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Οι συνημμένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και εγκρί-
θηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. στις 27 Σεπτεμβρίου 2022. Είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.krikri.gr/oikonomikes-katastaseis/ 
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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 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμ-

φωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου 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, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ  

ΑΔΤ ΑΕ376847 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ  

ΑΔΤ ΑH350985 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΡΙ–ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 

********* 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβου-

λίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ Εξαμήνου 
(01.01.2022-30.06.2022) της τρέχουσας χρήσεως 2022. 
Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχε-
τικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστι-
κές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρημα-
τοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας «ΚΡΙ-ΚΡΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», για το πρώτο εξάμηνο 
της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδρα-
ματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμη-
νιαίες οικονομικές καταστάσεις, 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 πα-
γωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. Η διάθεση των 
προϊόντων πραγματοποιείται από ευρύ πανελλαδικό δί-
κτυο πωλήσεων, αποτελούμενο από super markets και μι-
κρά σημεία. Επίσης, πραγματοποιούνται εξαγωγές σε πε-
ρισσότερες από 24 χώρες του εξωτερικού. Η έδρα της ε-
ταιρείας και η κύρια παραγωγική μονάδα της βρίσκεται 
στις Σέρρες. Επιπλέον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει ιδιόκτητο κέ-
ντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, που λειτουργεί 
ως υποκατάστημα, για την εξυπηρέτηση της αγοράς της 
νότιας Ελλάδας. 

Ι. EΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 83.386 χιλ € στο εξάμηνο 
2022, έναντι 70.231 χιλ € του εξαμήνου 2021 (αυξημένος 
+18,7%).  

Οι πωλήσεις παγωτού σε αξία εμφανίζουν αύξηση κατά  
21,2% και διαμορφώθηκαν σε 21.663 χιλ € έναντι 17.868 

χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Η αντίστοιχη 
μεταβολή σε όγκο πωλήσεων παγωτού ανήλθε σε 
+15,9%. 

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών σε αξία παρουσίασαν αύ-
ξηση κατά +17,3% και διαμορφώθηκαν σε 61.207 χιλ € 
έναντι 52.162 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περί-
οδο. Η αντίστοιχη μεταβολή σε όγκο πωλήσεων γαλακτο-
κομικών ανήλθε σε +14,0%. 

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 
45,8% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζο-
ντας αύξηση +23,2%.  

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 22,3% 
(2021: 35,0%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε 
44,2% (2021: 51,1%) και β) στα γαλακτοκομικά σε 
14,6% (2021: 30,0%). Η συρρίκνωση του περιθωρίου μι-
κτού κέρδους είναι, κυρίως, αποτέλεσμα της απότομης αύ-
ξησης στις τιμές των α’ υλών και της ενέργειας, σε συν-
δυασμό με τη χρονική υστέρηση των ανατιμήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στα προϊόντα. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.073 χιλ € στο εξάμηνο 
2022, έναντι 12.584 χιλ € του εξαμήνου 2021 (μείωση 
59,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορ-
φώθηκαν σε 4.056 χιλ € από 10.050 χιλ € το 2021. Αντί-
στοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 
7.496 χιλ € έναντι 14.645 χιλ € στην αντίστοιχη προηγού-
μενη περίοδο (μείωση 48,8%). 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δα-
νειακά κεφάλαια. Κατά την 30/6/2022, το υπόλοιπο των 
οφειλόμενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.055 
χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Α-

ξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA/2015/1415el) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντή-
ριες γραμμές σχετικά με τους «Εναλλακτικούς Δείκτες Μέ-
τρησης Απόδοσης» (εφεξής «ΕΔΜΑ») ή Alternative 
Performance Measures (APMs) που εφαρμόζονται από την 
3η Ιουλίου 2016 στις εταιρείες με κινητές αξίες που δια-
πραγματεύονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Οι ΕΔΜΑ 
γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά τη δημοσίευση 
ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να ενι-
σχύσουν τη διαφάνεια και να προάγουν τη χρησιμότητα, 
καθώς και την ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυ-
τικού κοινού. 

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» εί-
ναι μια προσαρμοσμένη οικονομική μέτρηση της ιστορικής 
ή μελλοντικής οικονομικής απόδοσης, της οικονομικής κα-
τάστασης ή των ταμειακών ροών, διαφορετικής από την 
οικονομική μέτρηση που ορίζεται στο εφαρμοστέο πλαίσιο 
των χρηματοοικονομικών αναφορών. Δηλαδή οι ΕΔΜΑ α-
φενός δεν βασίζονται αποκλειστικά στα πρότυπα των οι-
κονομικών καταστάσεων, αφετέρου παρέχουν ουσιαστική 
συμπληρωματική πληροφορία, εξαιρώντας στοιχεία που 
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από το λειτουργικό α-
ποτέλεσμα ή τις ταμιακές ροές. 

Συναλλαγές με μη λειτουργική ή μη ταμιακή αποτίμηση με 
σημαντική επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδή-
ματος θεωρούνται ως στοιχεία που επηρεάζουν την προ-
σαρμογή των δεικτών ΕΔΜΑ. Αυτά τα μη επαναλαμβανό-
μενα, στις περισσότερες περιπτώσεις, κονδύλια θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν μεταξύ άλλων από: 

• απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού 

• μέτρα αναδιάρθρωσης 

• μέτρα εξυγίανσης 

• πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή εκχωρήσεις 

• αλλαγές στη νομοθεσία, αποζημιώσεις για ζημίες 
ή νομικές διεκδικήσεις 

Οι ΕΔΜΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυα-
σμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί 
με βάση τα ΔΠΧΑ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
θεωρηθούν ότι αντικαθιστούν αυτά. Η Εταιρεία χρησιμο-
ποιεί τους ΕΔΜΑ, προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα 
οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχε-
τίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα της Εταιρείας στη 
χρήση αναφοράς, καθώς και την αντίστοιχη περσινή συ-
γκρίσιμη περίοδο. Ο ορισμός, η ανάλυση και η βάση υπο-
λογισμού των ΕΔΜΑ, που χρησιμοποιούνται από την Εται-
ρεία, παρατίθεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, για τον υ-
πολογισμό των ΕΔΜΑ, δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει 
προσαρμογή στα κονδύλια των οικονομικών καταστά-
σεων. 

1. Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin) 

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επεν-
δυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα 

των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι 
απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών επενδυ-
τικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και 
της κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι 
οι αποσβέσεις. 

Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνεται 
το «Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτι-
κών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
(EBITDA)», στο οποίο δεν γίνεται καμία προσαρμογή. 

Ο Δείκτης  «Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)» προκύ-
πτει με διαίρεση του «EBITDA» με τον Κύκλο Εργασιών. 
Εκφράζει το ποσοστό που έχει το EBITDA επί του Κύκλου 
Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη EBITDA αντιστοι-
χούν σε μία μονάδα πωλήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, 
χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στο πλαίσιο της ευ-
ρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επι-

χείρησης. 

2. Περιθώριο EBIT (EBIT Margin) 

Ο Δείκτης αυτός, όπως και ο προηγούμενος, είναι ευρύ-
τατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσ-
σεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότη-
τας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδρά-
σεις των χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και της φορολογίας εισοδήματος. 

Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνεται 
το «Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επεν-
δυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)», στο οποίο δεν γίνεται 
καμία προσαρμογή. 

Ο Δείκτης  «Περιθώριο EBIT (EBIT Margin)» προκύπτει με 
διαίρεση του «EBIT» με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το 
ποσοστό που έχει το EBIT επί του Κύκλου Εργασιών. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας, χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο 
Δείκτη στο πλαίσιο της ευρύτερης αποτίμησης της λει-
τουργικής απόδοσης της Εταιρείας. 

3. Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows to the 
Firm) 

Ο Δείκτης αυτός εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των 
δεικτών αποδοτικότητας, καθώς δείχνει το ποσό των με-
τρητών που είναι διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους 
και στους δανειστές της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι 
ένας από τους βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευ-
ρωστίας. 

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν στην Κατάσταση Ταμιακών 
Ροών, το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες προστεθεί στο σύνολο των εισροών/(ε-
κροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες. 

4. Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

Οι Δείκτες αυτοί δείχνουν το βαθμό της χρηματοδότησης 
της επιχείρησης με ξένα κεφάλαια. Οι Δείκτες που χρησι-
μοποιεί η εταιρεία είναι ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 
και ο Δείκτης Χρέους. 

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης υπολογίζεται εάν διαι-
ρεθούν τα Ξένα Κεφάλαια με το σύνολο των Ιδίων και Ξέ-
νων Κεφαλαίων. 
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Ο Δείκτης Χρέους υπολογίζεται με τη διαίρεση των Ξένων 
Κεφαλαίων με το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων. 

5. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων και Ενεργητικού 

Γενικότερα, η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων δείχνει το 
κέρδος που αντιστοιχεί στην επένδυση των μετόχων μιας 
εταιρείας. Ανήκει στην ομάδα των δεικτών αποδοτικότη-
τας και είναι επίσης γενικά διαδεδομένος για σκοπούς σύ-
γκρισης ομοειδών επιχειρήσεων και αξιολόγησης της διοί-
κησης μιας εταιρείας. 

Ο Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων υπολογίζεται 
εάν διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα, δηλ. «Κέρδη μετά από 
Φόρους (ΕΑΤ)», με το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων τέλους 
περιόδου. 

Ο Δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού υπολογίζεται εάν 
διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα, δηλ. «Κέρδη μετά από Φό-
ρους (ΕΑΤ)», με το σύνολο του Ενεργητικού.  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  30/6/2022 31/12/2021 30/6/2021 

1. Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματ/κών  
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

9,0% 15,6% 20,9% 

Κύκλος Εργασιών 

 
    

2. Περιθώριο EBIT (EBIT Margin) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματ/κών  
αποτελεσμάτων 

6,2% 12,4% 17,9% 

Κύκλος Εργασιών 

 
    

3. Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash 
Flows to the Firm) 

Λειτουργικές Δραστηριότητες + Επενδυτικές 
Δραστηριότητες 

(2.649.348) 12.878.152 1.382.320 

 
    

4α. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 
Σύνολο Δανεισμού 

7,5% 9,5% 9,8% 
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων 

 
    

4β. Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια 
Σύνολο Δανεισμού 

8,1% 10,5% 10,8% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

     

5α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 
Καθ. κέρδη μετά φόρων 

3,0% 11% 7,7% 

Σύνολο Ενεργητικού 

 
    

5β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) 
Καθ. κέρδη μετά φόρων 

4,7% 15,9% 11,7% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλή-
σεις μας εμφανίζουν ισχυρή διψήφια μεταβολή. Σε αυτήν 
συντελούν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και 
του λανσαρίσματος της νέας σειράς premium παγωτών 
Master Rich, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστι-
κών ροών από το εξωτερικό. Το υπόλοιπο της καλοκαιρινής 
σαιζόν οι πωλήσεις παγωτού συνέχισαν με αντίστοιχο 
ρυθμό. 

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας εμφανί-
ζουν αύξηση +13,3% παρά τις αντίξοες συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η τρέχουσα συ-
γκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού οδηγεί σε 
μείωση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων των 

νοικοκυριών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση. 
Ταυτόχρονα, συντελεί στην αλλαγή της καταναλωτικής συ-
μπεριφοράς, με ενίσχυση της στροφής των καταναλωτών 
σε value for money προϊόντα, όπως τα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας. Όλα τα παραπάνω εξηγούν την πτωτική πορεία 
της συνολικής αγοράς. Η αύξηση των πωλήσεων της Εται-
ρείας, συνδέεται με την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στα 
επώνυμα προϊόντα, αποτέλεσμα της επιτυχημένης εμπορι-
κής στρατηγικής που εφαρμόζει. Επίσης, σημαντική είναι 
και η αύξηση που αφορά στις πωλήσεις γιαουρτιών 
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ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ζήτη-
σης τους. 

Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να ανα-
πτύσσονται έντονα +21,0%. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε 
τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της 
Δυτ. Ευρώπης και Κεντρικής Ευρώπης και επεκτείνουμε τις 
υπάρχουσες συνεργασίες. Ειδικότερα, σημαντική ώθηση υ-
πάρχει από την αγορά της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασι-
λείου, και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία και η Αυστρία. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια 
ξεπέρασαν τα 4€ εκ. στο εξάμηνο του 2022. Στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους αφορούν στην ολοκλήρωση του έργου 
της μονάδας βιοαερίου, καθώς σε αντικατάσταση εξοπλι-

σμού. 

ΜΕΡΙΣΜΑ  

Για τη χρήση 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της 5/7/2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μι-
κτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2020: €0,20). 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ESG) 

Η Εταιρεία δίνει έμφαση σε μη χρηματοοικονομικούς παρά-
γοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη 
και τη διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance 
«ESG») και καθορίζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, ε-
φαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές και δημοσιεύοντας 
τους αντίστοιχους δείκτες (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

2021). 

Περιβάλλον 

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη 
σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Τα θέματα 
που σχετίζονται με αυτόν τον πυλώνα αφορούν κυρίως: 
στις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
στην ενεργειακή κατανάλωση, στους κινδύνους και τις ευ-
καιρίες από την κλιματική αλλαγή, στη διαχείριση αποβλή-
των και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών. 

Κοινωνική ευθύνη 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει 
τη μακρόχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη της Εταιρείας προς 
όφελος εργαζομένων, καταναλωτών και μετόχων, η Εται-
ρεία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), 
που αποτελεί και το βασικό «εργαλείο» Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης. Τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον πυ-
λώνα αφορούν κυρίως: στη συμμετοχή των γυναικών στο 
ανθρώπινο δυναμικό, στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, σε δράσεις για την ενίσχυση της τοπικής κοινω-
νίας και πρωτίστως για ποιότητα και ασφάλεια των προϊό-
ντων.  

Διακυβέρνηση 

Οι πολιτικές διακυβέρνησης της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τη μακρόχρονη βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξη της. Τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον 
πυλώνα αφορούν κυρίως: στη σύνθεση και λειτουργία του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, καθώς και στις 
πολιτικές επιχειρηματικής δεοντολογίας, διαχείρισης κινδύ-
νων και ανάδειξης ουσιαστικών θεμάτων.  

ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε 
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 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 Εται-
ρείας.  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική 
οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες 
και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου κα-
θώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων 
κινδύνων. 

Οι κυριότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 
δεύτερο εξάμηνο της χρήσης είναι, συνοπτικά, οι παρα-
κάτω.  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο απώλειας εισοδη-
μάτων σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στις τιμές των 
πρώτων υλών, συνεπεία της αδυναμίας άμεσης μετακύλι-
σης του κόστους στις τιμές πώλησης.  

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημα-
ντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές 
ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων.  

Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας 
την 30/6/2022, ποσό €2.700.000 συνδέεται με σταθερό ε-
πιτόκιο και ποσό €4.355.098 συνδέεται με κυμαινόμενο ε-
πιτόκιο.  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστω-
τικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επισφα-
λειών.  

Γενικά, οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό 
πελατών, με συνέπεια να μην υφίστανται ουσιαστικοί κίν-
δυνοι εξάρτησης, εκτός ίσως από τις μεγάλες ελληνικές α-
λυσίδες super markets. Το α΄ εξάμηνο του 2022, υπάρχουν 
πωλήσεις σε όμιλο εταιρειών, οι οποίες ξεπερνούν, πλέον, 
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το 10% των συνολικών πωλήσεων περιόδου και ανέρχο-
νται σε €11,6 εκατ. περίπου συνολικά. Οι πωλήσεις αφο-
ρούν και τους 2 τομείς (Γαλακτοκομικά και Παγωτό) του 
Εξωτερικού. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Προμηθευτές - αποθέματα 

Η Εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκε-
κριμένους προμηθευτές δεδομένου ότι κανένας προμηθευ-
τής της δεν την προμηθεύει προϊόντα σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο του 10% του συνόλου των αγορών της. Δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις για ουσιαστικό κίνδυνο εμφάνισης ελλεί-
ψεων ή περιορισμένης διαθεσιμότητας σε βασικές α’ ύλες 
ή υλικά συσκευασίας. 

ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ουκρανική κρίση 

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην Ουκρανία ή στη Ρω-
σία. Ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει 
έντονες προκλήσεις λόγω των διαφόρων γεωπολιτικών ε-
ντάσεων, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέ-
μου στην Ουκρανία ο οποίος σημάδεψε το ξεκίνημα του 
2022, των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων, των υψη-
λών μεταφορικών και του υψηλού κόστους της ενέργειας. 
Σε μία περίοδο που οι αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο ανέκα-
μπταν από τις επιδράσεις της πανδημίας, πριν προλάβουν 
να επιστρέψουν σε μία «κανονικότητα», βρέθηκαν αντιμέ-
τωπες με μία νέα, πρωτόγνωρη συνθήκη η οποία ενισχύει 
την οικονομική και κοινωνική αστάθεια. Όλα τα παραπάνω, 
σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από τις 
κεντρικές τράπεζες, περιορίζουν την αγοραστική δύναμη 
των καταναλωτών και δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότη-
τας και ανασφάλειας. 

Ενεργειακή κρίση 

Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπί-
πεδα στην κοστολογική βάση της Εταιρείας. Καταρχήν, με 
άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποι-
ούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στο α’ εξάμηνο 
2022, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 4,33% 
του συνόλου των δαπανών, έναντι 2,18% την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. 
Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη με-

ταφορών και διανομής. Στο α’ εξάμηνο 2022, οι δαπάνες 
αυτές αποτέλεσαν περίπου το 5,12% του συνόλου των δα-
πανών, έναντι 5,56% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το 
σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη 
διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περι-
βάλλοντος. Στην περίπτωση μας, παρατηρείται σημαντική 
αύξηση του κόστους παραγωγής του νωπού γάλακτος, και 
επακόλουθα και της τιμής του. Αυτό εξηγείται από την αύ-
ξηση της τιμής των λιπασμάτων που επηρέασε το κόστος 
αγροτικής παραγωγής ζωοτροφών. Επίσης, οι τιμές του 
πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, 

έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένε-
ται να περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών, επιδρώντας στις καταναλωτικές τους συνή-
θειες. 

Για τον κίνδυνο περιορισμού της παροχής ενέργειας, ως 
συνέπεια της Ουκρανικής κρίσης, η Εταιρεία έχει λάβει τα 
εξής μέτρα: απόκτηση εναλλακτικού λέβητα που λειτουργεί 
με πετρέλαιο diesel για την υποκατάσταση της παροχής 
φυσικού αερίου, χρήση του βιοαερίου που παράγεται από 
τα λύματα του εργοστασίου για τη μερική υποκατάσταση 
της παροχής φυσικού αερίου καθώς και αίτηση προς τη ΡΑΕ 
για την ένταξη του εργοστασίου στον κατάλογο «σημαντι-
κών βιομηχανιών», που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια εφο-
διασμού με φυσικό αέριο. 

Covid-19 

Το Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία. Η Διοίκηση της Εται-
ρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειο-
νομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επι-
δράσεων στις δραστηριότητες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υγειονομικής αυτής κρίσης, αποτελεί απόλυτη προτε-
ραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό 
αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβου-
λίες μέσω της σύστασης μια ειδικής ομάδας (στο εξής η 
«Ομάδα»), η οποία αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, 
παρακολουθώντας όλες τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογώ-
ντας τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19. Η Ομάδα, ευ-
θυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ, του 
ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει 
και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης της 
επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και 
πρόσθετο σχεδιασμό σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί 
λειτουργίες κρίσιμες για την παραγωγή και γενικά για την 
επιχειρησιακή συνέχεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.  

Πλέον, από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, δια-
φαίνεται ότι η Εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύ-
νους που επιφέρει η υγειονομική κρίση του covid-19 με α-
ποτελεσματικό τρόπο. 

V. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση ανα-
φορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό 
περιβάλλον.  

Ο τομέας του παγωτού, στην τρέχουσα χρήση, φαίνεται 
ότι θα γνωρίσει ισχυρή ανάκαμψη στα μεγέθη πωλήσεων.  

Η αγορά των γιαουρτιών στην Ελλάδα, φέτος είναι αρνη-
τική σε όγκο και σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις αρνητικές 
επιπτώσεις στην κατανάλωση που προκαλεί η μείωση των 
πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών, 
παράλληλα με τη στροφή σε value for money προϊόντα, 
όπως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παρά το δυσμενές 
περιβάλλον, η Εταιρία καταφέρνει να αυξάνει σταδιακά το 
μερίδιο της τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, πετυχαίνοντας 
υψηλά ποσοστά αύξησης των πωλήσεων. 
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Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιών αναμένεται να δια-
τηρήσουν την ανάπτυξη που παρουσιάζουν και κατά το 
δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. 

Το πληθωριστικό περιβάλλον έχει επηρεάσει και τα κόστη 
βασικών εισροών μας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τα κόστη βασικών α’ υλών μας, όπως το νωπό 
αγελαδινό γάλα, και βεβαίως τα κόστη ενέργειας και τα με-
ταφορικά κόστη. Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερ-
δοφορίας μας εκτιμάται ότι θα πιεστούν, παρά τις προσπά-
θειες μας για μετακύλιση της αύξησης του κόστους μας, 
στις τιμές πώλησης των προϊόντων.  

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοί-
κησης είναι ότι στη χρήση 2022 θα μπορούσε να επιτευχθεί 
αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό διψήφιο πο-
σοστό και σημαντική υποχώρηση των περιθωρίων λειτουρ-
γικής κερδοφορίας. 

VΙ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και 
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεόμενα μέρη), 

όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, 
περιγράφονται παρακάτω. 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα 

Το 2018, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος 
(ΙΕΓ), μια Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη 
στήριξη και την προώθηση της αγελαδοτροφίας στην Ελ-
λάδα. Η Εταιρεία συνδέεται με το ΙΕΓ καθώς δύο μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της συμμετέχουν στη διαχείριση 
του. Δεν υφίσταται σύνδεση οποιασδήποτε άλλης μορφής.  

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, δεν υπάρχουν  
συναλλαγές της Εταιρείας με το ΙΕΓ. 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα 

Η εταιρεία διατηρεί υποχρέωση προς συνδεμένα μέρη (βα-
σικούς μετόχους της) που προήλθε από την κάλυψη ομο-
λογιακού δανείου ύψους €5.000.000. Το εν λόγω δάνειο 
εκδόθηκε την 18/12/2013, χωρίς εξασφαλίσεις και σύμ-
φωνα με τους συνήθεις όρους της τραπεζικής αγοράς. Η 
λήξη του, κατόπιν της τροποποίησης της δανειακής σύμβα-
σης, προσδιορίστηκε την 18/12/2023. Το υπόλοιπο του Ο-
μολογιακού δανείου στις 30/6/2022 ανέρχεται σε Ευρώ 
2.700.000.

 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 1/1-30/6/2022  1/1-30/6/2021 

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου * 40.725  40.950 

Έσοδο από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.) 0  150 

 

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας: 

 30/6/2022  31/12/2021 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.) 240  240 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη * 2.700.000  2.700.000 

 

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 1/1-30/6/2022  1/1-30/6/2021 

Αμοιβές Δ.Σ.**  0  0 

Μισθοί μελών Δ.Σ. 0  89.738 

Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ. 0  89.738 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  30/6/2022  30/6/2021 

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης   37.708  32.229 
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. 

** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/7/2022 αποφάσισε τη διανομή, από τα κέρδη χρήσης 2021, αμοιβής 
μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού €460.000. Το έξοδο αυτό θα επιβαρύνει το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. 
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VII. Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο 
Αττικής. Το υποκατάστημα λειτουργεί ως διανεμητικό κέ-
ντρο (logistics) για την εξυπηρέτηση της αγοράς της νότιας 
Ελλάδας. 

VIII. Έρευνα και Ανάπτυξη 

Η Εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται με την 
έρευνα και ανάπτυξη αναφορικά με προϊόντα (ανάπτυξη 
νέων και βελτίωση/εξέλιξη υπαρχόντων) και με νέες τεχνο-
λογίες παραγωγής. Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία 
πραγματοποίησε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας ποσού €234.455. 

IX. Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία στη διάρκεια της περιόδου απέκτησε 27.705 ί-
διες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,17 ανά μετοχή και 
συνολική αξία κτήσης €226.328. Έτσι, στις 30.06.2022 κα-
τέχει 18.636 ίδιες μετοχές, με συνολική αξία κτήσης 
€148.127. 

X. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού 

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών 

Στα πλαίσια του 2ου κύκλου του από 23/7/2021 «Προ-
γράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)» σε 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της 
Εταιρείας, έχει εγκριθεί και η διάθεση επιπλέον 5.549 ίδιων 
κοινών ονομαστικών μετοχών σε 8 δικαιούχους, πέραν των 
17.500 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών που χορηγήθη-
καν σε 21 δικαιούχους στο διάστημα μεταξύ 16/3/2022-
21/3/2022. 

Έτσι, σήμερα την 28.9.2022 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 
13.087 ίδιες μετοχές, αξίας κτήσης €104.021. 

Έκδοση ομολογιακού δανείου 

Βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 17/8/2022, η Εταιρία 
προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύ-
ψους €6.500.000. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς 
εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικού 
προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμι-
κότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρ-
της και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 

 

 

 

Σέρρες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ 

Ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Παναγιώτης Τσινάβος 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πλη-

ροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκό-

πηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η 

επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων 

κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει 

τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η 

συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμ-

φωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 

και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 
 
 

Στέργιος Ντέτσικας 

 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 41961 
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ΚΡΙ -ΚΡΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε .Ε .  

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΛΠ 34) 

 

 

 

 



ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.     
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Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
Σημ. 1/1-30/6/2022 

 
1/1-30/6/2021 

Κύκλος εργασιών Γ1 83.386.108 
 

70.230.607 

Κόστος πωληθέντων Γ3 (64.789.270) 
 

(45.664.934) 

Μικτό κέρδος  Γ1 18.596.838 
 

24.565.673     
 

Έξοδα διάθεσης Γ1, Γ3 (12.178.820) 
 

(11.005.952) 

Έξοδα διοίκησης Γ3 (1.517.472) 
 

(1.157.586) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης Γ3 (234.455) 
 

(128.868) 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 
 

424.384 
 

323.164 

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 
 

61.199 
 

2.653 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  Γ1 5.151.674 
 

12.599.084     
 

Χρηματοοικονομικά έσοδα Γ4 43.595 
 

137.761 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Γ4 (108.065) 
 

(138.389) 

Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων Γ4 (13.987)  (14.375) 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά) Γ4 (78.457) 
 

(15.003)     
 

Κέρδη προ φόρων 
 

5.073.217 
 

12.584.081     
 

Φόρος εισοδήματος Γ5 (1.017.090) 
 

(2.534.337) 

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 
 

4.056.127 
 

10.049.744 

  
  

 

Συνολικά λοιπά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  0 
 

0 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)   4.056.127 
 

10.049.744 

   
  

   
  

   

 

 

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

   
 

 -Βασικά και μειωμένα Γ6 0,1227 
 

0,3042 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 



ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.   
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 Σημ. 30/6/2022  31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Πάγια στοιχεία ενεργητικού     

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Γ7 72.177.616  71.097.784 

Δικαιώματα χρήσης παγίων Γ8 598.631  631.097 

Επενδύσεις σε ακίνητα  10.082  10.082 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  226.011  299.894 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  181.355  36.173 

  73.193.695  72.075.030 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέματα Γ9 16.289.287  11.871.809 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Γ10 37.668.973  23.047.706 

Δεσμευμένες καταθέσεις  0  2.230.000 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  8.342.651  10.749.735 

  62.300.911  47.899.250 

Σύνολο ενεργητικού  135.494.606  119.974.280 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο  12.564.752  12.564.752 

Αποθεματικά  24.551.367  24.551.367 

Αποθεματικό ιδίων μετοχών  (148.128)  (60.897) 

Κέρδη εις νέον  49.823.707  45.775.743 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   86.791.698  82.830.965 

     

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια Γ11 4.575.000  6.430.000 

Yποχρεώσεις μισθώσεων  422.677  428.068 

Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης  315.132  285.270 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  3.910.983  3.805.295 

Επιχορηγήσεις  5.725.528  5.927.470 

  14.949.320  16.876.103 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια Γ11 2.480.098  2.250.628 

Yποχρεώσεις μισθώσεων  198.542  224.451 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Γ12 30.076.632  17.345.408 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  998.316  446.725 

  33.753.588  20.267.212 

Σύνολο υποχρεώσεων  48.702.908  37.143.315 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  135.494.606  119.974.280 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 



ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.     
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

 
Αποθεματικό 
Ιδίων μετο-

χών 

Αποθεματικό 
αναλογιστικών 

κερδών – 
(ζημιών) 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 12.564.752 3.724.697 18.488.870 38.275 (134.311) 81.836 41.358.343 76.122.459 

Καθαρό κέρδος περιόδου       10.049.744 10.049.744 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα       10.049.744 10.049.744 

Συναλλαγές με τους μετόχους         

       (Αγορά) ιδίων μετοχών     (74.721)   (74.721) 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2021 12.564.752 3.724.697 18.488.870 38.275 (209.031) 81.836 51.408.086 86.097.482 

         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 12.564.752 4.188.251 20.265.377 38.275 (60.897) 59.467 45.775.743 82.830.965 

Καθαρό κέρδος περιόδου       4.056.127 4.056.127 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα       4.056.127 4.056.127 

Συναλλαγές με τους μετόχους         

(Αγορά) ιδίων μετοχών     (226.328)   (226.328) 

Διάθεση ιδίων μετοχών     139.097  (8.162) 130.935 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022 12.564.752 4.188.251 20.265.377 38.275 (148.130) 59.467 49.823.707 86.791.698 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2022  1/1-30/6/2021 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Κέρδη προ φόρων 5.073.217  12.584.081 
    

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 2.547.104  2.248.525 

Προβλέψεις 598.722  80.027 

Συναλλαγματικές διαφορές 6.956  6.922 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (201.943)  (202.570) 

Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία 0  0 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (76.706)  (145.325) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 122.052  152.764 

 8.069.401  14.724.424 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:    

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (4.425.868)  (822.687) 

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές) (15.625.489)  (13.020.524) 

Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (145.182)  2.728 

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 13.691.714  5.692.008 
    

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (112.188)  (140.481) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.452.387  6.435.468 
    

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.165.931)  (5.096.358) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 20.600  637 

Τόκοι εισπραχθέντες 43.596  82.435 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων 0  755.626 

Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων 0  (795.488) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.101.735)  (5.053.148) 
    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.489.920  0 

Εξοφλήσεις δανείων (3.114.920)  (1.625.000) 

Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (136.407)  (140.970) 

(Αγορά) ιδίων μετοχών (226.329)  (74.720) 

Μείωση / (Αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων 2.230.000  0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 242.264  (1.840.690) 
    

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

(2.407.084)  (458.370) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.749.735  9.737.271 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.342.651  9.278.901 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 29 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 «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 ει-
σηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(κλάδος «Τροφίμων»).  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν 

εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
27η Σεπτεμβρίου 2022. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν έ-
χουν ελεγχθεί αλλά επισκοπηθεί. 

Β. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών κατα-

στάσεων 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστά-
σεις καλύπτουν τους έξι μήνες από 1η Ιανουαρίου έως 30 
Ιουνίου 2022 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
Βάση της σύνταξης τους αποτελεί το ιστορικό κόστος και η 

«αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας», έχοντας λάβει υπόψη όλους τους μακροοι-
κονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επί-
δρασή τους στην απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας. 

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 
2021, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιο-
θετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για 
τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει 
να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ελεγμένες οικονο-
μικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 
2021, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
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 1.1.2022 ή μεταγε-
νέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση 

από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποι-
ήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τρο-
ποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις 
Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογι-
στικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 
την 01/01/2022 ή μεταγενέστερα. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», 
στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ε-
νεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (ε-
φαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σει-
ράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ε-
τήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιή-
σεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση 
των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέ-
πειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων 
των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολο-
γικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να 
τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις 
συνενώσεις επιχειρήσεων. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγο-
ρεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των 
παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω 
παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η 
εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και 
τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 
Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» 
προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συ-
μπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο 
είναι ζημιογόνο. 

Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προ-
βαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 
«Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικο-
νομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Πα-

ραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικο-
νομικές Καταστάσεις. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τρο-
ποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έ-
χουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις 
Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη 
τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετή-
σιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου 
Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιά-
μεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB 
ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις 
αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό 
όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 
ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο 
στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοι-
κονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δι-
καιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις 
απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική ο-
ντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετί-
ζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 
αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, 
το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες ό-
μως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν 
όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλού-
στευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγή-
σουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική από-
δοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλο-
ντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 
2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μεί-
ωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη ε-
φαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επί-
πτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστά-
σεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομη-
νία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξε-
κινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις 
των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη 
πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  
τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της 
γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές 
στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστι-
κών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής ε-
κτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση 
αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμη-
σης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελ-
λοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν α-
ντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει ανα-
δρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γε-
γονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επί-
πτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστά-
σεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομη-
νία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλ-
λόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώ-
σεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (ε-
φαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευ-
μένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσ-
διορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζο-
νται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλα-
γές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – 
συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες ανα-
γνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. 
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες α-
παλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου 
όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη 
φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω α-
παλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες 
απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συ-
ναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 
ισχύος την 01/01/2023. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: 
Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες 
Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας 
τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις μετά-
βασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα ση-
μαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστι-
κές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλι-
στικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια 
της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμ-
βάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η 
τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται 
στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών 
Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 
ισχύος την 01/01/2023. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ε-
τήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τρο-
ποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 
την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τρο-
ποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμη-
σης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση 
για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον δια-
κανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά 
την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: 
α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για ανα-
βολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την 
ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση 
της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 
προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δι-
καιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς 
οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) 
αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση 
υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχο-
μένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών 
τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη 
στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα 
έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθεί-
σας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλω-
σης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα α-
νωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις: Υποχρέωση Μί-
σθωσης σε μία Πώληση και Επαναμίσθωση» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2024) 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 16 «Μι-
σθώσεις» με τις οποίες προστίθενται απαιτήσεις για τον 
τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία λογιστικοποιεί μία πώληση 
και επαναμίσθωση (“sale and leaseback”) μετά την ημερο-
μηνία της συναλλαγής. Η πώληση και επαναμίσθωση είναι 
μια συναλλαγή κατά την οποία, μια εταιρεία πουλά ένα πε-
ριουσιακό στοιχείο και μισθώνει το ίδιο περιουσιακό στοι-
χείο πίσω για μια χρονική περίοδο από τον νέο ιδιοκτήτη. 
Το ΔΠΧΑ 16 περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με τον λογι-
στικό χειρισμό μίας  πώλησης και επαναμίσθωσης κατά την 
ημερομηνία που πραγματοποιείται η συναλλαγή. Ωστόσο, 
το Πρότυπο δεν είχε προσδιορίσει τον τρόπο επιμέτρησης 
της συναλλαγής μετά την ημερομηνία αυτής. Οι εκδοθείσες 
τροποποιήσεις προστίθενται στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 
σχετικά με την πώληση και επαναμίσθωση, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό τη συνεπή εφαρμογή του λογιστικού 
προτύπου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα αλλάξουν τον 
λογιστικό χειρισμό για μισθώσεις εκτός από αυτές που προ-
κύπτουν από μία συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης. 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Β.2 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν πε-
ριλαμβάνουν γνωστοποίηση όλων των κινδύνων που απαι-
τούνται κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών κατα-
στάσεων και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για τη 
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Β.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρί-

σεις της διοικήσεως 

Η προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων απαιτεί η Διοίκηση της Εταιρείας να κάνει κρί-
σεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρ-
μογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών αξιών ε-

νεργητικού/παθητικού εσόδων/εξόδων. Τα απολογιστικά α-
ποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 
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 έτος 
2021. 

Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υ-
πήρχαν κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών κατα-
στάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021, παρέμεναν ίδιες και για 
τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 
2022. 

Β.5 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 ση-
μειώσεις 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 30 Ιουνίου 2022 και 30 Ιουνίου 2021 έχουν ως 
εξής: 

1/1-30/6/2022  
Κύκλος  

Εργασιών 
 

Μικτό  
αποτέλεσμα 

 

Έξοδα  
Διάθεσης 

 

Λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

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

Παγωτά  21.662.787  9.581.808  (4.804.914)  4.776.894  4.262.989 

Ελλάδα  16.493.557  8.439.193  (4.460.905)  3.978.288  3.629.376 

Εξωτερικό  5.169.229  1.142.615  (344.009)  798.606  633.613 

           

Γαλακτοκομικά  61.207.122  8.919.522  (7.373.906)  1.545.616  487.228 

Ελλάδα  28.142.071  5.243.966  (4.255.803)  988.164  449.395 

Εξωτερικό  33.065.051  3.675.556  (3.118.103)  557.453  37.833 

           

Λοιπά  516.199  95.507  0  95.507  401.457 

           

Σύνολο  83.386.108  18.596.838  (12.178.820)  6.418.019  5.151.674 

           

1/1-30/6/2021  
Κύκλος  

Εργασιών 
 

Μικτό  
αποτέλεσμα 

 

Έξοδα  
Διάθεσης 

 

Λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

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

Παγωτά  17.868.432  9.131.766  (4.102.158)  5.029.608  4.669.815 

Ελλάδα  14.147.120  8.051.892  (3.772.538)  4.279.354  4.019.734 

Εξωτερικό  3.721.312  1.079.874  (329.621)  750.254  650.081 

           

Γαλακτοκομικά  52.162.407  15.633.437  (6.893.091)  8.740.346  7.987.190 

Ελλάδα  24.841.415  8.191.063  (4.419.513)  3.771.551  3.348.043 

Εξωτερικό  27.320.992  7.442.374  (2.473.579)  4.968.795  4.639.146 

           

Λοιπά  199.768  (199.531)  (10.702)  (210.233)  (57.921) 

           

Σύνολο  70.230.607  24.565.673  (11.005.952)  13.559.721  12.599.084 

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:  

  1/1-30/6/2022 

 

1/1-30/6/2021 

Κέρδη μετά από φόρους  4.056.127  10.049.744 

    Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:     

Φόρος εισοδήματος  1.017.090  2.534.337 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά)  78.457  15.003 

Αποσβέσεις  2.547.104  2.248.525 

EBITDA προ αναλογουσών επιχορηγήσεων  7.698.778  14.847.610 
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων  (201.943)  (202.570) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμά-
των και συνολικών αποσβέσεων 

 
7.496.835  14.645.040 

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 επεν-
δυτές 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 απόδοσης. Για τις ανάγκες του παρόντος, 
η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει ως Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των Κερδών μετά από φόρους όπως αυτά έχουν υπολογιστεί με 
βάση τα ΔΠΧΑ, προσαυξημένα με το φόρο εισοδήματος, τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τις αποσβέσεις 
και μειωμένα με τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. 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 λει-
τουργικές δραστηριότητες ή ως δείκτης ρευστότητας ή ως εναλλακτικός δείκτης της κατάστασης εισοδήματος, της λει-
τουργικής απόδοσης ή οποιουδήποτε άλλου δείκτη απόδοσης που προκύπτει από τα ΔΠΧΑ.  

Γ3. Έξοδα κατ’ είδος 

Τα έξοδα αναλύονται κατ’ είδος ως εξής:  

 
1/1-30/6/2022 

 Κόστος     
πωληθέντων  

Διάθεση 
 

Διοίκηση 
 

Έρευνα &   
Ανάπτυξη  

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων  56.173.216 
 

427.558 
 

1.763 
 

7.800 
 

56.610.336 

Αμοιβές προσωπικού   2.941.591 
 

2.079.196 
 

588.461 
 

96.216 
 

5.705.464 

Ενέργεια  2.599.570 
 

771.865 
 

36.721 
 

0 
 

3.408.156 

Επισκευές- Συντηρήσεις  258.298 
 

208.797 
 

143.565 
 

337 
 

610.997 

Έξοδα Μεταφορών – Διανομής  406.390 
 

3.616.901 
 

8.079 
 

168 
 

4.031.537 

Προβολή – Διαφήμιση  75.097 
 

2.750.657 
 

10.035 
 

1.822 
 

2.837.610 

Υπηρεσίες επαγγελματιών  131.416 
 

293.719 
 

228.364 
 

113.956 
 

767.454 

Αποσβέσεις   1.489.887 
 

834.932 
 

215.162 
 

7.124 
 

2.547.104 

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων  0 
 

493.900 
 

0 
 

0 
 

493.900 

Λοιπά  713.807 
 

701.296 
 

285.324 
 

7.033 
 

1.707.460 
  64.789.270 

 
12.178.820 

 
1.517.472 

 
234.455 

 
78.720.018 

1/1-30/6/2021  
         

Κόστος αποθεμάτων  39.332.514 
 

464.361 
 

21.004 
 

1.419 
 

39.819.299 

Αμοιβές προσωπικού  2.966.614 
 

2.184.877 
 

482.171 
 

102.949 
 

5.736.612 

Ενέργεια  905.314 
 

342.214 
 

15.339 
 

0 
 

1.262.867 

Επισκευές- Συντηρήσεις  305.252 
 

195.403 
 

138.471 
 

7.312 
 

646.439 

Έξοδα Μεταφορών – Διανομής  304.209 
 

2.914.810 
 

4.088 
 

0 
 

3.223.107 

Προβολή – Διαφήμιση  10.748 
 

2.782.126 
 

2.427 
 

23 
 

2.795.324 

Υπηρεσίες επαγγελματιών  25.092 
 

251.946 
 

168.262 
 

7.423 
 

452.723 

Αποσβέσεις   1.297.890 
 

789.957 
 

199.973 
 

6.911 
 

2.294.732 

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων  0 
 

377.057 
 

0 
 

0 
 

377.057 

Λοιπά  517.301 
 

703.199 
 

125.850 
 

2.831 
 

1.349.180 
  45.664.934 

 
11.005.952 

 
1.157.586 

 
128.868 

 
57.957.340 
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Γ4. Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 

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

    

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1/1-30/6/2022  1/1-30/6/2021 

Πιστωτικοί τόκοι 894  39.258 

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 42.701  34.337 

Κέρδη από την αποτίμηση ομολόγου στην εύλογη αξία 0  33.187 

Πραγματοποιηθέντα κέρδη από πώληση ομολόγου 0  30.979 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 43.595  137.761 

    

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    

Χρεωστικοί τόκοι 85.157  102.482 

Προμήθειες - τραπεζικά έξοδα 22.907  27.067 

Πραγματοποιηθείσα ζημία από πώληση ομολόγου 0  8.840 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 108.065  138.389 

    

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ    

Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων 13.987  14.375 

Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα (καθαρά) (78.457)  (15.003) 

Γ5. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 1/1-30/6/2022  1/1-30/6/2021 

Φόρος περιόδου 969.890  2.643.160 

Φόρος προηγούμενης χρήσης (58.488)  0 

Αναβαλλόμενος φόρος από αλλαγή φορολ. συντελεστή 0  (280.874) 

Αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων 105.689  172.050 

Σύνολο 1.017.090  2.534.337 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 22% επί του φορολογικού κέρδους της κάθε περιόδου.  

 

Γ6. 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. Το σύνολο των κοινών μετοχών κατά την 30.06.2022 ανέρχεται σε 33.065.136 και η Εταιρεία κατέχει 18.636 
ίδιες μετοχές. 

 1/1-30/6/2022 
 

1/1-30/6/2021 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 4.056.127 
 

10.049.744 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 33.044.354 
 

33.040.422 

Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή  0,1227 
 

0,3042 
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Γ7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 Οικόπεδα   Κτίρια   
Μηχ/κός εξο-

πλισμός   
Μεταφορικά 

μέσα    

Έπιπλα & λοι-
πός εξοπλι-

σμός   

Ακινητοποιή-
σεις υπό εκτέ-

λεση   Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ              
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021         1.771.401           15.819.217            72.517.503         1.275.679          2.980.878         7.688.728          102.053.406  
Προσθήκες                 2.561              35.692             1.722.123             15.223             102.009            8.689.295            10.566.902  
Πωλήσεις              (111.362)            (54.014)               (348)               (165.724) 
Μεταφορά             2.103.163               8.836.809                  5.481    (10.939.972)                   5.481  
Διαγραφές              (8.341)          (199.085)                  (207.426) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021           1.773.962         17.949.731          82.765.988          1.236.888         3.088.019          5.438.051         112.252.639                
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ              
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021       (4.339.896)      (29.789.619)       (1.110.287)       (2.005.877)        (37.245.679) 
Αποσβέσεις περιόδου            (503.689)        (3.538.702)            (63.144)          (173.583)            (4.279.118) 
Πωλήσεις                111.354              54.014                    70                 165.438  
Διαγραφές                 5.419              199.085                    204.504  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021      (4.838.166)       (33.017.882)       (1.119.417)      (2.179.390)          (41.154.855) 

                       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021           1.773.962        13.111.565           49.748.106             117.471              908.630          5.438.051            71.097.784  
              

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ              
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022         1.773.962           17.949.731            82.765.988            1.236.888            3.088.019            5.438.051          112.252.639  
Προσθήκες            234.885                11.105              1.506.665               37.690             145.524            1.488.965               3.424.834  
Πωλήσεις                                             (66.778)            (71.949)                (414)               (139.141) 
Μεταφορά             1.036.115               4.075.320                                           19.168       (5.130.603)  0                           
Διαγραφές                  (72.530)             (5.500)                      (78.030) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022           2.008.847         18.996.951            88.208.665          1.197.129          3.252.297           1.796.413          115.460.302                
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ              
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022         (4.838.166)       (33.017.882)       (1.119.417)       (2.179.390)          (41.154.855) 
Αποσβέσεις περιόδου           (271.645)         (1.946.401)            (32.381)            (89.448)            (2.339.875) 
Πωλήσεις                    66.776               66.826                     414                   134.016  
Διαγραφές                  72.529   5.500                   78.029  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022         (5.109.811)        (34.824.978)       (1.079.472)       (2.268.424)          (43.282.685)               
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιούνιου 2022           2.008.847         13.887.140           53.383.687             117.657             983.874          1.796.413            72.177.616  

 

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων. 
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Γ8. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αναλύονται ως εξής: 

 
Δικαιώματα 

χρήσης κτιρίων 
 

Δικαιώματα χρή-
σης  μεταφορι-

κών μέσων 

 Δικαιώματα 

χρήσης 
λοιπού εξο-

πλισμού 

 Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
   

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 242.869  683.811  0  926.680 

Προσθήκες 52.095  383.367  26.478  461.940 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 294.964  1.067.178  26.478  1.388.620 
  

 
     

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (55.699)  (456.327)  0  (512.026) 

Αποσβέσεις χρήσεως (33.133)  (209.275)  (3.089)  (245.497) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 (88.832)  (665.602)  (3.089)  (757.523) 
  

 
     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 206.132  401.576  23.389  631.097 

 
 

   
 

   

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
   

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022  294.964    1.067.178   26.478  1.388.620 

Προσθήκες 0    85.768   4.674  90.442 

Διαγραφές   (468.357)  0  (468.357) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 294.964  684.589  31.152  1.010.706 
 

   
    

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
   

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 (88.832) 
 

(665.602)  (3.089)  (757.523) 

Αποσβέσεις περιόδου (18.192) 
 

(97.747)  (2.993)  (118.932) 

Διαγραφές   464.381    464.381 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 (107.024) 
 

(298.968)  (6.082)  (412.074) 
 

   
    

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2022 187.940   385.621  25.070  598.631 

 

Η αξία της σχετικής υποχρέωσης από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 30.6.2022 ανέρχεται σε €621.219 (31.12.2021: 
€612.267). 

Γ9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2022  31/12/2021 

Εμπορεύματα 188.959  77.596 
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή  6.667.032  3.403.979 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 9.532.980  8.481.528 
Μείον: Προβλέψεις καταστροφής ακαταλλ. εμπ/των (99.684)  (91.294) 

Σύνολο 16.289.287  11.871.809 

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Αποθέματα» εντοπίζονται στη γραμμή «Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή» και 
στη γραμμή «Πρώτες και βοηθητικές ύλες». Η αύξηση των ανωτέρω, αφορά κυρίως, σε αποθεματοποίηση προϊόντων 
παγωτού και υλικών που αφορούν στην παραγωγής παγωτού ώστε η Εταιρεία να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη 
ζήτηση των καλοκαιρινών μηνών (βλ. και σημ. Γ14).  

Ανάλυση απομειώσεων για καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων: 

 30/6/2022  31/12/2021 

Υπόλοιπο έναρξης  91.294  434.564 

Προσθήκες χρήσεως 61.628  0 

Αναστροφή προβλέψεων (53.238)  (343.270) 

Υπόλοιπο τέλους  99.684  91.294 
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Γ10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 30/6/2022 
 

31/12/2021 

Εμπορικές απαιτήσεις 39.535.713 
 

21.173.526 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (2.827.815) 
 

(2.333.915) 
 36.707.898 

 
18.839.611 

Προκαταβολές 361.289 
 

255.338 

Ελληνικό δημόσιο -χρεώστ. ΦΠΑ 181.044 
 

3.655.757 

Ελληνικό δημόσιο -λοιπά 13.450 
 

52.304 

Λοιπές απαιτήσεις 405.292 
 

244.695 

Σύνολο 37.668.973 
 

23.047.706 

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. Γ14). 

Με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 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 την βαθμολογία πιστοληπτικής 
ικανότητας του κάθε πελάτη (credit rating), συνδέει τη βαθμολογία με την πιθανότητα αθέτησης (probability of default) 
και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. 

Στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίστηκαν επιπλέον επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €493.900. Την 30/06/2022 εμπορικές 
απαιτήσεις συνολικού ύψους €2.827.815 εμφανίζονται απομειωμένες. Πιθανολογείται ότι μέρος των προβλέψεων επισφά-
λειας θα ανακτηθεί σε μελλοντικό χρόνο. 

Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις: 

 1/1-30/6/2022  1/1-31/12/2021  

Υπόλοιπο έναρξης  2.333.915  2.410.695  

Προσθήκες περιόδου 502.599  0  

Αναστροφή πρόβλεψης (8.699)  (76.780)  

Υπόλοιπο τέλους  2.827.815  2.333.915  

Γ11. Δάνεια 

Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2022  31/12/2021 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ    

Ομολογιακά δάνεια 4.575.000  6.430.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.575.000  6.430.000 

    

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ    

Τρέχουσες υποχρ. μακροπρ. δανείων 2.480.098  2.250.628 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.480.098  2.250.628 

    

Σύνολο δανείων 7.055.098  8.680.628 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

 30/6/2022  31/12/2021 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 3.950.000  5.180.000 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 625.000  1.250.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.575.000  6.430.000 

 

Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής: 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 10.929.837 

Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό) (2.250.000) 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) 791 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 8.680.628 
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 8.680.628 

Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό) 1.489.920 
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό) (3.114.920) 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) (530) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 7.055.098 

Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων: 

Δανειστής Τύπος Ημ/νία λήψης / 
σύμβασης 

Αρχική αξία Υπόλοιπο 
30/6/2022 

Βασικοί μέτοχοι Ομολογιακό / 5ετές /  
σταθερό επιτόκιο 

18/12/2013              
Τροποποίηση 
16/11/2018 

5.000.000 2.700.000 

Τράπεζα Πειραιώς Ομολογιακό / 4ετές /   

κυμαινόμενο επιτόκιο  

10/4/2019 4.230.000 1.230.118 

Τράπεζα Πειραιώς Ομολογιακό / 4ετές /  

κυμαινόμενο επιτόκιο 

3/12/2020 5.000.000 3.124.980 

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής: 

 1/1-30/6/2022  1/1-31/12/2021 

Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού 1,83%  1,72% 

 

Γ12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 30/6/2022  31/12/2021 

Προμηθευτές   26.763.100   14.208.085  

Μεταχρονολογημένες επιταγές   878.854    570.575  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί   261.756    379.412  

Λοιποί φόροι-τέλη  309.811    295.557  

Μερίσματα πληρωτέα  16.156    17.491  

Προκαταβολές πελατών 361.289   535.567  

Λοιπές υποχρεώσεις 1.485.666  1.338.721 

Σύνολο 30.076.632  17.345.408 

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» εντοπίζονται στις γραμμές «Προμη-
θευτές» και «Μεταχρονολογημένες επιταγές» και συνδέονται με την εποχικότητα στον κλάδο του παγωτού (βλ. και σημ. 
Γ14) καθώς και με τα αυξημένα κόστη εισροών. 

Γ13. Μερίσματα 

Για τη χρήση 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/7/2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού 
ποσού €0,20 ανά μετοχή (2020: €0,20), ήτοι € 6.613.027. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την 24/8/2022. 

Γ14. Εποχικότητα 

Η έντονη εποχικότητα του κλάδου παγωτού επιδρά ώστε το διάστημα Απρίλιου-Αυγούστου να χαρακτηρίζεται από ιδιαί-
τερα αυξημένες πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη.  

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη επιμερίζονται σχεδόν ισάξια στους μήνες. 
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Γ15. 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. 

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.  

Φόρος εισοδήματος 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων οι 
ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά (για τις χρήσεις 2011-2015) ή προαιρετικά (για τις χρήσεις 
2016 και εντεύθεν) από Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, και λαμβάνουν 
«Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του 65α του Ν. 4174/2013, 
ό-πως ισχύει. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο 
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού 
ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συ-
νοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Για τις χρήσεις 2016 έως 2020 διενεργήθηκε φο-
ρολογικός έλεγχος από τις ελεγκτικές εταιρείες, εκδόθηκαν πιστοποιητικά και δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις 
πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2021 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται 
από τις φορολογικές διατάξεις του άρθρου 65α του N.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση το Ν.4410/2016. 
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημο-
σίευση της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2022. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φο-
ρολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επί-
δραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Γ16. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2022  30/6/2021 

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου * 40.725  40.950 

Έσοδα από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.) 0  150 

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας: 

 30/6/2022  31/12/2021 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη * 2.700.000  2.700.000 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.) 240  240 

 

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 1/1-30/6/2022  1/1-30/6/2021 

Αμοιβές Δ.Σ.**  0  0 

Μισθοί μελών Δ.Σ. 0  89.738 

Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ. 0  89.738 

    

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  30/6/2022  30/6/2021 

Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης   37.708  32.229 
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. 

** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/7/2022 αποφάσισε τη διανομή, από τα κέρδη χρήσης 2021, αμοιβής 
μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού €460.000. Το έξοδο αυτό θα επιβαρύνει το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. 

  



ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.     
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Γ17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών 

Στα πλαίσια του 2ου κύκλου του από 23/7/2021 «Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)» σε μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, έχει εγκριθεί και η διάθεση επιπλέον 5.549 ίδιων κοινών 
ονομαστικών μετοχών σε 8 δικαιούχους, πέραν των 17.500 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών που χορηγήθηκαν σε 21 
δικαιούχους στο διάστημα μεταξύ 16/3/2022-21/3/2022. 

Έτσι, σήμερα την 28.9.2022 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 13.087 ίδιες μετοχές, αξίας κτήσης €104.021. 

Έκδοση ομολογιακού δανείου 

Βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 17/8/2022, η Εταιρία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 
€6.500.000. Το δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας 
της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016. 

 

 

Σέρρες, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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