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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 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, 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, 14 Σεπτεμβρίου 2020 
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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 2020 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

********* 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

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 65.923 χιλ € στο εξάμηνο 
2020, έναντι 57.402 χιλ € του εξαμήνου 2019 (αυξημένος 
+14,8%).  

Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν μείωση κατά  
-7,0% και διαμορφώθηκαν σε 15.074 χιλ € έναντι 16.209 
χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.  

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση κατά 
+22,6% και διαμορφώθηκαν σε 50.225 χιλ € έναντι 
40.978 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.  

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 
42,10% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιά-
ζοντας αύξηση +23,0%. 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 34,5% 
(2019: 39,0%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε 
49,0% (2019: 51,1%) και β) στα γαλακτοκομικά σε 
30,5% (2019: 34,7%). 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11.942 χιλ € στο εξά-
μηνο 2020, έναντι 10.503 χιλ € του εξαμήνου 2019 (αύ-
ξηση 13,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους δια-
μορφώθηκαν σε 9.087 χιλ € από 7.638 χιλ € το 2019. Α-
ντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν 
σε 13.804 χιλ € έναντι 12.230 χιλ € στην αντίστοιχη προη-
γούμενη περίοδο (αύξηση 12,9%). 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δα-
νειακά κεφάλαια. Κατά την 30/6/2020, το υπόλοιπο των 
οφειλόμενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.930 
χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  30/6/2020  31/12/2019 

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης= 
Σύνολο Δανεισμού 

7,3% 
 

15,6% 
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων  

     

Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια= 
Σύνολο Δανεισμού 

7,9% 
 

18,5% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

     
  30/6/2020  30/6/2019 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)= 
Καθ. κέρδη μετά φόρων 

7,6% 
 

6,8% 
Σύνολο Ενεργητικού  

     

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ)= 
Καθ. κέρδη μετά φόρων 

12,1% 
 

12,0% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

Στην εγχώρια αγορά, στον τομέα του παγωτού, η ανά-
πτυξη της αριθμητικής μας διανομής συνεχίστηκε, με την 
προσθήκη 850 νέων σημείων πώλησης. Παρά το αρχικό έ-
ντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από 
τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του 
COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με α-
ποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί στο  
-5%. Το υπόλοιπο της καλοκαιρινής σαιζόν οι πωλήσεις πα-
γωτού συνέχισαν με αντίστοιχο ρυθμό. 

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας εμφανί-
ζουν αύξηση +16,3%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη με-
γέθυνση της αγοράς κατά 5,2%, στην ενίσχυση του μερι-
δίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και 
στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων. Πα-
ράλληλα, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε 
να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση, με 
πρόσφατο παράδειγμα την είσοδο μας στην κατηγορία 
βρεφικού γιαουρτιού. Τέλος, με διαφημιστικές καμπάνιες 
και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες υπεραμυνόμαστε 
και ενισχύουμε το μερίδιο μας στην αγορά. 

Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έ-
ντονη ανάπτυξη. Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει το ελ-
ληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτεί-
νουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια ανήλθαν σε 
5,7€ εκ. στο εξάμηνο του 2020. Στοχεύουν, κυρίως, στην 
ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστα-
σίου γιαουρτιού. Σχεδόν στο σύνολο τους είναι ενταγμένες 
στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/16, επιχορη-
γούμενες κατά 35% μέσω φορολογικών απαλλαγών.  

ΜΕΡΙΣΜΑ  

Για τη χρήση 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της 7/7/2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μι-
κτού ποσού €0,18 ανά μετοχή (2018: €0,15). 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του πε-
ριβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την τοπική κοινωνία 
και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να 
αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδε-
δεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας. Επίσης, συγκεκρι-
μένες δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε 
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύ-
νους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ε-
πιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευ-
στότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της 
Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρημα-
τοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονο-
μική απόδοση της Εταιρείας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική 
οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 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 όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ε-
πιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά 
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε Ευρώ. Η έκθεση της Ε-
ταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι πολύ περιο-
ρισμένη και προέρχεται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες 
ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα.  

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.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται είτε με 
κυμαινόμενα επιτόκια είτε με σταθερά. Η Εταιρεία δεν χρη-
σιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα για τη διαχείριση 
του κινδύνου διακύμανσης επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβο-
λής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα μακροπρόθεσμα 
δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εται-
ρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτό-
κιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλο-
γης αξίας. 

Η εφαρμογή πολιτικής διατήρησης των δανείων με μετα-
βλητό επιτόκιο ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτο-
κίων. Αντιθέτως εκθέτει σε κίνδυνο ταμιακών εκροών, σε 
περιόδους αύξησης των επιτοκίων. 

Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας 
την 30/6/2020, ποσό €2.700.000 συνδέεται με σταθερό ε-
πιτόκιο και ποσό €3.229.829 συνδέεται με κυμαινόμενο ε-
πιτόκιο. 

Τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήματος ερευ-
νώνται συστηματικά για την εξεύρεση λύσεων δανεισμού 
με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος χρήματος. 

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.  

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 ουσιαστι-
κοί κίνδυνοι εξάρτησης, εκτός ίσως από τις μεγάλες ελλη-
νικές αλυσίδες super markets. 

Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιο-
λογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το τμήμα Πιστωτικού 
Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμό-
ζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επί-
σης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγματες ή άλ-
λες εξασφαλίσεις. Έτσι, επί παραδείγματι από τους εγχώ-
ριους πελάτες-αντιπροσώπους της η εταιρεία λαμβάνει 
προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου 

εργασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας σταθερά την πιστωτική 
της πολιτική. Τέλος, για εμπορικές πιστώσεις συγκεκριμέ-
νων αλυσίδων super market, η Εταιρεία έχει συνάψει σύμ-
βαση ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες 
λόγω αφερεγγυότητας τους μέχρι το 90% του συνόλου 
των οφειλών τους. 

Για τις εμπορικές πιστώσεις των πελατών εξωτερικού, η Ε-
ταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πιστώ-
σεων που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω αφερεγγυότητας 
των πελατών της μέχρι το 95% του συνόλου των οφειλών 
τους. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται 
από την ασφαλιστική εταιρεία. Συνεπώς, σε περίπτωση ε-
πέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος για την ε-
ταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της περιο-
ρίζεται στο 5% των καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρείας 
και στο ποσοστό των τυχόν υπερβάσεων.  

Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση 
των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Προωθεί τη μείωση των 
πιστωτικών ορίων και τον περιορισμό του χρόνου πίστω-
σης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ελεύθε-
ρων ταμειακών ροών. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση 
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζι-
κών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες α-
χρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποια-
δήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.  

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. 

Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί τη διαχείριση των συνο-
λικών αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανά-
γκες της αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς 
την υπέρμετρη δέσμευση ρευστότητας. 

Προσωπικό 

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

Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνερ-
γασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση της εται-
ρείας. Ενδεχόμενη διατάραξη αυτής της σχέσης δύναται να 
επηρεάσει, προσωρινά, την εύρυθμη λειτουργία της. Ω-
στόσο, η υπάρχουσα στελεχιακή υποδομή της εταιρείας 
της επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς ση-
μαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. 
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ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Μετά από την επίσημη έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα 
οικονομικής προσαρμογής, το μακροοικονομικό και χρημα-
τοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφάνιζε σημάδια 
σταθεροποίησης. Ωστόσο η τρέχουσα υγειονομική κρίση, 
συνεπεία του COVID-19, επιτείνει την αβεβαιότητα αναφο-
ρικά με το μακροοικονομικό αντίκτυπο των διακυμάνσεων 
του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και τη 
διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας εφαρμόζουμε 
σχέδιο που περιλαμβάνει και πρόσθετα μέτρα σχετικά με 
το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την πα-
ραγωγή και γενικά για την επιχειρησιακή συνέχεια, προκει-
μένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας. 
Επίσης, τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ε-
λάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι δυνατό, συστήματα 
για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Τέλος, έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις για εργαζόμενους 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πολιτικές που απαι-
τούν από το προσωπικό να αναφέρει τυχόν ύποπτα συ-
μπτώματα. 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, έχουμε θέσει σε 
εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την 
προστασία της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας μας. 
Η Εταιρεία διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική θέση και υ-
ψηλή ρευστότητα. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς πα-
ράγοντες μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα 
για την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ επιτρέπουν και την 
απρόσκοπτη εκτέλεση του επενδυτικού μας πλάνου.  

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας την από 27.03.2020 ανακοίνωση 
της ΕΑΚΑΑ/ESMA αναφορικά με τις λογιστικές επιπτώσεις 
της πανδημίας του COVID-19, προχώρησε σε αναγνώριση 
αυξημένων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα 
με το ΔΠΧΑ 9. 

Πέραν των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, η 
Εταιρεία αξιολογεί και τις πιθανές επιπτώσεις από την έξοδο 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Brexit) και λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση τους. 
Με βάση την ανάλυση μέχρι στιγμής, το Brexit δεν αναμέ-
νεται να έχει ουσιαστική αρνητική επίδραση στη δραστη-
ριότητα μας. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την τρέχουσα περίοδο, ανέρχονται σε €12 
εκ., ήτοι το 18% του συνολικού κύκλου εργασιών της Ε-
ταιρείας. 

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.  

Στην παρούσα συγκυρία, ο τομέας των γαλακτοκομικών 
προϊόντων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός, μιας και ε-
ντάσσεται στα βασικά είδη διατροφής. Από τα μέχρι τώρα 
στοιχεία, οι πωλήσεις μας δε φαίνεται να έχουν επηρεαστεί 
αρνητικά. Έτσι, για το υπόλοιπο της χρήσης, οι πωλήσεις 
αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται με σχεδόν α-
ντίστοιχους ρυθμούς. 

Από την άλλη μεριά, ο τομέας του παγωτού εμφανίζεται 
περισσότερο ευάλωτος. Κι αυτό γιατί συνδέεται με την αυ-
θόρμητη κατανάλωση, ενώ επηρεάζεται και από την τουρι-
στική κίνηση. Βέβαια, το αναπτυσσόμενο ρεύμα ενίσχυσης 
της κατανάλωσης στο σπίτι μέσω του καναλιού των super 
markets φαίνεται ότι μετρίασε τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας του COVID-19. Το υπόλοιπο της φετινής καλοκαιρινής 
σαιζόν οι πωλήσεις παγωτού συνέχισαν με αντίστοιχο 
ρυθμό. 

VΙ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και 
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεόμενα μέρη), ό-
πως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, πε-
ριγράφονται 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 30/6/2020 ανέρχεται σε Ευρώ 
2.700.000.
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Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 1/1-30/6/2020  1/1-30/6/2019 

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου * 58.617  64.458 
Έσοδα από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.) 0  0 

 

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας: 

 30/6/2020  31/12/2019 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.) 0  0 
Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη * 2.700.000  5.000.000 

 

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 1/1-30/6/2020  1/1-30/6/2019 
Αμοιβές Δ.Σ.**  0  0 
Μισθοί μελών Δ.Σ. 59.313  54.291 
Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ. 59.313  54.291 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  30/6/2020  30/6/2019 
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης   32.406  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 7/7/2020 αποφάσισε τη διανομή, από τα κέρδη χρήσης 2019, αμοιβής μελών Δ.Σ. συνο-
λικού ποσού €350.000. Το έξοδο αυτό θα επιβαρύνει το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. 

Σέρρες, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

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 2020 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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Άλλο θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019 ελέγχθηκαν από άλλη 

ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση o Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 12/05/2020 έκθεση ελέγχου με 

σύμφωνη γνώμη. 

 

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, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 
 
 

Ντέτσικας Στέργιος 

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 2020 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΛΠ 34) 

 

 

 

 



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

Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2020   12 
(Ποσά σε Ευρώ)   

 

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 

Σημ. 1/1-30/6/2020 
 

1/1-30/6/2019 

Κύκλος εργασιών Γ1 65.923.269 
 

57.401.669 
Κόστος πωληθέντων Γ3 (43.160.293) 

 
(34.998.150) 

Μικτό κέρδος  Γ1 22.762.976 
 

22.403.519     
 

Έξοδα διάθεσης Γ1, Γ3 (9.649.097) 
 

(10.899.111) 
Έξοδα διοίκησης Γ3 (1.427.719) 

 
(1.162.755) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης Γ3 (119.565) 
 

(120.485) 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

 
415.939 

 
395.845 

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 
 

84.555 
 

3.109 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  Γ1 12.067.089 

 
10.620.122     

 
Χρηματοοικονομικά έσοδα Γ4 49.904 

 
97.207 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Γ4 (160.637) 
 

(196.021) 
Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων Γ4 (14.097)  (17.823) 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά) Γ4 (124.830) 

 
(116.636)     

 
Κέρδη προ φόρων 

 
11.942.259 

 
10.503.485     

 
Φόρος εισοδήματος Γ5 (2.855.514) 

 
(2.865.580) 

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 
 

9.086.745 
 

7.637.905 
    

 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:  

  
 

Στοιχεία που θα μεταφερθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα  
  

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών  0 

 
(11.775) 

Συνολικά λοιπά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  0 
 

(11.775) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)   9.086.745 

 
7.626.130 

   
  

   
  

   

 
 

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

   
 

 -Βασικά και μειωμένα 
 

0,2748 
 

0,2310 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 Σημ. 30/6/2020  31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Πάγια στοιχεία ενεργητικού     
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Γ6 61.351.375  57.418.896 
Δικαιώματα χρήσης παγίων Γ7 526.806  578.592 
Επενδύσεις σε ακίνητα  10.082  10.082 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  437.375  480.025 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  83.579  64.306 

  62.409.217  58.551.901 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα Γ8 14.566.991  10.346.210 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Γ9 35.041.067  26.244.962 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  0  1.167.828 
Χρηματοοικονομικά μέσα  289.737  110.940 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  7.342.307  10.916.735 

  57.240.102  48.786.675 
Σύνολο ενεργητικού  119.649.319  107.338.576 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο  12.564.752  12.564.752 
Αποθεματικά  20.575.835  20.575.835 
Κέρδη εις νέον  42.052.578  32.965.833 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   75.193.165  66.106.420 

     
Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια Γ10 4.930.000  10.030.000 
Yποχρεώσεις μισθώσεων  281.284  353.580 
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης  630.793  599.942 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.848.130  2.924.045 
Επιχορηγήσεις  6.552.199  6.780.583 

  15.242.406  20.688.150 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια Γ10 999.829  2.192.565 
Yποχρεώσεις μισθώσεων  261.097  238.089 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Γ11 26.191.876  18.113.352 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  1.760.946  0 

  29.213.748  20.544.006 
Σύνολο υποχρεώσεων  44.456.154  41.232.156 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  119.649.319  107.338.576 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο  Τακτικό 

Αποθεματικό  
Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 
 Λοιπά 

αποθεματικά  

Αποθεματικό 
αναλογιστικών 

κερδών - 
ζημιών 

 

Αποθεματικό 
χρ/κών μέσων 

για αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών 

 

Αποτελέσματα 
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             7.637.905  7.637.905 
Σχηματισμός  αποθεματικών           (11.775)    (11.775) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα           (11.775)  7.637.905  7.626.130 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019 12.564.752  2.550.434  17.295.670  38.275  (32.531)  (11.775)   31.052.343   63.457.166 

                

 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 12.564.752  3.055.955  17.295.670  38.275  185.937  0  32.965.832  66.106.422 
Καθαρό κέρδος περιόδου             9.086.745  9.086.745 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα           0  9.086.745  9.086.745 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020 12.564.752  3.055.955  17.295.670  38.275  185.937  0   42.052.578   75.193.165 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2020  1/1-30/6/2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Κέρδη προ φόρων 11.942.259  10.503.485 

    
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 1.965.591  1.857.690  
Προβλέψεις 677.237  549.204  
Συναλλαγματικές διαφορές 5.804  33.121  
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (228.384)  (247.711) 
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία 7.265  (11.775) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (59.988)  (172.328) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 174.734  179.438 

 14.484.520  12.691.124 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:    

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (4.362.936)  (3.313.317) 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές) (12.760.100)  (13.739.360) 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Λοιπές) 3.085.450  0 
Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (19.273)  (152.900) 
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 8.658.352  6.806.740 

    
Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (155.832)  (179.438) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.930.180  2.112.850 

    
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.945.567)  (6.708.983) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 484  88.545 
Τόκοι εισπραχθέντες 49.904  97.207 
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων 118.432  764.572 
Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων (290.020)  (750.000) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.066.767)  (6.508.658) 

    
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0  4.230.000 
Εξοφλήσεις δανείων (6.300.000)  (600.000) 
Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (137.841)  (139.284) 
Μερίσματα πληρωθέντα 0  (1.241) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.437.841)  3.489.475 

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

(3.574.428)  (906.333) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.916.735  14.278.310 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.342.307  13.371.977 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 27 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 
14η Σεπτεμβρίου 2020. 

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 2020 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 
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 οικονο-
μικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 
2019, 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 1.1.2020 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 1/1/2020 ή μεταγενέστερα. 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικο-
νομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση 
του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Ανα-
φοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών 
θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η 
επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συ-
γκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 
ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο 
αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομέ-
νων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με 
την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Κατα-
στάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση 
στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικο-
νομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εν-
νοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς πε-
ριλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ε-
νεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υπο-
βοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποί-
ηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευ-
κρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχεί-
ρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά 
την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομι-
κές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου 
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετή-
σιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τρο-
ποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου 
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της ανα-
θεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές 
αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των 
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεω-
ρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Α-
ναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εται-
ρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του 
Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκι-
νούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τρο-
ποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε ά-
σκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός 
του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες 
πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές 
τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και 
το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του 
ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπε-
ριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι 
τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστά-
σεις.  

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρ-
φωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετή-
σιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων 
λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξο-
μαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την 
αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του 
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστη-
καν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοι-
κονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη στα-
διακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως 
τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται 
να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές α-
ναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται 
άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροπο-
ποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Κα-
ταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (ε-
φαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τρο-
ποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμέ-
νου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροπο-
ποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν 
μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή από-
κτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορι-
σμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να πα-
ρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέ-
στερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή με-
ρισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών ο-
φελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τρο-
ποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της 
εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομι-
κές 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 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη 
τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με 
τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροπο-
ποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν στους μισθωτές 
τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν 
μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος 
χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση 
που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτεί-
ται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες 
παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-
19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μι-
σθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα 
υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έ-
ναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις 
μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις 
μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες 
μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πλη-
ρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικο-
νομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - α-
ναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιό-
δους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροπο-
ποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρ-
χικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα ε-
φαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη 
επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημε-
ρομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνε-
ται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως α-
ποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρ-
μόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η Εταιρεία δεν αναμένει 
να έχει καμία επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση.  

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και 
ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – 
Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικα-
σία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επι-
τοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιή-
σεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν 
αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις ε-
πιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία 
αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλα-
κτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 
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αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετί-
ζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλα-
γές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών 
μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις 
αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς 
και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. 
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. 

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 πα-
ράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω πα-
γίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η ε-
ταιρεία 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». 

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. 

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 χει-
ρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης 
που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρό-
τυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα 
της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών ο-
ντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 
καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 
οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφό-
ρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδί-
δει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον 
Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιή-
σεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές 
που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τρο-
ποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κό-
στη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προ-
τύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρημα-
τοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη με-
τάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του 
Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη 
βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται 
κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία δεν 
αναμένει να έχει καμία επίπτωση στις Οικονομικές της Κα-
ταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

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. 

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 2019. 
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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 
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 30ης Ιουνίου 
2020. 

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 γιαουρ-
τιών, 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 2020 και 30 Ιουνίου 2019 έχουν ως 
εξής: 

1/1-30/6/2020  Πωλήσεις 
 

Μικτό αποτέλε-
σμα  

Έξοδα Διάθεσης 
 

Λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

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

Παγωτά  15.074.377  7.377.309  (3.670.458)  3.706.851  3.317.480 
Ελλάδα  12.177.697  6.652.827  (3.439.667)  3.213.160  2.922.992 
Εξωτερικό  2.896.680  724.482  (230.791)  493.691  394.488 

           
Γαλακτοκομικά  50.225.259  15.333.748  (5.935.069)  9.398.679  8.461.070 

Ελλάδα  25.365.878  8.289.096  (3.864.667)  4.424.429  3.857.870 
Εξωτερικό  24.859.381  7.044.652  (2.070.402)  4.974.250  4.603.200 

           
Λοιπά  623.633  51.919  (43.570)  8.349  288.539 

           

Σύνολο  65.923.269  22.762.976  (9.649.097)  13.113.880  12.067.089 

           

1/1-30/6/2019  Πωλήσεις 
 

 
Μικτό  

αποτέλεσμα  
Έξοδα Διάθεσης 

 

Λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

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

Παγωτά  16.208.584  8.274.758  (4.488.284)  3.786.475  3.396.671 
Ελλάδα  12.821.641  7.211.159  (4.029.906)  3.181.253  2.896.460 
Εξωτερικό  3.386.942  1.063.599  (458.378)  605.222  500.211 

           
Γαλακτοκομικά  40.978.352  14.218.925  (6.368.995)  7.849.929  7.097.933 

Ελλάδα  21.804.304  8.297.246  (4.379.864)  3.917.381  3.461.995 
Εξωτερικό  19.174.049  5.921.679  (1.989.131)  3.932.548  3.635.938 

           
Λοιπά  214.733  (90.164)  (41.832)  (131.996)  125.518 

           

Σύνολο  57.401.669  22.403.519  (10.899.111)  11.504.408  10.620.122 

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:  

  1/1-30/6/2020 
 

1/1-30/6/2019 
Κέρδη μετά από φόρους  9.086.745  7.637.905 
    Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:     
Φόρος εισοδήματος  2.855.513  2.865.580 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά)  124.830  116.636 
Αποσβέσεις  1.965.591  1.857.690 
EBITDA προ αναλογουσών επιχορηγήσεων  14.032.680  12.477.811 
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων  (228.384)  (247.711) 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμά-
των και συνολικών αποσβέσεων 

 
13.804.296  12.230.100 

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 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 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. Έξοδα κατ’ είδος 

Τα έξοδα αναλύονται κατ’ είδος ως εξής:  

 
1/1-30/6/2020 

 Κόστος     
πωληθέντων  

Διάθεση 
 

Διοίκηση 
 

Έρευνα &   
Ανάπτυξη  

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων  37.620.477 
 

393.667 
 

815 
 

1.527 
 

38.016.485 
Αμοιβές προσωπικού   2.764.713 

 
1.869.908 

 
606.525 

 
89.690 

 
5.330.836 

Ενέργεια  712.403 
 

297.468 
 

12.861 
 

0 
 

1.022.732 
Επισκευές- Συντηρήσεις  290.809 

 
182.550 

 
152.208 

 
0 

 
625.568 

Έξοδα Μεταφορών – Διανομής  252.416 
 

2.532.949 
 

3.512 
 

0 
 

2.788.877 
Προβολή – Διαφήμιση  3.911 

 
2.502.308 

 
7.270 

 
1.305 

 
2.514.795 

Υπηρεσίες επαγγελματιών  60.474 
 

183.794 
 

165.462 
 

12.461 
 

422.192 
Αποσβέσεις   971.050 

 
740.453 

 
247.228 

 
6.860 

 
1.965.591 

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων  0 
 

455.849 
 

0 
 

0 
 

455.849 
Λοιπά  484.041 

 
490.150 

 
231.837 

 
7.722 

 
1.213.750 

  43.160.293 
 

9.649.097 
 

1.427.719 
 

119.565 
 

54.356.674 

1/1-30/6/2019  
         

Κόστος αποθεμάτων  29.908.687 
 

446.164 
 

39.084 
 

24.735 
 

30.418.670 
Αμοιβές προσωπικού  2.537.152 

 
2.092.476 

 
496.188 

 
77.254 

 
5.203.070 

Ενέργεια  773.303 
 

296.409 
 

13.930 
 

0 
 

1.083.642 
Επισκευές- Συντηρήσεις  204.649 

 
158.394 

 
100.461 

 
0 

 
463.504 

Έξοδα Μεταφορών – Διανομής  186.695 
 

2.519.372 
 

5.643 
 

445 
 

2.712.155 
Προβολή – Διαφήμιση  2.767 

 
3.340.963 

 
6.009 

 
129 

 
3.349.867 

Υπηρεσίες επαγγελματιών  67.297 
 

180.876 
 

124.550 
 

9.126 
 

381.850 
Αποσβέσεις   944.899 

 
730.352 

 
227.559 

 
5.906 

 
1.908.716 

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων  0 
 

454.920 
 

0 
 

0 
 

454.920 
Λοιπά  372.701 

 
679.185 

 
149.331 

 
2.891 

 
1.204.108 

  34.998.150 
 

10.899.111 
 

1.162.755 
 

120.485 
 

47.180.501 
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Γ4. Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 

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

    
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1/1-30/6/2020  1/1-30/6/2019 

Πιστωτικοί τόκοι 6.298  38.208 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 41.046  34.169 
Κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα 2.560  24.830 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 49.904  97.207 

    
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
Χρεωστικοί τόκοι 141.681  144.326 
Προμήθειες - τραπεζικά έξοδα 18.956  3.517 
Ζημίες από χρηματοοικονομικά μέσα 0  13.363 
Λοιπά έξοδα κεφαλαίων 0  34.815 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 160.637  196.021 
    
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ    
Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων 14.097  17.823 
Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα (καθαρά) (124.830)  (116.636) 

 

Γ5. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 1/1-30/6/2020  1/1-30/6/2019 

Φόρος περιόδου 2.931.428  2.951.737 
Αναβαλλόμενος φόρος  (75.915)  (86.157) 
Σύνολο 2.855.514  2.865.580 

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

 

Γ6. 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 78.982  3.303.006  12.039.593  11.520  187.713  15.620.814 
Πωλήσεις 0  0  (259.113)  (93.221)  (14.052)  (366.386) 
Διαγραφές 0  0  (173.191)  0  0  (173.191) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 1.588.909   15.978.869   69.950.755   1.273.590   2.611.609   91.403.732             

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 
  

(3.522.739)  (24.824.045)  (1.028.529)  (1.722.897)  (31.098.210) 
Αποσβέσεις περιόδου 

  
(383.746)  (2.770.118)  (77.692)  (142.741)  (3.374.297) 

Πωλήσεις 
  

0  255.747  44.685  14.052  314.484 
Διαγραφές 

  
0  173.187  0  0  173.187 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 
  

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

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δε-
κεμβρίου 2019 

 
1.588.909 

 
 

12.072.384 

 
 

42.785.526 

 
    

  212.054 

 
      

760.023 

 
 

57.418.896 
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 Οικόπεδα 

 

Κτίρια 

 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

 

Μεταφορικά 
μέσα  

 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός  

Σύνολο 

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 

 
1.573.114  3.976.052  18.750  124.706  5.692.622 

Πωλήσεις 0 
 

0 
 

(33.886)  (7.858)  0 
 

(41.744) 
Μεταφορές   (60.396)  5.750  0  54.646  0 
Διαγραφές 0 

 
(63) 

 
(49.677) 

 
0 

 
0 

 
(49.740) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 1.588.909   17.491.524   73.848.993   1.284.482   2.790.961   97.004.868             

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 
  

(3.906.485)   (27.165.229)   (1.061.536)   (1.851.586)   (33.984.836) 
Αποσβέσεις περιόδου 

  
(203.584)  (1.447.744)  (32.861)  (75.888)  (1.760.077) 

Πωλήσεις 
  

0 
 

33.884  7.858  0  41.742 
Διαγραφές 

  
0 

 
49.677 

 
0 

 
0  49.677 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 
  

(4.110.069)   (28.529.412)   (1.086.539)   (1.927.474)   (35.653.494)             

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιου-
νίου 2020 1.588.909   13.381.455   45.319.581   197.943   863.487   61.351.375 

 

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

Γ7. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αναλύονται ως εξής: 

 
Δικαιώματα 

χρήσης κτιρίων  
Δικαιώματα χρή-
σης  μεταφορι-

κών μέσων 
 Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
   

  
Αναγνώριση 1 Ιανουαρίου 2019 βάσει ΔΠΧΑ 16 218.496  548.839  767.335 
Αναγνωρίσεις / Προσθήκες 12.625  55.602  68.227 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 231.121  604.441  835.562 

    
  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
   

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 

 
0  0 

Αποσβέσεις περιόδου (26.786) 
 

(230.184)  (256.970) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (26.786) 

 
(230.184)  (256.970) 

 
   

  
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 204.335   374.257  578.592 

 
      

 Δικαιώματα 
χρήσης κτιρίων 

 
Δικαιώματα χρή-
σης  μεταφορι-

κών μέσων 
 Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
   

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 231.121  604.441  835.562 
Αναγνωρίσεις / Προσθήκες 0  79.149  79.149 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 231.121  683.590  914.711 

 
   

  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

   
  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (26.786) 
 

(230.184)  (256.970) 
Αποσβέσεις περιόδου (13.967) 

 
(116.969)  (130.936) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 (40.753) 
 

(347.153)  (387.906) 
    

  
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2020 190.368   336.437  526.806 

Η αξία της σχετικής υποχρέωσης από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 30.6.2020 ανέρχεται σε €542.381 
(31.12.2019: €591.669) 
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Γ8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 30/6/2020  31/12/2019 
Εμπορεύματα 120.738  83.232 
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή  5.030.626  2.785.290 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 9.653.911  7.573.817 
Μείον: Προβλέψεις καταστροφής ακαταλλ. εμπ/των (238.284)  (96.129) 
Σύνολο 14.566.991  10.346.210 

 

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Αποθέματα» εντοπίζονται στη γραμμή «Πρώτες και βοηθητικές Προϊόντα 
έτοιμα & ημιτελή» και στη γραμμή «Προϊόντα έτοιμα και 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. Γ13). 

Γ9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 30/6/2020 

 
31/12/2019 

Εμπορικές απαιτήσεις 36.258.168 
 

23.498.068 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (2.903.848) 

 
(2.447.999) 

 33.354.320 
 

21.050.069 
Προκαταβολές 86.164 

 
248.718 

Ελληνικό δημόσιο -χρεώστ. ΦΠΑ 1.504.872 
 

4.492.022 
Ελληνικό δημόσιο -λοιπά 52.305 

 
51.703 

Λοιπές απαιτήσεις 43.405 
 

402.450 
Σύνολο 35.041.066 

 
26.244.962 

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. Γ13). 

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. 

Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας την από 27/3/2020 ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ/ESMA αναφορικά με τις λογιστικές επιπτώσεις της 
πανδημίας του COVID-19 στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, διενήργησε 
επιπλέον πρόβλεψη επισφάλειας από εμπορικές απαιτήσεις ποσού €12.992. Στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίστηκαν επι-
πλέον επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €455.849. Την 30/6/2020 εμπορικές απαιτήσεις συνολικού ύψους €2.903.848 εμφα-
νίζονται απομειωμένες. Πιθανολογείται ότι μέρος των προβλέψεων επισφάλειας θα ανακτηθεί σε μελλοντικό χρόνο. 

Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις: 

 1/1-30/6/2020  1/1-31/12/2019  

Υπόλοιπο έναρξης  2.447.999  2.784.524  
Προσθήκες περιόδου 469.833  9.844  
Αναστροφή πρόβλεψης (13.985)  (346.369)  

Υπόλοιπο τέλους  2.903.848  2.447.999  

Γ10. Δάνεια 

Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2020  31/12/2019 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ    
Ομολογιακά δάνεια 4.930.000  8.230.000 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 0  1.800.000 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.930.000  10.030.000 
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 30/6/2020  31/12/2019 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ    
Τρέχουσες υποχρ. μακροπρ. δανείων 999.829  2.192.565 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 999.829  2.192.565 

    
Σύνολο δανείων 5.929.829  12.222.565 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

 30/6/2020  31/12/2019 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 2.230.000  2.200.000 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 2.700.000  7.830.000 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.930.000  10.030.000 

 

Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής: 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 9.200.061 
Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό) 4.230.000 
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό) (600.000) 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) (10.431) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 12.819.630 

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 12.222.565 
Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό) 0 
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό) (6.300.000) 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) 7.264 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 5.929.829 

Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων: 

Δανειστής Τύπος Ημ/νία λήψης 
/ σύμβασης 

Αρχική αξία Υπόλοιπο 
30/6/2020 

Βασικοί μέτοχοι Ομολογιακό / 5ετές /  
σταθερό επιτόκιο 

18/12/2013              
Τροποποίηση 
16/11/2018 

5.000.000 2.700.000 

Τράπεζα Πειραιώς Ομολογιακό / 3ετές /  κυ-
μαινόμενο επιτόκιο  

10/4/2019 4.230.000 3.229.829 

Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσδιορίζεται στο ποσό των €6.118.153 περίπου («Επίπεδο 3»). 

 

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής: 

 1/1-30/6/2020  1/1-31/12/2019 

Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού 2,50%  2,59% 
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Γ11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 30/6/2020  31/12/2019 

Προμηθευτές 23.547.639  15.014.782 
Μεταχρονολογημένες επιταγές  1.586.403  425.033 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  252.644  409.502 
Λοιποί φόροι-τέλη 188.930  316.092 
Μερίσματα πληρωτέα 13.028  13.028 
Προκαταβολές πελατών 302.012  794.608 
Λοιπές υποχρεώσεις 301.219  1.140.307 
Σύνολο 26.191.875  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. Γ13) και στις αγορές πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων λόγω των επενδύσεων που διενεργεί η Εταιρεία στο εργοστάσιο των Σερρών. 

Γ12. Μερίσματα 

Για τη χρήση 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7/7/2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού 
ποσού €0,18 ανά μετοχή (2018: €0,15). Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την 26/8/2020. 

Γ13. 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. 

Γ14. 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.  

Γ15. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2020  30/06/2019 

Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου * 58.617  64.458 
Έσοδα από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.) 0  0 

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας: 

 30/6/2020  31/12/2019 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη * 2.700.000  5.000.000 

Αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικού προσωπικού: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 1/1-30/6/2020  1/1-30/6/2019 
Αμοιβές Δ.Σ.**  0  0 
Μισθοί μελών Δ.Σ. 59.313  54.291 
Σύνολο αμοιβής μελών Δ.Σ. 59.313  54.291 
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ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  30/6/2020  30/6/2019 
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης   32.406  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 7/7/2020 αποφάσισε τη διανομή, από τα κέρδη χρήσης 2019, αμοιβής 
μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού €350.000. Το έξοδο αυτό θα επιβαρύνει το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. 

Γ16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Με απόφαση της από 7/7/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η έγκριση Προγράμματος Απόκτησης 
Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας οι οποίες μπορούν να ανέλθουν έως το 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της. Σκοπός 
του Προγράμματος είναι για το μεν ποσοστό έως το 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, η διάθεση αυτών στο 
προσωπικό της Εταιρείας (βάσει του προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 113 Ν. 4548/2018), για το δε ποσοστό 
έως το 4,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως κατώτατη τιμή 
αγοράς αποφασίστηκε εκείνη των €0,50 ανά μετοχή και ως ανώτατη τιμή αγοράς εκείνη των €9,00 ανά μετοχή, και διάρκεια 
του προγράμματος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για το Πρόγραμμα, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται στο ποσό 
των 14.879.304 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.  

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2020 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή 
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Σέρρες, 14 Σεπτεμβρίου 2020 
 

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