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Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
Σημ. 1/1-31/3/2020 

 
1/1-31/3/2019 

Κύκλος εργασιών Γ.1 27.452.630 
 

21.851.861 

Κόστος πωληθέντων 
 

(18.792.447) 
 

(13.594.996) 

Μικτό κέρδος  Γ.1 8.660.183 
 

8.256.864      

Έξοδα διάθεσης Γ.1 (4.545.142) 
 

(4.689.978) 

Έξοδα διοίκησης 
 

(697.521) 
 

(527.615) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 
 

(54.167) 
 

(50.781) 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 
 

199.098 
 

193.904 

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 
 

53.786 
 

19.005 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  
 

3.616.237 
 

3.201.399      

Χρηματοοικονομικά έσοδα Γ.3 21.194 
 

33.134 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Γ.3 (77.696) 
 

(86.581) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων Γ.3 (7.064)  (9.157) 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά) 
 

(63.566) 
 

(62.604) 
     

Κέρδη προ φόρων 
 

3.552.671 
 

3.138.795      

Φόρος εισοδήματος Γ.4 (886.428) 
 

(846.641) 

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 
 

2.666.243 
 

2.292.154 
     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:  
 

 

 
Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα   

 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών  0 
 

(61.787) 

Συνολικά λοιπά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  0 
 

(61.787) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)   2.666.243 
 

2.230.367 
     

     

   

 

 

Κέρδη μετά από φόρους κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριό-
τητες που αναλογούν στους μετόχους για την περίοδο 

    

 -Βασικά και μειωμένα 
 

0,0806 
 

0,0693 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Σημ. 31/3/2020 

 
31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
    

Ενσώματα Πάγια Γ.5 60.075.639 
 

57.418.896 
Δικαιώματα χρήσης παγίων Γ.6 548.563  578.592 

Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

10.082 
 

10.082 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
460.104 

 
480.025 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

65.541 
 

64.306   
61.159.929 

 
58.551.901 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού 
 

 
 

 

Αποθέματα Γ.7 13.512.256 
 

10.346.210 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Γ.8 30.484.314 
 

26.244.962 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  270.479  1.167.828 

Χρηματοοικονομικά μέσα  0  110.940 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

7.295.206 
 

10.916.735   
51.562.255 

 
48.786.675 

Σύνολο ενεργητικού 
 

112.722.184 
 

107.338.576 
     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    

Ίδια κεφάλαια 
    

Μετοχικό κεφάλαιο 
 

12.564.752 
 

12.564.752 

Αποθεματικά 
 

20.575.835 
 

20.575.835 

Κέρδη εις νέον 
 

35.632.076 
 

32.965.833 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

68.772.663 
 

66.106.420      

Υποχρεώσεις 
    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Γ.9 10.030.000 
 

10.030.000 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων  334.206  353.580 

Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 
 

614.609 
 

599.942 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

2.911.576 
 

2.924.045 

Επιχορηγήσεις 
 

6.665.589 
 

6.780.583   
20.555.980 

 
20.688.150 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Γ.9 2.193.796 
 

2.192.565 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων  229.001  238.089 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Γ.10 20.970.744 
 

18.113.352   
23.393.541 

 
20.544.006 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

43.949.521 
 

41.232.156 

Σύνολο ιδιών κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

112.722.184 
 

107.338.576 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Τακτικό 

Αποθεματικό 
 

Αποθεματικά 
φορολογικώ

ν νόμων 
 

Λοιπά 
αποθεματικά 

 

Αποθεματικό 
αναλογιστικών 

κερδών - 
ζημιών 

 

Αποθεματικό 
χρ/κών μέσων 

για αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών 

 

Αποτελέσμα
τα εις νέο 

 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 12.564.752  2.550.434  17.295.670  38.275  (32.531)  0  23.414.437  55.831.036 

Καθαρό κέρδος περιόδου             2.292.154  2.292.154 

Σχηματισμός  αποθεματικών           (61.787)    (61.787) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα           (61.787)  2.292.154  2.230.367 

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2019 12.564.752  2.550.434  17.295.670  38.275  (32.531)  (61.787)  25.706.592  58.061.403 

                

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 12.564.752  3.055.955  17.295.670  38.275  185.939  0  32.965.833  66.106.420 

Καθαρό κέρδος περιόδου             2.666.243  2.666.243 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα             2.666.243  2.666.243 

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2020 12.564.752  3.055.955  17.295.670  38.275  185.939  0  35.632.076  68.772.663 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

Έμμεση μέθοδος 1/1-31/3/2020  1/1-31/3/2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  

 
Κέρδη προ φόρων 3.552.671 

 
3.138.795 

 
  

 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για: 
  

 
Αποσβέσεις 978.438 

 
936.303 

Προβλέψεις 300.293 
 

130.126 

Συναλλαγματικές διαφορές 9.279 
 

(2.566) 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (114.994) 
 

(124.262) 

Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία 1.232  (418) 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (35.135) 
 

(17.234) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 95.708 
 

91.568 
 4.787.491 

 
4.152.312 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:  
  

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (3.164.403) 
 

(5.307.836) 

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (εμπορικές) (4.096.601) 
 

(4.533.806) 

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) (1.235)  0 

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.406.908 
 

7.377.100 
 

  
 

Μείον: 
  

 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (54.173) 

 
(85.882) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 877.986 
 

1.601.888 
  

 
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.569.858) 
 

(2.688.591) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 484 
 

33.605 

Τόκοι εισπραχθέντες 21.194 
 

6.581 

Αγορά επενδυτικών τίτλων 0  (750.000) 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων 118.432  0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.429.748) 
 

(3.398.405) 
  

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  

Μερίσματα πληρωθέντα 0  (1.241) 

Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης (69.767)  (69.929) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (69.767) 
 

(71.170) 
 

  
 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα πε-
ριόδου (α+β+γ) 

(3.621.529) 
 

(1.867.687) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.916.735 
 

14.278.310 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.295.206 
 

12.410.623 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 15 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.Ε.» (στο εξής αναφερόμενη ως «Εται-
ρεία») δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλα-
κτοκομικών 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 27η Μαΐου 2020. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν έ-
χουν ελεγχθεί. 

Β. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών κα-

ταστάσεων 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστά-
σεις καλύπτουν τους τρεις μήνες από 1η Ιανουαρίου έως 
31 Μαρτίου 2020 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34. Βάση της σύνταξης τους αποτελεί το ιστορικό κόστος 
και η «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστη-
ριοτήτων της Εταιρείας», έχοντας λάβει υπόψη όλους τους 
μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και 
την επίδρασή τους στην απρόσκοπτη λειτουργία της Εται-
ρείας. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για το 
προαναφερόμενο τρίμηνο καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες 
λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 
2019, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιο-
θετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 
για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει 
να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ελεγμένες οικο-
νομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμ-
βρίου 2019, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε-
ταιρείας και καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Ο φόρος επί των κερδών στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικο-
νομικές καταστάσεις υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το φο-
ρολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει στα ετήσια κέρδη. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμη-
νείες: 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2020. Η εκτί-

μηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την ε-
φαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέ-
χουσα οικονομική χρήση 2020 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο 
των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογι-
στικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολο-
γικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστά-
σεων, 
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέ-
ωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και των 

εξόδων, 
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον 
χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και υποχρε-
ώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και 
τις γνωστοποιήσεις. 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου 
είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές κα-
ταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές 
για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα 
πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πο-
λιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοη-
θήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να 
ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε ε-
πίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις πα-
ραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει 
τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προ-
κειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεω-
ρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που α-
ναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 
πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντι-
κού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 
1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ση-

μαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμο-
σθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που 
μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορι-
σμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το 
γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς γνω-
στοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις 
αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονομικών κατα-
στάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι 
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων 
που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής 
πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί 
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μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εται-
ρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει 
να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο 
επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρου-
σίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λο-
γιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 
και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του 
σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ.  

Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθ-
μιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροπο-
ποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματο-

οικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων 
αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση 
ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με εναλλακτικό ε-
πιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρι-
νές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της λογι-
στικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου 
(ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επι-
μέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι ε-
πιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις α-
παιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφο-
ράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης 
του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων δια-
τάξεων: 
- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρω-
σης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο α-
ντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο αντιστάθμισης,  
- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως α-
ντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιό-
δους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  

Β.2 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν πε-
ριλαμβάνουν γνωστοποίηση των κινδύνων που απαιτού-
νται κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστά-
σεων και πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό µε τις ελεγ-
μένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2019. 

Β.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρί-

σεις της διοικήσεως 

Η προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων απαιτεί η Διοίκηση της Εταιρείας να κάνει 
κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την ε-
φαρμογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών αξιών 
ενεργητικού/παθητικού εσόδων/εξόδων. Τα απολογιστικά 
αποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν από τις εκτιμή-
σεις αυτές. 

Για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονο-
μικών καταστάσεων, οι σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης 
ως προς την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εται-
ρείας καθώς και οι εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με αυτές που 
ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των ε-
τησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έ-
τος 2019. 

Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υ-
πήρχαν κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών κατα-
στάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, παρέμεναν ίδιες και 
για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρ-
τίου 2020. 

Β.4 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της 
προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόζονται για να καλύ-
ψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 
Διαφορές 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. 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 31η Μαρτίου 2020 και 31η Μαρτίου 2019 έχουν 
ως εξής: 

1/1-31/3/2020  Κύκλος       
Εργασιών 

 

Μικτό Αποτέ-
λεσμα 

 

Έξοδα 
Διάθεσης 

 

Λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

 Κέρδη προ φό-
ρων, χρημ. και 
επενδ. αποτελ. 

Παγωτά  2.404.447  1.139.405  (1.644.780)  (505.375)  (594.734) 

Ελλάδα  1.716.007  958.499  (1.561.859)  (603.361)  (658.639) 

Εξωτερικό  688.439  180.906  (82.921)  97.985  63.905 
   

 
 

 
 

 
   

Γαλακτοκομικά  24.526.756  7.534.150  (2.880.663)  4.653.487  4.109.942 

Ελλάδα  12.287.720  4.150.140  (1.795.851)  2.354.289  2.030.619 

Εξωτερικό  12.239.036  3.384.010  (1.084.811)  2.299.198  2.079.323 
   

 
 

 
 

 
   

Λοιπά  521.428  (13.371)  (19.699)  (33.071)  101.029 
   

 
 

 
 

 
   

Σύνολο  27.452.630  8.660.183  (4.545.142)  4.115.041  3.616.237 

   
 

 
 

 
 

   

 

1/1-31/3/2019  Κύκλος       
Εργασιών 

 

Μικτό Αποτέ-
λεσμα 

 

Έξοδα 
Διάθεσης 

 

Λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

 Κέρδη προ φό-
ρων, χρημ. και 
επενδ. αποτελ. 

Παγωτά  2.980.932 
 

1.518.143 
 

(1.875.265) 
 

(357.123)  (454.716) 

Ελλάδα  2.422.352 
 

1.359.562 
 

(1.780.860) 
 

(421.298)  (490.128) 

Εξωτερικό  558.580 
 

158.581 
 

(94.405) 
 

64.176  35.412 
  

       
  

Γαλακτοκομικά  18.801.859 
 

6.742.155 
 

(2.798.640) 
 

3.943.515  3.539.301 

Ελλάδα  9.846.877 
 

3.891.148 
 

(1.862.627) 
 

2.028.520  1.784.935 

Εξωτερικό  8.954.982 
 

2.851.008 
 

(936.013) 
 

1.914.995  1.754.366 
  

       
  

Λοιπά  69.070 
 

(3.433) 
 

(16.073) 
 

(19.505)  116.814 
  

       
  

Σύνολο  21.851.861 
 

8.256.865 
 

(4.689.978) 
 

3.566.887  3.201.399 

   
 

 
 

 
 

   
   

 
 

 
 

 
   

Ο δείκτης «Λειτουργικό αποτέλεσμα» αποτελεί Εναλλακτικό Δείκτη Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και υπολογίζεται ως εξής: 
Μικτό αποτέλεσμα μείον Έξοδα Διάθεσης. 
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Γ2. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέ-

σεων 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων υπολογίζονται ως εξής:  

  1/1-31/3/2020 

 

1/1-31/3/2019 

Κέρδη μετά από φόρους  2.666.243  2.292.154 

    Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:     

Φόρος εισοδήματος  886.428  846.641 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά)  63.566  62.604 

Αποσβέσεις  978.438  936.303 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιου-
σιακών στοιχείων 

 
(114.994)  (124.262) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 
4.479.681  4.013.440 

Ο δείκτης Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) λει-
τουργεί ως συμπληρωματικός δείκτης της λειτουργικής μας απόδοσης και όχι ως αντικαταστάτης δεικτών όπως οι χρημα-

τορροές από λειτουργικές δραστηριότητες και το λειτουργικό αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι ο EBITDA είναι χρήσιμος στους 
επενδυτές ως δείκτης λειτουργικής απόδοσης διότι εξαλείφει μεταβολές που προκαλούνται από αλλαγές στη διάρθρωση 
του απασχολούμενου κεφαλαίου και των πολιτικών που ακολουθούνται στις αποσβέσεις και επομένως βοηθά τους επενδυ-
τές να αξιολογήσουν την απόδοση της κύριας δραστηριότητας.  Ακόμη, πιστεύουμε ότι ο EBITDA είναι ένας δείκτης που 
χρησιμοποιείται ευρέως από αναλυτές και επενδυτές στον κλάδο μας. Συνεπώς, η δημοσίευση αυτής της πληροφορίας 
γίνεται στο πλαίσιο της περισσότερο ολοκληρωμένης ανάλυσης της λειτουργικής μας απόδοσης. Άλλες εταιρίες μπορεί να 
υπολογίζουν τον δείκτη EBITDA με διαφορετικό τρόπο. Ο δείκτης EBITDA δεν είναι ένας δείκτης χρηματοοικονομικής 
απόδοσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως εναλλακτικός δείκτης των χρηματορροών από λειτουρ-
γικές δραστηριότητες ή ως δείκτης ρευστότητας ή ως εναλλακτικός δείκτης της κατάστασης εισοδήματος, της λειτουργικής 
απόδοσης ή οποιουδήποτε άλλου δείκτη απόδοσης που προκύπτει από τα ΔΠΧΑ.  

Γ3. Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1/1-31/3/2020  1/1-31/3/2019 

Πιστωτικοί τόκοι 1.529  6.356 

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 17.105  14.956 

Κέρδη από την αποτίμηση επενδυτικών τίτλων στην εύ-
λογη αξία 

0 
 

11.822 

Πραγματοποιημένα κέρδη από πώληση ομολόγου 2.560  0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 21.194  33.134 
    

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
 

 

Χρεωστικοί τόκοι 67.780  63.657 

Προμήθειες - τραπεζικά έξοδα 9.916  1.721 

Ζημία από παραγώγα 0  4.170 

Λοιπά έξοδα κεφαλαίων 0  17.033 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 77.696  86.581 
    

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ    

Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων 7.064  9.157 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων μισθώσεων 7.064  9.157 
    

Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα (καθαρά) (63.566)  (62.604) 
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Γ4. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 1/1-31/3/2020  1/1-31/3/2019 

Φόρος περιόδου 898.897  870.842 

Αναβαλλόμενος φόρος  (12.469)  (24.201) 

Σύνολο 886.428  846.641 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 24% επί του φορολογικού κέρδους της περιόδου.  

Γ5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 Οικόπεδα 

 

Κτίρια 

 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

 

Μεταφορικά 
μέσα  

 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός  

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 1.509.927  12.675.863  58.343.466  1.355.291  2.437.948  76.322.495 

Προσθήκες 0  19.202  1.498.434  0  73.595  1.591.231 

Πωλήσεις 0  0  (18.131)  (47.065)  0  (65.196) 

Διαγραφές 0  0  (6.660)  0  0  (6.660) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2019 1.509.927   12.695.064   59.817.108   1.308.226   2.511.543   77.841.869 
            

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 
  

(3.522.739)  (24.824.044)  (1.028.529)  (1.722.898)  (31.098.211) 

Αποσβέσεις περιόδου 
  

(95.505)  (660.781)  (20.823)  (34.249)  (811.358) 

Πωλήσεις 
  

0  18.131  22.803  0  40.934 

Διαγραφές 
  

0  6.660  0  0  6.660 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2019 

  

(3.618.245)   (25.460.034)   (1.026.548)   (1.757.147)   (31.861.975) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρ-
τίου 2019 

1.509.927   9.076.820   34.357.075   281.678   754.396  45.979.895 

            

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1.588.909  15.978.869  69.950.755  1.273.590  2.611.609  91.403.732 

Προσθήκες 0  1.070.917  2.362.137  18.750  82.144  3.533.948 

Πωλήσεις 0  0  (21.129)  (7.858)  0  (28.987) 

Διαγραφές 0  0  (6.379)  0  0  (6.379) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2020 1.588.909   17.049.786   72.285.384   1.284.482   2.693.753   94.902.314 
            

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 
  

(3.906.485)  (27.165.229)  (1.061.536)  (1.851.586)  (33.984.836) 

Αποσβέσεις περιόδου 
  

(100.357)  (723.152)  (16.244)  (37.452)  (877.205) 

Πωλήσεις 
  

0  21.128  7.858  0  28.986 

Διαγραφές   0  6.379  0  0  6.379 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2020 
  

(4.006.842)   (27.860.874)   (1.069.922)   (1.889.038)   (34.826.676)             

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρ-
τίου 2020 

1.588.909   13.042.944   44.424.511   214.560   804.715  60.075.639 

 

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 
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Γ6. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αναλύονται ως εξής: 

 
Δικαιώματα 

χρήσης κτιρίων 
 

Δικαιώματα χρήσης  
μεταφορικών μέσων 

 Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
   

  

Αναγνώριση 1 Ιανουαρίου 2019 βάσει ΔΠΧΑ 16 218.496  548.839  767.335 

Μειώσεις / Διαγραφές 0  (2.297)  (2.297) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2019 218.496  546.542  765.038 
 

   
  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
   

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 
 

0  0 

Αποσβέσεις περιόδου (6.601) 
 

(58.320)  (64.921) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2019 (6.601) 
 

(58.320)  (64.921) 
 

   
  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2019 211.895   488.222  700.117 

      

 Δικαιώματα 
χρήσης κτιρίων 

 Δικαιώματα χρήσης  
μεταφορικών μέσων 

 Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
   

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 231.121  604.441  835.562 

Προσθήκες 0  34.242  34.242 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2020 231.121  638.683  869.804 
 

   
  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
   

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (26.786) 
 

(230.184)  (256.970) 

Αποσβέσεις περιόδου (6.983) 
 

(57.287)  (64.270) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2020 (33.769) 
 

(287.471)  (321.240) 
 

   
  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2020 197.352   351.212  548.563 

 

Γ7. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 31/3/2020  31/12/2019 

Εμπορεύματα 123.238 
 

83.232 
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή  5.502.000 

 
2.785.290 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 7.981.503 
 

7.573.817 
Μείον: Προβλέψεις καταστροφής ακαταλλ. εμπ/των (94.486)  (96.129) 

Σύνολο 13.512.256  10.346.210 

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Αποθέματα» εντοπίζονται στη γραμμή «Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή». Η εν 
λόγω αύξηση, κυρίως, αφορά σε αποθεματοποίηση προϊόντων παγωτού ώστε η Εταιρεία να μπορεί να ανταποκριθεί στην 
αυξημένη ζήτηση των καλοκαιρινών μηνών (βλ. και σημ. Γ12). 

Γ8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/3/2020 
 

31/12/2019 

Εμπορικά υπόλοιπα 28.367.011 
 

23.498.068 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (2.711.076) 
 

(2.447.999) 
 25.655.935 

 
21.050.069 

Προκαταβολές 302.597 
 

248.718 

Ελληνικό δημόσιο -απαίτηση ΦΠΑ 4.413.946 
 

4.492.022 

Ελληνικό δημόσιο -λοιπά 51.704 
 

51.703 

Λοιπές απαιτήσεις 60.133 
 

402.450 

Σύνολο 30.484.314 
 

26.244.962 
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Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» εντοπίζονται στη γραμμή «Εμπορικές απαι-
τήσεις» που συνδέονται με την αύξηση των πωλήσεων και την εποχικότητα στον κλάδο του παγωτού (βλ. και σημ. Γ12). 

Ο λογαριασμός Απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται σε 0-150 ημέρες. 

Με την εφαρμογή του ∆ΠΧΑ 9 από την 1 Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία προσδιορίζει τις επισφαλείς απαιτήσεις βάσει ενός 
μοντέλου αναμενόμενων ζημιών. Το μοντέλο αυτό, ομαδοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τη βαθμολογία πιστοληπτικής 
ικανότητας του κάθε πελάτη (credit rating), συνδέει τη βαθμολογία με την πιθανότητα αθέτησης (probability of default) 
και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες.  

Στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίστηκαν επιπλέον επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €263.077. Έτσι, την 31/3/2020, εμπορικές 
απαιτήσεις συνολικού ύψους €2.711.076 εμφανίζονται απομειωμένες. Πιθανολογείται ότι μέρος των προβλέψεων επισφά-
λειας θα ανακτηθεί σε μελλοντικό χρόνο. 

Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις: 

 1/1-31/3/2020  1/1-31/12/2019 

Υπόλοιπο έναρξης  2.447.999  2.784.524 

Προσθήκες περιόδου 276.495  9.844 

Αναστροφή πρόβλεψης (13.418)  (346.369) 

Υπόλοιπο τέλους  2.711.076  2.447.999 

Γ9. Δάνεια 

Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

 31/3/2020 
 

31/12/2019 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
   

Ομολογιακά δάνεια 8.230.000  8.230.000 

Τραπεζικός δανεισμός 1.800.000 
 

1.800.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 10.030.000 
 

10.030.000 
  

 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ  
 

 

Τρέχουσες υποχρ. μακροπρ. δανείων 2.193.796 
 

2.192.565 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.193.796 
 

2.192.565 
    

Σύνολο δανείων 12.223.796 
 

12.222.565 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

 31/3/2020  31/12/2019 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 2.200.000  2.200.000 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 7.830.000  7.830.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 10.030.000  10.030.000 

 

Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής: 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 9.200.061 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) 42 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2019 9.200.103 
  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 12.222.565 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) 1.231 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2020 12.223.796 
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Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων: 

Δανειστής Τύπος Ημ/νία λήψης / 
σύμβασης 

Αρχική αξία Υπόλοιπο 
31/3/2020 

Βασικοί μέτοχοι Ομολογιακό / 5ετές /  
σταθερό επιτόκιο 

18/12/2013  

Τροποποίηση 
16/11/2018 

5.000.000 5.000.000 

Alpha Τράπεζα Α.Ε. Μακροπρόθεσμο / 5ετές /  
κυμαινόμενο επιτόκιο 

7/4/2017  

Τροποποίηση 
31/5/2019 

6.000.000 2.993.998 

Τράπεζα Πειραιώς Ομολογιακό / 3ετές / κυμαινό-
μενο επιτόκιο 

10/4/2019 4.230.000 4.229.798 

Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσδιορίζεται στο ποσό των €10.407.566 περίπου («Επίπεδο 3»). 

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής: 

 1/1-31/3/2020  1/1-31/12/2019 

Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού 2,62%  2,59% 

Γ10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/3/2020 
 

31/12/2019 

Προμηθευτές 17.841.867 
 

15.014.782 
Μεταχρονολογημένες επιταγές  666.062 

 
425.033 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  233.144 
 

409.502 
Λοιποί φόροι-τέλη 233.485 

 
316.092 

Μερίσματα πληρωτέα 13.028  13.028 
Προκαταβολές πελατών 756.911 

 
794.608 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.226.248 
 

1.140.307 

Σύνολο 20.970.744 
 

18.113.352 

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» εντοπίζονται στη γραμμή «Προμη-
θευτές» που αφορά την εποχικότητα στον κλάδο του παγωτού (βλ. και σημ. Γ12) και στις αγορές πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων λόγω των επενδύσεων που διενεργεί η Εταιρεία στο εργοστάσιο των Σερρών. 

Γ11. Μερίσματα 

Για τη χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη 
διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,18 ανά μετοχή (2018: €0,15 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Γ12. 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. 

Γ13. 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 υπο-
χρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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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. 

Γ14. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 1/1-31/3/2020  1/1-31/3/2019 

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου* 37.917  31.875 

Έσοδα από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.) 0  0 

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας: 

 31/3/2020  31/12/2019 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.) 140  0 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη* 5.000.000 
 

5.000.000 

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 1/1-31/3/2020  1/1-31/3/2019 

Μισθοί μελών Δ.Σ. 27.254  24.397 

Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ. 27.254  24.397 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 31/3/2020 
 

31/3/2019 

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης   18.958  15.937 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης*  2.500.000  2.500.000 

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

Γ15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν 
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
Σέρρες, 27 Μαΐου 2020 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
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