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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κύκλος εργασιών 66.950.798 77.149.640
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 37.333.085 37.625.020 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 22.371.325 16.828.587
Επενδύσεις σε ακίνητα 116.049 118.737 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 593.837 237.882 και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 0 0 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.294.909 4.656.991
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 119.670 72.550 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 3.843.293 3.571.046
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.162.642 38.054.188 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 22.503 (1.649)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β) 3.865.796 3.569.397

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 6.876.461 8.031.847 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά και μειωμένα (σε €) 0,1162 0,1080
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 19.214.036 22.443.319 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,0600 0,0600
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 0 24.135
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.456.079 1.437.441 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.546.576 31.936.742 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69.709.218 69.990.930

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Τα ποσά εκφρασμένα σε €)
Ίδια Κεφάλαια Έμμεση μέθοδος 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Μετοχικό κεφάλαιο 12.564.752 12.564.752 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αποθεματικά 15.424.418 15.229.606 Αποτελέσματα προ φόρων 4.294.909 4.656.991
Κέρδη εις νέον 12.949.880 11.262.804
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 40.939.050 39.057.161 Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.994.444 2.126.433
Υποχρεώσεις Προβλέψεις 1.117.879 137.901
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Συναλλαγματικές διαφορές 0 (4.596)
∆άνεια 7.755.455 5.425.000 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (548.109) (495.270)
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 641.957 610.780 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (75.166) (974.676)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.096.575 1.308.610 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 592.757 99.679
Επιχορηγήσεις 1.679.368 2.227.476 8.376.715 5.546.462
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.173.354 9.571.866 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων 1.860.196 (3.517.455)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων 1.462.491 (2.108.968)
∆άνεια 3.423.359 2.088.764 (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.849.641) 2.437.747
Προμηθευτές και  λοιπές  υποχρεώσεις 13.873.028 19.273.140 Μείον:
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 300.427 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (610.472) (340.995)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.596.814 21.361.904 Καταβεβλημένοι φόροι (348.280) (445.454)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.770.168 30.933.770 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.891.008 1.571.337
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 69.709.218 69.990.930

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (7.324.249) (22.550.729)
Κεφαλοποιηθέν κόστος δανεισμού 0 (252.326)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 55.998 34.614
Εισπράξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων 0 9.092.950
Τόκοι εισπραχθέντες 22.556 198.290

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εισπράξεις επιχορηγήσεων 1.502.030 1.502.030
(Τα ποσά εκφρασμένα σε €) Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.743.665) (11.975.171)

31/12/2015 31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 8.008.128 2.500.000
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Εξοφλήσεις δανείων (4.341.974) (1.972.166)
 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Μερίσματα πληρωθέντα (1.794.860) 0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.871.294 527.834
Εγκριθέντα μερίσματα (1.983.908) 0
Αγορές πωλήσεις ιδίων μετοχών 0 0 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ) 4.018.638 (9.876.000)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.437.441 11.313.441
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 5.456.079 1.437.441

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

31/12/2015
α) Έσοδα 0
β) Έξοδα 215.451
γ) Χρηματοδότηση 0
δ) Απαιτήσεις 0
ε) Υποχρεώσεις 5.000.000
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 536.012
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2.638.050

31/12/2015
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 142.944
Λοιπές προβλέψεις 4.044.664

Σέρρες, 28 Μαρτίου 2016

3.865.796 3.569.397

40.939.050 39.057.161

(δηµοσιευµένα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

4.865.111 4.560.859

7.311.446 6.192.022

39.057.161 35.487.765

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α∆Τ Τ 215570   

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0079394

1. Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2015 αναφέρεται στις σημειώσεις του τμηματος Β επί των ετήσιων  οικονομικών 
καταστάσεων.

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

3. Για τη χρήση 2015, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος
μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή (2014: €0,06 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.

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

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2015 σε 301 και κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2014 
σε 245 άτομα. 

6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού €7.000.000 (βλέπε σημείωση Γ.1).

7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

8. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010 όπως αναφέρεται στη σημείωση Γ16 των οικονομικών καταστάσεων.

9. Για καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη, ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την προηγούμενη χρήση έχουν 
αναπροσαρμοστεί. Στη σημείωση Β.22 περιγράφονται αναλυτικά οι αναπροσαρμογές των κονδυλίων

10. Επισημαίνεται ότι στο κονδύλι του Κύκλου Εργασιών της προηγούμενης χρήσης 2014, περιλαμβάνεται έκτακτο ποσό €14.200 χιλ. περίπου που 
αφορά σε πωλήσεις α’ υλών και υλικών συσκευασίας προς τις συνεργαζόμενες παραγωγικές μονάδες τρίτων, για την παραγωγή των 
γαλακτοκομικών προϊόντων μας (φασόν). 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
Α∆Τ ΑΕ373539

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Α∆Τ ΑΕ376847

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

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς απαιτήσεις (€3.402.707), με αποζημίωση 
προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία (€641.957).

13.Τα "Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους" της 31/12/2015 που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών 
Εισοδημάτων αφορούν κατά ποσό €22.503 Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού και της 31/12/2014 ποσό €(1.649) σε 
φόρο εισοδήματος από τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού.

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

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

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

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΜΑ∆ΑΚΗΣ
Α∆Τ Ρ462316


