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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 13 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων.
Η έδρα της εταιρίας και η κύρια παραγωγική
μονάδα της βρίσκεται στις Σέρρες. Λειτουργεί, επίσης,
και παραγωγική μονάδα στην ΠΓΔΜ (θυγατρική
71,15%) για την εξυπηρέτηση των βαλκανικών
αγορών. Επιπλέον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει ιδιόκτητο
κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την
εξυπηρέτηση της αγοράς της Ν. Ελλάδας.
Στόχο της ΚΡΙ-ΚΡΙ αποτελεί η παραγωγή προϊόντων,
σύμφωνα με τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά πρότυπα,
και η απρόσκοπτη διάθεση τους στο καταναλωτικό
κοινό. Για το σκοπό αυτό επενδύει συνεχώς σε
καινοτόμο παραγωγικό εξοπλισμό και σε υποδομές
δικτύων διανομής.
Οι μετοχές της ΚΡΙ-ΚΡΙ διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑ: ΚΡΙ).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
Έσοδα, κέρδη, ταμιακές ροές
		
€ χιλ.

2007
33.742
14.717
5.213
3.064
3.093
2.322
2.671

2006
28.284
13.644
5.327
3.093
3.131
1.992
3.518

2005
25.374
12.394
4.627
2.584
2.574
1.710
2.560

2007

2006

2005

Ίδια Κεφάλαια μετόχων εταιρίας

23.628

22.203

Πάγια στοιχεία
Ενεργητικό

16.894
35.906

14.118
31.488

20.901
13.228
28.425

Προσωπικό
Αριθμός εργαζομένων
Αμοιβές προσωπικού (€ χιλ.)

2007
268
6.204

2006
251
5.186

2005
241
4.717

Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€)
Μέρισμα ανά μετοχή (€)
Μικτό Περιθώριο
Περιθώριο EBITDA
ROE (απόδοση ιδίων κεφαλαίων)
ROA (απόδοση ενεργητικού)

2007
0,129
0,055
43,6%
15,4%
10,1%
6,9%

2006
0,111
0,050
48,2%
18,8%
9,2%
6,7%

2005
0,095
0,037
48,8%
18,2%
4,2%
6,5%

Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων)
Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)
Καθ. Κέρδη προ φόρων
Καθ. Κέρδη μετά φόρων
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Στοιχεία Ισολογισμού
		
€ χιλ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

33.742
28.284
25.374

22.538
19.547

2003

2004

2005

2006

2007

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Επιστολή Προέδρου
Το 2007, ήταν μία χρονιά έντονης ανάπτυξης της
δραστηριότητας, για την ΚΡΙ-ΚΡΙ. Τούτο φαίνεται,
ξεκάθαρα, από τη σημαντική αύξηση, κατά +19,3%,
που παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου, σε ένα
επιχειρηματικό περιβάλλον με έντονα ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά και διαρκή κινητικότητα.
Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της αγοράς που
δραστηριοποιούμαστε, έχουμε διαμορφώσει την
εταιρική μας στρατηγική, ώστε να μας προσφέρει
ευελιξία και αναπτυξιακή δυναμική. Βασικούς άξονες
της στρατηγικής μας αποτελούν
η παραγωγή
προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών,
και η είσοδος μας σε νέες αγορές. Με τον τρόπο αυτό,
προσδοκούμε τη βελτίωση της θέσης της εταιρίας στον
κλάδο και την επίτευξη σταθερά υψηλής κερδοφορίας.
Στόχο αποτελεί η κατάκτηση διψήφιων μεριδίων στην
εγχώρια αγορά και η διατήρηση υψηλών περιθωρίων
κέρδους. Για το σκοπό αυτό, φροντίζουμε για την
επέκταση και βελτίωση των παραγωγικών υποδομών
και των δικτύων διάθεσης. Παράλληλα, προωθούμε
την ανάπτυξη του εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρίας,
στοχεύοντας στην επίτευξη ισχυρής παρουσίας στις
βαλκανικές αγορές.
Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης
2007, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ξεπέρασε τα €
33,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση +19,3%. Τα κέρδη
προ φόρων κυμάνθηκαν στα περυσινά επίπεδα, ενώ
τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν
σε € 2,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση +16,6%.
Την οργανική κερδοφορία του Ομίλου έπληξε η
μεγάλη αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, που
πραγματοποιήθηκε εντός του 2007, σε συνδυασμό
με τη δυσκολία μετακύλισης της συνεπαγόμενης
επιβάρυνσης του κόστος των προϊόντων, στις τιμές
πώλησης τους. Αποτέλεσμα ήταν το περιθώριο
μικτού κέρδους του Ομίλου να αγγίξει το 43,6%, ενώ
το περιθώριο EBITDA του Ομίλου να διαμορφωθεί
σε 15,4%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
προτίθεται να συνεχίσει τη μερισματική πολιτική
που έχει υιοθετήσει. Έτσι, προτείνει αυξημένο
μέρισμα € 0,055 ανά μετοχή, για το 2007, έναντι
μερίσματος € 0,050 ανά μετοχή, της προηγούμενης
χρήσης. Αναφορικά με τη λειτουργική μας απόδοση,
εντός του 2007 συνεχίσαμε την ανανέωση της
γκάμας των προϊόντων μας, ενισχύσαμε τις βασικές
προϊοντικές μάρκες μας, ενώ παράλληλα δώσαμε
ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες προϊόντων που
παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη. Όσον αφορά στη
διάθεση των προϊόντων μας, προσθέσαμε 1.100
νέα σημεία πώλησης παγωτού στο δίκτυο μας. Έτσι,
πλέον λειτουργούμε περισσότερα από 11.000 σημεία
πώλησης στην Ελλάδα και 2.500 στις βαλκανικές χώρες,
ενώ η θέση μας στον κλάδο συνεχίζει να βελτιώνεται, με
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το μερίδιο μας στην αγορά παγωτού να ανέρχεται σε
7%. Στο γιαούρτι, βελτιώσαμε τη συνεργασία με όλες
τις μεγάλες αλυσίδες super market, ενώ πρόσφατα
συνάψαμε συμφωνία συνεργασίας και με τον όμιλο
Σκλαβενίτη, που κατέχει ηγετική θέση στο λιανεμπόριο
της Αττικής. Έτσι, εκτιμούμε ότι η παρουσία μας στην
αγορά της Ν. Ελλάδας θα ενισχυθεί και τα μερίδια
αγοράς μας στο γιαούρτι θα βελτιωθούν περαιτέρω,
ξεπερνώντας το τρέχον 7% της εγχώριας αγοράς.
Τέλος, οι εξαγωγές γιαουρτιού της ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζουν
να αναπτύσσονται, με κύριους άξονες τις αγορές της
Ιταλίας, της ΠΓΔΜ και της Βουλγαρίας.
Για την επέκταση και βελτίωση των παραγωγικών
υποδομών μας και της λειτουργίας διάθεσης,
συνεχίζουμε την έντονη επενδυτική δραστηριότητα.
Συνολικά, το 2007 οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν
σε € 4.927 χιλ., στα πλαίσια των δύο επενδυτικών
προγραμμάτων που υλοποιούνται. Με το πέρας αυτών,
στα μέσα του 2008, η παραγωγική δυναμικότητα και
το δίκτυο πωλήσεων της ΚΡΙ-ΚΡΙ θα έχουν ενισχυθεί
σημαντικά.
Για τη χρήση 2008, παραμένουμε αισιόδοξοι
σχετικά με την πορεία των εργασιών και τα οικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου. Πιστεύουμε ότι η συνεπής
εφαρμογή της στρατηγικής μας και η αξιοποίηση των
ευκαιριών θα αποδώσουν καρπούς.
Τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και
των μελών της Διοίκησης, επιθυμώ να ευχαριστήσω
θερμά, όλους όσους εργάστηκαν και συνεισέφεραν
για την πραγμάτωση των στόχων της ΚΡΙ-ΚΡΙ, τη
χρονιά που πέρασε. Εξάλλου, η διάκριση μας στον
ετήσιο διαγωνισμό «Best Workplace», για το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον, αποδεικνύει, έμπρακτα, ότι
φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, για να φροντίζουν
κι αυτοί με τη σειρά τους τα προϊόντα μας.
Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος
Παν. Τσινάβος
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Δραστηριότητα - Στρατηγική

Ιστορικό

1968

1954

Ο
Γιώργος
Τσινάβος, ιδρυτής
της εταιρίας, ανοίγει ένα
μικρό ζαχαροπλαστείο στις
Σέρρες που παράγει και διαθέτει παγωτά
και είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Οι
πρώτες διανομές παγωτού γίνονταν με
πλανόδιους πωλητές και ειδικά χειροκίνητα
καροτσάκια που είχαν ως ψυκτικό μέσο τον
πάγο και το αλάτι.
Τα παγωτά ΚΡΙ-ΚΡΙ και ιδιαίτερα το Κασάτο,
ένα «ιδιαίτερο» παγωτό βασισμένο στο
πρόβειο γάλα, με πολύ πλούσια γεύση,
αρχίζουν να αποκτούν φήμη και
εκτός των ορίων των Σερρών.

Οι εγκαταστάσεις
μεταφέρονται σε νέους
ιδιόκτητους χώρους και το
1971 η εταιρία αποκτά την
πρώτη αυτόματη γραμμή
παραγωγής παγωτού, που
σηματοδοτεί την αρχή μιας
νέας εποχής.

1987

1991
Κατασκευάζεται
το εργοστάσιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ
με παραγωγικές μονάδες
παγωτού και γιαουρτιού και,
ταυτόχρονα, δημιουργείται στην
Ξάνθη η πρώτη αποκλειστική
αντιπροσωπεία παγωτού,
εκτός
του
Νομού
Σερρών.
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Ξεκινά η παραγωγή και
διάθεση παραδοσιακού πρόβειου
και αγελαδινού γιαουρτιού, από
φρέσκο γάλα του νομού Σερρών,
που κερδίζει τους καταναλωτές.
Ταυτόχρονα, ξεκινά και η εξαγωγική
δραστηριότητα της εταιρίας με
στόχο τη Βαλκανική Αγορά και
συγκεκριμένα την Π.Γ.Δ.Μ.

2007

Επιτυχημένη είσοδος της ΚΡΙ-ΚΡΙ
στην κατηγορία του
Παιδικού γιαουρτιού και
κατάκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς.
Φροντίζοντας για την ισορροπημένη
και σωστή διατροφή των παιδιών η
ΚΡΙ-ΚΡΙ δημιούργησε παιδικά γιαούρτια σε
δύο απολαυστικές γεύσεις: φράουλα και
μπανάνα. Τα παιδικά γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ,
με τον αγαπημένο ήρωα Scooby Doo και
λαχταριστά σοκομπιλάκια ΙΟΝ, παράγονται
από φρέσκο γάλα αγελάδος και είναι
εμπλουτισμένα με ασβέστιο και
βιταμίνες.

2004
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ εμπλουτίζει
την γκάμα των προϊόντων της
με τη σειρά γιαουρτιού Γιαούρτι
Σερρών ΚΡΙ-ΚΡΙ, σε δύο τύπους:
αγελάδος και στραγγιστό. Το
Γιαούρτι Σερρών ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγεται
από ολόφρεσκο γάλα ημέρας, το
οποίο συλλέγεται αποκλειστικά
από επιλεγμένες κτηνοτροφικές
μονάδες
του
νομού
Σερρών.

2003
Ημερομηνία σταθμός
για την εταιρία που εισάγεται στην
Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. και
ταυτόχρονα προβαίνει σε αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου. Με τα κεφάλαια
που αντλεί από την εισαγωγή της στο
Χ.Α.Α. προχωρεί σε επενδύσεις που
αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις
και μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς
και σε ενδυνάμωση του δικτύου
διανομής και πωλήσεων.

1998

2002
Ολοκληρώνεται η
κατασκευή αυτόνομου
εργοστασίου παραγωγής
γιαουρτιού.

1996
Δημιουργία
υποκαταστήματος της
ΚΡΙ-ΚΡΙ στην Αθήνα, στα
πλαίσια της στρατηγικής
ανάπτυξης του εμπορικού της
δικτύου και της επέκτασής
της στην αγορά της
Αττικής.

2000

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ κάνει ένα
ακόμα βήμα μπαίνοντας στην
αγορά του Φρέσκου Γάλακτος.
Το Φρέσκο Γάλα ΚΡΙ-ΚΡΙ,
με πλούσια γεύση και υψηλή
διαθρεπτική αξία αποκτά
ηγετική θέση στην τοπική
αγορά των Σερρών.

Λανσάρεται η πολύ
επιτυχημένη σειρά Σπιτικό,
γιαούρτι σε οικογενειακή συσκευασία
1 kg, λευκό ή με γεύση φρούτων. Το
Σπιτικό, αξιοποιώντας τη διαφοροποίηση
του από τα υπόλοιπα προϊόντα
γιαουρτιού στην αγορά, κερδίζει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και
γίνεται ο πρωταγωνιστής στην αγορά
της οικογενειακής συσκευασίας
πανελλαδικά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Παγωτό

Η ανάπτυξη του κλάδου Παγωτού αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την ΚΡΙ-ΚΡΙ,
καθώς είναι μία κερδοφόρα δραστηριότητα όπου η εταιρία διαθέτει μεγάλη
τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία.
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγει παγωτά από την ίδρυση της το 1954, πάντα με γνώμονα την υψηλή
ποιότητα και την πλούσια γεύση. Σήμερα, στα ψυγεία της ΚΡΙ-ΚΡΙ, ο καταναλωτής μπορεί
να βρει όλα τα είδη τυποποιημένου παγωτού. Συγκεκριμένα, διατίθενται παγωτά
ξυλάκια, πύραυλοι, κύπελλα, σάντουιτς και ατομικές μερίδες.
Επιπλέον, η γκάμα μας περιλαμβάνει και προϊόντα διαφοροποιημένα, υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγει, επίσης, επαγγελματικό (χύμα) παγωτό, σε 25 γεύσεις, καθώς και μίνι
παγωτίνια, που διατίθενται στο κανάλι HO.RE.CA. (Hotels-Restaurants-Catering).
Τέλος, γίνεται παραγωγή παγωτών και για τρίτους,
κυρίως αλυσίδες super markets και μεγάλες πολυεθνικές.

Συνεργασίες
Συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία σοκολάτας ΙΟΝ.
Η σοκολάτα της ΙΟΝ χρησιμοποιείται σε ορισμένα
από τα πιο πετυχημένα παγωτά μας. Στο 2008
επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την ΙΟΝ,
εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα γκάμα co-branded
προϊόντων, με νέους κωδικούς πολυσυσκευασιών.

Συνεχίζουμε την επιτυχημένη
συνεργασία μας με τη MARS, στον
τομέα των παγωτών. Η συνεργασία
αυτή, αφορά στη διάθεση των
παγωτών MARS μέσα από τα
ψυγεία της ΚΡΙ-ΚΡΙ και αντίστροφα.
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ΠΑΓΩΤΟ

Επώνυμες Μάρκες

Η σειρά Master αποτελεί την πιο
διαφημισμένη οικογένεια παγωτών
ΚΡΙ-ΚΡΙ, με πραγματική
σοκολάτα και πλούσια γεύση.

Ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών,
Scooby Doo, απέκτησε το δικό του
παγωτό, σε κύπελλο που κρύβει απίθανα
δώρα-έκπληξη.

Αναγνωρίζοντας την έντονη τάση ανάπτυξης
της ζήτησης των παγωτών υψηλής προστιθέμενης αξίας
και πλούσιας γεύσης, η ΚΡΙ-ΚΡΙ προχωρά στο λανσάρισμα
νέας σειράς premium παγωτών.
Τα premium παγωτά
, με τις ιδιαίτερες
γεύσεις τους, αναμένεται να σημειώσουν σημαντική
εμπορική επιτυχία, συμπληρώνοντας αποτελεσματικά τη γκάμα
των τυποποιημένων παγωτών της ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Η επιτυχημένη οικογένεια των
πυραύλων Rodeo της ΚΡΙ-ΚΡΙ
ανανεώθηκε με νέες, μοντέρνες
συσκευασίες. Τα Rodeo Grand, Rodeo
Classic και Rodeo Moment κυκλοφορούν
σε υπέροχες γεύσεις που απογειώνουν τις
αισθήσεις.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Dolce Vita
Οικογενειακό
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει ευρεία γκάμα οικογενειακών παγωτών σε
συσκευασίες του ενός και των δύο λίτρων, με την επωνυμία
“DOLCE VITA”. Τα παγωτά DOLCE VITA κυκλοφορούν σε ποικιλία
απολαυστικών γεύσεων, με πλούσια πρόσθετα.

Dolce Vita
Επαγγελματικό

14

ΠΑΓΩΤΟ

Η σειρά επαγγελματικού παγωτού Dolce Vita της
ΚΡΙ-ΚΡΙ καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού
επαγγελματία, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα
πώλησης με ιδιαίτερα ελκυστικό design, πρωτοποριακό
διαφημιστικό υλικό και 30 υπέροχες γεύσεις. Η γκάμα του
επαγγελματικού παγωτού της ΚΡΙ-ΚΡΙ συμπληρώνεται
από μίνι παγωτίνια και ελκυστικές τούρτες παγωτού, που
διατίθενται σε ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια.

Εξαγωγές – Μάρκες
ιδιωτικής ετικέτας
Αναπτύσσουμε τις εξαγωγές μας κυρίως μέσω παραγωγής προϊόντων για λογαριασμό μεγάλων
πολυεθνικών εταιριών, για αγορές του εξωτερικού όπως Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Κύπρο.
Επιπλέον, παράγουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super
markets της χώρας μας.

Διανομή
Το 2007 προσθέσαμε 1.100 νέα ψυγεία
στο δίκτυο μας αυξάνοντας σημαντικά τη
διαθεσιμότητα των προϊόντων μας. Επενδύουμε
έντονα στην ανάπτυξη υποδομών και δικτύου
πωλήσεων, ώστε να προσφέρουμε υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Παράλληλα, πέρα από την επί τόπου εκπαίδευση
των λιανοπωλητών ως προς το σωστό τρόπο
πώλησης, η ΚΡΙ-ΚΡΙ παρέχει πλήρες ενημερωτικό
έντυπο υλικό με οδηγίες και φωτογραφίες
που περιγράφουν εύκολα και απλά, όλα όσα
χρειάζεται να γνωρίζει ο επαγγελματίας για τη
σωστή διαχείριση του παγωτού.

Επικοινωνία
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη των πωλήσεων, αλλά και τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.
Για το σκοπό αυτό, επενδύουμε κάθε χρόνο σημαντικά κονδύλια για διαφημίσεις και για προωθητικό
υλικό. Φροντίζουμε να βελτιώνουμε την εικόνα των σημείων πώλησης, παρέχοντας ομπρέλες, τέντες και
διαφημιστικές πινακίδες. Παράλληλα, προβάλλουμε τηλεοπτικές διαφημίσεις με σκοπό την ευρεία διάδοση
των μηνυμάτων της στρατηγικής επικοινωνίας μας.

Τηλεοπτικό σποτ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Γαλακτοκομικά

Ο Έλληνας καταναλωτής δείχνει, τα τελευταία χρόνια, μία αυξανόμενη
προτίμηση σε προϊόντα με ελληνική ταυτότητα και ελληνική πρώτη ύλη.
Στην ΚΡΙ-ΚΡΙ, λειτουργώντας την παραγωγική μονάδα μας στις Σέρρες, αξιοποιούμε τη
μεγάλη παραγωγή γάλακτος της σερραϊκής υπαίθρου, παράγοντας εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα.
Εστιάζοντας τη στρατηγική μας στην παραγωγή αγνών, αυθεντικών προϊόντων, καταφέρνουμε να
ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις διαμορφούμενες καταναλωτικές τάσεις.
Κύριο στρατηγικό προϊόν μας, στην κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι το γιαούρτι.
Φροντίζουμε να χτίζουμε ισχυρές μάρκες, σε κάθε κατηγορία γιαουρτιού. Το δίκτυο πωλήσεων
μας περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες αλυσίδες super markets, στα ράφια των οποίων
επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των προϊόντων μας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε
με επιτυχία την εξαγωγική δραστηριότητα μας στις κοντινές βαλκανικές αγορές, ενώ ανιχνεύουμε
ευκαιρίες στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Πιστοποίηση IFA
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι η μόνη βιομηχανία γάλακτος στη χώρα μας, της οποίας τα αγροκτήματα από τα οποία
συλλέγει το φρέσκο γάλα, διαθέτουν πιστοποίηση κατά IFA. Η πιστοποίηση αυτή, σε συνδυασμό με
το σύγχρονο εξοπλισμό των μονάδων παραγωγής μας, μπορούν να εγγυηθούν για τη φρεσκάδα,
την υγιεινή, την ασφάλεια και την υψηλή διαθρεπτική αξία των γαλακτοκομικών προϊόντων μας.
Η πιστοποίηση των αγροκτημάτων σημαίνει:
Εγγύηση ασφάλειας των ζωοτροφών
απαλλαγμένες από μεταλλαγμένους οργανισμούς,
φυτοφάρμακα και άλλες βλαβερές ουσίες
Σωστές συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο στάβλο
(στέγαση, διατροφή, κτηνιατρική παρακολούθηση)
Σωστές πρακτικές υγιεινής των χώρων σταβλισμού
που πηγάζουν από τα Διεθνή Πρότυπα HACCP
Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται
στα αγροκτήματα
Σεβασμός στο περιβάλλον
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Σπιτικό
Με την επωνυμία «Σπιτικό», κυκλοφορεί το επιδόρπιο
γιαούρτης ευρωπαϊκού τύπου σε οικογενειακή
συσκευασία (λευκό και με φρούτα). Η ΚΡΙ-ΚΡΙ
ήταν από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο
λανσάρισμα της οικογενειακής συσκευασίας στο γιαούρτι, και το Σπιτικό γρήγορα
κέρδισε την προτίμηση του καταναλωτικού
κοινού. Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά το
λανσάρισμα του, το Σπιτικό αποτελεί ακόμα,
το πρώτο σε πωλήσεις γιαούρτι, στην
κατηγορία του γιαουρτιού σε
οικογενειακή συσκευασία.

Γιαούρτι Σερρών
Το Αγελαδινό και το Στραγγιστό γιαούρτι Σερρών
ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγεται αποκλειστικά από ολόφρεσκο
γάλα ημέρας από Πιστοποιημένες κτηνοτροφικές
μονάδες του νομού Σερρών. Είναι ένα αυθεντικό,
φυσικό γιαούρτι με ονομασία
προέλευσης. Ένα γιαούρτι
από τον τόπο του!

Παιδικά Γιούρτια
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ διεύρυνε την προϊοντική γκάμα της και σε κατηγορίες
γιαουρτιού που δεν είχε παρουσία. Με δύο νέους κωδικούς,
μπήκε δυναμικά στην αναπτυσσόμενη κατηγορία του
παιδικού γιαουρτιού. Τα νέα παιδικά γιαούρτια,
αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, και σημείωσαν σημαντική
εμπορική επιτυχία. Στο 2008, η ΚΡΙ-ΚΡΙ
προγραμματίζει το λανσάρισμα δύο
νέων κωδικών παιδικού γιαουρτιού.
Τα νέα γιαούρτια, με τον αγαπημένο
ήρωα των παιδιών Scooby Doo,
θα κυκλοφορήσουν σε υπέροχους
γευστικούς συνδυασμούς φράουλα
με μπισκότο και μπανάνα με μπισκότο,
ενώ η συσκευασία θα περιλαμβάνει
απίθανα δώρα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Dolce Vita

γιαούρτι με φρούτα
Το 2007, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη
μίας νέας σειράς γιαουρτιών με φρούτα,
σε ατομικές συσκευασίες.
Τα γιαούρτια “DOLCE VITA” περιέχουν
μεγάλα, ζουμερά κομμάτια φρούτων
και κυκλοφορούν σε τρεις γεύσεις:
φράουλα, ροδάκινο και κεράσι.

Εξαγωγές

Μάρκες ιδιωτικής ετικέτας
Το ελληνικό γιαούρτι διαθέτει ιδιαίτερα καλή φήμη στις
ευρωπαϊκές αγορές. Το ευνοϊκό, αυτό, κλίμα επιδιώκει να
αξιοποιήσει η ΚΡΙ-ΚΡΙ, εκμεταλλευόμενη, παράλληλα, την πλούσια
εμπειρία που έχει αποκτήσει από την μακρόχρονη παρουσία της
στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού. Για το σκοπό αυτό, λάνσαρε
μία σειρά στραγγιστών γιαουρτιών, με την ονομασία “YOGOOD”,
στοχεύοντας αποκλειστικά στις αγορές του εξωτερικού.
Παράλληλα με τις εξαγωγές, επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας
και στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Έτσι, καταφέρνουμε να αξιοποιούμε την τάση για συγκέντρωση της
κατανάλωσης στις μεγάλες αλυσίδες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε
συνάψει συμφωνίες για την παραγωγή γιαουρτιών ιδιωτικής
ετικέτας, με εγχώριους ομίλους super markets.

Γάλα
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγει και διαθέτει
φρέσκο γάλα, πλήρες, ελαφρύ,
άπαχο και κακάο. Η διάθεση του
φρέσκου γάλακτος αφορά, κυρίως,
στην τοπική αγορά του νομού
Σερρών και δεν πραγματοποιείται
σε πανελλαδικό επίπεδο. Τούτο
αποτελεί στρατηγική επιλογή, αλλά
και αποτέλεσμα της περιορισμένης
παραγωγής του φρέσκου γάλακτος
ΚΡΙ-ΚΡΙ, που προέρχεται 100% από
Πιστοποιημένα αγροκτήματα του
νομού Σερρών.

20

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Ποιοτικός Έλεγχος
Τα προϊόντα μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αλλοιώσεις.
Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας τους, επενδύουμε
συνεχώς σε υποδομές ελέγχου ποιότητας, ενώ λειτουργούμε
ειδικό τμήμα στελεχωμένο από ικανούς και έμπειρους
επιστήμονες. Επιπλέον, το σύστημα ιχνηλασιμότητας που
διαθέτουμε, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τον προορισμό της
κάθε παρτίδας που παράχθηκε, όπως και τα συστατικά που
χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή της. Έτσι, μπορούμε άμεσα
να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα αλλοιώσεων,
διασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών.

Logistics
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εφοδιαστική αλυσίδα.
Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε να την
εξελίσσουμε συνεχώς, προσαρμόζοντας
την, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των
πελατών μας και της αγοράς. Στόχο
μας αποτελεί η εξασφάλιση ευελιξίας
στην παραγωγική διαδικασία ώστε να
ελαχιστοποιούμε το κόστος διανομής,
αλλά και να ανταποκρινόμαστε άμεσα
στις παραδόσεις των προϊόντων στους
πελάτες μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Λειτουργική &
Χρηματοοικονομική απόδοση

Το 2007 αποτέλεσε έτος έντονης ανάπτυξης της δραστηριότητας για την ΚΡΙ-ΚΡΙ. Τούτο φαίνεται καθαρά στη
σημαντική αύξηση, κατά 19,3%, που παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών. Ωστόσο, την κερδοφορία
του Ομίλου έπληξε η μεγάλη αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, που πραγματοποιήθηκε εντός του 2007, σε
συνδυασμό με τη δυσκολία μετακύλισης της συνεπαγόμενης επιβάρυνσης του κόστους των προϊόντων, στις
τιμές πώλησης τους. Αποτέλεσμα ήταν, το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου να αγγίξει το 43,6%, ενώ το
περιθώριο EBITDA του Ομίλου να διαμορφωθεί σε 15,4%.

Πωλήσεις
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου της ΚΡΙ-ΚΡΙ άγγιξε τα € 33.742 χιλ., από € 28.284 χιλ. το 2006, καταγράφοντας
αύξηση κατά 19,3%. Οι πωλήσεις παγωτού άγγιξαν τα € 18.343 χιλ., αυξημένες κατά 17,1%, ενώ οι πωλήσεις
γαλακτοκομικών έφτασαν τα € 15.399 χιλ., σημειώνοντας άνοδο 22,0%, σε σχέση με το 2006.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
€ χιλ.			

2007		

2006		

2005

ΠΑΓΩΤΟ					

18.343

15.666

14.114

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ				

15.399

12.618

11.260

						

33.742

28.284

25.374

		

Για την επίτευξη των παραπάνω αποδόσεων, εντός του 2007, συνεχίσαμε την ανανέωση της γκάμας των
προϊόντων μας, ενισχύσαμε τις βασικές προϊοντικές μάρκες μας, ενώ παράλληλα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση
στις κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των
καταναλωτών. Όσον αφορά στη διάθεση των προϊόντων μας, εντός του 2007 προσθέσαμε 1.100 νέα σημεία
πώλησης παγωτού στο δίκτυο μας. Έτσι, πλέον λειτουργούμε περισσότερα από 11.000 σημεία πώλησης στην
Ελλάδα και 2.500 στις βαλκανικές χώρες, ενώ η θέση μας στον κλάδο συνεχίζει να βελτιώνεται, με το μερίδιο
μας στην αγορά παγωτού να ανέρχεται σε 7%. Στο γιαούρτι, βελτιώσαμε τη συνεργασία με όλες τις μεγάλες
αλυσίδες super market, ενώ πρόσφατα συνάψαμε συμφωνία συνεργασίας και με τον όμιλο Σκλαβενίτη, που
κατέχει ηγετική θέση στο λιανεμπόριο της Αττικής. Έτσι, εκτιμούμε ότι η παρουσία μας στην αγορά της Ν.
Ελλάδας θα ενισχυθεί και τα μερίδια αγοράς μας στο γιαούρτι θα βελτιωθούν περεταίρω, ξεπερνώντας το
τρέχον 7% της εγχώριας αγοράς. Τέλος, οι εξαγωγές γιαουρτιού της ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζουν να αναπτύσσονται,
με κύριους άξονες τις αγορές της Ιταλίας, της ΠΓΔΜ και της Βουλγαρίας.
Η κατανομή των πωλήσεων μεταξύ παγωτού και γαλακτοκομικών δε μεταβλήθηκε ουσιαστικά. Τα παγωτά
αποτελούν το 54% του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου, με τα γαλακτοκομικά να καλύπτουν το υπόλοιπο 46%.
2007		
54%

Παγωτό
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46%

Γαλακτοκομικά

2006		
55%

Παγωτό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

45%

Γαλακτοκομικά

2005
56%

Παγωτό

44%

Γαλακτοκομικά

Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων, το μεγαλύτερο μέρος, και συγκεκριμένα το 86,4%,
κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το ποσοστό των πωλήσεων του Ομίλου που αφορά σε χώρες του
εξωτερικού αγγίζει το 13,6%. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,8%, σε σχέση με το 2006.
Στο εξωτερικό, η αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων ήταν της τάξης του 22,8%. Κύριο μοχλό ανάπτυξης
αποτέλεσαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 79,4%, ενώ οι πωλήσεις
στις τρίτες χώρες παρέμειναν σχεδόν σταθερές. Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΚΡΙ-ΚΡΙ για τις χώρες των
Βαλκανίων περιλαμβάνει τη δημιουργία ισχυρών δικτύων διανομής, για τη διάθεση των επώνυμων προϊόντων
της. Αντίθετα, στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, επιδιώκουμε την παραγωγή προϊόντων για τρίτους και τη
διάθεση τους μέσω των υπαρχόντων δικτύων και αλυσίδων super market. Τα προϊόντα της ΚΡΙ-ΚΡΙ, το 2007,
είχαν παρουσία σε 13 χώρες του εξωτερικού, που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά ικανοποιητικού μεγέθους,
προοπτικών ανάπτυξης και εγγύτητας στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
€ χιλ.			

2007		

2006		

2005

ΕΛΛΑΔΑ					

29.163

24.555

22.267

ΕΕ						

1.936

1.079

776

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ					
		
						

2.643		

2.650		

2.331		

33.742

28.284

25.374

		

Λειτουργικά Κέρδη – EBITDA - EBIT
Παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών,
η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε
αρνητική μεταβολή. Συγκεκριμένα, τα κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του
Ομίλου άγγιξαν τα € 5.213 χιλ., έναντι € 5.327
χιλ. το 2006. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε € 3.064
χιλ., από € 3.093 χιλ. της χρήσης 2006.
Κύρια αιτία της εξέλιξης αυτής είναι η μεγάλη
αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, που
πραγματοποιήθηκε εντός του 2007. Η αύξηση
αυτή, στις τιμές των υλικών, επιβάρυνε σημαντικά
το κόστος των προϊόντων και πίεσε τα περιθώρια
λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, μιας και δεν
κατέστη δυνατή η αύξηση των τιμών των προϊόντων.
Επιπλέον, το 2007, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη
διαφήμιση και την προβολή των προϊόντων του
Ομίλου, σε μία προσπάθεια στήριξης της επεκτατικής
εμπορικής πολιτικής που εφαρμόστηκε. Αποτέλεσμα
των ανωτέρω εξελίξεων ήταν το περιθώριο EBITDA του Ομίλου να διαμορφωθεί σε 15,4%, ενώ το
περιθώριο EBIT να αγγίξει το 9,1%.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
€ χιλ.			
ΕΒΙΤDΑ

(κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων)

ΕΒΙΤ

(κέρδη προ φόρων
και τόκων)			

2007

2006

2005

5.213

5.327

4.627

3.064

3.093

2.584

Περιθώριο ΕΒΙΤDA (%)
2007

15,4%

2006

18,8%

2005

18,2%

Περιθώριο ΕΒΙΤ (%)
2007

9,1%

2006
2005

10,9%

10,2%
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Καθαρά Κέρδη
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων σημείωσαν οριακή μείωση και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα
των € 3.093 χιλ., έναντι € 3.131 χιλ. του 2006. Οι φόροι που αντιστοιχούν στα κέρδη της χρήσης 2007
διαμορφώθηκαν σε € 770 χιλ. Έτσι, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά την αφαίρεση των φόρων και των
δικαιωμάτων μειοψηφίας, άγγιξαν τα € 2.323 χιλ., σημειώνοντας άνοδο κατά 16,6%. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα κέρδη μετά φόρων της προηγούμενης χρήσης 2006 είναι επιβαρυμένα με ποσό 275 χιλ. ευρώ, που
αφορά στον φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρίας για τις χρήσεις 2001-2004, που ολοκληρώθηκε εντός
της χρήσεως του 2006.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
		
€ χιλ.			
Καθαρά Κέρδη προ φόρων		

2007		
3.093		

2006		
3.131

2005
2.574

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων			

2.322

1.992

1.710

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή		
-Βασικά (σε €)					

0,129

0,111

0,095

Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Αναφορικά με το Ενεργητικό του Ομίλου, η ρευστότητα υποχώρησε σε 5,9%, από 13,5% το 2006. Η μεταβολή
αυτή ήταν, κυρίως, αποτέλεσμα των εκτεταμένων επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2007, και
αύξησαν τη συμμετοχή των πάγιων στοιχείων, επί του συνόλου του Ενεργητικού, σε 47,1%, από 44,8% το
2006. Τέλος, τα αποθέματα και οι απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 47,1% επί του συνόλου του Ενεργητικού,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2006 ανερχόταν σε 41,6%. Η εξέλιξη αυτή, δικαιολογείται από τη σημαντική
αύξηση των πωλήσεων, που οδηγεί σε μεγαλύτερες απαιτήσεις από πελάτες, όπως και σε αυξημένες ανάγκες
διακράτησης αποθεμάτων.
Όσον αφορά το Παθητικό, τα Ίδια Κεφάλαια εξακολουθούν το 2007 να αποτελούν την κύρια πηγή
χρηματοδότησης του Ομίλου, με τη συμμετοχή τους στην κεφαλαιακή διάρθρωση να ξεπερνά το 65%. Από
τραπεζικό δανεισμό προέρχεται το 3,4% των κεφαλαίων του Ομίλου, μιας και η εταιρεία προχώρησε, εντός
του 2007, σε σύναψη 10ετούς ομολογιακού δανείου ύψους € 1εκ. Τέλος, σχετική ενίσχυση επήλθε και στη
συμμετοχή των υποχρεώσεων, επί του συνόλου των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο Όμιλος. Συγκεκριμένα,
η συμμετοχή των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων άγγιξε το 12,0%, από 11,4% το 2006, ενώ η
συμμετοχή των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε 17,9%, από 16,5% την προηγούμενη
χρήση.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

47,1%

47,1%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

44,8%
66,7%

41,6%

17,9%
12,0%

5,9%

2007
Ρευστότητα
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13,5%

2006
Αποθέματα & Απαιτήσεις
Πάγια Στοιχεία
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3,4%

2007
Τραπεζικός Δανεισμός
Λοιπές Βραχ. Υποχρ.

71,5%

16,5%
11,4%
0,5%

2006
Λοιπες Μακρ. Υποχρ.
Ιδία Κεφάλαια

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγια στοιχεία, το 2007, άγγιξαν τα € 5 εκ. Ακολουθώντας το επενδυτικό πλάνο,
κατευθύνθηκαν, κυρίως, σε μηχανήματα παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ενίσχυση των δικτύων διανομής, με την αγορά καταψυκτών για τα σημεία πώλησης.
Τα δύο επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται, για το παγωτό και τα γαλακτοκομικά, είναι συνολικού ύψους €
12 εκ. περίπου και έχουν ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Έτσι, θα επιχορηγηθούν
σε ποσοστό 50%. Με το πέρας της υλοποίησης τους, στα μέσα του 2008, η παραγωγική δυναμικότητα θα
αυξηθεί σημαντικά, θα δοθεί η δυνατότητα παραγωγής νέων - περισσότερο απαιτητικών- προϊόντων, ενώ
παράλληλα αναμένεται βελτίωση του βιομηχανικού κόστους.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
		

€ χιλ.			

2007		

2006		

2005

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΚΤΙΡΙΑ				

684

802

308

ΜΗΧ/ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				

1.749

777

548

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

1.737		

985		

992

756

696

300

4.926

3.260

2.148

ΛΟΙΠΑ				
		
				
ΣΥΝΟΛΟ					

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2007
Οικόπεδα-Κτίρια

2006
Μηχ/τα Παραγωγής

2005
Δίκτυα Διανομής-Καταψύκτες

Λοιπά
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Ταμειακές Ροές
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2.671 χιλ., από € 3.518 χιλ., το 2006. Η
μεταβολή αυτή, είναι αποτέλεσμα, κυρίως, της αυξημένης καταβολής φόρων εισοδήματος, σε συνδυασμό με
τη δέσμευση υψηλότερων κονδυλίων σε αποθέματα.

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

3.518
2.671

2.560

500
0
2007

2006

2005

Προοπτική
Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ παραμένει αισιόδοξη, σχετικά με την πορεία των εργασιών και τα οικονομικά του
αποτελέσματα του Ομίλου, για τη χρήση 2008. Το νέο έτος, ο Όμιλος θα κληθεί να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές
ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, εφαρμόζοντας, με προσήλωση, τη συγκροτημένη στρατηγική του. Φυσικά,
στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων υπεισέρχονται ορισμένοι κίνδυνοι, με κυριότερο το επίπεδο
διαμόρφωσης των τιμών των πρώτων υλών και την ένταση του ανταγωνισμού. Για το 2008, η διοίκηση
αναμένει άνοδο των ενοποιημένων πωλήσεων στα επίπεδα των € 39,5 εκ., και διαμόρφωση των κερδών προ
φόρων του Ομίλου, σε € 4,0 εκ.
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Εταιρική 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
Παναγιώτης Τσινάβος, του Γεωργίου

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Κοτσαμπάσης, του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Σταμάτιος 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 25 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 24 ετών.
Σταμάτιος 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 28 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 28 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.
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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.

Εσωτερικός Έλεγχος
Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από τον
Ν./3016/2002 και τις σχετικές διατάξεις των αποφάσεων 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.
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Προσωπικό
Ο αριθμός του προσωπικού της ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Είναι κι αυτό, αποτέλεσμα
των αναγκών που δημιουργεί η ανάπτυξη της εταιρίας. Περισσότερο σημαντικό, ωστόσο, είναι η διατήρηση
της παραγωγικότητας του προσωπικού σε υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε να διαμορφώνουμε
ένα ανοιχτό περιβάλλον εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, να προωθούμε τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση
και να επιβραβεύουμε την υψηλής ποιότητας εκτέλεση των εργασιών.
Αριθμός προσωπικού

2007

2006

2005

Όμιλος				

268

251

241

Εταιρεία			

231

220

210

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στην επιμόρφωση του προσωπικού. Φροντίζουμε να εξελίσσουμε τις γνώσεις
του προσωπικού μας, στα αντικείμενα της εργασίας του, στοχεύοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας του.
Επιπλέον, διαθέτουμε σύστημα διαχείρισης της συλλογικής γνώσης της εταιρίας, που εξασφαλίζει την ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των τμημάτων της.
Το 2007, η ΚΡΙ-ΚΡΙ πέτυχε σημαντική διάκριση στον πανελλήνιο διαγωνισμό για το ιδανικότερο εργασιακό
περιβάλλον. Ο διαγωνισμός Best Workplaces προκρίνει τις εταιρείες με εργασιακό περιβάλλον στο οποίο
οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους διοικούντες, είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους και απολαμβάνουν
τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ πέτυχε την κατάληψη μιας θέσης μεταξύ των 10
πρώτων εταιριών της χώρας μας, στις οποίες αξίζει να εργάζεται κανείς. Η διάκριση αυτή, αποτελεί έμπρακτη
αναγνώριση της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας στην εταιρεία. Δύναμη της ΚΡΙ-ΚΡΙ αποτελούν οι άνθρωποί
της. Γι’ αυτό και η διοίκηση της εταιρίας καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την καλλιέργεια περιβάλλοντος
εργασίας όπου οι εταιρικές αξίες δεν διαχωρίζονται από τις προσωπικές αξίες των εργαζομένων, Είναι
οι άνθρωποι της ΚΡΙ-ΚΡΙ που αποδεικνύουν καθημερινά ότι το εργασιακό της περιβάλλον βασίζεται στην
ακεραιότητα, στο σεβασμό, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στο πάθος για πρόοδο.
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ΓΑΛ/ΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΓΑΛ/ΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΑΛ/ΚΩΝ

Α ΠΕΡΙΦ.
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΑΓΩΤΟΥ
B ΠΕΡΙΦ.
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΑΓΩΤΟΥ
Γ ΠΕΡΙΦ.
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΑΓΩΤΟΥ
Δ ΠΕΡΙΦ.
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΑΓΩΤΟΥ
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δ/ΣΗ
LOGISTICS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
MARKETING

ΝΑΜ
Α ΠΕΡΙΦ.
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΑΛ/ΚΩΝ
B ΠΕΡΙΦ.
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΑΛ/ΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
& ΙΔ. ΕΤΙΚΕΤΑΣ

MARKETING
ΠΑΓΩΤΟΥ

MARKETING
ΓΑΛ/ΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧ/ΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

OIKONOMIKH
ANAΛΥΣΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Δ/ΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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για τους Μετόχους

Πληροφορίες

Στοιχεία Μετοχής
Οι μετοχές της ΚΡΙ-ΚΡΙ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην αγορά Μεσαίας και Μικρής
κεφαλαιοποίησης.
Τα σύμβολα της μετοχής είναι:
ΚΡΙ (ΧΑΑ), KRIr.AT (Reuters), KRI GA (Bloomberg).
Ο αριθμός των μετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2007 ήταν 17.953.920.
Στην παρούσα χρήση 2007, σύμφωνα με την αριθμ. 21/28-8-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά
ποσό 0,5 ευρώ, ήτοι από 1 ευρώ σε 0,5 ευρώ εκάστης με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τους
κατά το διπλάσιο, με την έκδοση 8.976.960 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών χωρίς μεταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς το σκοπό διανομής στους μετόχους μιας (1) δωρεάν μετοχής για
κάθε μια (1) παλαιά (split).

Πληροφορίες για το μέρισμα
Αποτελεί πάγια τακτική της εταιρείας, η καταβολή μερίσματος μία φορά το χρόνο. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει την εξέλιξη των καταβληθέντων μερισμάτων, τα τελευταία χρόνια. Για τη χρήση 2007, το
Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος
€ 0,055 ανά μετοχή, έναντι € 0,050 ανά μετοχή το 2006 (αύξηση 10%).
Μέρισμα Χρήσης

Ποσό ανά μετοχή σε €*

2006

0,0500

2005

0,0365

2004

0,0325

*τα ποσά των μερισμάτων ανά μετοχή προσαρμόστηκαν, αναδρομικά, βάσει των splits στην τιμή της μετοχής,
που πραγματοποιήθηκαν

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Ξενάκης
(ΑΜ.ΣΟΕΛ 11541) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210-8691100). Το
πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται 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 2007 ελέγχθηκαν από τον διεθνή ελεγκτικό οίκο Grant Thornton.

Πληροφορίες για μετόχους και αναλυτές
Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι και οικονομικοί αναλυτές μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Η
ιστοσελίδα του τμήματος περιέχει πληροφορίες για τις Επενδυτικές
Σχέσεις και τη μετοχή και ενημερώνεται με τις οικονομικές
καταστάσεις και τις ανακοινώσεις της εταιρείας.
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: Τσιότσιαλας Μιχάλης
Τηλ.: (+30) 2321068300
Φαξ: (+30) 2321068311
e-mail: investors@krikri.gr
website: www.krikri.gr
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καταστάσεις Δ.Π.Χ.Π.

Οικονομικές

ΚΡΙ‐ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονοµικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
¾ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Σελίδα

3

¾ Καταστάσεις Αποτελεσμάτων (Απλές και Ενοποιημένες) για τις
οικονομικές χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2007 και
31 Δεκεμβρίου 2006

5

¾ Ισολογισμοί (Απλοί και Ενοποιημένοι) της 31ης Δεκεμβρίου 2007
και 31ης Δεκεμβρίου 2006

6

¾ Καταστάσεις μεταβολών καθαρής θέσης (Απλές και
Ενοποιημένες)

7

¾ Καταστάσεις Ταμιακών Ροών (Απλές και Ενοποιημένες) για τις
οικονομικές χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31
Δεκεμβρίου 2006

9

¾ Γενικές πληροφορίες

10

¾ Κυριότερες λογιστικές αρχές

10

¾ Σημειώσεις επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

23

¾ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

45

¾ Επεξηγηματική έκθεση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου

48

2

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας, το σχεδιασµό και τη
διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν
την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω
απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
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ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονοµικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµιακές της Ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε
την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2005 - 2007 για
τη µητρική εταιρεία και 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 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.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541
ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125
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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

Όμιλος

15
15
16

17
18

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

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

19

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή

5

Εταιρεία

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

33.742.304
‐19.025.457
14.716.846
‐9.864.234
‐1.790.869
2.376

28.283.950
‐14.640.209
13.643.741
‐8.380.752
‐1.601.485
‐568.158

32.092.212
‐18.047.328
14.044.883
‐9.413.736
‐1.581.694
‐6.237

26.597.389
‐13.670.939
12.926.450
‐7.899.894
‐1.407.880
‐590.601

3.064.120

3.093.346

3.043.217

3.028.075

28.593
3.092.713
‐769.815
2.322.898

37.575
3.130.921
‐1.126.423
2.004.498

74.307
3.117.524
‐769.815
2.347.709

58.807
3.086.882
‐1.126.423
1.960.459

2.322.471
427
2.322.898

1.991.793
12.705
2.004.498

2.347.709
0
2.347.709

1.960.459
0
1.960.459

5.212.871

5.326.892

5.009.742

5.064.109

0,129

0,111

0,131

0,109

0,055

0,050

Ισολογισµοί

Σημ.

Όμιλος
31/12/2006
31/12/2007

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
1
2
4

16.773.537
89.201
0
31.172
16.893.910

14.011.755
75.563
0
31.172
14.118.490

16.050.321
89.201
522.817
31.172
16.693.512

13.286.791
75.563
522.817
31.172
13.916.343

5
6
7

3.333.908
13.560.614
2.117.226
19.011.748

2.549.023
10.562.416
4.257.629
17.369.068

3.165.269
13.119.137
2.080.577
18.364.983

2.397.750
10.146.766
4.204.960
16.749.476

35.905.659

31.487.558

35.058.494

30.665.820

8
9

10.723.336
9.487.717
3.416.466
23.627.519
307.393
23.934.912

10.723.336
8.948.790
2.530.618
22.202.744
319.564
22.522.309

10.723.336
9.487.717
3.176.411
23.387.463
0
23.387.463

10.723.336
8.948.790
2.265.325
21.937.451
0
21.937.451

10

1.047.135

0

947.500

0

11

493.764

438.930

493.764

438.930

3
12

542.680
3.279.642
5.363.222

204.054
2.945.736
3.588.720

542.680
3.279.642
5.263.587

204.054
2.945.736
3.588.720

10
13

186.716
5.868.570

166.263
4.374.953

52.500
5.802.852

0
4.304.335

14

Σύνολο υποχρεώσεων

552.239
6.607.525
11.970.747

835.314
5.376.530
8.965.250

552.092
6.407.444
11.671.031

835.314
5.139.649
8.728.369

Σύνολο παθητικού

35.905.659

31.487.558

35.058.494

30.665.820

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι
πληρωτέοι
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Καταστάσεις µεταβολών καθαρής θέσης
Όμιλος

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005
Σχηματισμός/ διάθεση αποθεματικών
Εγκριθέντα μερίσματα
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Σχηματισμός/ διάθεση αποθεματικών
Εγκριθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.520.830

Υπέρ το
άρτιο
4.770.208

3.456.130

‐3.000.000
‐23.832

Τακτικό
Αποθεματικό
379.699
86.636

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων
8.474.366
‐30.185

Λοιπά
αποθεματικά
38.275

Αποτελέσματα
εις νέο
1.718.043
‐67.770
‐655.318
‐456.130

Δικαιώματα
μειοψηφίας
306.859

12.705
319.564

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
21.208.280
‐11.319
‐655.318
0
‐23.832
2.004.498
22.522.309

8.976.960

1.746.376

466.335

8.444.181

38.275

1.991.793
2.530.618

8.976.960

1.746.376

466.335

8.444.181

38.275

2.530.618

319.564

22.522.309

99.833

439.094

38.275

‐538.927
‐897.696
2.322.471
3.416.466

‐12.598
427
307.393

0
‐910.294
2.322.898
23.934.912

8.976.960

1.746.376

566.167
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8.883.275

Καταστάσεις µεταβολών καθαρής θέσης
Εταιρεία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005
Σχηματισμός/ διάθεση αποθεματικών
Εγκριθέντα μερίσματα
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Σχηματισμός/ διάθεση αποθεματικών
Εγκριθέντα μερίσματα
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Τακτικό
Αποθεματικό
379.699
86.636

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων
8.474.366
‐30.185

Λοιπά
αποθεματικά
38.275

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.520.830

Υπέρ το
άρτιο
4.770.208

3.456.130

‐3.000.000
‐23.832

8.976.960

1.746.376

466.335

8.444.181

38.275

1.960.459
2.265.325

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
20.667.461
‐11.319
‐655.318
0
‐23.832
1.960.459
21.937.451

8.976.960

1.746.376

466.335

8.444.181

38.275

2.265.325

21.937.451

99.833

439.094

566.167

8.883.275

38.275

‐538.927
‐897.696
2.347.709
3.176.411

0
‐897.696
2.347.709
23.387.463

8.976.960

1.746.376
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Αποτελέσματα
εις νέο
1.484.083
‐67.770
‐655.318
‐456.130

Καταστάσεις Ταµιακών Ροών
Έμμεση μέθοδος

ΟΜΙΛΟΣ
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006

3.092.713

3.130.921

3.117.524

3.086.882

2.148.751
54.834
‐691.527

2.233.546
140.572
‐145.643

1.966.525
54.834
‐691.527

2.036.034
140.572
‐145.643

‐98.690
4.506.080
43.757

‐125.766
5.233.631
50.931

‐124.980
4.322.375
24.815

‐125.766
4.992.080
29.632

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

‐784.885
‐1.632.553
1.657.097

433.282
‐2.359.834
941.267

‐767.519
‐1.683.461
1.764.840

340.241
‐2.371.605
1.135.232

‐43.465
‐1.074.918

‐50.931
‐730.475

‐24.815
‐1.074.918

‐29.632
‐730.475

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.671.113

3.517.871

2.561.318

3.365.473

‐5.069.809
28.167
72.832
0

‐3.507.814
89.954
87.546
523.200

‐4.889.004
28.167
72.832
0

‐3.409.710
89.954
87.546
523.200

0

4.058

0

4.058

‐4.968.811

‐2.803.056

‐4.788.006

‐2.704.952

1.244.667
‐177.079
‐910.294

128.175
‐185.555
‐655.318

1.000.000
0
‐897.696

0
0
‐655.318

157.294

‐712.698

102.304

‐655.318

‐2.140.404
4.257.629

2.117
4.255.513

‐2.124.384
4.204.960

5.203
4.199.758

2.117.226

4.257.629

2.080.577

4.204.960

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
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)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
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ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονοµικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

Α.

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 εμπορία φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Νομό Σερρών στο 3ο χλμ Σερρών‐Δράμας, το site της
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 12η Φεβρουαρίου 2008.
Β.

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΙ‐ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.», που καλύπτουν τη
χρήση 2007 (από 1 Ιανουαρίου 2007 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007), 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 Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται.
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.
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες:
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007:
ΔΠΧΠ 7 ‐ Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική
τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 ‐ Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων‐
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου
Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη
βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και
δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων
του Ομίλου, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου
έχουν εφαρμοστεί στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007:
ΔΕΕΧΠ 7 ‐ Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια
περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη
υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η
οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι
καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική
οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 8 ‐ Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2
Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών
τίτλων ‐ όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη
αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν
εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει
τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 9 ‐ Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων
Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα
ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία
αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική
οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
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ΔΕΕΧΠ 10 ‐ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση
Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια
ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς
τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων
ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008:
ΔΠΧΠ 8 ‐ Τομείς Δραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14,
κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια
ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν
συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα
εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού
Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά
στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που
σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό
χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο
Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008:
ΔΕΕΧΠ 11 ‐ ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει το χειρισμό
όπου οι υπάλληλοι μιας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής
εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να
λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές
με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 12 ‐ Συμφωνίες Παραχώρησης
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις
εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό
των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως
‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
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ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο
απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές
μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων
παροχών προς τους εργαζόμενους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη
με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο
πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πως η ύπαρξη ελαχίστου
απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα
οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη
ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση.
Εφόσον ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Β.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
Π.Γ.Δ.Μ

Δραστηριότητα
Παγωτό, γιαόυρτι,
ξυνόγαλο

Συμμετοχή
71,15%

(β) Θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία
που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την
ενοποίηση είναι η μέθοδος της 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 στη συναλλαγή. Τα
εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που συνιστούν μια 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 μη
πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου
απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημίες, απαλείφονται εκτός εάν η
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού
στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι
ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
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(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) .
Β.3 Μετατροπή ξένων νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της 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.
Β.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.
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Β.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 άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (5,5 έτη ).
Β.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζημία απομειώσεως, όταν κάποια 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 μιας 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 ταμιακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του, στο τέλος της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη 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 ταμιακές 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.
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Β.7 Επενδύσεις σε θυγατρικές
Η συμμετοχή της εταιρείας στη θυγατρική της, στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσεως της.
Β.8 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος προσδιορίζεται με τη 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 τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια
της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου
συντρέχει περίπτωση.
Β.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
ζημίες 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.
Β.10 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.
Β.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.
Β.12 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
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Β.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 μια περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που
προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την
αγορά ενσώματων 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.
Β.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, κατ’ ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου
εισοδήματος της περιόδου, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών
διαφορών μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού
και αναγνώρισής τους για τους 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.
Β.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.
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Β.16

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

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 τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
(δ) Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της
διανομής τους.
(ε) Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Β.17 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά
κέρδη με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.
Β.18 Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη
χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Β.19 Μισθώσεις
Μισθώσεις ενσώματων παγίων 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 ενσώματων παγίων και της
παρούσας 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
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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.

Β.20

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Λόγω των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη
μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική
απόδοση του Ομίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του
Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις
για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου
και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του Ομίλου αφορά στην Ευρωζώνη και
διεξάγεται σε Ευρώ. Συνεπώς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος που διατρέχει ο Όμιλος
είναι περιορισμένος. Μέρος, ωστόσο, της δραστηριότητας πραγματοποιείται στην
ΠΓΔΜ, σε τοπικό νόμισμα, το Δηνάριο ΠΓΔΜ.
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα
λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με
κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε
να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος δεν
χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων
αφορά, κυρίως, στα 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.

19

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονοµικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

Ανάλυση ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές
Επιτοκίων
(Ποσά σε €)
Χρήση 2007

EUR

Χρήση 2006

EUR

Μεταβλητότητα επιτοκίων
+1%
‐1%
+1%
‐1%

Επίδραση στα κέρδη
προ φόρων
‐1.510
1.510
‐1.695
1.695

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τη θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με
αξιόγραφα. Οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών, με
συνέπεια την αποτελεσματική διασπορά του εμπορικού κινδύνου. Οι πωλήσεις
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το
τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται
συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν,
λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών
διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες
διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο,
είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών
διαθεσίμων.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου,
ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες
υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού
μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε μη προεξοφλημένες τιμές.
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Όμιλος
(Ποσά σε €)
31 Δεκεμβρίου 2007
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
31 Δεκεμβρίου 2006
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Εντός 1
έτους
285.239

Μεταξύ 1 και 2
ετών
194.371

Μεταξύ 2 και 5
ετών
467.798

Πάνω από 5
έτη
607.084

5.868.570

0

0

0

169.694

0

0

0

4.374.953

0

0

0

Εντός 1
έτους
107.150

Μεταξύ 1 και 2
ετών
155.346

Μεταξύ 2 και 5
ετών
431.609

Πάνω από 5
έτη
607.084

5.802.852

0

0

0

0

0

0

0

4.304.335

0

0

0

Εταιρεία
(Ποσά σε €)
31 Δεκεμβρίου 2007
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
31 Δεκεμβρίου 2006
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Β.21

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία
κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε
ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών
που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές
καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών
ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον
επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων
χρηματοπιστωτικών μέσων.
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Β.22 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 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.
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Γ. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Οικόπεδα

Μηχ/κός &
λοιπός
εξοπλισμός

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Όμιλος – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

851.802

5.048.627

17.729.809

1.257.611

12.326

0

21

91

12

‐15

109

64.175

737.603

2.045.925

354.825

539

3.203.067

0

‐3.840

‐109.899

‐47.669

0

‐161.408

915.977

5.782.411

19.665.926

1.564.779

12.850

27.941.943

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

0

‐753.309

‐10.327.632

‐783.049

0

‐11.863.990

Συναλλαγματικές διαφορές

0

0

13

‐74

0

‐61

Αποσβέσεις χρήσεως

0

‐151.037

‐1.819.310

‐208.215

0

‐2.178.562

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές

0

921

78.768

32.735

0

112.424

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

0

‐903.425

‐12.068.161

‐958.602

0

‐13.930.188

915.977

4.878.986

7.597.765

606.176

12.850

14.011.755

915.977

5.782.411

19.665.926

1.564.779

12.850

27.941.943

Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

24.900.175

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Όμιλος – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Συναλλαγματικές διαφορές

0

‐148

‐568

‐120

‐8

‐844

Προσθήκες

0

684.288

4.019.402

183.550

4.037

4.891.277

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές

0

0

‐113.404

‐34.336

0

‐147.740

915.977

6.466.551

23.571.356

1.713.873

16.879

32.684.636

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

0

‐903.425

‐12.068.161

‐958.602

0

‐13.930.188

Συναλλαγματικές διαφορές

0

20

418

79

0

517

Αποσβέσεις χρήσεως

0

‐177.424

‐1.767.495

‐181.941

0

‐2.126.860

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές

0

0

111.096

34.336

0

145.432

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007

0

‐1.080.829

‐13.724.142

‐1.106.128

0

‐15.911.100

915.977

5.385.722

9.847.215

607.745

16.879

16.773.537

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007
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Εταιρεία

Οικόπεδα

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Εταιρεία – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

797.162

4.776.890

15.065.963

1.059.464

1.482.314

23.181.793

64.175

737.603

1.685.426

333.885

283.916

3.105.005

0

‐3.840

‐86.719

‐47.669

‐2.665

‐140.893

861.337

5.510.653

16.664.670

1.345.680

1.763.565

26.145.905

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

0

‐720.157

‐8.626.367

‐662.555

‐967.254

‐10.976.333

Αποσβέσεις χρήσεως

0

‐142.879

‐1.447.415

‐172.645

‐218.111

‐1.981.050

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές

0

921

64.467

32.735

145

98.268

Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006

0

‐862.115

‐10.009.315

‐802.464

‐1.185.220

‐12.859.114

861.337

4.648.538

6.655.355

543.215

578.345

13.286.791

Εταιρεία – Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

861.337

5.510.653

16.664.670

1.345.680

1.763.565

26.145.905

Προσθήκες

0

681.689

3.412.142

83.465

533.176

4.710.472

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές

0

0

‐89.935

‐34.336

0

‐124.271

861.337

6.192.342

19.986.877

1.394.809

2.296.741

30.732.106

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

0

‐862.115

‐10.009.315

‐802.464

‐1.185.220

‐12.859.114

Αποσβέσεις χρήσεως

0

‐169.220

‐1.410.957

‐144.989

‐219.468

‐1.944.634

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές

0

0

87.627

34.336

0

121.963

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007

0

‐1.031.335

‐11.332.645

‐913.117

‐1.404.688

‐14.681.786

861.337

5.161.007

8.654.232

481.691

892.054

16.050.321

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Στην παρούσα χρήση 2007 η Διοίκηση επανεξέτασε την ωφέλιμη ζωή των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και την επαναπροσδιόρισε για τις κατωτέρω
κατηγορίες (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 41/19.12.2007):

Κατηγορία παγίου
‐Καταψύκτες στις
εγκαταστάσεις τρίτων
‐ Φορτηγά αυτοκίνητα
‐ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
‐ Λογισμικά προγράμματα

Προηγούμενη
λογιστική εκτίμηση
ωφέλιμης ζωής
7 Ετη
5 Ετη
3,5 Ετη
3,5 Ετη

Επαναπροσδιορισθείσα
λογιστική εκτίμηση
ωφέλιμης ζωής
8,5 Ετη
6,0 Ετη
5,5 Ετη
5,5 Ετη

Εξαιτίας του ανωτέρω επαναπροσδιορισμού οι δαπάνες απόσβεσης, καθώς και οι
αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις αναπρο‐σαρμόσθηκαν, με συνέπεια τα
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αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως 2007 και τα Ίδια Κεφάλαια να προσαυξηθούν
ισόποσα κατά το ποσό των Ευρώ 278.000,00 περίπου.
Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα εμπράγματα βάρη
επί των ενσώματων παγίων.
2. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αγορασθέντα λογισμικά προγράμ‐
ματα. Για την απόσβεσή τους χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος κατά τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής τους (5,5 έτη ).
Όμιλος‐ Εταιρεία
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2006
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2007

232.185
9.184
241.369
‐110.823
‐54.983
‐165.806
75.563

241.369
35.529
276.898
‐165.806
‐21.891
‐187.697
89.201

3. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για
συμψηφισμό και υπόκεινται και οι δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
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Όμιλος
31/12/2007

Εταιρεία

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

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

‐204.054

51.391

‐204.054

51.391

‐338.627

‐265.179

‐338.627

‐265.179

0

9.734

0

9.734

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

‐542.680

‐204.054

‐542.680

‐204.054

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 2006

‐444.378

‐444.378

Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006

‐411.915
‐856.293

‐411.915
‐856.293

Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

‐455.083
‐1.311.376

‐455.083
‐1.311.376

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Όμιλος
Διαγραφή
εξόδων
πολυετούς
απόσβεσης
Στις 1 Ιανουαρίου 2006
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Πρόβλεψη
υποχρέωσης
παροχών
συνταξιοδότησης

Προβλέψεις
απομείωσης
πελατών

246.690

116.916

71.236

60.926

495.768

54.468

16.001

‐17.559

93.827

146.737

9.734

9.734

Χρέωση/ πίστωση στα ίδια κεφάλαια

Λοιπά

Σύνολο

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

301.158

132.917

53.677

164.487

652.239

60.377

13.709

0

42.371

116.457

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

361.535

146.626

53.677

206.858

768.696
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Εταιρεία
Διαγραφή
εξόδων
πολυετούς
απόσβεσης
Στις 1 Ιανουαρίου 2006
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Πρόβλεψη
υποχρέωσης
παροχών
συνταξιοδότησης

Προβλέψεις
απομείωσης
πελατών

246.690

116.916

71.236

60.926

495.768

54.468

16.001

‐17.559

93.827

146.737

9.734

9.734

Χρέωση/ πίστωση στα ίδια κεφάλαια

Λοιπά

Σύνολο

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

301.158

132.917

53.677

164.487

652.239

60.377

13.709

0

42.371

116.457

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007

361.535

146.626

53.677

206.858

768.696

4. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
Επενδύσεις σε θυγατρικές

522.817

522.817

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

Χώρα έδρας

Δραστηριότητα

Π.Γ.Δ.Μ

Παγωτό, γιαόυρτι, ξυνόγαλο

Συμμετοχή
71,15%

5. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
143.173
62.158
621.178
637.728
2.569.557
1.849.137
3.333.908
2.549.023
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Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
64.989
25.754
611.195
626.351
2.489.085
1.745.645
3.165.269
2.397.750
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6. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Μεταχρονολογημένες
επιταγές
Μείον: Προβλέψεις
απομείωσης
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
6.797.235
4.795.491
35.009
41.518

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
6.310.694
4.345.104
35.009
41.518

3.415.424

3.387.189

3.415.424

3.387.189

‐443.845
9.803.823
1.432.210
2.324.581
13.560.614

‐443.881
7.780.316
1.838.243
943.856
10.562.416

‐364.795
9.396.332
1.410.871
2.311.933
13.119.137

‐364.795
7.409.015
1.831.541
906.209
10.146.766

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:
Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
Δεν είναι σε καθυστέρηση
και δεν είναι απομειωμένα
Είναι σε καθυστέρηση
αλλά όχι απομειωμένα
<30 ημέρες
30‐120 ημέρες
>120 ημέρες
Σύνολο

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006

8.480.570

6.957.741

8.154.577

6.697.830

830.385
343.185
149.683
9.803.823

701.841
5.129
115.605
7.780.316

748.887
343.185
149.683
9.396.332

590.451
5.129
115.605
7.409.015

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως
διακανονίζεται σε: Όμιλος 0‐150 ημέρες, Εταιρεία 0‐150 ημέρες.
Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Προσθήκες χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Όμιλος
31/12/2007 31/12/2006
443.881
376.872
0
67.004
‐36
5
443.845
443.881

Εταιρεία
31/12/2007 31/12/2006
364.795
297.791
0
67.004
0
0
364.795
364.795

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.
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7. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις
τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις
Σύνολο

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006

2.117.226

974.746

2.080.577

922.077

0
2.117.226

3.282.883
4.257.629

0
2.080.577

3.282.883
4.204.960

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας
και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
8. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 8.976.960
διαιρούμενο σε 17.953.920 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η
κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το
άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των € 1.746.376.
Στην παρούσα χρήση 2007, σύμφωνα με την αριθμ. 21/28‐8‐2007 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας έγινε μείωση της
ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ποσό 0,5 ευρώ, ήτοι από 1 ευρώ
σε 0,5 ευρώ εκάστης με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τους κατά το
διπλάσιο, με την έκδοση 8.976.960 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών χωρίς
μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς το σκοπό διανομής στους
μετόχους μιας (1) δωρεάν μετοχής για κάθε μια (1) παλαιά (split).

31‐Δεκ‐06
31‐Δεκ‐07

Αριθμός κοινών
μετοχών
8.976.960
17.953.920

Ονομαστική
αξία
1,00 €
0,50 €
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Μετοχικό
κεφάλαιο
8.976.960
8.976.960

Υπέρ το άρτιο
1.746.376
1.746.376

Σύνολο
10.723.336
10.723.336
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9. Αποθεματικά

Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολ. αποθεματικά Ν.1116/81
Αφορολ. αποθεματικά Ν.1262/82
Αφορολ. αποθεματικά Ν.1828/89
Αφορολ. αποθεματικά Ν.1892/90
Αφορολ. αποθεματικά αρθ.110
Ν.2238/94
Αφορολ. αποθεματικά Ν.2601/98
Αφορολ. αποθεματικά αρθ.2 Ν.3220/04
Αφορολ. αποθεματικά Ν.3299/04
Αφορολ. αποθεματικά από
απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα
Αφορολ. αποθεματικά από έσοδα
φορολογημένα κατ' ειδικό τρόπο
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007 31/12/2006
566.167
466.335
38.275
38.275
11.188
11.188
32.566
32.566
815.767
815.767
1.154.966
1.154.966

Εταιρεία
31/12/2007 31/12/2006
566.167
466.335
38.275
38.275
11.188
11.188
32.566
32.566
815.767
815.767
1.154.966
1.154.966

8.680
6.192.930
0
345.000

8.680
5.762.930
345.000
0

8.680
6.192.930
0
345.000

8.680
5.762.930
345.000
0

228.196

228.196

228.196

228.196

93.982
9.487.717

84.888
8.948.790

93.982
9.487.717

84.888
8.948.790

10. Δάνεια
Όμιλος

Εταιρεία

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

947.500

0

947.500

0

99.635

0

0

0

1.047.135

0

947.500

0

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Τρέχουσες υποχρ. Μακροπρ. Δανείων
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

133.788
52.928
0

127.619
28.460
10.184

0
52.500
0

0
0
0

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

186.716

166.263

52.500

0

1.233.851

166.263

1.000.000

0

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Ομολογιακά δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

Σύνολο δανείων
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Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:
Όμιλος
31/12/2007 31/12/2006

Εταιρεία
31/12/2007 31/12/2006

Μεταξύ 1 και 2 ετών

105.000

0

105.000

Μεταξύ 2 και 5 ετών

414.635

0

315.000

527.500
1.047.135

0
0

527.500
947.500

Πέραν των 5 ετών

0
0
0
0

Την 31/12/2007 η ΚΡΙ‐ΚΡΙ ΑΒΕΕ υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού
δανείου ύψους έως € 2.000.000 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤΔ. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη
χρηματοδοτική κάλυψη ποσοστού 25% των δαπανών επένδυσης στα πλαίσια του
ν.3299/2004, συνολικού κόστους € 8.000.000. Μέχρι την 31/12/2007, η ΚΡΙ‐ΚΡΙ
Α.Β.Ε.Ε. έχει προχωρήσει στην έκδοση ομολογιών συνολικού ύψους € 1.000.000.
Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής:
Όμιλος
1/1‐31/12/2007
1/1‐31/12/2006
Τραπεζικός
δανεισμός

8,28%

6,19%

Εταιρεία
1/1‐31/12/2007
1/1‐31/12/2006
‐

‐

11. 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).

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

31/12/2007
Εταιρεία

31/12/2006
Εταιρεία

493.764

438.930
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Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

1/1‐31/12/2007
Εταιρεία

1/1‐31/12/2006
Εταιρεία

54.834
54.834

73.568
73.568

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:

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

31/12/2007
Εταιρεία

31/12/2006
Εταιρεία

506.461

438.930

‐12.697
493.764

0
438.930

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
είναι τα παρακάτω:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις
παροχές σε εργαζόμενους

1/1‐31/12/2007
Εταιρεία
42.002
12.832

1/1‐31/12/2006
Εταιρεία
58.480
15.088

54.834

73.568

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:

Yπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα
αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους

31/12/2007
Εταιρεία
438.930

31/12/2006
Εταιρεία
365.362

54.834
493.764

73.568
438.930

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

4,30%
6,10%
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12. Επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασμού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά
ενσώματων παγίων αναλύεται ως εξής:

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

Όμιλος
31/12/2007 31/12/2006
2.945.736
2.568.825
1.020.156
523.200
‐686.250
‐146.288
3.279.642
2.945.736

Εταιρεία
31/12/2007 31/12/2006
2.945.736
2.568.825
1.020.156
523.200
‐686.250
‐146.288
3.279.642
2.945.736

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007 31/12/2006
2.624.383
1.668.211
2.422.116
1.251.196
264.958
215.871
557.112
1.239.676
5.868.570
4.374.953

Εταιρεία
31/12/2007 31/12/2006
2.561.934
1.610.377
2.422.116
1.251.196
264.958
215.871
553.844
1.226.892
5.802.852
4.304.335

14. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι

Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007 31/12/2006
60.041
42.118
431.188
586.551
36.371
34.003
24.639
172.642
552.239
835.314
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60.041
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34.003
24.639
172.642
552.092
835.314
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15. Έξοδα κατ’ είδος

1/1‐31/12/2007
Όμιλος
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο

Σημ.
21

Έξοδα
διάθεσης
3.504.180
1.033.531

Έξοδα
διοίκησης
761.698
118.189

327.089
2.804.484
1.088.841
1.106.107
9.864.234

54.750
50.088
25.125
781.020
1.790.869

1/1‐31/12/2006
Όμιλος
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο

Σημ.
21

34

Έξοδα
διάθεσης
2.919.480
1.078.709

Έξοδα
διοίκησης
691.019
202.398

295.164
1.938.538
825.879
1.322.982
8.380.752

28.476
33.010
17.370
629.213
1.601.485
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1/1‐31/12/2007
Εταιρεία
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο

Σημ.
21

Έξοδα
διάθεσης
3.422.407
895.056

Έξοδα
διοίκησης
703.762
101.962

311.856
2.735.786
1.086.783
961.846
9.413.736

53.128
45.848
25.125
651.870
1.581.694

Έξοδα
διάθεσης
2.855.125
932.888

Έξοδα
διοίκησης
640.576
185.760

282.806
1.900.962
823.679
1.104.434
7.899.894

27.276
27.728
17.305
509.236
1.407.880

1/1‐31/12/2006
Σημ.

Εταιρεία
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

21

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
ενσώματων παγίων
Διαφήμιση
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων
Λοιπά
Σύνολο

16. Άλλα έσοδα – έξοδα

Άλλα έσοδα
Όμιλος
Επιχορηγήσεις και διάφορα
έσοδα υπηρεσιών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από ενοίκια
Αναλογούσες στη χρήση
επιχορηγήσεις πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

58.878
24.779
600

76.744
3.820
750

686.250
25.859
29.936
826.302

146.288
44.600
20.901
293.103
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Άλλα έξοδα
Όμιλος
Ζημίες από καταστροφή
ακατάλληλων αποθεμάτων
Ζημίες από πώληση παγίων
Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις
Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
Άλλα έσοδα‐έξοδα (καθαρά)

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

823.673
0

706.396
2.989

189
0
64
823.926

84.624
67.004
249
861.262

2.376

‐568.158

Άλλα έσοδα
Εταιρεία
Επιχορηγήσεις και διάφορα
έσοδα υπηρεσιών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από ενοίκια
Αναλογούσες στη χρήση
επιχορηγήσεις πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

58.878
24.779
600

75.273
3.820
750

686.250
25.859
21.323
817.689

146.288
37.326
7.203
270.660

Άλλα έξοδα
Εταιρεία
Ζημίες από καταστροφή
ακατάλληλων αποθεμάτων
Ζημίες από πώληση παγίων
Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις
Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
Άλλα έσοδα‐έξοδα (καθαρά)

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

823.673
0

706.396
2.989

189
0
64
823.926

84.624
67.004
249
861.262

‐6.237

‐590.601
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17. Χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα

Όμιλος
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

73.028
0

87.677
894

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

73.028

88.570

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες
Λοιπά έξοδα κεφαλαίων
Συναλλαγματικές διαφορές

12.502
8.435
16.805
6.693

10.494
18.820
13.215
8.466

44.435

50.995

28.593

37.575

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Χρηματοοικονομικά έσοδα‐έξοδα
(καθαρά)

Εταιρεία
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα συμμετοχών
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

1/1‐
31/12/2007

1/1‐
31/12/2006

72.832
26.290
0

87.546
0
894

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

99.122

88.439

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Προμήθειες
Λοιπά έξοδα κεφαλαίων

8.435
16.380

18.820
10.812

24.815

29.632

74.307

58.807

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Χρηματοοικονομικά έσοδα‐έξοδα
(καθαρά)
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18. Φόρος εισοδήματος

Φόρος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Φορολογικές διαφορές
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
431.188
586.551
338.627
265.179
0
769.815

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
431.188
586.551
338.627
265.179

274.693
1.126.423

0
769.815

274.693
1.126.423

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 25% (2006: 29%) επί του φορολογικού
κέρδους της χρήσεως.
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με το φορολογικό
συντελεστή της Εταιρείας (2007:25%,2006:29%)
Φόρος από διάθεση κερδών ΔΛΠ πλέον των
φορολογικών
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών
συντελεστών
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων
χρήσεων
Φόροι

Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
3.092.713
3.130.921

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
3.117.524
3.086.882

773.178

907.967

779.381

895.196

112.489

0

112.489

0

‐141.377

‐120.963

‐141.007

‐108.191

53.670

59.907

47.098

59.907

‐28.145

4.818

‐28.145

4.818

0
769.815

274.693
1.126.423

0
769.815

274.693
1.126.423

H Διοίκηση της Εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασμό να ελαχιστοποιεί τη φορολογική
επιβάρυνση στηριζόμενη στα κίνητρα που παρέχει η φορολογική νομοθεσία.
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. Λόγω του split που πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσεως, ο αριθμός
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των μετοχών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή,
προσαρμόστηκε αναδρομικά.
Όμιλος
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006
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‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006

2.322.471

1.991.793

2.347.709

1.960.459

17.953.920

17.953.920

17.953.920

17.953.920

0,129

0,111

0,131

0,109

20. Πληροφόρηση κατά τομέα
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 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 περιόδους που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2007 και 31η Δεκεμβρίου 2006 καθώς και η συνολική λογιστική αξία των
περιουσιακών τους στοιχείων, των υποχρεώσεων και των επενδύσεων έχουν ως εξής:
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2007

Περίοδος από 1/1‐31/12
Πωλήσεις προς τρίτους
Διατμηματικές πωλήσεις

ΕΛΛΑΔΑ
29.163.109

Σύνολο πωλήσεων

Ε.Ε.
1.936.515

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

2006
ΑΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΝΔΟΕΤΑΙ‐
ΡΙΚΩΝ
ΣΥΝ/ΓΩΝ

2.642.680
830.368

830.368
830.368

29.163.109

1.936.515

3.473.048

15.884.070

1.389.931

1.751.456
830.368

830.368

Σύνολο κόστους πωληθέντων

15.884.070

1.389.931

2.581.824

830.368

Μικτό κέρδος

13.279.039

546.584

891.224

Κόστος πωληθέντων προς τρίτους
Κόστος διατμηματικών πωλήσεων

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έσοδα‐έξοδα (καθαρά)
Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα(καθαρά)

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Ε.

33.742.304

24.555.511

1.078.948

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΝΔΟΕΤΑΙ‐
ΡΙΚΩΝ
ΣΥΝ/ΓΩΝ

2.649.491
655.861

655.861
655.861

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΥ
28.283.950

33.742.304

24.555.511

1.078.948

3.305.352

19.025.457

12.270.299

698.282

1.671.628
655.861

655.861

19.025.457

12.270.299

698.282

2.327.489

655.861

14.716.846

12.285.212

380.666

977.863

28.283.950
14.640.209
14.640.209
13.643.741

‐9.864.234
‐1.790.869

‐8.380.752
‐1.601.485

2.376

‐568.158

3.064.120

3.093.346

28.593

37.575

Κέρδος συνήθων εργασιών
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

3.092.713
3.092.713
‐769.815

3.130.921
3.130.921
‐1.126.423

Καθαρό κέρδος μετά φόρων
Αναλογία μειοψηφίας
Κέρδος μετά από φόρους που αναλογεί στους
μετόχους της εταιρείας

2.322.898
427

2.004.498
12.705

2.322.471

1.991.793
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ΕΛΛΑΔΑ
Σύνολο
Ενεργητικού
Σύνολο
Υποχρεώσεων

ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

35.058.494

30.665.820

1.541.120

1.421.255

693.956

599.516

35.905.659

31.487.558

11.671.031

8.728.369

470.854

313.580

171.138

76.699

11.970.747

8.965.250

ΕΛΛΑΔΑ
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006
Επενδύσεις

4.746.001

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006

3.184.189

180.805

76.551

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006
4.926.806

3.260.740

21. Παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος παροχών συνταξιοδότησης
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο
Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο
κόστος παραγωγής
Υπόλοιπο σε Διάθεση ‐ Διοίκηση
Αριθμός προσωπικού
Όμιλος
Εταιρεία

Όμιλος
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006
4.715.738
3.914.306
1.319.868
1.089.592
54.834
73.568
114.027
108.263
6.204.467
5.185.729
1.938.589
4.265.878
31/12/2007
268
231

1.575.230
3.610.499

Εταιρεία
1/1‐
1/1‐
31/12/2007
31/12/2006
4.614.803
3.826.984
1.255.721
1.029.879
54.834
73.568
96.572
108.262
6.021.930
5.038.693
1.895.761
4.126.169

1.542.992
3.495.701

31/12/2006
251
220

22. Ανειλημμένες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων
Ο Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα με λειτουργικές μισθώσεις. Τα μελλοντικά
πληρωτέα συνολικά μισθώματα έχουν ως εξής:

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

Όμιλος
31/12/2007
31/12/2006
129.582
107.527
160.583
101.630
290.165
209.157
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Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
129.582
107.527
160.583
101.630
290.165
209.157

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονοµικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

23. Ενδεχόμενες απαιτήσεις‐υποχρεώσεις
Για επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας έχουν εγκριθεί κρατικές επιχορηγήσεις,
βάσει του Ν. 3299/2004. Το συνολικό ύψος των εγκριθέντων επιχορήγησεων
ανέρχεται σε € 5.721.973,50. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 έχει εισπραχθεί
προκαταβολή ύψους € 1.726.541,25. Στην παρούσα χρήση, έπειτα από έλεγχο που
διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναγνωρίστηκε
οριστικά η καταβολή μέρους της συνολικής κρατικής επιχορήγησης, ύψους
€ 2.223.497,49. Έτσι, η εταιρεία και ο όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2007 διατηρούν
ενδεχόμενη απαίτηση έναντι του ελληνικού δημοσίου, συνολικού ύψους
€ 1.771.934,76.
Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκκρεμείς νομικές
υποθέσεις της. Η σχετική διαδικασία ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού, ξεκίνησε με την αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, για
παράβαση του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επί του 1ου σκέλους της άνω
διαδικασίας (κατηγορίες για, δήθεν, οριζόντιες συμπράξεις με άλλες
γαλακτοβιομηχανίες), η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην ΚΡΙ‐ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε., ποσού
€ 97.684,85. Κατά της άνω απόφασης, ασκήθηκε από την τελευταία, η από 30/1/2008
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, της οποίας η συζήτηση δεν
προσδιορίστηκε ακόμη. Με την ως άνω προσφυγή η ΚΡΙ‐ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ελέγχει ως
νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη την ως άνω απόφαση, διότι, εκτιμά ότι η Επιτροπή
δεν έλαβε υπόψη της κρίσιμα αποδειχθέντα πραγματικά στοιχεία, πλημμελώς
αιτιολόγησε την εκδοθείσα απόφασή της και εσφαλμένα εφάρμοσε άλλως
παραβίασε αρχές που έπρεπε να λάβει υπόψη της και διέπουν τόσο το εθνικό όσο και
το κοινοτικό εφαρμοστέο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επί του 2ου σκέλους
της ως άνω διαδικασίας, δηλ. για κάθετες δήθεν συμφωνίες με τους συνεργάτες της,
η ΚΡΙ‐ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. απαλλάχθηκε για την ουσιαστική κατηγορία περί, δήθεν,
παράβασης του καθορισμού τιμών μεταπώλησης, της επιβλήθηκε όμως πρόστιμο
ποσού € 15.000 λόγω μη γνωστοποίησης των συμβάσεων συνεργασίας με τους
«διανομείς». Κατά της ως άνω απόφασης, η ΚΡΙ‐ΚΡΙ έχει δώσει ήδη εντολή προς
άσκηση ομοίως προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για
εσφαλμένη εκτίμηση του νόμου και των αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών.
Σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς εκτιμάται, ότι η όποια τελική έκβαση της υπόθεσης δε
θα έχει οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας και του
Ομίλου.
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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24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Έσοδα από μερίσματα

Εταιρεία
1/1‐31/12/2007 1/1‐31/12/2006
830.368
655.861
26.290
0
856.658
655.861

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

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη

Εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
171.138
76.699

iii) Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού

Αμοιβές Δ.Σ.
Μισθοί μελών Δ.Σ.
Σύνολο

Όμιλος
1/1‐31/12/2007 1/1‐31/12/2006
170.000
140.000
272.074
230.834
442.074
370.834

Εταιρεία
1/1‐31/12/2007 1/1‐31/12/2006
170.000
140.000
235.092
193.699
405.092
333.699

iv) Λοιπές συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

31/12/2007
Όμιλος
Εταιρεία
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά
στελέχη και τα µέλη της διοίκησης

193.200

193.200

0

0

7.410

7.410

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και τα µέλη της διοίκησης
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25. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του ομίλου.
Η μητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και
τη χρήση 2004.
26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2007 τα
οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Σέρρες, 12 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2007)
*********
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
σας παραθέτουμε στοιχεία του Ομίλου, που αφορούν στη δραστηριότητα του κατά την
οικονομική χρήση 2007:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Βαλκανίων. Η έδρα της εταιρίας και η κύρια παραγωγική μονάδα της βρίσκεται στις Σέρρες.
Λειτουργεί, επίσης, και παραγωγική μονάδα στην ΠΓΔΜ (θυγατρική 71,15%) για την
εξυπηρέτηση των βαλκανικών αγορών. Επιπλέον, η ΚΡΙ‐ΚΡΙ διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο
διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την εξυπηρέτηση της αγοράς της Ν. Ελλάδας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Κατά το 2007 συνεχίσαμε την ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της εταιρίας,
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Στο παγωτό, προσθέσαμε 10 νέους
κωδικούς στη γκάμα του τυποποιημένου, ενώ, παράλληλα, ενισχύσαμε και τις κατηγορίες
του οικογενειακού και επαγγελματικού παγωτού. Για την ενίσχυση των βασικών
προϊοντικών μαρκών μας (MASTER, RODEO, DOLCE VITA), επιδοθήκαμε σε εντατική
διαφήμιση, αλλά και προσθέσαμε νέους κωδικούς co‐branded προϊόντων, σε συνεργασία
με τη σοκολατοβιομηχανία ION. Επίσης, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες
προϊόντων που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη, όπως τα παγωτά σε πολυσυσκευασίες
(multipacks) και τα παγωτά ιδιωτικής ετικέτας. Ακόμα, στην κατηγορία του επαγγελματικού
παγωτού αναπτύσσουμε εντατικά τα «μίνι παγωτίνια», που απευθύνονται σε
ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια. Τέλος, την περίοδο αυτή, ισχυροποιήσαμε τη συνεργασία
μας με τη MARS, εμπλουτίζοντας τη γκάμα των επιλεγμένων κωδικών (MARS, TWIX,
SNICKERS, MALTESERS) που διανέμονται από τα ψυγεία της ΚΡΙ‐ΚΡΙ.
Στο γιαούρτι, προχωρήσαμε στον εμπλουτισμό της γκάμας μας με νέα προϊόντα.
Συγκεκριμένα, με δύο νέους κωδικούς εισήλθαμε στην κατηγορία παιδικού γιαουρτιού,
όπου δεν είχαμε παρουσία. Τα νέα παιδικά γιαούρτια, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη
σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, και σημείωσαν σημαντική εμπορική επιτυχία. Επιπλέον,
προχωρήσαμε στο επαναλανσάρισμα της σειράς γιαουρτιών με φρούτα, σε ατομικές
συσκευασίες. Όσον αφορά τις πωλήσεις μας στο εξωτερικό, προωθούμε την εξαγωγική μας
δραστηριότητα με τη σειρά στραγγιστού γιαουρτιού “YOGOOD”, επιδιώκοντας να
αξιοποιήσουμε την ιδιαίτερα καλή φήμη που διαθέτει το ελληνικό γιαούρτι στις
ευρωπαϊκές αγορές. Τέλος, έχουμε συνάψει συμφωνίες για την παραγωγή γιαουρτιών
ιδιωτικής ετικέτας, με εγχώριους ομίλους super markets, επιδιώκοντας την αξιοποίηση της
τάσης για συγκέντρωση της κατανάλωσης στις μεγάλες αλυσίδες.

45

Στην τρέχουσα χρήση, αποκτήσαμε πιστοποίηση στα αγροκτήματα απ’ όπου
συλλέγουμε το αγελαδινό γάλα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IFA. Το πιστοποιητικό
αυτό, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της πρώτης ύλης και σε συνδυασμό με το σύγχρονο
εξοπλισμό των μονάδων παραγωγής μας, μπορεί να εγγυηθεί για τη φρεσκάδα, την υγιεινή,
την ασφάλεια και την υψηλή διαθρεπτική αξία των προϊόντων μας.
Όσον αφορά στη διάθεση των προϊόντων μας, εντός του 2007 προσθέσαμε 1.100 νέα
σημεία πώλησης παγωτού στο δίκτυο μας. Έτσι, πλέον λειτουργούμε περισσότερα από
11.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και 2.500 στις βαλκανικές χώρες. Επιπλέον, η θέση
μας στον κλάδο συνεχίζει να βελτιώνεται, με το μερίδιο μας στην αγορά παγωτού να
ανέρχεται σε 7%. Επίσης, ενισχύσαμε την παρουσία μας στις αγορές των Βαλκανίων,
αυξάνοντας σημαντικά τις πωλήσεις παγωτού στην ΠΓΔΜ (όπου και δραστηριοποιείται η
θυγατρική εταιρεία μας), όσο και στην Αλβανία.
Στο γιαούρτι, συνεχίζουμε να διατηρούμε συνεργασία με όλες τις μεγάλες αλυσίδες
super market. Πρόσφατα συνάψαμε συμφωνία συνεργασίας και με τον όμιλο Σκλαβενίτη,
που κατέχει ηγετική θέση στο λιανεμπόριο της Αττικής. Έτσι, εκτιμούμε ότι θα ενισχυθεί
περαιτέρω η παρουσία μας στην αγορά της Ν. Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αττικής, η οποία
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εγχώριας αγοράς. Τα μερίδια αγοράς μας στο γιαούρτι,
βελτιώθηκαν αγγίζοντας το 7% της εγχώριας αγοράς. Τέλος, οι εξαγωγές γιαουρτιού της
ΚΡΙ‐ΚΡΙ συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με κύριους άξονες τις αγορές της Ιταλίας, της ΠΓΔΜ
και της Βουλγαρίας.
Συνολικά, ο Όμιλος πέτυχε αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 19,3%. Ωστόσο, την
κερδοφορία του Ομίλου έπληξε η μεγάλη αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, που
πραγματοποιήθηκε εντός του 2007, σε συνδυασμό με τη δυσκολία μετακύλισης της
συνεπαγόμενης επιβάρυνσης του κόστος των προϊόντων, στις τιμές πώλησης τους.
Αποτέλεσμα ήταν το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου να αγγίξει το 43,6 %, ενώ το
περιθώριο EBITDA του Ομίλου να ανέλθει σε 15,4 %.
Για την επέκταση και βελτίωση των παραγωγικών υποδομών μας και της λειτουργίας
διάθεσης, συνεχίζουμε την έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Συνολικά, το 2007 οι
επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.927 χιλ., στα πλαίσια των δύο επενδυτικών
προγραμμάτων που υλοποιούνται. Με το πέρας αυτών, στα μέσα του 2008, η παραγωγική
δυναμικότητα και το δίκτυο πωλήσεων της ΚΡΙ‐ΚΡΙ θα έχουν ενισχυθεί σημαντικά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ‐ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έφτασε τα € 33.742 χιλ., αυξημένος κατά 19,3% σε
σχέση με το 2006. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε € 5.213 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα € 3.092 χιλ., από € 3.131 χιλ.
το 2006. Τέλος, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά την αφαίρεση των φόρων και των
δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 2.322 χιλ, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,6%.
Σε εταιρικό επίπεδο, οι πωλήσεις της ΚΡΙ‐ΚΡΙ άγγιξαν τα € 32.092 χιλ.,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,7 %. Τα EBITDA ανήλθαν σε € 5.010 χιλ., ενώ τα κέρδη προ
φόρων παρουσίασαν οριακή άνοδο αγγίζοντας τα € 3.118 χιλ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά
φόρων ανήλθαν σε € 2.348 χιλ, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,8 %.
Για τη χρήση 2007, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,055,
αυξημένο κατά 10%, σε σχέση με το καταβληθέν μέρισμα ανά μετοχή της χρήσης 2006.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Βασικό άξονα στρατηγικής του Ομίλου της ΚΡΙ‐ΚΡΙ αποτελεί η παραγωγή προϊόντων
υψηλών προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Με
τον τρόπο αυτό, προσδοκούμε τη βελτίωση της θέσης της εταιρίας στον κλάδο και την
επίτευξη σταθερά υψηλής κερδοφορίας. Στόχο αποτελεί η κατάκτηση διψήφιων μεριδίων
στην εγχώρια αγορά και η διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους. Για το σκοπό αυτό,
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φροντίζουμε για την επέκταση και βελτίωση των παραγωγικών υποδομών και των δικτύων
διάθεσης. Παράλληλα, προωθούμε την ανάπτυξη του εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρίας,
στοχεύοντας στην επίτευξη ισχυρής παρουσίας στις βαλκανικές αγορές.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Η διοίκηση της ΚΡΙ‐ΚΡΙ παραμένει αισιόδοξη, σχετικά με την πορεία των εργασιών και
τα οικονομικά του αποτελέσματα του Ομίλου, για τη χρήση 2008. Το νέο έτος, ο Όμιλος θα
κληθεί να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, εφαρμόζοντας,
με προσήλωση, τη συγκροτημένη στρατηγική του. Φυσικά, στη διαμόρφωση των τελικών
αποτελεσμάτων υπεισέρχονται ορισμένοι κίνδυνοι, με κυριότερους το επίπεδο
διαμόρφωσης των τιμών των πρώτων υλών, την ένταση του ανταγωνισμού και ενδεχόμενες
διατροφικές κρίσεις, σχετικές με γαλακτοκομικά προϊόντα. Για το 2008, στόχο της
διοίκησης, αποτελεί η άνοδος των ενοποιημένων πωλήσεων στα επίπεδα των € 39,5 εκ., και
η διαμόρφωση των κερδών προ φόρων του Ομίλου, σε € 4,0 εκ.
Σέρρες, 12 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
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 4 Μαρτίου 2008
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541
ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε
(βάσει του αρθ. 11α του ν. 3371/2005)
(α) Η διάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που δεν είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος, αναφέροντας για κάθε κατηγορία µετοχών τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
συνδέονται µε αυτή την κατηγορία και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που
αντιπροσωπεύουν οι µετοχές της κατηγορίας αυτής.
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 8.976.960 διαιρούµενο σε
17.953.920 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,50 η κάθε µια και είναι ολοσχερώς καταβληµένο.
Όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου, εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται από το Νόµο.
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά περιορισµοί στην
κατοχή µετοχών ή την υποχρέωση λήψης προηγούµενης έγκρισης από την εταιρεία, από
άλλους µετόχους ή από ∆ηµόσια ή ∆ιοικητική Αρχή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2
του ν. 3371/2005.
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβαση τους.
(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9
έως 11 του ν. 3556/2007.
Κατά την 31/12/2007, τα πρόσωπα που διατηρούν σηµαντική άµεση ή έµµεση συµµετοχή κατά
την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι:
Επώνυµο

Όνοµα

Πατρώνυµο

Αριθµ. Μετοχών

Ποσοστό %

ΤΣΙΝΑΒΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.393.380

30,04

ΤΣΙΝΑΒΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.297.960

29,51

ΤΣΙΝΑΒΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

1.015.464

5,66

(δ) Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των
σχετικών δικαιωµάτων.
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους
µετόχους τους.
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου, όπως ενδεικτικά περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου
σε κατόχους ορισµένου ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισµένου αριθµού
δικαιωµάτων ψήφων, και τις προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου.
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∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
(στ) Συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
∆εν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της..
(ζ) Κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του διοικητικού συµβουλίου,
καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του, δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα των διατάξεων του ν. 2190/1920.
(η) Αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου ή ορισµένων µελών του διοικητικού
συµβουλίου, για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο
16 του κ.ν. 2190/1920.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη αυτού, δεν έχουν αρµοδιότητα για την έκδοση νέων
µετοχών ούτε για την αγορά ιδίων µετοχών.
(θ) Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ,
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας
πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η
δηµοσιοποίηση της συµφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία. Η εξαίρεση
δηµοσιοποίησης της συµφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση δηµοσιοποίησης προκύπτει από
άλλες διατάξεις.
Σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης, δεν υφίστανται
συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν.
(ι) Συµφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του διοικητικού της συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας
πρότασης.
∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους
εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
Σέρρες, 12 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆.Σ
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Παναγιώτης Τσινάβος
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Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρείες
(σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002)
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη
της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2007
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
0
830.368
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
0
0
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
0
171.138
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
0
0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
635.274
598.292
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
7.410
7.410
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Π.Χ.Π.

Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005
ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

21/11/2007

Διορθώσεις σε σχέση με τις δημοσιευμένες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

21/11/2007

Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2007

10/10/2007

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

4/10/2007

Υπογραφή σύμβασης αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού

27/9/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Ν. 3556/2007

14/9/2007

Ανακοίνωση για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών

28/8/2007

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

28/8/2007

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

9/8/2007

Οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 2007

30/7/2007

Υπογραφή εμπορικής σύμβασης συνεργασίας

27/6/2007

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2006

21/6/2007

Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

21/6/2007

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

6/6/2007

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 2006

5/6/2007

Πρόσληψη Διευθυντή Ανάπτυξης

31/5/2007

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

17/5/2007

Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου 2007

19/3/2007

Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για διανομή
παγωτών

6/3/2007

Οικονομικά αποτελέσματα 2006
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Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, 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.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Π.Χ.Π.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Π.Χ.Π.
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