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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  Όμιλος  Εταιρεία 
 Σημ. 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Κύκλος εργασιών * 23 12.080.659  17.066.893  12.080.659  17.066.893 
Κόστος πωληθέντων  (8.264.629)  (14.013.271)  (8.264.629)  (14.013.271) 
Μικτό κέρδος  23 3.816.030  3.053.623  3.816.030  3.053.623 

         
Έξοδα διάθεσης 18 (2.686.797)  (2.452.809)  (2.686.797)  (2.452.809) 
Έξοδα διοίκησης 18 (501.945)  (454.449)  (501.945)  (428.231) 
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά) 19 61.267  223.978  61.267  223.978 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτι-
κών αποτελεσμάτων 23 688.555 

 
370.342 

 
688.555 

 
396.562 

         
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά) 20 (117.815)  (25.965)  (117.815)  (25.965) 
Κέρδη προ φόρων  570.740  344.377  570.740  370.596 

         
Φόρος εισοδήματος 21 (58.114)  35.155  (58.114)  40.419 
Κέρδη μετά από φόρους (Α)  512.626  379.533  512.626  411.016 

         
Κατανεμόμενα σε:         

Μετόχους της μητρικής  512.626  392.125  512.626  411.016 
∆ικαιώματα μειοψηφίας  0  (12.593)  0  0 

         
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0  580  0  0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 512.626  380.113  512.626  411.016 

         
Κατανεμόμενα σε:         

Μετόχους της μητρικής  512.626  392.473  512.626  411.016 
∆ικαιώματα μειοψηφίας  0  (12.361)  0  0 

         

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων  1.337.292 

 
731.800 

 
1.337.292 

 
757.842 

         

Κέρδη μετά από φόρους κατά μετοχή που αναλο-
γούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο   

 
 

 
 

 
 

 -Βασικά (σε ευρώ) 22 0,0155  0,0119  0,0155  0,0124 
 
*Επισημαίνεται ότι στο κονδύλι του Κύκλου Εργασιών της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου 1/1-31/3/2014, περιλαμ-
βάνεται έκτακτο ποσό €5.800 χιλ. περίπου που αφορά σε πωλήσεις α’ υλών και υλικών συσκευασίας προς τις συνεργαζό-
μενες παραγωγικές μονάδες τρίτων, για την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων μας (φασόν). 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης 

  Όμιλος Εταιρεία 
 Σημ. 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2015  31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Πάγια στοιχεία ενεργητικού         
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 37.702.912  37.625.020  37.702.912  37.625.020 
Επενδύσεις σε ακίνητα 2 118.065  118.737  118.065  118.737 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 3 231.219  237.882  231.219  237.882 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 4 0  0  0  0 
Επενδύσεις σε συγγενείς 5 0  0  0  0 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  72.550  72.550  72.550  72.550 

  38.124.746  38.054.188  38.124.746  38.054.188 
Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέματα 6 11.702.539  8.031.847  11.702.539  8.031.847 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 18.341.914  22.991.117  18.341.914  22.991.117 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 2.448.466  1.437.441  2.448.466  1.437.441 

  32.492.919  32.460.407  32.492.919  32.460.407 
Σύνολο ενεργητικού  70.617.665  70.514.595  70.617.665  70.514.595 

         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο 9 12.564.752  12.564.752  12.564.752  12.564.752 
Αποθεματικά 10 15.229.606  15.229.606  15.229.606  15.229.606 
Κέρδη εις νέον  11.791.800  11.279.174  11.775.430  11.262.804 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)  39.586.157  39.073.531  39.569.787  39.057.161 
∆ικαιώματα μειοψηφίας (β)  0  0  0  0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)  39.586.157  39.073.531  39.569.787  39.057.161 

         
Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
∆άνεια 11 9.931.096  5.425.000  9.931.096  5.425.000 
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 12 617.201  610.780  617.201  610.780 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 1.290.201  1.292.240  1.306.571  1.308.610 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 60.000  60.000  60.000  60.000 
Επιχορηγήσεις 15 2.114.193  2.227.476  2.114.193  2.227.476 

  14.012.691  9.615.496  14.029.061  9.631.866 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          
∆άνεια 11 1.710.013  2.088.764  1.710.013  2.088.764 
Προμηθευτές και  λοιπές  υποχρεώσεις 16 14.705.786  19.019.982  14.705.786  19.019.982 
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 17 603.018  716.821  603.018  716.821 

  17.018.817  21.825.566  17.018.817  21.825.566 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  31.031.508  31.441.063  31.047.878  31.457.432 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (γ) + (δ) 70.617.665  70.514.595  70.617.665  70.514.595 

 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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Καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όμιλος                 

  Μετοχικό  
Κεφάλαιο  Τακτικό  

Αποθεματικό  
Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 
 Λοιπά  

αποθεματικά  

Αποθεματικό 
αναλογιστι-
κών κερδών - 

ζημιών 

 Αποτελέ-
σματα εις νέο  ∆ικαιώματα 

μειοψηφίας  Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013   12.564.752  1.388.087  8.848.719  38.275  (15.653)  12.673.547  (1.432)  35.496.295 
Συναλλαγματικές διαφορές            348  232  580 
Καθαρό κέρδος περιόδου            392.125  (12.593)  379.532 
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2014  12.564.752  1.388.087  8.848.719  38.275  (15.653)  13.066.021  (13.793)  35.876.408 

                 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014  12.564.752  1.584.808  13.622.177  38.275  (15.653)  11.279.174  0  39.073.531 
Καθαρό κέρδος περιόδου            512.626    512.626 
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2015  12.564.752  1.584.808  13.622.177  38.275  (15.653)  11.791.800  0  39.586.157 

 
 

 

Εταιρεία               

  Μετοχικό Κε-
φάλαιο  Τακτικό Απο-

θεματικό  
Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 
 Λοιπά αποθε-

ματικά  

Αποθεματικό 
αναλογιστι-
κών κερδών - 

ζημιών 

 Αποτελέ-
σματα εις νέο  Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013   12.564.752  1.388.087  8.848.718  38.275  (15.653)  12.663.585  35.487.765 
Καθαρό κέρδος περιόδου            411.015  411.015 
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2014  12.564.752  1.388.087  8.848.718  38.275  (15.653)  13.074.600  35.898.779 

               
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014  12.564.752  1.584.808  13.622.176  38.275  (15.653)  11.262.804  39.057.161 
Καθαρό κέρδος περιόδου            512.626  512.626 
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2015  12.564.752  1.584.808  13.622.176  38.275  (15.653)  11.775.430  39.569.787 

 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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Καταστάσεις Ταμιακών Ροών 

Έμμεση μέθοδος Όμιλος Εταιρεία 
 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        
Κέρδη προ φόρων 570.740  344.377  570.740  370.596 

        
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:        

Αποσβέσεις 732.945  457.788  732.945  457.611 
Προβλέψεις (38.492)  69.366  (38.492)  69.366 
Συναλλαγματικές διαφορές 0  595  0  (10) 
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία (113.283)  (124.965)  (113.283)  (124.965) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυ-
τικής δραστηριότητας (8.413) 

 
(90.490) 

 
(8.413) 

 
(90.490) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 118.217  87.630  118.217  87.630 
 1.261.714  744.302  1.261.714  769.739 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:        
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (3.625.780)  (2.661.788)  (3.625.780)  (2.661.788) 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων 4.654.364  (2.127.015)  4.654.364  (2.127.015) 
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.653.463)  4.544.900  (1.653.463)  4.519.490 

        
Μείον:        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (117.917)  (86.847)  (117.917)  (86.847) 
Καταβεβλημένοι φόροι 0  (348.090)  0  (348.090) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δρα-
στηριότητες (α) 518.918 

 
65.462 

 
518.918 

 
65.490 

        
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοι-
χείων (3.713.052) 

 
(2.589.943) 

 
(3.713.052) 

 
(2.589.943) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 77.711  33.869  77.711  33.869 
Τόκοι εισπραχθέντες 402  61.393  402  61.393 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δρα-
στηριότητες (β) (3.634.939) 

 
(2.494.681) 

 
(3.634.939) 

 
(2.494.681) 

        
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 6.008.128  0  6.008.128  0 
Εξοφλήσεις δανείων (1.881.083)  (381.083)  (1.881.083)  (381.083) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 4.127.045 

 
(381.083) 

 
4.127.045 

 
(381.083) 

        
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ) 1.011.024 

 
(2.810.301) 

 
1.011.024 

 
(2.810.274) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.437.441  11.314.947  1.437.441  11.313.441 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.448.466  8.504.646  2.448.466  8.503.167 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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Α. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακρι-
τικό τίτλο «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής αναφερόμενη ως 
«Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των 
γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα στην παρα-
γωγή και εμπορία παγωτού, στην παραγωγή και εμπορία 
γιαούρτης και στην παραγωγή και εμπορία φρέσκου πα-
στεριωμένου γάλακτος. Ο Όμιλος της ΚΡΙ-ΚΡΙ περιλαμβά-
νει την κατά 49,29% συγγενή της KRI KRI BULGARIA 
AD. Επισημαίνεται ότι εντός της προηγούμενης χρήσης, 
στις 7/7/2014, η Εταιρεία προχώρησε σε αποεπένδυση 
από τη θυγατρική της στο Ιράκ, μεταβιβάζοντας ολό-
κληρη τη συμμετοχή της στη θυγατρική της KRI KRI 
DLBA MIDDLE EAST. 
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Νομό Σερρών στο 3ο 
χλμ  Σερρών-∆ράμας, το site της είναι www.krikri.gr και 
είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Α-
θηνών (κλάδος «Τροφίμων»).  
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσί-
ευση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο την 26η Μαΐου 2015. 

Β. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών κα-
ταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΙ-ΚΡΙ 
Α.Β.Ε.Ε.», που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 
2015 έως και 31 Μαρτίου 2015, έχουν συνταχθεί με βάση 
την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιεί-
ται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ε-
νεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή 
της συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου (going 
concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, την ο-
μοιομορφία παρουσίασης, τη σημαντικότητα των στοι-
χείων και είναι σύμφωνες με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκ-
δοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASΒ), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έ-
χουν 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 υ-
πόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού και 
γνωστοποίηση των ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικο-
νομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έ-
σοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι 
συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες 
γνώσεις της ∆ιοίκησης (του Ομίλου), τα πραγματικά απο-
τελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμή-
σεις αυτές. 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερ-
μηνείες: 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έ-
χουν 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 κατωτέρω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 2015  

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υπο-
χρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την 
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία 
διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου 
θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφο-
ράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης 
σύμφωνα με το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφε-
ται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή 
της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει 
σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επι-
βάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικό-
τερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως επα-
κόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ε-
τήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρ-
μογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδή-
ποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις 
οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστη-
ριότητας. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 
∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαι-
τήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρ-
μογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη 
χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρ-
μογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί 
πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως απο-
κλειόμενα. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγε-
νέστερες περιόδους 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2018)  

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που α-
φορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοι-
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κονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομι-
κών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μο-
ντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικα-
θιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών 
ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει 
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη 
σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο 
τρέχων μοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η επίδραση στις οικονομι-
κές καταστάσεις του Ομίλου δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη. Το 
∆ΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση.  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζε-
ται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύ-
που είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο ανα-
γνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες 
ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 
του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετι-
κών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει 
να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορί-
σει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή 
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικο-
νομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που 
να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών 
στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται 
σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες Η επί-
δραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν έχει 
εκτιμηθεί ακόμη. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Ερ-
γαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε ει-
σφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμ-
ματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστι-
κοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του α-
ριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παρά-
δειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 
ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η συγκεκριμένη 
τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικο-
νομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρ-
μόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρ-
μόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή 
σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘ε-
πιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Ε-
πιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετή-
σιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθό-
δων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοι-

χείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρού-
νται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οι-
κονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο πε-
ριουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς 
φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική 
αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα 
δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει 
να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκα-
τασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιή-
σεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο ε-
φαρμογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή 
που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο 
πεδίο εφαρμογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έ-
χουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστά-
σεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες 
να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκει-
μένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρι-
κές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικο-
νομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό 
των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας 
συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ε-
τήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2016)  

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των 
διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28 σχετικά με την 
πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 
ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπρα-
ξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως α-
ναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλ-
λαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη 
μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά 
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιου-
σιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριό-
τητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 
σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέ-
ντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, 
την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστο-
ποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες 
επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέ-
ωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές πε-
ριόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλ-
λαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών 
τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικό-
τερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 
του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετο-
χών»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης 
κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και 
τον ‘όρο υπηρεσίας’.  

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχό-
μενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοι-
κονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική 
υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των 
ορισμών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρου-
σίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, 
χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν 
είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύ-
λογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»  

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων 
της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουρ-
γικών τομέων.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει 
τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαι-
τήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε 
περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι α-
σήμαντη.  

∆ΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία»  

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να 
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η 
προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοι-
χείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονο-
μική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμο-
γής.  

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»  

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει 
ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρε-
σίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική ο-
ντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότη-
τας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγρά-
φουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι τροπο-
ποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία δια-
κρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότη-
τες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό 
στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «δια-
κρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς δια-
νομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο 
σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστι-
κοποιείται σαν αλλαγή.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκει-
μένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι ό-
ροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικο-
νομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβα-
στεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει 
πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βά-
σει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι-
χείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις εν-
διάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το 
επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημα-
ντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υπο-
χρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «πληρο-
φόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην εν-
διάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται 
στο πρότυπο. 

Β.2 Ενοποίηση 

(α) Βάση Ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται 
από τις οικονομικές καταστάσεις των εξής εταιρειών: 

 
Ονομασία Χώρα έδρας ∆ραστηριότητα Συμμετοχή Μέθοδος ενοποίησης 
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.  Ελλάδα Παγωτό, γιαούρτι Μητρική Ολική 
KRI KRI BULGARIA AD Βουλγαρία Παγωτό 49,29% Καθαρή θέση 
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(β) Συγγενείς εταιρείες 

Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος 
μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επιρροή αλλά δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές 
είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησι-
μοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο 
ποσοστό μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου 
μιας εταιρείας υποδηλώνει ουσιώδη επιρροή πάνω στην 
εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρ-
χικά αποτιμώνται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος 
κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία της ε-
πενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέ-
σης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα 
λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. Όσον αφορά 
την υπεραξία επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στην αξία της συμμετοχής και εξετά-
ζεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις. Ο Όμιλος 
εφαρμόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί αποσβέσεις 
στην υπεραξία. Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις 
ζημίες των συνδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα υπό τον τίτλο «Επενδυ-
τικά αποτελέσματα (καθαρά)» στην ενοποιημένη κατά-
σταση αποτελεσμάτων χρήσης και συνεπώς επηρεάζουν 
τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου, ενώ το μερίδιο των 
μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, ανα-
γνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβο-
λές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε 
συνδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου 
στις ζημίες σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαί-
νει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπερι-
λαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτή-
σεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός 
και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρω-
μές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει ε-
κείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Μη 
πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ο-
μίλου και των συνδεμένων επιχειρήσεων απαλείφονται 
κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεμέ-
νες επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημίες απαλεί-
φονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομεί-
ωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι 
λογιστικές αρχές των συνδεμένων επιχειρήσεων έχουν 
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έ-
χουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  

Β.3 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµι-
σµα της μητρικής Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµί-
σµατα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη 
χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέ-
τοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και 
από τη μετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκ-
φράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιμίες 
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα α-
ποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από µη νοµι-
σµατικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνε-
πώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης α-
ξίας. Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε 
ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα ανα-
πόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), με-
τατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τη χρήση των ι-
σοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλ-
λαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 
των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, μετατρέπονται σε 
Ευρώ µε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας που μετέχει στην ενοποίηση, 
και οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορε-
τικό από το νόµισµα παρουσίασης του Ομίλου (η οποία 
δεν έχει νόμισμα σε υπερπληθωριστική οικονομία) έχουν 
μετατραπεί σε ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι 
υποχρεώσεις έχουν μεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιμία 
κλεισίματος την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα 
και τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης 
του Ομίλου στις μέσες ισοτιμίες κατά την αναφερόμενη 
περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την δια-
δικασία έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) σε λογαριασμό των ι-
δίων κεφαλαίων. 

Β.4 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστο-
ρικό κόστος κτήσεως,  μειωμένα με τις σωρευμένες απο-
σβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι 
επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτε-
λέσματα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Τυχόν ανα-
προσαρμογές παγίων που έχουν πραγματοποιηθεί, βάσει 
της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας, αντιλογίζονται. Ση-
μαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφα-
λαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον  
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική 
δυναμικότητα του παγίου  ή  μειώνουν το κόστος λει-
τουργίας του. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέ-
σεις των άλλων στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή 
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
Κτίρια 40 Έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός  5-25 Έτη 
Μεταφορικά μέσα  5-10 Έτη 
Έπιπλα και  λοιπός  εξοπλισμός 4-7 Έτη 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώ-
ματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο 
ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πα-
γίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέ-
σματα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιου-
σιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες α-
ποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαρια-
σμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης 
και τα σχετικά κέρδη ή  ζημίες  αναγνωρίζονται στα απο-
τελέσματα χρήσης. 

Β.5 Επενδύσεις σε ακίνητα  

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν 
όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται η γη, 
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τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέ-
χονται από τον ιδιοκτήτη (ή από το μισθωτή σε περί-
πτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να απο-
κομίζει μισθώματα από την εκμίσθωσή τους είτε για την 
αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα 
δύο. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κό-
στος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξημένο με όλα ε-
κείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την 
απόκτησή τους (π.χ συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, φόροι 
μεταβίβασης). Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύ-
σεις σε ακίνητα αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτή-
σεως, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Τα οικόπεδα δεν α-
ποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίζονται 
με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που 
έχει ως εξής: 
Κτίρια 40 Έτη 
Μεταφορές προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακί-
νητα γίνονται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή στη χρήση 
αυτών, που αποδεικνύεται από την έναρξη ή το πέρας 
της ιδιοχρησιμοποίησης από τον Όμιλο και από το πέρας 
της κατασκευής ή της αξιοποίησης μιας λειτουργικής μί-
σθωσης σε τρίτο. Λόγω της αποτίμησης των ακινήτων για 
επένδυση στο ιστορικό κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευ-
μένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απο-
μείωσης, οι μεταφορές μεταξύ ακινήτων για επένδυση, ι-
διοκατειλημμένων ακινήτων και αποθεμάτων δεν επηρεά-
ζουν τη λογιστική αξία του ακινήτου που μεταφέρεται, 
καθώς αυτό επιμετράται στο κόστος.   
Μια επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται (απαλείφεται από 
τον ισολογισμό) κατά τη διάθεση ή όταν η επένδυση α-
ποσύρεται μονίμως από τη χρήση και δεν αναμένονται 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη διάθεσή της. Τα 
κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή 
διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα αφορούν στη διαφορά 
μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λο-
γιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζο-
νται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της απόσυρσης 
ή της διάθεσης. 

Β.6 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 προδια-
γραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη 
που προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το 
κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρί-
ζεται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιμο-
ποιώντας  τη  σταθερή  μέθοδο  κατά τη διάρκεια της ω-
φέλιμης ζωής του (5,5 έτη). 

Σήματα 

Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον απο-
σβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέ-
θοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 
αυτών, η οποία προσδιορίστηκε στα 10 έτη. 

Β.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
ενεργητικού 

Οι ενσώματες  ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορού-
ντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία α-
πομειώσεως, όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις περι-
στάσεις 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 πε-
ριουσιακού 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 ά-
μεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, 
ενώ αξία εν χρήσει, είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμε-
νων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσια-
κού στοιχείου και από τη διάθεσή του, στο τέλος της ε-
κτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έ-
χει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απο-
μείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο 
ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην ο-
ποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημίας 
απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογί-
σθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν 
ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον 
ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλο-
γισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η  ∆ιοίκηση εκτιμά ότι 
δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισμού του 
Ομίλου και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπο-
λογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της 
στοιχείων. 

Β.8 Επενδύσεις σε συγγενείς 

Η συμμετοχή της εταιρείας στη συγγενή της, στις εταιρι-
κές οικονομικές καταστάσεις της, αποτιμήθηκε στο απο-
μειωμένο κόστος κτήσεως της. 

Β.9 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 προϊ-
όντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει , το 
κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλο-
γία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δα-
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νεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των α-
ποθεμάτων. 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.10 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική α-
ξία, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες 
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) ανα-
γνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο ό-
μιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που ο-
φείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  

Β.11 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβά-
νουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις άμεσα 
ρευστοποιήσιμες  επενδύσεις. 

Β.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Ά-
μεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται αφαι-
ρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουμένου του 
σχετικού φορολογικού οφέλους.  

Β.13 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Με-
ταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη 
χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

Β.14 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη α-
ξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορή-
γηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με ό-
λους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγή-
σεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρού-
νται 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 υποχρεώ-
σεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μετα-
φέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτε-
λεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ω-
φέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

Β.15 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλ-
λόμενος) 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος απο-
τελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλό-
μενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα απεικονιζόμενα στην 

τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζημίες), αλλά τα οποία θα κα-
ταλογισθούν σε μελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήμα-
τος καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου ε-
κείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν α-
πευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή κατα-
χωρείται απευθείας, κατ’ ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφά-
λαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φό-
ροι, επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου, 
βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την η-
μερομηνία του ισολογισμού. 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώ-
σεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής αναγνώ-
ρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώ-
ρισής τους για τους σκοπούς σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικές δια-
φορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά 
την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φο-
ρολογικό εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφο-
ρές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτή-
σεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρ-
ξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  
H ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιμήσεις για τον προσ-
διορισμό της πρόβλεψης φόρου εισοδήματος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί κατά τη διάρκεια της 
κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός 
προσδιορισμός φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνω-
ρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα φορολογικά ελεγκτικά 
θέματα, βάσει εκτιμήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επι-
πρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλε-
σμα αυτών  των  υποθέσεων  διαφέρει  από  τα  ποσά  
που  αναγνωρίστηκαν  αρχικά,  οι  διαφορές  θα  επηρεά-
σουν  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  και  τις αναβαλλό-
μενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την ο-
ποία γίνεται αυτός ο προσδιορισμός. 

Β.16 Παροχές σε εργαζόμενους 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθο-
ρισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην 
προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το 
προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογί-
ζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές. 
Το καθαρό κόστος της χρήσεως περιλαμβάνεται στα απο-
τελέσματα και αποτελείται από την παρούσα αξία των πα-
ροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια 
της χρήσεως, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέω-
σης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα ανα-
λογιστικά κέρδη ή ζημίες.  

Β.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανα-
κτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεται-
ρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η α-
ναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 



ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.     

Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Μαρτίου 2015  13 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος πα-
ραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα   αγαθά γίνονται α-
ποδεκτά 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 εκτι-
μώμενο συνολικό κόστος της. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής α-
ναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

(δ) Μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημε-
ρομηνία έγκρισης της διανομής τους. 

(ε) Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδου-
λευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 
δεδουλευμένη βάση. 

Β.18 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογί-
ζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμικό 
αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 

Β.19 Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους, απεικονί-
ζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή  κατά την οποία  
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Β.20 Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου ο Όμιλος έχει ουσια-
στικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιο-
κτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 
χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη 
σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύ-
λογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων παγίων και της 
παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μί-
σθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοι-
κονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 
επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέ-
ωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το χρημα-
τοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στα δάνεια. Οι τό-
κοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτε-
λεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης 
έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για 
το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολο-
γισμού. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μι-
σθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα 
κατά την πραγματοποίησή τους. 

Β.21 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύ-
νου 

Λόγω των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος εκτίθεται σε 
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύ-
νους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ε-
πιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύ-
νων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποι-
ήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρημα-
τοοικονομική 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 ∆ιοι-
κητικό Συμβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδη-
γίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύ-
νου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκρι-
μένων 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 συ-
ναλλαγματικός κίνδυνος που διατρέχει ο Όμιλος είναι πε-
ριορισμένος.  

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του ση-
μαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι τα-
μιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές 
στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του 
Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία α-
νάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να πα-
ραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο 
Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα 
μακροπρόθεσμα δάνεια. ∆άνεια με μεταβλητό επιτόκιο 
εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. ∆άνεια 
με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο με-
ταβολής της εύλογης αξίας. 
Ανάλυση ευαισθησίας των ∆ανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων 

 Μεταβλητότητα 
επιτοκίων 

 

Επίδραση στα κέρδη προ 
φόρων 

1/1-31/3/2015 
+1%  (72.606) 
-1%  72.606 

1/1-31/3/2014 
+1%  (17.229) 
-1%  17.229 

    
Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τη θετική επίπτωση των εισπρα-
χθέντων τόκων από τις καταθέσεις 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτι-
κού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφα-
λειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιό-
γραφα. Οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο α-
ριθμό πελατών, με συνέπεια την αποτελεσματική δια-
σπορά του εμπορικού κινδύνου. Οι πωλήσεις χονδρικής 
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γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πι-
στώσεων. Από το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται 
πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμέ-
νοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι 
δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλί-
σεις. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατή-
ρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση 
τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες δια-

θέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώ-
σεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπι-
στεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.  
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υ-
ποχρεώσεις του Ομίλου, ταξινομημένες σε σχετικές ομα-
δοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται 
σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ι-
σολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης, σε μη 
προεξοφλημένες τιμές. 
 
 

Όμιλος Εντός 1 έτους 
 

Μεταξύ  
1 και 2 ετών  

Μεταξύ  
2 και 5 ετών 

31 Μαρτίου 2015      
∆ανεισμός 1.908.514  1.853.059  8.333.734 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.705.786  0  0 

      
31 ∆εκεμβρίου 2014      
∆ανεισμός 2.101.867  212.611  5.216.139 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.019.982  0  0 

      

Εταιρεία Εντός 1 έτους 
 

Μεταξύ 1 και 
2 ετών  

Μεταξύ 2 και 
5 ετών 

31 Μαρτίου 2015      
∆ανεισμός 1.908.514  1.853.059  8.333.734 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.705.786  0  0 

      
31 ∆εκεμβρίου 2014      
∆ανεισμός 2.101.867  212.611  5.216.139 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.019.982  0  0 

Β.22 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 προσδιορίζε-
ται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομη-
νία του ισολογισμού.  
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των 
εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξία.  Οι πραγματικές αξίες των χρημα-
τοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση 
την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώ-
ντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον 
Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέ-
σων. 

Β.23 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρί-
σεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με τα ∆.Π.Χ.Π., α-
παιτεί τη διενέργεια  εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παρα-

δοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υ-
πόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτή-
σεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά ε-
σόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια 
της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληρο-
φόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτε-
λούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμή-
σεων. Τα μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέ-
ρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύ-
νανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομι-
κών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκη-
σης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, 
που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα  ισχύοντα. 

Β.24 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της 
προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόζονται για να καλύ-
ψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 
∆ιαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οι-
κονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
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Γ. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Γ1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος - Εταιρεία Οικόπεδα 
 

Κτίρια 
 

Μηχ/κός εξο-
πλισμός 

 

Μεταφορικά 
μέσα  

 

Έπιπλα & 
λοιπός εξο-
πλισμός  

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.241.008  6.520.511  25.607.483  1.312.268  3.320.569  38.001.839 
Προσθήκες 2.230  4.664.888  19.843.821  17.000  357.945  24.885.883 
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές (1.010)  0  (93.811)  (97.389)  (287.221)  (479.431) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2014 1.242.228  11.185.399  45.357.493  1.231.878  3.391.293  62.408.292 

            
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014   (1.914.762)  (17.028.674)  (1.186.490)  (3.018.186)  (23.148.112) 
Αποσβέσεις χρήσεως   (217.314)  (1.710.845)  (36.778)  (139.597)  (2.104.533) 
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές   0  93.810  88.345  287.218  469.373 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2014   (2.132.076)  (18.645.708)  (1.134.923)  (2.870.566)  (24.783.272) 

            
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2014 1.242.228  9.053.323  26.711.785  96.956  520.728  37.625.020 

            
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.242.228  11.185.399  45.357.493  1.231.878  3.391.293  62.408.292 
Προσθήκες 0  51.568  735.176  12.958  3.801  803.503 
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές 0  0  (43.332)  (31.263)  (3.117)  (77.711) 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015 1.242.228  11.236.967  46.049.338  1.213.573  3.391.977  63.134.083 

            
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015   (2.132.076)  (18.645.708)  (1.134.923)  (2.870.566)  (24.783.272) 
Αποσβέσεις περιόδου   (82.192)  (602.604)  (8.306)  (32.509)  (725.610) 
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές   0  43.332  31.263  3.117  77.711 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015   (2.214.267)  (19.204.980)  (1.111.966)  (2.899.957)  (25.431.171) 

            
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρ-
τίου 2015 1.242.228  9.022.700  26.844.357  101.607  492.019  37.702.912 

 
∆εν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 
 

Γ2. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία Οικόπεδα  Κτίρια  Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 56.561  76.629  133.190 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2014 56.561  76.629  133.190 

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014   (11.766)  (11.766) 
Αποσβέσεις χρήσεως   (2.687)  (2.687) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2014   (14.454)  (14.454) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 56.561  62.176  118.737 
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ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 56.561  76.629  133.190 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015 56.561  76.629  133.190 

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015   (14.454)  (14.454) 
Αποσβέσεις περιόδου   (672)  (672) 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015   (15.125)  (15.125) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2015 56.561  61.504  118.065 

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται στο ποσό των €150.000 περίπου, βάσει εκτιμήσεως της ∆ιοί-
κησης. 
 

Γ3. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος - Εταιρεία Λογισμικά 
προγράμματα  

Σήματα 
 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 518.018  38.405  556.423 
Προσθήκες 66.185  0  66.185 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2014 584.203  38.405  622.608 

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (351.433)  (14.082)  (365.515) 
Αποσβέσεις χρήσεως (15.371)  (3.841)  (19.212) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2014 (366.804)  (17.922)  (384.727) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 217.399  20.483  237.882 

      
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 584.203  38.405  622.608 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015 584.203  38.405  622.608 

      
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (366.804)  (17.922)  (384.727) 
Αποσβέσεις περιόδου (5.702)  (960)  (6.663) 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015 (372.507)  (18.883)  (391.389) 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2015 211.696  19.523  231.219 

 

Γ4. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 Εταιρεία 

 31/3/2015  31/12/2014 
Υπόλοιπο έναρξης  0  4.260 
Εκποίηση  0  (4.260) 
Υπόλοιπο τέλους  0  0 
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Στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης, στις 7/7/2014 η Εταιρεία προχώρησε σε αποεπένδυση από τη θυγατρική της στο 
Ιράκ, μεταβιβάζοντας ολόκληρη τη συμμετοχή της στη θυγατρική της KRI KRI DLBA MIDDLE EAST. . Από την εν λόγω 
συναλλαγή προέκυψε ζημία ποσού €2.751,68 για την εταιρεία και κέρδος ποσού €22.554,22 για τον όμιλο. 
 

Γ5. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 Όμιλος Εταιρεία 

 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2015  31/12/2014 

Επενδύσεις σε συγγενείς 0  0  0  0 

 

Αφορά επένδυση στην κατωτέρω, μη εισηγμένη σε Χρηματιστήριο, συγγενή εταιρεία: 

Ονομασία Συγγενούς Κόστος Απομείωση Αξία οικονο-
μικής θέσης 

Χώρα έδρας Συμμετοχή 

KRI KRI BULGARIA AD 416.711 (416.711)       - Βουλγαρία 49,29% 
 
Το Φεβρουάριο 2013, η συνδεμένη εταιρεία KRI KRI BULGARIA A.D., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η εταιρεία διατη-
ρεί συμμετοχή 49,29%, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. 
∆εν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην ικανότητα της συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στη μητρική 
εταιρεία με τη μορφή ταμιακών μερισμάτων, αποπληρωμή δανείων ή προκαταβολών. 

Έλεγχος απομείωσης συμμετοχών 

Αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στη χρήση 2012, πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης της 
συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία KRI KRI BULGARIA AD επειδή υπήρχε ένδειξη απομείωσης λόγω ζημιογόνων αποτελε-
σμάτων και της θέσης της σε εκκαθάριση. Η ανακτήσιμη αξία της υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμιακών 
ροών. Από τον εν λόγω έλεγχο, προσδιορίστηκε μηδενική ανακτήσιμη αξία της KRI KRI BULGARIA AD, μειωμένη κατά 
€416.711 από το κόστος κτήσης της. 
 

Γ6. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Εμπορεύματα 693.250  685.651 
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή  3.449.805  1.396.208 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 8.219.382  6.654.798 
Μείον: Προβλέψεις καταστροφής ακαταλλ. εμπ/των (659.897)  (704.810) 
Σύνολο 11.702.539  8.031.847 

 

Γ7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Πελάτες 5.254.717  6.029.865 
Γραμμάτια εισπρακτέα 1.456.983  1.590.511 
Μεταχρονολογημένες επιταγές  7.601.642  11.485.711 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.683.036)  (1.683.036) 

 12.630.307  17.423.051 
Προκαταβολές 1.444.569  1.234.608 
Λοιποί χρεώστες 4.267.038  4.333.458 
Σύνολο 18.341.914  22.991.117 

 
Ο λογαριασμός Απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε: Όμιλος-Εταιρεία 0-150 ημέ-
ρες. 
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Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα 11.165.894  16.037.719 
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα    

<30 ημέρες 876.926  864.627 
30-120 ημέρες 565.383  484.543 

>120 ημέρες 22.104  36.162 
Σύνολο 12.630.307  17.423.051 

 
Ανάλυση ενηλικίωσης του κονδυλίου «Λοιποί χρεώστες»: 

Όμιλος - Εταιρεία    ∆εν είναι σε καθυ-
στέρηση και δεν εί-
ναι απομειωμένα 

 Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα 

31/3/2015  Σύνολο   <30 ημέρες  30-120 ημέρες  >120 ημέρες 

Ελληνικό δημόσιο - Φόροι  3.808.637  2.003.754  0  1.354.000  450.883 
Ελληνικό δημόσιο - Λοιπά  205.004  0  0  83.319  121.685 
Προσωπικό  23.030  23.030  0  0  0 
Μεταβατικοί λογ/μοί  163.130  163.130  0  0  0 
Λοιποί χρεώστες  67.237  21.508  0  0  45.729 
Σύνολο  4.267.038  2.211.422  0  1.437.319  618.297 

 
Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Υπόλοιπο έναρξης  1.683.036  2.504.790 
Προσθήκες περιόδου 0  87.874 
∆ιαγραφή απαιτήσεων 0  (909.628) 
Υπόλοιπο τέλους  1.683.036  1.683.036 

 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία  ισολογισμού. ∆εν υπάρ-
χει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό 
πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 
 

Γ8. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

∆ιαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες 2.448.466  1.437.441 
Σύνολο 2.448.466  1.437.441 

 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες 
σε πρώτη ζήτηση. 

Γ9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/3/2015 ανέρχεται στο ύψος των €12.564.751,68 διαιρούμενο σε 33.065.136 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,38 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 
Αριθμός  
κοινών 
μετοχών  

Ονομαστική 
αξία 

 

Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Σύνολο 

31-∆εκ-14 33.065.136  0,38 €  12.564.752  12.564.752 
31-Μαρ-15 33.065.136  0,38 €  12.564.752  12.564.752 

 

Γ10. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Τακτικό αποθεματικό 1.584.808  1.584.808 
Έκτακτα αποθεματικά 38.275  38.275 
Αφορολ. αποθεματικά Ν.2601/98 962.579  962.579 
Αφορολ. αποθεματικά Ν.3299/04 12.267.760  12.267.760 

Αφορολ. αποθεματικά από απαλλ. της φορολογίας έσοδα 306.949 
 

306.949 

Αφορολ. αποθεματικά από έσοδα φορολογημένα κατ' ει-
δικό τρόπο 84.888 

 
84.888 

Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών - ζημιών (15.653)  (15.653) 
Σύνολο 15.229.606  15.229.606 

Γ11. Δάνεια 

Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ    
Ομολογιακά δάνεια 9.931.096  5.425.000 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 9.931.096  5.425.000 

    
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ    
Τραπεζικός δανεισμός 0  1.500.000 
Τρέχουσες υποχρ. μακροπρ. δανείων 1.710.013  588.764 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.710.013  2.088.764 

    
Σύνολο δανείων 11.641.109  7.513.764 

 
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 2.712.032  1.210.000 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 7.219.064  4.215.000 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 9.931.096  5.425.000 

 
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) ΛΤ∆. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε 
για τη χρηματοδοτική κάλυψη ποσοστού 25% των δαπανών επένδυσης στα πλαίσια του ν.3299/2004, συνολικού κό-
στους €8.000.000.  
Την 18/12/2013 η ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ προχώρησε σε έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000, 5ε-
τούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, που καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση. Το δάνειο αυτό, κατόπιν των εξελίξεων της 
πυρκαγιάς της 24/12/2013 στις εγκαταστάσεις των γαλακτοκομικών, χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μέρους των 
επενδύσεων της ανέγερσης του νέου εργοστασίου γαλακτοκομικών.  
Την 11/2/2015 η ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 6.008.128 με την 
ALPHA Τράπεζα Α.Ε. και την ALPHA BANK LONDON LTD. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδοτική κάλυψη των 
δαπανών του ολοκληρωμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου μονάδας παραγωγής γιαουρτιού που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν.3908/2011. 
 
Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Τραπεζικός δανεισμός 3,95%  4,25% 

 

Γ12. Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συ-
νταξιοδότησης 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 απο-
ζημίωσης. 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 ∆.Λ.Π. 19 (μέθοδος της προβεβλημένης πιστούμενης μονάδας) και βασίζεται σε 
ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 
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Οι υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2014 

Συνταξιοδοτικές παροχές 617.201  610.780  585.790 
Σύνολο 617.201  610.780  585.790 

 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2014 

Παρούσα αξία ∆έσμευσης Καθορισμένων Παροχών 617.201  610.780  585.790 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 0  0  0 
Υποχρέωση στον ισολογισμό 617.201  610.780  585.790 

 
Τα ποσά που χρεώθηκαν στα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 1/1-31/3/2015  1/1-31/12/2014  1/1-31/3/2014 

Συνταξιοδοτικές παροχές 22.101  88.402  22.101 
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις (15.680)  (142.876)  (101.564) 
Σύνολο 6.421  (54.473)  (79.464) 

 
Όμιλος - Εταιρεία 1/1-31/3/2015  1/1-31/12/2014  1/1-31/3/2014 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 16.113  64.453  16.113 
Χρηματοοικονομικό κόστος 5.987  23.949  5.987 
Καθαρό έξοδο χρήσης 22.101  88.402  22.101 
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις (15.680)  (142.876)  (101.564) 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 6.421  (54.473)  (79.464) 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων έχουν ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 1/1-31/3/2015  1/1-31/12/2014  1/1-31/3/2014 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημία) 0  0  0 
Κέρδος αναγνωρισμένο στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων 0 

 
0 

 
0 

 
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2014 

Υπόλοιπο έναρξης 610.780  665.253  665.253 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 6.421  (54.473)  (79.464) 
Υπόλοιπο τέλους 617.201  610.780  585.790 

 
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2014 

Υπόλοιπο έναρξης 610.780  665.253  665.253 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 16.113  64.453  16.113 
Χρηματοοικονομικό κόστος 5.987  23.949  5.987 
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις (15.680)  (142.876)  (101.564) 
Υπόλοιπο τέλους 617.201  610.780  585.790 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,5% κατά την 31/12/2012 με μέση αναμενόμενη σταθμική διάρ-

κεια αποπληρωμής των παροχών 21,21 
3,6% κατά την 31/12/2013 με μέση αναμενόμενη σταθμική διάρ-
κεια αποπληρωμής των παροχών 20,12 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0% έως το 2015  

 
Μέσος ετήσιος μακροχρόνιος πληθωρισμός + 3% = 5% ακολού-
θως 

Πίνακας θνησιμότητας EVK 2000  
Κινητικότητα προσωπικού 3%-0% ανάλογα την ηλικιακή ομάδα 
Μεθοδολογία αναγνώρισης αναλογιστικών (κερ-
δών)/ζημιών 

Έγινε εφαρμογή του αναθεωρημένου IAS19 rev.2011 βάσει του 
οποίου τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες αναγνωρίζονται άμεσα στα 
κέρδη εις νέον 
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Γ13. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 

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 του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 
 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2015  31/12/2014 

Υπόλοιπο αρχής  (1.292.240)  (669.958)  (1.308.610)  (686.328) 
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων  2.039  (622.282)  2.039  (622.282) 
Υπόλοιπο τέλους  (1.290.201)  (1.292.240)  (1.306.571)  (1.308.610) 

 
Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώ-
σεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως 
εξής: 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
Όμιλος - Εταιρεία  
Εφαρμογή της μεθόδου της αξίας κτήσεως στα οικόπεδα και στα κτίρια της 
εταιρείας καθώς και αναπροσαρμογή των αποσβέσεων με βάση την  ωφέ-
λιμη ζωής τους 
  
Στις 1 Ιανουαρίου 2014 (2.289.235) 
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (172.655) 
Στις 31 ∆εκεμβρίου 2014 (2.461.890) 
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (7.605) 
Στις 31 Μαρτίου 2015 (2.469.495) 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Όμιλος 
∆ιαγραφή ε-
ξόδων πολυ-
ετούς από-
σβεσης 

 

Πρόβλεψη υ-
ποχρέωσης 
παροχών συ-
νταξιοδότη-

σης   

Προβλέψεις 
απομείωσης 
πελατών 

 

Αναπροσαρ-
μογή παγίων 

 

Λοιπά 

 

Σύνολο 

Στις 1 Ιανουαρίου 2014 399.218  263.715  574.578  60.701  321.066  1.619.277 
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων 0  22.985  (331.897)  0  (140.714)  (449.626) 

Στις 31 ∆εκεμβρίου 2014 399.218  286.699  242.681  60.701  180.351  1.169.651 
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων 0  5.746  0  0  3.898  9.644 

Στις 31 Μαρτίου 2015 399.218  292.445  242.681  60.701  184.249  1.179.294 

 

Εταιρεία 
∆ιαγραφή ε-
ξόδων πολυ-
ετούς από-
σβεσης 

 

Πρόβλεψη υ-
ποχρέωσης 
παροχών συ-
νταξιοδότη-

σης   

Προβλέψεις 
απομείωσης 
πελατών 

 

Αναπροσαρ-
μογή παγίων 

 

Λοιπά 

 

Σύνολο 

Στις 1 Ιανουαρίου 2014 399.218  263.715  574.578  60.701  304.696  1.602.907 
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων 0  22.985  (331.897)  0  (140.714)  (449.626) 

Στις 31 ∆εκεμβρίου 2014 399.218  286.699  242.681  60.701  163.982  1.153.281 
Χρέωση/ πίστωση στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων 0  5.746  0  0  3.898  9.644 

Στις 31 Μαρτίου 2015 399.218  292.445  242.681  60.701  167.879  1.162.924 

Γ14. Προβλέψεις 

Τα ποσά των προβλέψεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 60.000  60.000 
Σύνολο 60.000  60.000 
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Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων αναλύεται ως εξής: 

Όμιλος - Εταιρεία 
Υπόλοιπο  

1 Ιανουαρίου 
2015  

Προσθήκες 
περιόδου 

 

Μη χρησιμο-  
ποιηθείσα 
πρόβλεψη  

Χρησιμο-  
ποιηθείσα 
πρόβλεψη  

Υπόλοιπο 
31 Μαρτίου 

2015 
Πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 0  0  0  0  0 
Πρόβλεψη για φόρους 60.000  0  0  0  60.000 
Σύνολο 60.000  0  0  0  60.000 

 
Η πρόβλεψη για φόρους αφορά την κάλυψη για ενδεχόμενες διαφορές φόρου, που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο. Η χρησιμοποίηση της αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 2 έτη. 
 

Γ15. Επιχορηγήσεις 

Η κίνηση του λογαριασμού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά ενσώματων παγίων αναλύεται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Υπόλοιπο έναρξης  2.227.476  2.722.746 
Μεταφορά στα αποτελέσματα (113.283)  (495.270) 
Υπόλοιπο τέλους  2.114.193  2.227.476 

 

Γ16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Προμηθευτές 5.408.279  10.670.997 
Μεταχρονολογημένες επιταγές  4.683.189  4.096.113 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  155.329  279.970 
Προκαταβολή επιχορηγήσεων 3.222.164  3.222.164 
Προκαταβολές πελατών 227.479  238.559 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.009.346  512.179 
Σύνολο 14.705.786  19.019.982 

 

Γ17. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 

Οι υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Φόροι αμοιβών προσωπικού 69.542  102.997 
Φόρος εισοδήματος 523.816  463.663 
Λοιποί φόροι 9.660  150.161 
Σύνολο 603.018  716.821 

 
Την 31/3/2015, λόγω της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, η Εταιρεία διατηρεί απαίτηση για φόρο εισοδήματος ύψους 
€450.883 έναντι του Ελληνικού δημοσίου. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στο κονδύλι των Λοιπών Απαιτήσεων (βλ σημ. Γ7). 
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Γ18. Έξοδα κατ’ είδος 

Τα έξοδα ∆ιάθεσης και ∆ιοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 
Όμιλος    

1/1-31/3/2015 Έξοδα διάθε-
σης  

Έξοδα διοίκη-
σης 

Παροχές σε εργαζόμενους 817.395  229.773 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 70.448  18.969 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων  138.737  22.776 
∆ιαφήμιση  709.240  4.895 
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων  420.544  3.900 
Λοιπά 530.433  221.632 
Σύνολο 2.686.797  501.945 

    
1/1-31/3/2014    

Παροχές σε εργαζόμενους 752.098  170.100 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 300.281  32.850 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων  97.394  15.943 
∆ιαφήμιση  515.974  1.899 
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων  428.875  6.403 
Λοιπά 358.187  227.255 
Σύνολο 2.452.809  454.449 

 
Εταιρεία    

1/1-31/3/2015 Έξοδα διάθε-
σης  

Έξοδα διοίκη-
σης 

Παροχές σε εργαζόμενους 817.395  229.773 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 70.448  18.969 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων  138.737  22.776 
∆ιαφήμιση  709.240  4.895 
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων  420.544  3.900 
Λοιπά 530.433  221.632 
Σύνολο 2.686.797  501.945 

    
1/1-31/3/2014    

Παροχές σε εργαζόμενους 752.098  167.480 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 300.281  32.673 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων  97.394  15.943 
∆ιαφήμιση  515.974  1.899 
Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων  428.875  6.403 
Λοιπά 358.187  203.833 
Σύνολο 2.452.809  428.232 

 

Γ19. Άλλα έσοδα-έξοδα  

Τα άλλα έσοδα-έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία    
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα υπηρεσιών 0  41.438 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 10.416  421 
Έσοδα από ενοίκια 450  450 
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσια-
κών στοιχείων 113.283 

 
124.965 

Κέρδη από πώληση παγίων 8.011  28.824 
Έσοδα από χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 60.592  101.564 
Συναλλαγματικές διαφορές 0  10 
Λοιπά έσοδα 135.717  246.365 
Σύνολο 328.469  544.036 
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ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α    
Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων 266.029  169.287 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 100  305 
Προβλέψεις κατάστρ. ακαταλλ. εμπ/των 0  148.830 
Λοιπά έξοδα 1.073  1.637 
Σύνολο 267.202  320.059 

    
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά) 61.267  223.978 

 

Γ20. Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία    
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 
Πιστωτικοί τόκοι 402  61.393 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 0  272 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 402  61.665 

    
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α    
Χρεωστικοί τόκοι 94.033  73.285 
Προμήθειες 16.650  10.449 
Λοιπά έξοδα κεφαλαίων 7.534  3.897 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 118.217  87.630 

    
Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα (καθαρά) (117.815)  (25.965) 

 

Γ21. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 Όμιλος Εταιρεία 
Όμιλος - Εταιρεία 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Φόρος περιόδου 60.153  42.875  60.153  37.611 
Αναβαλλόμενος φόρος  (2.039)  (78.030)  (2.039)  (78.030) 
Σύνολο 58.114  (35.155)  58.114  (40.419) 

 
Ο φόρος εισοδήματος  υπολογίστηκε προς 26% επί του φορολογικού κέρδους της περιόδου.  
 
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 
 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Κέρδη προ φόρων 570.740  344.377  570.740  370.596 
Φόρος υπολογισμένος με τον φορολογικό συντελεστή 
της Εταιρείας (2015:26%,2014:26%) 148.392 

 
89.538 

 
148.392 

 
96.355 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (92.789)  (130.516)  (92.789)  (137.333) 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 2.511  5.823  2.511  559 
Φόροι 58.114  (35.155)  58.114  (40.419) 

H ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασμό να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση στηριζόμενη στα κίνητρα 
που παρέχει η φορολογική νομοθεσία. 

Γ22. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου εξαιρουμένων των τυχόν κα-
τεχόμενων ιδίων μετοχών. 
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 Όμιλος Εταιρεία 
 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 512.626  392.125  512.626  411.015 
Σταθμισμένος μέσος όρος  του αριθμού μετοχών 33.065.136  33.065.136  33.065.136  33.065.136 
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ 
ανά μετοχή) 0,0155 

 
0,0119 

 
0,0155 

 
0,0124 

 

Γ23. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι τομείς στους οποίους διακρίνεται η λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, για διοικητικούς σκοπούς, είναι: 
 •Παγωτά, •Γαλακτοκομικά προϊόντα και •Λοιπά. 
Οι τομείς στους οποίους διακρίνεται η γεωγραφική δραστηριότητα του Ομίλου, για διοικητικούς σκοπούς, είναι: 
 •Ελλάδα, •Ευρωπαϊκή Ένωση και •Τρίτες Χώρες.  
Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τις περιόδους που έληξαν την 31 Μαρτίου 2015 και 31 Μαρτίου 2014 καθώς 
και η συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, των υποχρεώσεων και των επενδύσεων έχουν ως εξής: 
 
Όμιλος        

1/1-31/3/2015 Παγωτά 
 

Γαλακτοκο-
μικά προϊό-

ντα  
Λοιπά 

 
Σύνολο 

Πωλήσεις προς τρίτους 2.138.564  9.844.594  97.501  12.080.659 
Μικτό κέρδος 894.556  2.935.313  (13.839)  3.816.030 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών α-
ποτελεσμάτων (711.927) 

 
1.365.690 

 
34.792 

 
688.555 

        

1/1-31/3/2014 Παγωτά 
 

Γαλακτοκο-
μικά προϊό-

ντα  
Λοιπά* 

 
Σύνολο 

Πωλήσεις προς τρίτους* 2.714.578  8.552.569  5.799.747  17.066.892 
Μικτό κέρδος 1.212.394  1.430.442  410.787  3.053.622 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών α-
ποτελεσμάτων (121.760) 

 
149.027 

 
343.075 

 
370.341 

 
*Το κονδύλι των Πωλήσεων στη στήλη «Λοιπά» αφορά σε πωλήσεις α’ υλών και υλικών συσκευασίας προς τις συνεργα-
ζόμενες παραγωγικές μονάδες τρίτων, για την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων μας (φασόν). 
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   2015  2014 

Περίοδος από 1/1‐31/3  ΕΛΛΑΔΑ  Ε.Ε. 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΑΠΑΛΕΙΨΗ 
ΕΝΔΟΕΤΑΙ‐
ΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝ/ΓΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΑ  Ε.Ε. 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΑΠΑΛΕΙΨΗ 
ΕΝΔΟΕΤΑΙ‐
ΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝ/ΓΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Πωλήσεις προς τρίτους  9.939.306  1.645.292  496.060    12.080.659  15.200.081  1.039.337  827.475    17.066.893 

Κόστος πωληθέντων προς τρίτους  6.545.805  1.291.810  427.015    8.264.629  12.369.138  919.080  725.053    14.013.271 

Μικτό κέρδος  3.393.502  353.483  69.045  0  3.816.030  2.830.944  120.257  102.422  0  3.053.623 

Έξοδα διάθεσης       (2.926.821)       (2.452.809) 

Έξοδα διοίκησης       (261.921)       (454.449) 

Άλλα έσοδα‐έξοδα (καθαρά)       61.267       223.978 

Λειτουργικό κέρδος              688.555              370.342 

Χρηματοοικονομικά αποτελέ‐
σματα(καθαρά)       (117.815)       

(25.965) 

Κέρδος συνήθων εργασιών       570.740       344.377 

Κέρδος προ φόρων       570.740       344.377 

Φόρος εισοδήματος       (58.114)       35.155 

Καθαρό κέρδος μετά φόρων       512.626       379.532 

Αναλογία μειοψηφίας       0       (12.593) 

Κέρδος μετά από φόρους που αναλο‐
γεί στους μετόχους της εταιρείας       512.626       392.125 

 

 Ελλάδα Λοιπές χώρες 
 

Απάλειψη ενδοεταιρι-
κών στοιχείων Όμιλος 

 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2015  31/12/2014  31/3/2015  31/12/2014  31/3/2015  31/12/2014 
Σύνολο Ενεργητικού 70.617.665  70.514.594  0  0  0  0  70.617.665  70.514.594 
Σύνολο Υποχρεώσεων 31.047.878  31.457.432  0  0  16.370  16.370  31.031.508  31.441.062 
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 Ελλάδα Λοιπές χώρες  Όμιλος 
 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Επενδύσεις 803.503  410.846  0  0  803.503  410.846 
 

Γ24. Παροχές σε εργαζόμενους 

Οι παροχές σε εργαζόμενους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 Όμιλος Εταιρεία 
 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014  1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια   1.424.789  1.026.510  1.424.789  1.023.891 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 271.772  257.180  271.772  257.180 
Κόστος παροχών συνταξιοδότησης 22.101  22.101  22.101  22.101 
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους 115.569  153.674  115.569  153.674 
Σύνολο 1.834.230  1.459.465  1.834.230  1.456.845 

 
Αριθμός προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας: 
 31/3/2015  31/12/2014  31/3/2014 

Όμιλος - Εταιρεία 295  245  226 
 

Γ25. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Ο  Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα και αποθηκευτικούς χώρους με λειτουργικές μισθώσεις. Τα μελλοντικά πληρωτέα 
συνολικά μισθώματα έχουν ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Μέχρι 1 έτος 202.639  204.162 
Από 1 έως 5 έτη 353.386  345.026 
Πλέον των 5 ετών 230.833  238.417 
Σύνολο 786.858  787.605 

 

Γ26. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Για επενδυτικό πρόγραμμα της, η εταιρεία έχει λάβει βεβαίωση υπαγωγής για την ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης, βάσει του Ν. 3299/2004. Κατόπιν της ολοκλήρωσης και πιστοποίησης από τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια περισ-
σότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος αναγνωρίστηκε στη χρήση 2012 
επιχορήγηση ποσού € 1.724.783. Έτσι πλέον, το ύψος της προσδοκώμενης επιχορήγησης επί του υποβληθέντος επενδυ-
τικού σχεδίου, που αποτελεί ενδεχόμενη απαίτηση της εταιρείας έναντι του ελληνικού δημοσίου, ανέρχεται σε 
€1.664.000 περίπου. 
Για επενδυτικό πρόγραμμα της, η εταιρεία έχει λάβει βεβαίωση υπαγωγής για την ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης, βάσει του Ν. 3908/2011. Ο προϋπολογισμός του συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ανέρχεται σε 
€20.027.070. Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 30% του ενισχυόμενου κόστους. Έτσι, το ύψος της προσδοκώμενης 
επιχορήγησης επί του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, που αποτελεί ενδεχόμενη απαίτηση της εταιρείας έναντι του 
ελληνικού δημοσίου, ανέρχεται σε €6.008.121 περίπου. 
Η εταιρεία, στο πλαίσιο του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σχετικά με την πυρκαγιά της 24/12/2013, ει-
σέπραξε ποσό €10.530.000 σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση από τις ασφαλίστριες εταιρείες Generali HELLAS Α.A.E. και 
Groupama ΦΟΙΝΙΞ A.E.Α.Ε. Επιφυλάχθηκε, όμως, να διεκδικήσει αποζημίωση από οποιοδήποτε τυχόν υπαίτιο τρίτο νο-
μικό ή φυσικό πρόσωπο και ιδίως από τους ασφαλειομεσίτες που διαμεσολάβησαν στις διαπραγματεύσεις ασφάλισης των 
ως άνω ζημιωθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο διεκδικούμενο ποσό, που αποτελεί και ενδεχόμενη απαίτηση, 
ανέρχεται σε €4.229.813.  
Έκθεση ελέγχου της ∆ΟΥ Α΄ Σερρών για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφο-
ρολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/ 2004 (άρθρ. 169παρ.1 Ν.4099 /2012) καταλόγισε ποσό καταβολής 
€165.430. Κατά του εν λόγω Φύλλου Ελέγχου ασκήθηκε καταρχήν ενδικοφανής προσφυγή για τους εξής λόγους: α) ως 
απαράδεκτο λόγω του διενεργηθέντος τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου αναφορικά με τις συγκεκριμένες δαπά-
νες-Παραβίαση γενικών αρχών δικαιολογημένης εμπιστοσύνης διοικούμενων,  χρηστής διοικήσεως,  κράτους δικαίου  κλπ 
& β) Της νομικής και ουσιαστικής αβασιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης λόγω εσφαλμένης αιτιολογίας, άλλως λόγω 
εσφαλμένης εφαρμογής της διάταξης του παραρτήματος Β. 2: Ορολογία Κεφαλαίου Β της ΠΟΛ. 1231/2013, όσον αφορά 
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στον ορισμό της «Αρχικής Επένδυσης». Κατόπιν της απόρριψης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής από τη ∆ιεύ-
θυνση Επίλυσης ∆ιαφορών, η εταιρεία θα προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Η διοίκηση εκτιμά ότι η προ-
σφυγή θα γίνει δεκτή και θ’ ακυρωθεί η παραπάνω χρέωση και θα επιστραφεί το ποσό των €165.430 που καταβλήθηκε 
ήδη από την εταιρεία για την παραπάνω αιτία. 
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υπο-
χρεώσεις. ∆εν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Γ27. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος - Εταιρεία 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου* 53.125  0 
*Αφορά ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας. 
 
Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη του Ομίλου και της Εταιρείας: 
Όμιλος - Εταιρεία 31/3/2015  31/12/2014 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη* 5.000.000  5.000.000 
*Αφορά ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας. 
 
Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού: 
Όμιλος - Εταιρεία    
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. 1/1-31/3/2015  1/1-31/3/2014 
Μισθοί μελών ∆.Σ. 26.381  49.760 
Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ. 26.381  49.760 

 
Όμιλος - Εταιρεία  
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/3/2015 

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  26.563 
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης 0 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης 2.500.000 

 

Γ28. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να 
έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. 
Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να μην 
αναγνωρίσει ορισμένες δαπάνες, είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις 2009 και 2010 που δεν έ-
χουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη συνολικού ύ-
ψους €60.000. 

Γ29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

∆εν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν 
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 
 

Σέρρες, 26 Μαΐου 2015 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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