31/12
Πωλήσεις προς τρίτους
Διατμηματικές πωλήσεις
Σύνολο πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων προς τρίτους
Κόστος διατμηματικών πωλήσεων
Σύνολο κόστους πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά)
Λειτουργικό κέρδος

ΕΛΛΑΔΑ
22.267.192

Ε.Ε.
775.791

22.267.192
11.107.270

775.791
486.368

11.107.270
11.159.922

486.368
289.423

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ
2.331.003
721.597
3.052.600
1.386.481
721.597
2.108.078
944.522

2004
ΑΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝ/ΓΩΝ
721.597
721.597
721.597
721.597
0

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα(καθαρά)
Κέρδος συνήθων εργασιών
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος μετά φόρων
Αναλογία μειοψηφίας
Κέρδος μετά από φόρους που αναλογεί στους
μετόχους της εταιρείας
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ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΥ
25.373.986
0
25.373.986
12.980.119
0
12.980.119
12.393.867
-8.185.490
-1.580.738
-43.436
2.584.203

ΕΛΛΑΔΑ
19.449.301

Ε.Ε.
707.240

19.449.301
10.090.669

707.240
483.202

10.090.669
9.358.632

483.202
224.038

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ
2.381.928
736.799
3.118.727
1.480.319
736.799
2.217.118
901.609

9.358.632

224.038

901.609

ΑΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΝΔΟΕΤΑΙ
ΡΙΚΩΝ
ΣΥΝ/ΓΩΝ
736.799
736.799
736.799
736.799
0

0
0

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΥ
22.538.469
0
22.538.469
12.054.190
0
12.054.190
10.484.279
-6.987.774
-1.312.045
-202.721
1.981.739

-9.910
2.574.293
2.574.293
-857.011
1.717.282
7.550

56.594
2.038.333
2.038.333
370.456
2.408.789
20.820

1.709.732

2.387.969

ΕΛΛΑΔΑ
31/12/2005
31/12/2004
Σύνολο
Ενεργητικού
Σύνολο
Υποχρεώσεων

21.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
31/12/2005
31/12/2004

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2005 31/12/2004

27.577.048

24.023.697

1.628.562

1.385.216

780.525

608.294

28.425.085

24.800.619

6.909.587

4.463.461

564.926

347.752

257.708

85.477

7.216.805

4.725.736

ΕΛΛΑΔΑ
1/11/131/12/2005
31/12/2004
1.978.328
5.519.722

Επενδύσεις

ΑΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
31/12/2005
31/12/2004

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
1/11/131/12/2005
31/12/2004
169.783
317.112

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
1/11/131/12/2005
31/12/2004
2.148.111
5.836.834

Παροχές σε εργαζόμενους
Όμιλος
1.1-31.12.2005

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος παροχών συνταξιοδότησης
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο
Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο
κόστος παραγωγής
Υπόλοιπο σε Διάθεση - Διοίκηση

Εταιρεία

1.1-31.12.2004

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

3.547.035
989.545
68.820
111.659
4.717.058

3.055.467
848.882
41.755
89.764
4.035.868

3.450.592
923.993
68.820
97.534
4.540.939

2.965.156
787.377
41.755
68.782
3.863.070

1.424.029
3.293.029

1.439.480
2.596.388

1.374.111
3.166.828

1.381.085
2.481.985

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2005 σε 210 και του Ομίλου σε 241 άτομα και κατά την 31η Δεκεμβρίου
2004 σε 190 και και του Ομίλου σε 212 άτομα.
22. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων
Ο Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα με λειτουργικές μισθώσεις. Τα μελλοντικά
πληρωτέα συνολικά μισθώματα έχουν ως εξής:
Όμιλος

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

Εταιρεία

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

89.417
128.542
217.959

75.477
48.029
123.506

89.417
128.542
217.959

75.477
48.029
123.506

23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και
άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν
αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Εταιρεία

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Θυγατρική

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2004

721.597

736.799

στη

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στη Θυγατρική γίνονται στη βάση του κόστους
πλέον κέρδους το οποίο κυμαίνεται στο 20%.
ii) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
Εταιρεία

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
(Θυγατρική)

31.12.2005

31.12.2004

257.708

85.477

iii) Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού
Όμιλος

Εταιρεία

1.1-31.12..2005

1.1-31.12.2004

1.1-31.12..2005

1.1-31.12.2004

135.000
210.363
345.363

118.140
192.016
310.156

135.000
167.165
302.165

118.140
151.545
269.685

Αμοιβές Δ.Σ.
Μισθοί μελών Δ.Σ.
Σύνολο

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2005 τα οποία
θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.
Σέρρες, 16 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ Μ635336

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ
ΑΔΤ Λ593028

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
ΑΔΤ Ι565264
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ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
3 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 30276/06/Β/93/12

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
Σέρρες, 17 / 2 / 2006
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας μας, σας παρουσιάζουμε τη
δραστηριότητα της εταιρείας μας κατά το έτος 2005.
ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας η ενδέκατη κατά σειρά και περιλαμβάνει την
χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με
την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα χρήσης, οι καταστάσεις Μεταβολών της Καθαρής θέσης και
Ταμιακών ροών της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στην Γενική
Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Διοικητικό συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας των
στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Το 2005 υπήρξε μία περίοδος σημαντικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους τομείς της
δραστηριότητας μας. Με την συνεχή άνοδο των εργασιών μας είμαστε σε θέση να
αντιμετωπίζουμε όλα τα εμπόδια και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 1.978.328
Ευρώ έναντι 5.519.722 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ για το 2006 προγραμμάτισε και
νέες επενδύσεις που υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα 2.500.000 Ευρώ.
Hδη έχει υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν3299/2004 επενδυτικό πρόγραμμα ποσού
8.022.075 € για την ανάπτυξη του δικτύου, τον εκσυγχρονισμό των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων παγωτού και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων. Το ανωτέρω επενδυτικό
πρόγραμμα προβλέπεται να αποπερατωθεί τον Ιούλιο του 2008.
Επίσης, έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, επενδυτικό πρόγραμμα
ύψους 4.000.000 € προς έγκριση και υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3299/2004 (τομέας
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ) με το οποίο προσβλέπουμε στον εκσυγχρονισμό της
μονάδας γιαούρτης και την δημιουργία μονάδας παραγωγής ημίσκληρων τυριών.
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Οι επενδύσεις είναι απόρροια της πολιτικής που εφαρμόζουμε για τον εκσυγχρονισμό και την
επέκταση των μηχανολογικών και κτιριακών μας εγκαταστάσεων , με σκοπό την βελτίωση της
ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων αρίστης ποιότητας για την ανάπτυξη των
πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.
Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Η παραγωγή των προϊόντων έφθασε στους 10.187 τν έναντι των 9.314 τν που παρήχθησαν το
2004 σημειώνοντας μεταβολή της τάξης του 9,3%. Αναλυτικά δε κατά δραστηριότητα έχουν
ως εξής.
Α. ΠΑΓΩΤΑ
Παρήχθησαν 3.317 τν έναντι των 3.166 τν του 2004 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8%.
Β. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Παρήχθησαν 6.870 τν έναντι των 6.148 τν του 2004 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,7%
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφθασε τις 23.855 χιλ ευρώ έναντι των 20.972 χιλ ευρώ της
προηγούμενης χρονιάς αύξηση κατά 13,7%. Αναλυτικά δε κατά δραστηριότητα έχουν ως
εξής.
Α. ΠΑΓΩΤΑ
Οι πωλήσεις έφθασαν στο ύψος των 13.406 χιλ ευρώ έναντι των 11.964 χιλ ευρώ του 2004
σημειώνοντας αύξηση κατά 12,1%.
Β. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Οι πωλήσεις έφθασαν στο ύψος των 10.313 χιλ ευρώ έναντι των 8.846 χιλ ευρώ του 2004
σημειώνοντας αύξηση κατά 16,6%
Γ. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ.
Οι πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών ανήλθαν στο ύψος των 136 χιλ ευρώ έναντι των
161 χιλ ευρώ του 2004.
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ- ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
Τα Μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 9.754 χιλ Ευρώ το προηγούμενο έτος σε 11.674 χιλ ευρώ το
2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 19,7%. Βελτίωση επήλθε και στο περιθώριο της
μικτής κερδοφορίας, κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, που έφτασε το 48,9%. Μετά την αφαίρεση
των εξόδων Διοίκησης –Διάθεσης - χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων παρέμειναν
Καθαρά Κέρδη (προ φόρων) 2.548 χιλ ευρώ έναντι των 1.956.χιλ ευρώ της προηγούμενης
χρήσης, αύξηση κατά 30,2%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) αγγίζει την 31/12/2005 τα 10,682 εκατ ευρώ. Σε σχέση με
την 31/12/2004 εμφανίζεται αυξημένο κατά 3,481 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, είναι απόρροια
των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2005, οι οποίες ήταν μικρότερης έκτασης από
αυτές του 2004, της είσπραξης μέρους της εγκριθείσας κρατικής επιχορήγησης (ν. 3299),
καθώς και της ανεπτυγμένης κερδοφορίας του 2005.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα
από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσας έκθεσής μας που να
επηρεάζουν την υπό παρουσίαση εταιρική χρήση.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
Σε ότι αφορά τα ενοποιημένα στοιχεία, οι πωλήσεις έφτασαν τις 25.374 χιλ. ευρώ, αυξημένες
κατά 12,6% από το 2004. Η μικτή κερδοφορία ανήλθε σε 12.394 χιλ. ευρώ, αυξημένη κατά
18,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη (προ φόρων) παρουσίασαν άνοδο κατά 26,3%, φτάνοντας τις
2.574 χιλ. ευρώ.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2006
Τον περασμένο χρόνο η άνοδός μας ήταν εμφανής .Οι στόχοι της επιχείρησης για το 2006
είναι επίσης υψηλοί και φιλόδοξοι με κύριους πυλώνες της φετινής μας στρατηγικής τους
παρακάτω.
1. Το λανσάρισμα έξι (6) νέων προϊόντων παγωτού την παγωτό-σοκοφρέτα, ΙΟΝ, το
ξυλάκι βανίλια με επικάλυψη σοκολάτας ΙΟΝ, το multipack MASTER Mini με
οκτώ ξυλάκια MASTER μίνι αμυγδάλου και σοκολάτας ΙΟΝ, το MASTER Έξτρα –
Σάντουιτς και τον πύραυλο MASTER CONE Στρατσιατέλλα.
2. Την ενδυνάμωση της Εταιρικής ταυτότητας και των κύριων μαρκών παγωτού
(RODEO, MASTER) και γιαούρτης (Σερρών) μέσω της διαφήμισης.
3. Τη διεύρυνση – πανελλαδική κάλυψη του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης.
4. Την επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.
5. Τη συνέχιση της συνεργασία μας με την MARS .
6. Τη διατήρηση και ενίσχυση της ετήσιας κερδοφορίας πάνω από 10% του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης.
7. Την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Με βάση τα προαναφερθέντα , την Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 θεωρούμε
ότι έχετε στην διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην
έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης πού έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005
και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Τσινάβος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων που αποτελείται από (3) σελίδες είναι αυτή πού αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που
χορήγησα με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2006

Σέρρες, 15 Μαρτίου2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αριθμ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14131
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε
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Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του
Ν. 3016/2002)

α) Αγορές
β) Πωλήσεις

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
0
0
0
0
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2005
31/12/2004
0
0
0
0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
0
0
721.597
736.799
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005
31/12/2004
257.708
85.477
0
0

Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

23/12/2005

Η ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ανακοινώνει ότι θέτει σε λειτουργία τη νέα εταιρική
ιστοσελίδα της

www.ase.gr
www.krikri.gr

21/12/2005

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής του μερίσματος
χρήσης 2004, μέσω της Εθνικής Τράπεζας

www.ase.gr
www.krikri.gr

21/11/2005

Αξιόλογη βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη
της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου 2005.

www.ase.gr
www.krikri.gr

14/9/2005

Γνωστοποίηση σχετικά με τις Περιοδικές Οικονομικές
Καταστάσεις Α' εξαμήνου - Ορθή επανάληψη

www.ase.gr
www.krikri.gr

13/9/2005

Γνωστοποίηση σχετικά με τις Περιοδικές Οικονομικές
Καταστάσεις Α' εξαμήνου

www.ase.gr
www.krikri.gr

6/9/2005

Με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς κινούνται τα μεγέθη της
γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, το πρώτο εξάμηνο του 2005.

www.ase.gr
www.krikri.gr

28/6/2005

Τα μεγέθη του Ομίλου ΚΡΙ-ΚΡΙ παρουσίασαν σημαντική
βελτίωση

www.ase.gr
www.krikri.gr

9/6/2005

Το μέρισμα χρήσεως 2004 ανέρχεται σε 0,13 Ευρώ ανά
μετοχή.

9/6/2005

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

9/6/2005

Διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή

www.ase.gr
www.krikri.gr
www.ase.gr
www.krikri.gr
www.ase.gr
www.krikri.gr

18/5/2005

Εταιρική παρουσίαση της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε., σε
εκπροσώπους χρηματιστηριακών εταιριών της Β. Ελλάδας
στις Σέρρες.

www.ase.gr
www.krikri.gr

5/4/2005

Οικονομικά αποτελέσματα 2004 - Προοπτικές για το
επόμενο έτος

28/2/2005

Οικονομικά αποτελέσματα 2004

www.ase.gr
www.krikri.gr
www.ase.gr
www.krikri.gr

22/2/2005

Η εταιρία προτίθεται να πραγματοποιήσει την Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2005.

www.ase.gr
www.krikri.gr

10/1/2005

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της ΚΡΙ-ΚΡΙ
Α.Β.Ε.Ε. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
'Ανταγωνιστικότητα' του Γ' κοινοτικού πλαισίου στήριξης.

www.ase.gr
www.krikri.gr

Διαθεσιμότητα οικονομικών καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και μη βάση, οι Εκθέσεις Διαχειρίσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι καταχωρημένες στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.krikri.gr.
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ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( δ.τ κρι κρι)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της « ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει
πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό
30276/06/Β/93/12.
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: 3ο χλμ Σερρών-Δράμας, Σέρρες 62125
ΑΡ. Μ.Α.Ε: 30276/06/Β/93/12
Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης
Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 17/2/2006

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Κ. Νικολόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131)

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη- θέμα έμφασης
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.krikri.gr

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Θέμα έμφασης: Σύμφωνα με την Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "…..Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός
ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2001 μέχρι και 2005 για τη μητρική εταιρεία και για τις χρήσεις 1997 μέχρι 2005 για τη θυγατρική της, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό".
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Τα ποσά εκφρασμένα σε €)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
31/12/2005
31/12/2004
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
13.036.184
13.212.191
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
121.362
145.716
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
51.391
544.869
Επενδύσεις σε θυγατρικές
0
0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.979
17.909
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
13.227.916
13.920.686
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
2.975.953
2.372.209
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
7.962.486
6.317.038
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
3.217
123.224
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
4.255.513
2.067.462
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
15.197.169
10.879.933
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
28.425.085
24.800.619
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10.291.039
8.892.339
1.718.043
20.901.421
306.859
21.208.280

85.243
365.362
0
2.568.825
3.019.430

10.291.421
8.892.339
591.814
19.775.574
299.308
20.074.883

73.355
296.542
24.791
904.930
1.299.617

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005
31/12/2004
12.205.459
12.354.599
121.362
145.716
51.391
544.869
522.817
522.817
18.979
17.909
12.920.008
13.585.911
2.737.991
7.716.074
3.217
4.199.758
14.657.040
27.577.048

10.291.039
8.892.339
1.484.083
20.667.461
0
20.667.461

0
365.362
0
2.568.825
2.934.187

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Τσινάβος Παναγιώτης (εκτελεστικό μέλος)
Κοτσαμπάσης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)
Σκιάνης Σταμάτιος (εκτελεστικό μέλος)
Τσιότσιαλας Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος)
Τσινάβου Ευαγγελία (μη εκτελεστικό μέλος)
Αλεξιάδης Κλεόβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Ξεντές Θεόδωρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Τα ποσά εκφρασμένα σε €)
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2005
1/1-31/12/2004
25.373.986
12.393.867

22.538.469
10.484.279

23.854.972
11.673.617

20.971.658
9.753.532

4.626.561
2.584.203
2.574.293
(857.011)
1.717.282

3.437.378
1.981.739
2.038.333
370.456
2.408.789

4.391.679
2.546.909
2.548.121
(857.011)
1.691.110

3.160.757
1.892.694
1.956.362
380.260
2.336.622

1.709.732
7.550
1.717.282
0,38

2.387.969
20.820
2.408.789
0,53

1.691.110
0
1.691.110
0,38

2.336.622
0
2.336.622
0,52

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
10.291.421
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
8.892.339
(Τα ποσά εκφρασμένα σε €)
376.475 Έμμεση μέθοδος
ΟΜΙΛΟΣ
19.560.236
1/1-31/12/2005
1/1-31/12/2004
0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
19.560.236 Κέρδη προ φόρων
2.574.293
2.038.333
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
2.042.358
1.455.639
0 Προβλέψεις
68.820
27.751
296.542 Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία
(166.015)
(111.257)
24.791 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
(56.036)
(117.801)
904.930
4.463.421
3.292.665
1.226.262 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
63.100
23.851

0,146

0,130

2.203.720
6.074.387
123.224
2.036.455
10.437.786
24.023.697

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων σύνολο
Μείον: Φόροι
Κέρδη μετά από φόρους σύνολο
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Σύνολο
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2005
1/1-31/12/2004

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2005
1/1-31/12/2004
2.548.121

1.956.362

1.844.770
68.820
(166.015)
(56.036)
4.239.660
51.748

1.268.063
27.751
(111.257)
(117.801)
3.023.118
16.777

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

138.400
3.607.465
451.510
4.197.375
7.216.805
28.425.085

124.160
3.175.794
126.165
3.426.119
4.725.736
24.800.619

0
3.523.890
451.510
3.975.400
6.909.587
27.577.048

0
3.120.967
116.232
3.237.199
4.463.461
24.023.697

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Τα ποσά εκφρασμένα σε €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
( 1.01.2005 και 1.01.2004 αντίστοιχα)
20.074.883
18.140.671
19.560.236
17.685.927
Αύξηση (μείωση ) μετοχικού κεφαλαίου
0
0
0
0
Εγκριθέντα μερίσματα
(583.502)
(462.313)
(583.502)
(462.313)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση
(383)
(12.263)
(383)
0
1.717.282
2.408.789
1.691.110
2.336.622
Κέρδη/ (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους
Αγορές πωλήσεις ιδίων μετοχών
0
0
0
0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
( 31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)
21.208.280
20.074.883
20.667.461
19.560.236
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία που ενοποιείται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης είναι :

Ονομασία
KRI KRI D.O.O. KUMANOVO (πλήρης ενοποίηση)

Έδρα
Π.Γ.Δ.Μ.

Ποσοστό Συμμετοχής
71,15%

2. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2000 και η θυγατρική της μέχρι και τη χρήση 1996.
3. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του ομίλου.
4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων στοιχείων.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 σ ε 210 και του Ομίλου σε 241 άτομα
και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 σε 190 και και του Ομίλου σε 212 άτομα.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως
εξής:

α) Αγορές
β) Πωλήσεις

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004
0
0
0
0
0
0
721.597
736.799
ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2004
0
0
257.708
85.477
0
0
0
0

7. Δεν υπάρχουν άλλες συνδεμένες εταιρείες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, με τον Όμιλο της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

(603.744)
(1.634.465)
386.777

(832.814)
(1.935.962)
1.156.729

(534.271)
(1.671.277)
386.777

(822.385)
(1.790.428)
1.156.729

(78.083)
(37.282)

(23.851)
(385.751)

(51.748)
(37.282)

(16.777)
(375.949)

2.559.724

1.294.867

2.383.608

1.191.087

(1.841.060)
16.895
38.543
599
1.844.611
133.826
193.414

(5.413.626)
33.080
90.130
2
0
0
(5.290.414)

(1.671.277)
16.895
38.543
599
1.844.611
133.826
363.197

(5.138.607)
33.080
90.130
2
0
0
(5.015.395)

162.568
(144.153)
(583.502)
(565.087)
2.188.051

116.086
0
(462.313)
(346.227)
(4.341.774)

0
0
(583.502)
(583.502)
2.163.303

0
0
(462.313)
(462.313)
(4.286.621)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

2.067.462

6.409.236

2.036.455

6.323.076

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

4.255.513

2.067.462

4.199.758

2.036.455

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α+β+γ)

Σέρρες, 16 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ Μ635336

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ
ΑΔΤ Λ593028

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
ΑΔΤ Ι565264
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