ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

3

Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

4

Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

8

Στοιχεία και Πληροφορίες

10

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

12

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

13

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

14

Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών

15

Γενικές πληροφορίες

16

Κυριότερες λογιστικές αρχές

16

Σημειώσεις επί των εξαμηνιαίων ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

21

3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
Δηλώνεται επίσης, ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Σέρρες, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Οι βεβαιούντες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ373539

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ376847

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΤΕΣ
ΑΔΤ ΑΖ159117
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

*********
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες
οικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν
προσώπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται στον
ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύρια
αντικείμενα της αποτελούν η παραγωγή και διάθεση παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. Η διάθεση των
προϊόντων πραγματοποιείται από ευρύ πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων, αποτελούμενο από super markets και μικρά σημεία. Επίσης, πραγματοποιούνται εξαγωγές σε περισσότερες από 24 χώρες του εξωτερικού. Η έδρα της εταιρείας και η κύρια παραγωγική μονάδα της βρίσκεται
στις Σέρρες. Επιπλέον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, που λειτουργεί
ως υποκατάστημα, για την εξυπηρέτηση της αγοράς της
Ν. Ελλάδας.

Ι. EΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41.185 χιλ € στο εξάμηνο
2017, έναντι 34.776 χιλ € του εξαμήνου 2016 (αυξημένος
+18,4%).
Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση κατά +7,4% και
διαμορφώθηκαν σε 13.161 χιλ € έναντι 12.255 χιλ € στην
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση κατά
+23,8% και διαμορφώθηκαν σε 27.746 χιλ € έναντι
22.412 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο
28,3% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +57%.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 39,5%
(2016: 40,9%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε
52,1% (2016: 48,8%) και β) στα γαλακτοκομικά σε
34,0% (2016: 36,6%).
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6.811 χιλ € στο εξάμηνο
2017, έναντι 4.511 χιλ € του εξαμήνου 2016 (αύξηση
51,0%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4.904 χιλ € από 3.597 χιλ € το 2016. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε
8.216 χιλ € έναντι 6.169 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (αύξηση 33,2%).
Έκτακτα στοιχεία / Επισημάνσεις
Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της κερδοφορίας της προηγούμενης περιόδου είχαν επιβαρυνθεί με ποσό 1.530 χιλ € περίπου ως προβλέψεις επισφάλειας πελατών, βάσει των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Κατά την 30/6/2017, το υπόλοιπο των
οφειλόμενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 11.110
χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
30/6/2017

31/12/2016

Σύνολο Δανεισμού
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων

19,1%

16,7%

Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια=

Σύνολο Δανεισμού
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

23,6%

20,1%

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)=

Καθ. κέρδη μετά φόρων
Σύνολο Ενεργητικού

5,4%

4,4%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ)=

Καθ. κέρδη μετά φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

10,4%

8,5%

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης=

30/6/2017

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στον τομέα του παγωτού προωθούμε, δυναμικά, την ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής, αλλά και προχωρήσαμε στο λανσάρισμα νέων προϊόντων που παρουσιάζουν
αγοραστικό ενδιαφέρον. Έτσι, καταφέραμε να πετύχουμε
σημαντική αύξηση πωλήσεων στα branded προϊόντα, με
παράλληλη αύξηση του μεριδίου μας.
Στο γιαούρτι, οι πωλήσεις μας συνεχίζουν να αυξάνονται.
Φροντίζουμε να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο μας με νέα
προϊόντα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε την καταναλωτική μας βάση με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.
Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την αλματώδη ανάπτυξη. Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει το
ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Για την αναβάθμιση του εργοστασίου γιαουρτιού υλοποιούμε επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 18
εκ €, με ορίζοντα υλοποίησης έως τα τέλη του 2018. Για
τα σχέδια αυτά, η Εταιρεία έχει υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόμο ν.4399/2016.

ΜΕΡΙΣΜΑ
Για τη χρήση 2016, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,09 ανά
μετοχή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

30/6/2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν
να αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας. Επίσης, συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ &
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει
την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική
οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε Ευρώ. Συνεπώς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία είναι περιορισμένος.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται είτε
με κυμαινόμενα επιτόκια είτε με σταθερά. Η Εταιρεία δεν
χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την
Εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της
εύλογης αξίας.
Η εφαρμογή πολιτικής διατήρησης των δανείων με μεταβλητό επιτόκιο ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκθέτει σε κίνδυνο ταμιακών εκροών, σε
περιόδους αύξησης των επιτοκίων.
Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30/6/2017, ποσό €5.000.000 συνδέεται με σταθερό επιτόκιο και ποσό €6.109.857 συνδέεται με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήματος ερευνώνται συστηματικά για την εξεύρεση λύσεων δανεισμού με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος χρήματος.

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο απώλειας εισοδημάτων σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στις τιμές των
πρώτων υλών, συνεπεία της μη δυνατότητας άμεσης μετακύλισης του κόστους στις τιμές πώλησης.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση
του πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Γενικά, οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών, με συνέπεια να μην υφίστανται ουσιαστικοί κίνδυνοι εξάρτησης, εκτός ίσως από τις μεγάλες
ελληνικές αλυσίδες super markets.
Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Έτσι, επί παραδείγματι από
τους εγχώριους πελάτες-αντιπροσώπους της η εταιρεία
λαμβάνει προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου εργασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας σταθερά την πιστωτική της πολιτική.

Για τις εμπορικές πιστώσεις των πελατών εξωτερικού, η
Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της μέχρι το 80% του συνόλου των
οφειλών τους. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία. Συνεπώς, σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος
για την εταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών
της περιορίζεται στο 20% των καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρείας και στο ποσοστό των τυχόν υπερβάσεων.
Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Προωθεί τη μείωση
των πιστωτικών ορίων και τον περιορισμό του χρόνου πίστωσης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Προμηθευτές - αποθέματα
Η Εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής της δεν την προμηθεύει προϊόντα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των αγορών της.
Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί τη διαχείριση των συνολικών αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς
την υπέρμετρη δέσμευση ρευστότητας.

Προσωπικό
Η διοίκηση της εταιρείας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων
και ικανών στελεχών, τα οποία διαθέτουν πλήρη γνώση
του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην
περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση της εταιρείας. Ενδεχόμενη διατάραξη αυτής της σχέσης δύναται
να επηρεάσει, προσωρινά, την εύρυθμη λειτουργία της.
Ωστόσο, η υπάρχουσα στελεχιακή υποδομή της εταιρείας
της επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς
σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.

ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον
στην χώρα εξακολουθεί να παραμένει ευμετάβολο. Η επι-
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στροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών
οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Οι παραπάνω εξελίξεις ενδέχεται, σε κάποιο βαθμό, να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας
στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας
έχει προσδιορίσει τις περιοχές που επηρεάζονται από τις
εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και έχει λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να
ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία από την έκθεση της
στην Ελλάδα.

V. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Στο τρίτο τρίμηνο 2017, η πορεία των πωλήσεων και των
λειτουργικών κερδών ακολουθεί την τάση που εμφανίζεται στο εξάμηνο 2017. Αντίστοιχη τάση αναμένεται να παρουσιάσει και το τέταρτο τρίμηνο 2017, με την επιφύλαξη
τυχόν απρόοπτων οικονομικών ή πολιτικών εξελίξεων.

VΙ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ
Η εταιρεία διατηρεί υποχρέωση προς συνδεμένα μέρη (βασικούς μετόχους της) που προήλθε από την κάλυψη ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000. Το εν λόγω δάνειο
είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και σύμφωνα
με τους συνήθεις όρους της τραπεζικής αγοράς.

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου *

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

98.836

109.792

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας:
30/6/2017
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη *

31/12/2016

0
5.000.000

0
5.000.000

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Αμοιβές Δ.Σ.
Μισθοί μελών Δ.Σ.
Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ.

1/1-30/6/2017
335.308
50.091
385.399

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης*

1/1-30/6/2016
218.700
71.019
289.719

30/06/2017
58.139
2.835.308

*Αφορούν ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.

Σέρρες, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Τσινάβος

30/06/2016
64.583
2.718.700
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η
έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11541
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΛΠ 34)

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά αποτέλεσματα (καθαρά)

Κέρδη μετά από φόρους κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους για την περίοδο
-Βασικά και μειωμένα

1/1-30/6/2016

41.184.598
(24.923.021)
16.261.577

34.775.808
(20.563.177)
14.212.630

(8.271.203)
(1.412.779)
(70.389)
372.887
62.485
6.942.578

(8.270.885)
(1.352.721)
(58.011)
194.872
23.678
4.749.563

69.167
(200.846)
(131.678)

12.274
(251.108)
(238.835)

6.810.900

4.510.729

Γ.13

(1.907.099)
4.903.801

(913.503)
3.597.226

Γ.14

0,1483

0,1088

Γ.10
Γ.11

Γ.12
Γ.12

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

1/1-30/6/2017

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ.

30/6/2017

31/12/2016

Γ.1

38.548.765
122.100
624.107
0
1.629.554
40.924.525

37.814.391
123.443
632.231
0
1.601.829
40.171.894

10.220.102
28.159.659
11.699.248
50.079.009
91.003.534

7.377.290
21.932.096
6.839.970
36.149.356
76.321.250

Γ.6

12.564.752
19.540.115
15.014.557
47.119.423

12.564.752
17.885.880
14.740.854
45.191.485

Γ.7

9.800.000
681.710
1.895.440
8.091.590
20.468.740

7.253.173
649.680
1.738.096
8.397.783
18.038.731

1.309.857
19.629.756
2.475.757
23.415.371
43.884.111
91.003.534

1.814.075
10.544.135
732.825
13.091.034
31.129.765
76.321.250

Γ.2
Γ.3

Γ.4
Γ.5

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Γ.8

Γ.7
Γ.9

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Καθαρό κέρδος περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Σχηματισμός αποθεματικών
Συναλλαγές με τους μετόχους
Εγκριθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Καθαρό κέρδος περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Σχηματισμός αποθεματικών
Συναλλαγές με τους μετόχους
Εγκριθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικό
αναλογιστικών
κερδών ζημιών

12.564.752

1.757.116

13.622.176

38.275

6.851

152.469

2.308.993

12.564.752

1.909.585

15.931.169

38.275

6.851

12.564.752

1.909.585

15.931.169

38.275

6.851

289.735

1.364.501

2.199.320

17.295.670

38.275

6.851

12.564.752

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

12.949.881
3.597.226
3.597.226
(2.461.462)

40.939.050
3.597.226
3.597.226

(1.983.908)
12.101.737

(1.983.908)
42.552.368

14.740.854
4.903.802
4.903.802
(1.654.235)

45.191.485
4.903.802
4.903.802

(2.975.862)
15.014.558

(2.975.862)
47.119.423

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών
Έμμεση μέθοδος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη προ φόρων

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

6.810.900

4.510.729

1.520.268
140.680
3.297
(306.193)
(75.604)
200.846
8.294.195

1.544.302
1.783.688
8.219
(174.427)
(21.715)
250.984
7.901.779

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(2.890.005)
(6.276.155)
6.012.971

(2.275.567)
(9.770.856)
8.246.588

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(198.831)
0
4.942.174

(255.956)
0
3.845.989

(2.204.878)
74.897
12.540
0
(2.117.441)

(1.086.773)
27.000
12.274
0
(1.047.499)

6.000.000
(3.965.455)
2.034.545

0
(1.356.650)
(1.356.650)

4.859.278

1.441.841

6.839.970
11.699.248

5.456.079
6.897.919

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α+β+γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Α. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό
τίτλο «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα στην παραγωγή
και εμπορία παγωτού, στην παραγωγή και εμπορία γιαούρτης και στην παραγωγή και εμπορία φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Νομό Σερρών στο 3ο χλμ
Σερρών-Δράμας, το site της είναι www.krikri.gr και είναι
εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(κλάδος «Τροφίμων»).
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο
την 12η Σεπτεμβρίου 2017.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί αλλά επισκοπηθεί.

Β. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν τους έξι μήνες από 1η Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2017 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ
34.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για το
προαναφερόμενο εξάμηνο καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το
έτος 2016, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που
υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών
σε αυτές τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, καθώς και σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει
να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Η εταιρεία συνέτασσε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014. Δεν συντάσσει
πλέον ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς η 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).
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Ο φόρος επί των κερδών στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το
φορολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει στα ετήσια κέρδη.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες:
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που
εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές
και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της
καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του
προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική 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 Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης
του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει
ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής
συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις.
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά
το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής
του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια.
Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας
που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο
συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε
τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό
σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν
προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2017)
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Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις
που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των
υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση
επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και
τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους
που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς
τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις
αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ
ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό
προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην
κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα
προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την
επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί
να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά
ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη
χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή
στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά
πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη
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χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται
το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,
ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα
είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για
συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με
την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη
και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 –
2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές
οντότητες”
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η
υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ
12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός
της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017.

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι
όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα
αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική α-

ναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.

Β.2 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν γνωστοποίηση όλων των κινδύνων που απαιτούνται κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για τη
χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016.
Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει
την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική
οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε Ευρώ. Συνεπώς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία είναι περιορισμένος.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται είτε
με κυμαινόμενα επιτόκια είτε με σταθερά. Η Εταιρεία δεν
χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο κίνδυνος
μεταβολής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την
Εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της
εύλογης αξίας.
Η εφαρμογή πολιτικής διατήρησης των δανείων με μεταβλητό επιτόκιο ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκθέτει σε κίνδυνο ταμιακών εκροών, σε
περιόδους αύξησης των επιτοκίων.
Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30/6/2017, ποσό €5.000.000 συνδέεται με σταθερό επιτόκιο και ποσό €6.109.857 συνδέεται με κυμαινόμενο επιτόκιο.
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Τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήματος ερευνώνται συστηματικά για την εξεύρεση λύσεων δανεισμού με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος χρήματος.
Ανάλυση ευαισθησίας των Δανείων σε Μεταβολές Επιτοκίων
Μεταβλητότητα
επιτοκίων
1/1-30/6/2017
1/1-30/6/2016

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων

+1%
-1%
+1%
-1%

(47.326)
47.326
(43.556)
43.556

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

Η Διοίκηση δεν θεωρεί ότι υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος
σχετιζόμενος με τα επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων, μιας
και αυτά είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο απώλειας εισοδημάτων σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στις τιμές των
πρώτων υλών, συνεπεία της μη δυνατότητας άμεσης μετακύλισης του κόστους στις τιμές πώλησης.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.
(δ) Λειτουργικοί κίνδυνοι

Προμηθευτές - αποθέματα
Η Εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής της δεν την προμηθεύει προϊόντα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των αγορών της.
Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί τη διαχείριση των συνολικών αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς
την υπέρμετρη δέσμευση ρευστότητας.

Προσωπικό

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η διοίκηση της εταιρείας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων
και ικανών στελεχών, τα οποία διαθέτουν πλήρη γνώση
του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην
περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση
του πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Γενικά, οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών, με συνέπεια να μην υφίστανται ουσιαστικοί κίνδυνοι εξάρτησης, εκτός ίσως από τις μεγάλες
ελληνικές αλυσίδες super markets.

Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση της εταιρείας. Ενδεχόμενη διατάραξη αυτής της σχέσης δύναται
να επηρεάσει, προσωρινά, την εύρυθμη λειτουργία της.
Ωστόσο, η υπάρχουσα στελεχιακή υποδομή της εταιρείας
της επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς
σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.

Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Έτσι, επί παραδείγματι από
τους εγχώριους πελάτες-αντιπροσώπους της η εταιρεία
λαμβάνει προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου εργασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας σταθερά την πιστωτική της πολιτική.
Για τις εμπορικές πιστώσεις των πελατών εξωτερικού, η
Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της μέχρι το 80% του συνόλου των
οφειλών τους. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία. Συνεπώς, σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος
για την εταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών
της περιορίζεται στο 20% των καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρείας και στο ποσοστό των τυχόν υπερβάσεων.
Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Προωθεί τη μείωση
των πιστωτικών ορίων και τον περιορισμό του χρόνου πίστωσης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών.

Β.4 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η Εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.
1) Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»).
2) Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»).
3) Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν στηρίζονται σε δεδομένα της
αγοράς («Επίπεδο 3»).
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Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο
κόστος.
Επίπεδο 3
Μακροπρόθεσμα δάνεια

10.090.823

Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων εκτιμήθηκε
με βάση προεξοφλημένες ταμειακές ροές.
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη σημαντική.
Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία:
−

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

−

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

−

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Εύλογη Αξία Ακινήτων για επένδυση που επιμετρώνται στο
αναπόσβεστο κόστος.
Επίπεδο 3
Ακίνητα για επένδυση

150.000

Η εύλογη αξία των ακινήτων για επένδυση βασίζεται σε
εκτιμήσεις της Διοίκησης («Επίπεδο 3»), κατόπιν εξέτασης
των τιμών γειτονικών ακινήτων.

Β.5 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών
καταστάσεων απαιτεί η Διοίκηση της Εταιρείας να κάνει
κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών αξιών
ενεργητικού/παθητικού εσόδων/εξόδων. Τα απολογιστικά
αποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
Για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης ως προς την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας καθώς και οι εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με αυτές που
ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2016.
Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που
υπήρχαν κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016, παρέμεναν ίδιες και
για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017.

Β.6 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της
προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές 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:

Οικόπεδα
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016

1.279.191
0
0

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

44.712.271
752.382
(93.061)
(15.666)
(203.872)
45.152.054

1.104.979
63.706
(18.167)
0
61.974
1.212.493

1.750.957
43.336
0
0
152.464
1.946.757

60.243.411
882.325
(111.228)
(15.666)
939
60.999.781

(2.464.578)
(169.916)
0
0
(957)
(2.635.450)

(18.269.697)
(1.239.917)
87.777
15.666
172.616
(19.233.555)

(1.010.274)
(15.780)
18.167
0
(60.433)
(1.068.321)

(1.165.779)
(66.728)
0
0
(114.608)
(1.347.114)

(22.910.329)
(1.492.341)
105.943
15.666
(3.382)
(24.284.442)

1.279.191

8.773.836

25.918.499

144.172

599.642

36.715.341

1.269.109
0
0
0
0
1.269.109

11.536.646
223.148
0
0
0
11.759.794

47.257.644
1.749.575
(129.012)
0
0
48.878.207

1.290.594
167.245
(116.068)
0
0
1.341.770

2.031.360
89.222
0
(431)
0
2.120.150

63.385.353
2.229.190
(245.080)
(431)
0
65.369.031

(2.805.441)
(170.174)
0
0
(2.975.615)

(20.292.892)
(1.193.920)
97.688
0
(21.389.124)

(1.057.315)
(26.839)
116.068
0
(968.085)

(1.415.315)
(72.495)
0
367
(1.487.443)

(25.570.964)
(1.463.428)
213.756
367
(26.820.268)

8.784.179

27.489.083

373.685

632.707

38.548.765

1.279.191

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις
Διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

Μηχ/κός
εξοπλισμός

11.396.013
22.900
0
0
(9.627)
11.409.286

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις
Διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2016

Κτίρια

1.269.109

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων.
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Γ2. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Λογισμικά
προγράμματα

Σήματα

Σύνολο

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016

969.314
32.193
(939)
1.000.567

38.405
0
0
38.405

1.007.719
32.193
(939)
1.038.973

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016

(392.119)
(48.537)
3.382
(437.274)

(21.763)
(2.080)
0
(23.843)

(413.882)
(50.617)
3.382
(461.117)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2016

563.294

14.562

577.856

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

1.102.972
47.373
0
1.150.345

38.405
0
0
38.405

1.141.378
47.373
0
1.188.750

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσεως
Διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

(483.223)
(53.417)
0
(536.640)

(25.924)
(2.080)
0
(28.004)

(509.147)
(55.497)
0
(564.643)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

613.705

10.401

624.107

Γ3. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες αναλύονται ως εξής:
30/6/2017

31/12/2016
0

Επενδύσεις σε συγγενείς

0

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

Κόστος

Απομείωση

KRI KRI BULGARIA AD

416.711

(416.711)

Αξία οικονομικής θέσης
-

Χώρα έδρας

Συμμετοχή

Βουλγαρία

49,29%

Το Φεβρουάριο 2013, η συνδεμένη εταιρεία KRI KRI BULGARIA A.D., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η εταιρεία διατηρεί
συμμετοχή 49,29%, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Δεν 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
Στη χρήση 2012, πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης της συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία KRI KRI BULGARIA AD
επειδή υπήρχε ένδειξη απομείωσης λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων 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.
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Γ4. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Προκαταβολές
Ελληνικό δημόσιο -χρεώστ. ΦΠΑ
Ελληνικό δημόσιο -λοιπά
Απαιτήσεις κρατικών επιχορηγήσεων
-Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

30/6/2017

31/12/2016

28.790.387
(1.942.760)
26.847.627
498.017
77.319
93.687
599.862
43.147
28.159.659

20.612.703
(1.881.304)
18.731.399
183.587
2.091.277
281.556
599.862
44.415
21.932.096

Ο λογαριασμός Απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 0-150 ημέρες.
Την 30/6/2017 εμπορικές απαιτήσεις συνολικού ύψους €1.942.760 εμφανίζονται απομειωμένες. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε πελάτες που εμφανίζουν οικονομική δυσχέρεια και η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν
στις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Πιθανολογείται ότι μέρος των προβλέψεων επισφάλειας θα ανακτηθεί σε μελλοντικό
χρόνο.
Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις:
1/1 30/6/2017
1.881.304
62.706
(1.250)
0
1.942.760

Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες περιόδου
Αναστροφή πρόβλεψης
Διαγραφή απαιτήσεων
Υπόλοιπο τέλους

1/1 31/12/2016
3.402.707
1.531.000
(21.403)
(3.031.000)
1.881.304

1/1 30/6/2016
3.402.707
1.531.000
(14.819)
0
4.918.888

Στην προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία προχώρησε σε διαγραφή απαίτησης ύψους €3.031.000, βάσει των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Από τη διαγραφή αυτή, ποσό €1.531.000 επιβάρυνε τα
αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, ενώ €1.500.000 επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2015.

Γ5. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
30/6/2017
6.089.415
5.609.832
11.699.248

Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2016
3.839.928
3.000.042
6.839.970

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

Γ6. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30/6/2017 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
31-Δεκ-16
30-Ιουν-17

33.065.136
33.065.136

Γ7. Δάνεια
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής:

Ονομαστική
αξία
0,38 €
0,38 €

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

12.564.752
12.564.752

12.564.752
12.564.752
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30/6/2017

31/12/2016

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Ομολογιακά δάνεια
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

5.000.000
4.800.000
9.800.000

7.253.173
0
7.253.173

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τρέχουσες υποχρ. μακροπρ. δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

1.309.857
1.309.857

1.814.075
1.814.075

11.109.857

9.067.248

Σύνολο δανείων

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:
30/6/2017

31/12/2016

6.200.000
3.600.000
9.800.000

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

6.501.782
751.391
7.253.173

Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

11.178.814

Αποπληρωμή δανεισμού

(1.356.650)

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων

(4.213)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016

9.817.951

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017

9.067.248

Δάνεια αναληφθέντα

6.000.000

Αποπληρωμή δανεισμού

(3.965.455)

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων

8.064

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

11.109.857

Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων:
Δανειστής

Τύπος

Ημ/νία λήψης /
σύμβασης

Αρχική αξία

Υπόλοιπο
30/6/2017

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
ΛΤΔ

Ομολογιακό / 10ετές
κυμαινόμενο επιτόκιο

/

31/12/2007

2.000.000

109.857

Βασικοί μέτοχοι

Ομολογιακό / 5ετές
σταθερό επιτόκιο

/

18/12/2013

5.000.000

5.000.000

Alpha Τράπεζα Α.Ε.

Μακροπρόθεσμο / 5ετές /
κυμαινόμενο επιτόκιο

7/4/2017

6.000.000

6.000.000

Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσδιορίζεται στο ποσό των €10.090.823 περίπου («Επίπεδο 3»).

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής:

Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού

1/1-30/6/2017

1/1-31/12/2016

3,85%

4,06%
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Γ8. Επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασμού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν στην αγορά ενσώματων παγίων αναλύεται ως
εξής:
30/6/2017
Υπόλοιπο έναρξης
Αναγνωρίσεις / Εισπράξεις στην περίοδο
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους

8.397.783
0
(306.193)
8.091.590

31/12/2016
1.679.368
7.681.265
(962.850)
8.397.783

Για τις κρατικές επιχορηγήσεις που έχει αναγνωρίσει η Εταιρεία δεν υπάρχουν ανεκπλήρωτοι όροι ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να συνδέονται με αυτές.

Γ9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιποί φόροι-τέλη
Μερίσματα πληρωτέα
Προκαταβολή επιχορηγήσεων
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

30/6/2017

31/12/2016

14.051.060
585.575
179.622
218.665
2.979.566
0
278.818
1.336.451
19.629.756

8.661.690
599.082
310.713
215.894
3.704
64.298
291.804
396.950
10.544.135

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» εντοπίζονται στη γραμμή «Προμηθευτές» που αφορά την εποχικότητα στον κλάδο του παγωτού (βλ. και σημ. Γ17), τη γραμμή «Μερίσματα πληρωτέα»
που αφορούν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή μερίσματος (βλ. και σημ. Γ16) και στη γραμμή «Λοιπές
υποχρεώσεις» που αφορούν κυρίως μεταβατικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς περιοδικής κατανομής.

Γ10. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται κατ’ είδος ως εξής:

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα υπηρεσιών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από ενοίκια
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

1.370
60.765
4.559

1.370
15.320
3.756

306.193
372.887

174.427
194.872

Γ11. Λοιπά κέρδη/(ζημίες)-καθαρά
Τα Λοιπά κέρδη/(ζημίες) αναλύονται κατ’ είδος ως εξής:
1/1-30/6/2017
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα από χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Ζημίες από πώληση παγίων
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

76.070
0
5.364
(466)
(672)
(3.297)
(14.513)
62.485

1/1-30/6/2016
21.715
14.819
12.529
(0)
(644)
(8.220)
(16.521)
23.678
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Γ12. Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα αναλύονται κατ’ είδος ως εξής:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες - τραπεζικά έξοδα
Έξοδα αποτίμησης - προεξόφλησης
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα (καθαρά)

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

12.915
56.252
69.167

12.274
0
12.274

177.112
13.717
10.016
200.846

210.579
31.042
9.488
251.108

(131.678)

(238.835)

Γ13. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
1/1-30/6/2017
Φόρος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

1/1-30/6/2016

1.749.754
157.345
1.907.099

1.308.363
(394.860)
913.503

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 29% επί του φορολογικού κέρδους της περιόδου.

Γ14. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους, με το
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου εξαιρουμένων των τυχόν κατεχόμενων ιδίων
μετοχών.
1/1-30/6/2017
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή

4.903.801
33.065.136
0,1483

1/1-30/6/2016
3.597.226
33.065.136
0,1088

Γ15. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων είναι:
1/1-30/6/2017
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

8.216.166

1/1-30/6/2016
6.168.922
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Γ16. Πληροφόρηση κατά τομέα
Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (chief operating decision maker), που στην περίπτωση της ΚΡΙ-ΚΡΙ
Α.Β.Ε.Ε. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, λαμβάνει εσωτερικά οικονομικές αναφορές για τη μέτρηση της απόδοσης των
λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων μεταξύ αυτών.
Οι τομείς στους οποίους διακρίνεται η λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας, για διοικητικούς σκοπούς, είναι:
◊ Παγωτά – Ελλάδα και Εξωτερικό. Ο τομέας αφορά στην παραγωγή και διάθεση παγωτών. Η μέτρηση της απόδοσης
γίνεται ξεχωριστά για την Ελλάδα και το εξωτερικό.
◊ Γαλακτοκομικά προϊόντα - Ελλάδα και Εξωτερικό. Ο τομέας αφορά στην παραγωγή και διάθεση κυρίως γιαουρτιών, και σε περιορισμένη κλίμακα (στο νομό Σερρών) και φρέσκου γάλακτος. Η μέτρηση της απόδοσης γίνεται ξεχωριστά
για την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών για τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2017 και 30 Ιουνίου 2016 έχουν ως
εξής:

Παγωτά
Ελλάδα
Εξωτερικό

13.160.851
11.787.539
1.373.312

Κόστος
Πωληθέντων
(6.298.471)
(5.266.874)
(1.031.596)

Γαλακτοκομικά
Ελλάδα
Εξωτερικό

27.746.311
17.459.581
10.286.730

(18.310.771)
(10.978.723)
(7.332.048)

(4.693.259)
(3.593.718)
(1.099.541)

4.742.281
2.887.140
1.855.140

277.436

(313.779)

(126)

(36.468)

41.184.598

(24.923.021)

(8.271.203)

7.990.374

Έξοδα
Διάθεσης
(3.571.603)
(3.378.768)
(192.836)

Λειτουργικό
αποτέλεσμα
2.413.634
2.235.769
177.865

1/1-30/6/2017

Λοιπά
Σύνολο

Πωλήσεις

Έξοδα
Διάθεσης
(3.577.818)
(3.443.141)
(134.677)

Λειτουργικό
αποτέλεσμα
3.284.562
3.077.524
207.038

Παγωτά
Ελλάδα
Εξωτερικό

12.254.870
10.829.445
1.425.425

Κόστος
Πωληθέντων
(6.269.632)
(5.214.908)
(1.054.724)

Γαλακτοκομικά
Ελλάδα
Εξωτερικό

22.411.968
16.424.497
5.987.471

(14.206.228)
(9.904.573)
(4.301.655)

(4.696.018)
(4.348.993)
(347.025)

3.509.722
2.170.931
1.338.791

108.970

(87.318)

(3.263)

18.389

34.775.808

(20.563.177)

(8.270.885)

5.941.746

1/1-30/6/2016

Λοιπά
Σύνολο

Πωλήσεις

Γ17. Μερίσματα
Για τη χρήση 2016, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/6/2017 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού
ποσού €0,09 ανά μετοχή (2015: €0,06). Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την 23/8/2017.

Γ18. Εποχικότητα
Η έντονη εποχικότητα του κλάδου παγωτού επιδρά ώστε το διάστημα Απρίλιου-Αυγούστου να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη.
Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη επιμερίζονται σχεδόν ισάξια στους μήνες.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Γ19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να
έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Γ20. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

98.836

109.792

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου *

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας:
30/6/2017
Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη *

31/12/2016

5.000.000

5.000.000

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Αμοιβές Δ.Σ.
Μισθοί μελών Δ.Σ.
Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ.

1/1-30/6/2017
335.308
50.091
385.399

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης*

1/1-30/6/2016
218.700
71.019
289.719

30/6/2017
58.139
2.835.308

30/6/2016
64.583
2.718.700

*Αφορούν ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.

Γ21. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
Η 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 έχουν ελεγχθεί
από τις φορολογικές αρχές. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη συνολικού ύψους €142.944.

Γ22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Σέρρες, 12 Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ373539

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ376847

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΜΑΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ389135

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Τ215570

