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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007

2

Οι συνημμένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. στις 21 Σεπτεμβρίου 2021. 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 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, 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, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Οι βεβαιούντες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ373539

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ376847

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 2021 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

*********
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ Εξαμήνου
(01.01.2021-30.06.2021) της τρέχουσας χρήσεως 2021.
Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές
διατάξεις
του
νόμου
3556/2007
(ΦΕΚ
91Α/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρίας «ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», για το πρώτο εξάμηνο
της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες 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 παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. Η διάθεση των
προϊόντων πραγματοποιείται από ευρύ πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων, αποτελούμενο από super markets και μικρά σημεία. Επίσης, πραγματοποιούνται εξαγωγές σε περισσότερες από 24 χώρες του εξωτερικού. Η έδρα της εταιρείας και η κύρια παραγωγική μονάδα της βρίσκεται
στις Σέρρες. Επιπλέον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, που λειτουργεί
ως υποκατάστημα, για την εξυπηρέτηση της αγοράς της
νότιας Ελλάδας.

Ι. EΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 70.231 χιλ € στο εξάμηνο
2021, έναντι 65.923 χιλ € του εξαμήνου 2020 (αυξημένος
+6,5%).

Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση κατά
18,5% και διαμορφώθηκαν σε 17.868 χιλ € έναντι 15.074
χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση κατά
+3,9% και διαμορφώθηκαν σε 52.162 χιλ € έναντι 50.225
χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο
44,2% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +11,8%.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,0%
(2020: 34,5%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε
51,1% (2020: 48,9%) και β) στα γαλακτοκομικά σε
30,0% (2020: 30,5%).
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12.584 χιλ € στο εξάμηνο 2021, έναντι 11.942 χιλ € του εξαμήνου 2020 (αύξηση 5,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 10.050 χιλ € από 9.087 χιλ € το 2020.
Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν
σε 14.645 χιλ € έναντι 13.804 χιλ € στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (αύξηση 6,1%).

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Κατά την 30/6/2021, το υπόλοιπο των
οφειλόμενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 9.305
χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι σχεδόν μηδενικός.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el)
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA/2015/1415el) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους «Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» (εφεξής «ΕΔΜΑ») ή Alternative
Performance Measures (APMs) που εφαρμόζονται από την
3η Ιουλίου 2016 στις εταιρείες με κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Οι ΕΔΜΑ
γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά τη δημοσίευση
ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να
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ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προάγουν τη χρησιμότητα, καθώς και την ορθή και πλήρη πληροφόρηση του
επενδυτικού κοινού.
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» είναι μια προσαρμοσμένη οικονομική μέτρηση της ιστορικής
ή μελλοντικής οικονομικής απόδοσης, της οικονομικής κατάστασης ή των ταμειακών ροών, διαφορετικής από την
οικονομική μέτρηση που ορίζεται στο εφαρμοστέο πλαίσιο
των χρηματοοικονομικών αναφορών. Δηλαδή οι ΕΔΜΑ αφενός δεν βασίζονται αποκλειστικά στα πρότυπα των οικονομικών καταστάσεων, αφετέρου παρέχουν ουσιαστική
συμπληρωματική πληροφορία, εξαιρώντας στοιχεία που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από το λειτουργικό αποτέλεσμα ή τις ταμιακές ροές.
Συναλλαγές με μη λειτουργική ή μη ταμιακή αποτίμηση με
σημαντική επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος θεωρούνται ως στοιχεία που επηρεάζουν την προσαρμογή των δεικτών ΕΔΜΑ. Αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα, στις περισσότερες περιπτώσεις, κονδύλια θα μπορούσαν 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 συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί
με βάση τα ΔΠΧΑ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθούν ότι αντικαθιστούν αυτά. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τους ΕΔΜΑ, προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα
οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα της Εταιρείας στη
χρήση αναφοράς, καθώς και την αντίστοιχη περσινή συγκρίσιμη περίοδο. Ο ορισμός, η ανάλυση και η βάση υπολογισμού των ΕΔΜΑ, που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, παρατίθεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό των ΕΔΜΑ, δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει
προσαρμογή στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.

1.

Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα
των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι
απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών επενδυτικών 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, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA)», στο οποίο δεν γίνεται καμία προσαρμογή.
Ο Δείκτης «Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)» προκύπτει με διαίρεση του «EBITDA» με τον Κύκλο Εργασιών.
Εκφράζει το ποσοστό που έχει το EBITDA επί του Κύκλου
Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη EBITDA αντιστοιχούν σε μία μονάδα πωλήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας,
χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στο πλαίσιο της

ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης.

2.

Περιθώριο EBIT (EBIT Margin)

Ο Δείκτης αυτός, όπως και ο προηγούμενος, είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων
και της φορολογίας εισοδήματος.
Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνεται
το «Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 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 λειτουργικής 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 μετρητών που είναι διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους
και στους δανειστές της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι
ένας από τους βασικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας.
Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν στην Κατάσταση Ταμιακών
Ροών, το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες προστεθεί στο σύνολο των εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες.

4.

Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Οι Δείκτες αυτοί δείχνουν το βαθμό της χρηματοδότησης
της επιχείρησης με ξένα κεφάλαια. Οι Δείκτες που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
και ο Δείκτης Χρέους.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης υπολογίζεται εάν διαιρεθούν τα Ξένα Κεφάλαια με το σύνολο των Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων.
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 αποδοτικότητας και είναι επίσης γενικά διαδεδομένος για σκοπούς σύγκρισης ομοειδών επιχειρήσεων και αξιολόγησης της διοίκησης 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.
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Ο Δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού υπολογίζεται εάν
διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα, δηλ. «Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ)», με το σύνολο του Ενεργητικού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1. Περιθώριο EBITDA (EBITDA Margin)

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματ/κών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2020

20,9%

17,7%

20,9%

17,9%

14,8%

18,3%

1.382.320

6.109.822

2.863.413

9,8%

12,6%

7,2%

10,8%

14,4%

7,9%

7,7%

13,7%

7,6%

11,7%

20,9%

12,1%

Κύκλος Εργασιών

2. Περιθώριο EBIT (EBIT Margin)

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματ/κών
αποτελεσμάτων
Κύκλος Εργασιών

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

4α. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

4β. Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια

5α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)

Λειτουργικές Δραστηριότητες + Επενδυτικές
Δραστηριότητες
Σύνολο Δανεισμού
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Δανεισμού
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Καθ. κέρδη μετά φόρων
Σύνολο Ενεργητικού

5β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ)

Καθ. κέρδη μετά φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν ισχυρή ανάκαμψη. Σε αυτήν συντελούν, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας σε συνδυασμό με την
ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής μας
διανομής συνεχίστηκε, με την προσθήκη 800 νέων σημείων
πώλησης μαζί με το λανσάρισμα νέων παγωτών. Το υπόλοιπο της καλοκαιρινής σαιζόν οι πωλήσεις παγωτού συνέχισαν με αντίστοιχο ρυθμό.
Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν μείωση -2,1%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός

στη συρρίκνωση της αγοράς και αφετέρου στις εμπορικές
κινήσεις του ανταγωνισμού. Παράλληλα, επεκτείνουμε τη
γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση, με πρόσφατο παράδειγμα την
ενίσχυση της κατηγορίας λειτουργικών γιαουρτιών. Τέλος,
με διαφημιστικές καμπάνιες και στοχευμένες προωθητικές
ενέργειες υπεραμυνόμαστε και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το μερίδιο μας στην αγορά.
Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν με διψήφια ανάπτυξη. Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια
ανήλθαν σε 5,9€ εκ. στο εξάμηνο του 2021. Στοχεύουν,
κυρίως, στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας
των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού, καθώς επίσης
και στην εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου.
Μεγάλο μέρος από αυτές είναι ενταγμένες στις διατάξεις
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του αναπτυξιακού νόμου 4399/16, επιχορηγούμενες κατά
35% μέσω φορολογικών απαλλαγών.

ΜΕΡΙΣΜΑ
Για τη χρήση 2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6/7/2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2019: €0,18).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την τοπική κοινωνία
και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να
αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας. Επίσης, συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει
τη μακρόχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη της Εταιρείας προς
όφελος εργαζομένων, καταναλωτών και μετόχων, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ),
που αποτελεί και το βασικό «εργαλείο» Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το «αποτύπωμα» ΕΚΕ της Εταιρείας αφορά στους εργαζόμενους, οι οποίοι επωφελούνται από ένα δημιουργικό κι ανταποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, στους καταναλωτές,
οι οποίοι δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά «διαπιστευτήρια» των εταιρειών
με τις οποίες συναλλάσσονται, στις τοπικές κοινωνίες, οι
οποίες επιθυμούν να «μοιράζονται» αρχές κι αξίες με τις
τοπικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, όπως αυτή των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα.
Αφορά όμως και στους μετόχους, οι οποίοι επιβραβεύουν
την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά και στάση. Αφορά τέλος και κυρίως στις επόμενες γενιές, που προσδοκούν να
παραλάβουν έναν κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο και το
περιβάλλον.
Η Εταιρεία, ευθυγραμμιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική
σε αυτόν τον τομέα, που συνιστά στην ουσία τον «εθελοντισμό» των επιχειρήσεων και συνεισφέρει στους στόχους
της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδεικνύει έργο στους ακόλουθους τομείς:
• μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού,
• ενθαρρύνει και στηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή των εργαζομένων της σε εκπαιδευτικά προγράμματα (σεμινάρια,
συνέδρια, ημερίδες, κ.λπ.) για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, την προσωπική τους ανέλιξη κι ικανοποίηση, όπως και τη βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών τους
με τους πελάτες,
• οργανώνει εκδηλώσεις και διανέμει δώρα στα παιδιά των
εργαζομένων, ενώ επιβραβεύει χρηματικά τους αριστούχους των πανελλαδικών εξετάσεων κάθε ακαδημαϊκή χρονιά,
• ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίμων ή ειδών για απόρους,
αγώνες δρόμου με κοινωνικό χαρακτήρα κ.α.),

• μεριμνά για τη συμμόρφωση της με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, με συνεχή παρακολούθηση, εμπέδωση και τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών οδηγιών
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
• επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της για
τη βέλτιστη απόδοσή τους και τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών CO2,
• βρίσκεται σε φάση υλοποίησης έργου παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία των υγρών λυμάτων του εργοστασίου,
• προωθεί τον επανασχεδιασμό των συσκευασιών των
προϊόντων της, με στόχο τη σημαντική μείωση (~20%)
του βάρους του χρησιμοποιούμενου πλαστικού,
• εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός
των χώρων εργασίας και χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το
περιβάλλον,
• ενθαρρύνει και στηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή των
συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων της σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τις σύγχρονες κτηνοτροφικές πρακτικές και
για την καλλιέργεια των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων,
• συνδράμει αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις
στην πόλη προάγοντας την ιδέα του ευ ζην και του πολιτισμού και στηρίζει στο έργο τους φορείς με αναγνωρισμένη
κοινωνική δράση,
• παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΟΑΕΔ, προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Το πλαίσιο περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές βάσει των
οποίων διαμορφώνονται οι δράσεις μας που αφορούν στη
βελτίωση του κοινωνικού μας αποτυπώματος. Το σύνολο
αυτό των κανόνων και αρχών περιγράφει τη συμπεριφορά
που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης
και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές
και άλλους συνεργάτες μας. Παράλληλα προωθούμε τη διαφάνεια και την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά, σε όλες
τις βαθμίδες ιεραρχίας της επιχείρησης, από τους υπαλλήλους, τα στελέχη έως την ανώτατη διοίκησης. Στόχο αποτελεί η ανάπτυξη εμπιστοσύνης, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας.

Υγιεινή και Ασφάλεια
Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους
εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ιδιαίτερα στην
παρούσα συγκυρία της πανδημίας του covid-19, φροντίζουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά όλα τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ έχουμε θέσει σε πλήρη εφαρμογή
ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Περιβάλλον
Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη
σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται σημαντική επένδυση για την κατασκευή σταθμού βιοαερίου, με βασικό στόχο την
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περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία των λυμάτων του εργοστασίου. Παράλληλα, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού, αλλά
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος,
οργανώνονται εθελοντικές εκδηλώσεις δεντροφύτευσης με
τη συμμετοχή του προσωπικού, συμβάλλοντας στην αναδάσωση και καλλιεργώντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της
εύλογης αξίας.

Τοπική κοινωνία

Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας
την 30/6/2021, ποσό €2.700.000 συνδέεται με σταθερό επιτόκιο και ποσό €6.604.898 συνδέεται με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η Εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τη δράση φορέων της τοπικής κοινωνίας. Τέτοιες δράσεις αφορούν στην παροχή θέσεων επαγγελματικής κατάρτισης, στην οικονομική υποστήριξη φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, στην παροχή χορηγιών και δωρεών σε αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις
κ.α.

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

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά
στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε Ευρώ. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι πολύ περιορισμένη και προέρχεται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες
ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές
ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται είτε με
κυμαινόμενα επιτόκια είτε με σταθερά. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα για τη διαχείριση
του κινδύνου διακύμανσης επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα μακροπρόθεσμα
δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την

Η εφαρμογή πολιτικής διατήρησης των δανείων με μεταβλητό επιτόκιο ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκθέτει σε κίνδυνο ταμιακών εκροών, σε
περιόδους αύξησης των επιτοκίων.

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

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Γενικά, οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο
αριθμό πελατών, με συνέπεια να μην υφίστανται ουσιαστικοί κίνδυνοι εξάρτησης, εκτός ίσως από τις μεγάλες ελληνικές αλυσίδες super markets.
Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το τμήμα Πιστωτικού
Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Έτσι, επί παραδείγματι από τους εγχώριους πελάτες-αντιπροσώπους της η εταιρεία λαμβάνει
προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου εργασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας σταθερά την πιστωτική της
πολιτική. Τέλος, για εμπορικές πιστώσεις συγκεκριμένων αλυσίδων super market, η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση
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 Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων 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 επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος για την εταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της περιορίζεται 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 πίστωσης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση
ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς
την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

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

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

Αλλοίωση προϊόντων
Κίνδυνος αλλοίωσης προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση προϊόντων και, κατ’ επέκταση, σε αρνητική δημοσιότητα. Σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων, αναλόγως
του μεγέθους, ενδέχεται να προκληθεί σημαντικός αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί κι
από την αρνητική δημοσιότητα που συνήθως επιφέρει ένα
τέτοιο γεγονός, είτε οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας
είτε όχι.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει μειώνει δραστικά το συγκεκριμένο κίνδυνο.

Μεταβολές στη διατροφική συμπεριφορά των καταναλωτών
Ενδεχόμενες μεταβολές στη διατροφική συμπεριφορά των
καταναλωτών μπορούν να οδηγήσουν σε αντικατάσταση
της κατανάλωσης προϊόντων της εταιρείας με υποκατάστατα ή ανταγωνιστικά προϊόντα. Τα ανωτέρω, μπορούν
να οδηγήσουν σε μείωση των πωλήσεων και επιβάρυνση
των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία προσπαθεί να παρακολουθεί στενά τις τάσεις
της αγοράς, ώστε να προσαρμόζεται όσο το δυνατό ταχύτερα στις νέες συνθήκες.

Ενδεχόμενη ανεπάρκεια ή μη διαθεσιμότητα ασφαλιστικών
καλύψεων
Παρά την πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των βασικών κινδύνων σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα αποθέματα, σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή τους ή υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων, δεν
μπορεί να παρασχεθεί καμία βεβαίωση ότι η Εταιρεία θα
αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές
εταιρίες. Επίσης, σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής, η Εταιρεία ενδέχεται να έχει απώλεια κερδών και ταμιακών ροών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα
τα οικονομικά της μεγέθη.
Δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων, η πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη όλων των ανωτέρω κινδύνων. Επιπλέον, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε κάθε
στιγμή και σε εύλογο κόστος διαθέσιμες ασφαλιστικές υπηρεσίες για το ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας της
Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία υποστεί ζημιές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια ή οι ζημιές που υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια των ασφαλιστικών τους καλύψεων, τα συνεπαγόμενα κόστη θα επηρεάσουν αρνητικά
τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και
τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Η Διοίκηση μεριμνά έγκαιρα ώστε η Εταιρεία να διαθέτει
ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κύριων κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η οποία
υπόκειται σε απαλλαγές, όρια κάλυψης και περιορισμούς/
εξαιρέσεις κάλυψης σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της
αγοράς.

Έκτακτα γεγονότα
Το ενδεχόμενο να συμβεί κάποιο γεγονός, που, σε μεγάλο
βαθμό, διαφεύγει του ελέγχου της Εταιρείας, δυνητικά θα
μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Ενδεικτικά, μπορούν να
αναφερθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
• Φυσικές καταστροφές,
• Εργατικά ατυχήματα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με
εργαζομένους της Εταιρείας, προμηθευτές, ή και τρίτους.
• Προβλήματα/Ανεπάρκεια στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων,
• Σημαντικές μηχανικές βλάβες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν την καθυστέρηση ή και τη διακοπή της παραγωγής,
• Περιπτώσεις απάτης,
• Αιφνίδιος τερματισμός συμβολαίων με πελάτες/προμηθευτές.
Σε κάποια τέτοια περίπτωση, τυχόν αναστάτωση στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας θα μπορούσε να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στις πωλήσεις, στο κόστος και, εν γένει, στα οικονομικά αποτελέσματά της.
Η Διοίκηση προσπαθεί να προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε να περιορίζονται, τόσο οι πιθανότητες
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εμφάνισης του συγκεκριμένου κινδύνου, όσο και, σε περίπτωση που συμβεί, οι επιπτώσεις της στην ομαλή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

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 χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφάνιζε σημάδια
σταθεροποίησης. Ωστόσο η τρέχουσα υγειονομική κρίση,
συνεπεία του COVID-19, επιτείνει την αβεβαιότητα αναφορικά με το μακροοικονομικό αντίκτυπο των διακυμάνσεων
του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Το Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της υγειονομικής αυτής κρίσης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό
αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες μέσω της σύστασης μια ειδικής ομάδας (στο εξής η
«Ομάδα»), η οποία αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση,
παρακολουθώντας όλες τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19. Η Ομάδα, ευθυγραμμιζόμενη 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. Επίσης, τα επαγγελματικά
ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο 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 απαιτούν από το προσωπικό να
αναφέρει τυχόν ύποπτα συμπτώματα.
Πλέον, από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, διαφαίνεται ότι η Εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που επιφέρει η υγειονομική κρίση του covid-19 με αποτελεσματικό τρόπο.
Αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit), όπως αναμενόταν, δεν επέφερε ουσιαστική αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα
μας.

V. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά 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,
καθώς και βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας του. Το
υπόλοιπο της φετινής καλοκαιρινής σαιζόν οι πωλήσεις παγωτού συνέχισαν με αντίστοιχο ρυθμό.
Η αγορά των γιαουρτιών στην Ελλάδα, φέτος είναι σταθερή σε όγκο αλλά αρνητική σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό αποδίδεται στην υψηλή
περσυνή βάση, καθώς και στις έντονες προωθητικές ενέργειες της αγοράς. Έτσι, παρόλο που καταφέρνουμε να διατηρούμε το μερίδιο αγοράς μας, η αξιακή ανάπτυξη των
πωλήσεων είναι αρκετά δυσχερής. Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιών αναμένεται να διατηρήσουν την ανάπτυξη που παρουσιάζουν και κατά το δεύτερο εξάμηνο της
χρήσης.
Το προσφάτως διαμορφούμενο πληθωριστικό περιβάλλον,
έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών μας. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει έντονη η πίεση για ανατιμήσεις σε βασικές α’ ύλες που χρησιμοποιούμε
και υλικά συσκευασίας. Επιπλέον, σημαντικές ανατιμήσεις
αναμένονται στα μεταφορικά κόστη και την ενέργεια. Από
την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας μας ενδέχεται
να πιεστούν, παρά τις προσπάθειες μας για μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους μας, στις τιμές πώλησης
των προϊόντων.
Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2021 θα μπορούσε να επιτευχθεί
αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό μονοψήφιο
ποσοστό και μικρή υποχώρηση των περιθωρίων λειτουργικής 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 Ελλάδα. 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 (βασικούς μετόχους της) που προήλθε από την κάλυψη ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000. Το εν λόγω δάνειο
εκδόθηκε την 18/12/2013, χωρίς εξασφαλίσεις και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους της τραπεζικής αγοράς. Η
λήξη του, κατόπιν της τροποποίησης της δανειακής σύμβασης, προσδιορίστηκε την 18/12/2023. Το υπόλοιπο του Ομολογιακού δανείου στις 30/6/2021 ανέρχεται σε Ευρώ
2.700.000.
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Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
1/1-30/6/2021
Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου *
Έσοδο από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.)

40.950
150

1/1-30/6/2020
58.617
0

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας:
30/6/2021
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.)
Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη *

150
2.700.000

31/12/2020
0
2.700.000

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

1/1-30/6/2021
0
89.738
89.738

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

1/1-30/6/2020
0
59.313
59.313

30/6/2021
32.229
2.500.000

30/6/2020
32.406
2.500.000

* Αφορούν ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.
** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6/7/2021 αποφάσισε τη διανομή, από τα κέρδη χρήσης 2020, αμοιβής
μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού €375.000. Το έξοδο αυτό θα επιβαρύνει το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

VII. Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο
Αττικής. Το υποκατάστημα λειτουργεί ως διανεμητικό κέντρο (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 τεχνολογίες παραγωγής. Κατά την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία
πραγματοποίησε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας ποσού €128.868.

IX. Ίδιες μετοχές
Η Εταιρεία στη διάρκεια της περιόδου απέκτησε 10.089 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €7,41 ανά μετοχή και
συνολική αξία κτήσης €74.720. Έτσι, στις 30.06.2021 κατέχει 30.971 ίδιες μετοχές, με συνολική αξία κτήσης
€209.031.

X. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του
Ισολογισμού
Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών
Η από 6/7/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί του
θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατ’
άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και την αντικατάστασή του με θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού
μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους
του Προγράμματος.
Στην από 23.07.2021 συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε το «Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards)», με το οποίο εξειδικεύτηκαν οι επιμέρους όροι που αφορούν στο σκοπό του Προγράμματος, τα
χαρακτηριστικά του, την περίοδο ισχύος του, τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και τον προσδιορισμό των τελικών δικαιούχων και των μετοχών που διατίθενται.
Κατ’ εφαρμογή του από 23.07.2021 Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards) πραγματοποιήθηκε
στο διάστημα μεταξύ 28/7/2021-5/8/2021 η διάθεση
32.740 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 32
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δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου
του Προγράμματος.

Αγορά-διάθεση ιδίων μετοχών
Μετά την 30/6/2021 η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον 4.800
ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,68 ανά μετοχή και
συνολική αξία κτήσης €41.657. Κατόπιν και των ανωτέρω
αποκτήσεων, η Εταιρεία έφτασε να κατέχει 35.771 ίδιες μετοχές, με συνολική αξία κτήσης €250.688.
Κατ’ εφαρμογή του από 23.07.2021 Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards) πραγματοποιήθηκε
στο διάστημα μεταξύ 28/7/2021-5/8/2021 η διάθεση
32.740 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 32 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος. Έτσι, σήμερα την 21.9.2021 η Εταιρεία κατέχει
συνολικά 3.031 ίδιες μετοχές.

μέχρι τις 06.07.2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του την 07.07.2021 ως
εξής:
1. Τσινάβος Παναγιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος‧
2. Κοτσαμπάσης Γεώργιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου‧
3. Καρτσάνη Γεωργία, Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
4. Τσινάβος Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα‧
5. Κυριακίδης Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
6. Μούδιος Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μεταβολή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
Η από 6/7/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε
νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαετή θητεία,

Σέρρες, 21 Σεπτεμβρίου 2021
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 2021 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 πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”).
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 “Επισκόπηση 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, σύμφωνα 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, 21 Σεπτεμβρίου 2021
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 2021

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΛΠ 34)

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021
(Ποσά σε Ευρώ)

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

1/1-30/6/2020

70.230.607
(45.664.934)
24.565.673

65.923.269
(43.160.293)
22.762.976

Γ1, Γ3
Γ3
Γ3

Γ1

(11.005.952)
(1.157.586)
(128.868)
323.164
2.653
12.599.084

(9.649.097)
(1.427.719)
(119.565)
415.939
84.555
12.067.089

Γ4
Γ4
Γ4
Γ4

137.761
(138.389)
(14.375)
(15.003)

49.904
(160.637)
(14.097)
(124.830)

12.584.081

11.942.259

(2.534.337)
10.049.744

(2.855.514)
9.086.745

0
10.049.744

0
9.086.745

0,3042

0,2748

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

1/1-30/6/2021

Γ1
Γ3
Γ1

Γ5

Συνολικά λοιπά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)

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

Γ6

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
30/6/2021

31/12/2020

Γ7
Γ8

69.128.673
594.308
10.082
383.834
43.378
70.160.275

64.807.728
414.654
10.082
386.380
46.106
65.664.950

Γ9
Γ10

15.103.633
36.317.913
0
397.040
9.278.901
61.097.487
131.257.762

14.024.192
24.249.201
1.430.104
301.852
9.737.271
49.742.620
115.407.570

12.564.752
22.437.778
(209.031)
51.064.522
85.858.021

12.564.752
22.437.778
(134.311)
41.014.778
75.882.997

Γ12

5.825.000
376.762
531.517
3.273.393
6.129.733
16.136.405

8.680.000
243.413
604.307
3.382.217
6.332.303
19.242.240

Γ12

3.479.898
235.505
24.337.616
1.210.317
29.263.336

2.249.837
187.790
17.844.706
0
20.282.333
39.524.573
115.407.570

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Χρηματοοικονομικά μέσα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Γ11

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

Γ13

45.399.741
131.257.762

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2020
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Καθαρό κέρδος περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Συναλλαγές με τους μετόχους
(Αγορά) / Διάθεση ιδίων μετοχών
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2021

Αποθεματικό
αναλογιστικών
κερδών –
(ζημιών)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Λοιπά
αποθεματικά

12.564.752

3.055.955

17.295.670

38.275

0

185.937

12.564.752

3.055.955

17.295.670

38.275

0

185.937

12.564.752

3.724.697

18.488.870

38.275

(134.311)

12.564.752

3.724.697

18.488.870

38.275

(74.721)
(209.031)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Αποθεματικό
Ιδίων μετοχών

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

32.965.832
9.086.745
9.086.745
42.052.578

66.106.422
9.086.745
9.086.745
75.193.165

185.939

41.014.778
10.049.744
10.049.744

75.882.997
10.049.744
10.049.744

185.939

51.064.522

(74.721)
85.858.021

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021
(Ποσά σε Ευρώ)

Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών
Έμμεση μέθοδος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη προ φόρων

1/1-30/6/2021

1/1-30/6/2020

12.584.081

11.942.259

2.248.525
80.027
6.922
(202.570)
0
(145.325)
152.764
14.724.424

1.965.591
677.237
5.804
(228.384)
7.265
(59.988)
174.734
14.484.520

(822.687)
(12.432.075)
(588.449)
2.728
5.692.008

(4.362.936)
(12.760.100)
3.085.450
(19.273)
8.658.352

(140.481)
6.435.468

(155.832)
8.930.180

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων
Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(5.096.358)
637
82.435
755.626
(795.488)
(5.053.148)

(5.945.567)
484
49.904
118.432
(290.020)
(6.066.767)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοφλήσεις δανείων
Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
(Αγορά) ιδίων μετοχών
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.625.000)
(140.970)
(74.720)
(1.840.690)

(6.300.000)
(137.841)
0
(6.437.841)

(458.370)

(3.574.428)

9.737.271
9.278.901

10.916.735
7.342.307

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές)
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Λοιπές)
Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021
(Ποσά σε Ευρώ)

Α. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό
τίτλο «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα στην παραγωγή και
εμπορία παγωτού, στην παραγωγή και εμπορία γιαούρτης
και στην παραγωγή και εμπορία φρέσκου παστεριωμένου
γάλακτος.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Νομό Σερρών στο 3ο χλμ
Σερρών-Δράμας, το site της είναι www.krikri.gr και είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(κλάδος «Τροφίμων»).
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την
21η Σεπτεμβρίου 2021.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί αλλά επισκοπηθεί.

Β. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν τους έξι μήνες από 1η Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2021 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 μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή 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
2020, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για
τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει
να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου
2020, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
και καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Ο φόρος επί των κερδών στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το φορολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει στα ετήσια κέρδη.
Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)»
Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε τον Μάιο
του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης
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(agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to
Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται
επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής
των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου
προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου
που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την
παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).
Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές πληροφορίες
σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων
του ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών
σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω
επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με
τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν
οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα
αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
“IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.
Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως αλλαγή
λογιστικής πολιτικής, σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ
8. Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής θα εφαρμοστεί αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε
επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο
που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν
ανέκαθεν σε χρήση. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί γνωστοποιήσεων στις περιπτώσεις αλλαγής λογιστικής πολιτικής θα
πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα. Η ισχύς εφαρμογής της
ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση.
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην κατάρτιση πλάνου εφαρμογής της παραπάνω αλλαγής λογιστικής πολιτικής με την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου να προσδιορίζεται
μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου η επίδραση να αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Στην παρούσα
φάση δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα η αναμενόμενη επίδραση από την αλλαγή της παραπάνω λογιστικής
πολιτικής.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες:
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 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), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από
την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα.

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 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

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

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη
επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

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 διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν
αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία
αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το
πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με
τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος μεταγενέστερα
της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021)
Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19
οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση
των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων
των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να
τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις
συνενώσεις επιχειρήσεων.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν 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 συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο
είναι ζημιογόνο.

Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1
«Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα 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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2022.

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 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 ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου
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στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και
συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο
του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι
οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη
μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση 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 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 ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για
την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση
για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά
την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν:
α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 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 δικαιώματος 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 ενδεχομένως 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 εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης 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 ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων» (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 που αφορούν στις
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των
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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 δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές
στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών 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 εκτίμησης
και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την
αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και
εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. 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 ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης –
συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου
όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη
φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες
απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. 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 περιλαμβάνουν γνωστοποίηση όλων των κινδύνων που απαιτούνται κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για τη
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020.
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Β.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών
καταστάσεων απαιτεί η Διοίκηση της Εταιρείας να κάνει κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών αξιών ενεργητικού/παθητικού εσόδων/εξόδων. Τα απολογιστικά αποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις
αυτές.
Για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης
ως προς την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας καθώς και οι εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με αυτές που
ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος
2020.
Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020, παρέμεναν ίδιες και για
τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου
2021.

Β.5 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της
προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Γ. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Γ1. 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 2021 και 30 Ιουνίου 2020 έχουν ως
εξής:

Παγωτά
Ελλάδα
Εξωτερικό

17.868.432
14.147.120
3.721.312

9.131.766
8.051.892
1.079.874

(4.102.158)
(3.772.538)
(329.621)

5.029.608
4.279.354
750.254

Κέρδη προ φόρων, χρημ. και
επενδ. αποτελ.
4.669.815
4.019.734
650.081

Γαλακτοκομικά
Ελλάδα
Εξωτερικό

52.162.407
24.841.415
27.320.992

15.633.437
8.191.063
7.442.374

(6.893.091)
(4.419.513)
(2.473.579)

8.740.346
3.771.551
4.968.795

7.987.190
3.348.043
4.639.146

199.768

(199.531)

(10.702)

(210.233)

(57.921)

70.230.607

24.565.673

(11.005.952)

13.559.721

12.599.084

1/1-30/6/2021

Λοιπά
Σύνολο

Κύκλος
Εργασιών

Μικτό
αποτέλεσμα

Έξοδα
Διάθεσης

Λειτουργικό
αποτέλεσμα

Παγωτά
Ελλάδα
Εξωτερικό

15.074.377
12.177.697
2.896.680

7.377.309
6.652.827
724.482

(3.670.458)
(3.439.667)
(230.791)

3.706.851
3.213.160
493.691

Κέρδη προ φόρων, χρημ. και
επενδ. αποτελ.
3.317.480
2.922.992
394.488

Γαλακτοκομικά
Ελλάδα
Εξωτερικό

50.225.259
25.365.878
24.859.381

15.333.748
8.289.096
7.044.652

(5.935.069)
(3.864.667)
(2.070.402)

9.398.679
4.424.429
4.974.250

8.461.070
3.857.870
4.603.200

623.633

51.919

(43.570)

8.349

288.539

65.923.269

22.762.976

(9.649.097)

13.113.880

12.067.089

1/1-30/6/2020

Λοιπά
Σύνολο

Κύκλος
Εργασιών

Μικτό
αποτέλεσμα

Έξοδα
Διάθεσης

Λειτουργικό
αποτέλεσμα

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 αποσβέσεων
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων υπολογίζονται ως εξής:
Κέρδη μετά από φόρους
Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:
Φόρος εισοδήματος
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (καθαρά)
Αποσβέσεις
EBITDA προ αναλογουσών επιχορηγήσεων
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1/1-30/6/2021
10.049.744

1/1-30/6/2020
9.086.745

2.534.337
15.003
2.248.525
14.847.610
(202.570)

2.855.513
124.830
1.965.591
14.032.680
(228.384)

14.645.040

13.804.296

Ο δείκτης Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) λειτουργεί ως συμπληρωματικός δείκτης της λειτουργικής μας απόδοσης και όχι ως αντικαταστάτης δεικτών όπως οι χρηματορροές 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 επενδυτές 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 λειτουργικές 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:
1/1-30/6/2021
Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές προσωπικού
Ενέργεια
Επισκευές- Συντηρήσεις
Έξοδα Μεταφορών – Διανομής
Προβολή – Διαφήμιση
Υπηρεσίες επαγγελματιών
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων
Λοιπά
1/1-30/6/2020
Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές προσωπικού
Ενέργεια
Επισκευές- Συντηρήσεις
Έξοδα Μεταφορών – Διανομής
Προβολή – Διαφήμιση
Υπηρεσίες επαγγελματιών
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων
Λοιπά

Κόστος
πωληθέντων
39.332.514
2.966.614
905.314
305.252
304.209
10.748
25.092
1.297.890
0
517.301
45.664.934

464.361
2.184.877
342.214
195.403
2.914.810
2.782.126
251.946
789.957
377.057
703.199
11.005.952

37.620.477
2.764.713
712.403
290.809
252.416
3.911
60.474
971.050
0
484.041
43.160.293

393.667
1.869.908
297.468
182.550
2.532.949
2.502.308
183.794
740.453
455.849
490.150
9.649.097

Διάθεση

21.004
482.171
15.339
138.471
4.088
2.427
168.262
199.973
0
125.850
1.157.586

Έρευνα &
Ανάπτυξη
1.419
102.949
0
7.312
0
23
7.423
6.911
0
2.831
128.868

39.819.299
5.736.612
1.262.867
646.439
3.223.107
2.795.324
452.723
2.294.732
377.057
1.349.180
57.957.340

815
606.525
12.861
152.208
3.512
7.270
165.462
247.228
0
231.837
1.427.719

1.527
89.690
0
0
0
1.305
12.461
6.860
0
7.722
119.565

38.016.485
5.330.836
1.022.732
625.568
2.788.877
2.514.795
422.192
1.965.591
455.849
1.213.750
54.356.674

Διοίκηση

Σύνολο
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Γ4. Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα αναλύονται κατ’ είδος ως εξής:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
Κέρδη από την αποτίμηση ομολόγου στην εύλογη αξία
Πραγματοποιημένα κέρδη από πώληση ομολόγου
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

1/1-30/6/2021

1/1-30/6/2020

39.258
34.337
33.187
30.979
137.761

6.298
41.046
0
2.560
49.904

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες - τραπεζικά έξοδα
Πραγματοποιηθε’ισα ζημία από πώληση ομολόγου
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

102.482
27.067
8.840
138.389

141.681
18.956
0
160.637

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα (καθαρά)

14.375
(15.003)

14.097
(124.830)

Γ5. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
1/1-30/6/2021
Φόρος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος από αλλαγή φορολ. συντελεστή
Αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Σύνολο

2.643.160
(280.874)
172.050
2.534.337

1/1-30/6/2020
2.931.428
0
(75.915)
2.855.514

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 22% επί του φορολογικού κέρδους της περιόδου. Την 1.1.2021 άλλαξε ο
φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα στην Ελλάδα από 24% σε 22%.

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 30.06.2021 ανέρχεται σε 33.065.136 και η Εταιρεία κατέχει 30.971
ίδιες μετοχές.
1/1-30/6/2021
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή

10.049.744
33.040.422
0,3042

1/1-30/6/2020
9.086.745
33.065.136
0,2748
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Γ7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Οικόπεδα
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορά
Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

1.588.909
202.492
0
0
0
1.791.401

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις
Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020

1.791.401

Οικόπεδα
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

1.791.401
14.400
0
0
1.805.801

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Διαγραφές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021

1.805.801

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

15.978.869
2.170.616
(63)
(60.396)
0
18.089.026

69.950.755
8.415.899
(222.089)
5.750
(233.893)
77.916.422

1.273.590
18.750
(16.662)
0
0
1.275.678

2.611.609
314.624
0
54.646
0
2.980.879

91.403.732
11.122.381
(238.814)
0
(233.893)
102.053.406

(3.906.485)
(433.411)
0
0
(4.339.896)

(27.165.229)
(3.066.157)
207.874
233.893
(29.789.619)

(1.061.536)
(65.413)
16.662
0
(1.110.287)

(1.851.586)
(154.291)
0
0
(2.005.877)

(33.984.836)
(3.719.272)
224.536
233.893
(37.245.679)

13.749.130

48.126.803

165.391

975.002

64.807.728

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

18.089.026
1.321.206
0
(8.341)
19.401.891

77.916.422
4.963.562
(16.877)
(27.470)
82.835.637

1.275.678
0
0
0
1.275.678

2.980.879
69.988
(348)
0
3.050.519

102.053.406
6.369.156
(17.225)
(35.811)
108.369.526

(4.339.896)
(244.676)
0
5.419
(4.579.153)

(29.789.619)
(1.683.566)
16.876
27.470
(31.428.839)

(1.110.287)
(31.716)
0
0
(1.142.003)

(2.005.877)
(85.051)
70
0
(2.090.858)

(37.245.679)
(2.045.009)
16.946
32.889
(39.240.852)

14.822.738

51.406.798

133.675

959.661

69.128.673

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 χρήσης μεταφορικών μέσων

Δικαιώματα
χρήσης λοιπού
εξοπλισμού

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Αποαναγνώριση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

231.121
11.748
0
242.869

604.441
136.432
(57.062)
683.811

0
0
0
0

835.562
148.180
(57.062)
926.680

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

(26.786)
(28.913)
(55.699)

(230.184)
(226.143)
(456.327)

0
0
0

(256.970)
(255.056)
(512.026)

187.170

227.484

0

414.654

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

242.869
729
243.598

683.811
284.616
968.427

0
13.932
13.932

926.680
299.277
1.225.957

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

(55.699)
(15.216)
(70.915)

(456.327)
(104.408)
(560.735)

0
0
0

(512.026)
(119.624)
(631.650)

172.683

407.692

13.932

594.308

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2021

Σύνολο

Η αξία της σχετικής υποχρέωσης από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 30.6.2021 ανέρχεται σε €612.267 (31.12.2020:
€431.203).

Γ9. Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Μείον: Προβλέψεις καταστροφής ακαταλλ. εμπ/των
Σύνολο

30/6/2021
179.590
5.679.460
9.422.393
(177.810)
15.103.633

31/12/2020
35.714
3.055.092
11.367.950
(434.564)
14.024.192

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Αποθέματα» εντοπίζονται στη γραμμή «Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή» και
στη γραμμή «Πρώτες και βοηθητικές ύλες». Η αύξηση των «Προϊόντων ετοίμων και ημιτελών», αφορά κυρίως, σε αποθεματοποίηση προϊόντων παγωτού ώστε η Εταιρεία να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των καλοκαιρινών
μηνών (βλ. και σημ. Γ15). Η μείωση των Πρώτων και βοηθητικών υλών απεικονίζει τις αυξημένες αναλώσεις, οι οποίες δεν
συνοδεύονται από αντίστοιχες αγορές, αποτέλεσμα της αποθεματοποίησης βασικών α’ υλών που πραγματοποιήθηκε στο
τελευταίο τρίμηνο του 2020 και στόχευε στη μερική θωράκιση έναντι των διαφαινόμενων αυξήσεων στις τιμές των α’ υλών
εντός της χρήσης 2021.
Ανάλυση απομειώσεων για καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων:
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες χρήσεως
Αναστροφή προβλέψεων
Υπόλοιπο τέλους

30/6/2021
434.564
70.743
(327.496)
177.810

31/12/2020
96.129
338.435
0
434.564
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Γ10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
30/6/2021
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Προκαταβολές
Ελληνικό δημόσιο -χρεώστ. ΦΠΑ
Ελληνικό δημόσιο -λοιπά
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

37.700.116
(2.787.752)
34.912.364
88.077
1.013.576
52.305
251.592
36.317.913

31/12/2020
22.746.472
(2.410.695)
20.335.777
100.008
3.565.011
52.304
196.100
24.249.201

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» εντοπίζονται στη γραμμή «Εμπορικές απαιτήσεις» που συνδέονται με την αύξηση των πωλήσεων και την εποχικότητα στον κλάδο του παγωτού (βλ. και σημ. Γ15).
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 €377.057. Την 30/6/2021 εμπορικές απαιτήσεις συνολικού ύψους €2.787.752 εμφανίζονται απομειωμένες. Πιθανολογείται ότι μέρος των προβλέψεων επισφάλειας θα ανακτηθεί σε μελλοντικό χρόνο.
Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις:
1/1-30/6/2021
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες περιόδου
Αναστροφή πρόβλεψης
Υπόλοιπο τέλους

2.410.695
377.057
0
2.787.752

1/1-31/12/2020
2.447.999
0
(37.304)
2.410.695

Γ11. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας
Υπόλοιπο τέλους

30/6/2021
301.852
795.488
(755.626)
55.326
397.040

31/12/2020
110.940
290.020
(110.940)
11.832
301.852

Στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία προέβη σε αγορά ομολόγων, συνολικής αξίας €795.488, ενώ παράλληλα
προέβη σε πώληση ομολόγων ποσού €755.626. Κατά την 30/6/2021, η Εταιρεία κατέχει ομόλογα συνολικής αξίας €397.040
(αποτίμηση «Επίπεδο 1»). Οι αναπροσαρμογές εύλογης αξίας ποσού €55.326 αναγνωρίστηκαν σε ωφέλεια των αποτελεσμάτων χρήσης (βλ. σημ. Γ.4).

Γ12. Δάνεια
Τα δάνεια αναλύονται ως εξής:
30/6/2021
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

5.825.000
5.825.000
30/6/2021

31/12/2020
8.680.000
8.680.000
31/12/2020

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τρέχουσες υποχρ. μακροπρ. δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

3.479.898
3.479.898

2.249.837
2.249.837

Σύνολο δανείων

9.304.898

10.929.837
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Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:
30/6/2021

31/12/2020

1.250.000
4.575.000
5.825.000

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

3.480.000
5.200.000
8.680.000

Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό)
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό)
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό)

12.222.565
17.500.000
(18.800.000)
7.272

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

10.929.837

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021
Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό)
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό)
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό)

10.929.837
0
(1.625.000)
61

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

9.304.898

Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων:
Δανειστής

Τύπος

Βασικοί μέτοχοι

Ομολογιακό / 5ετές
σταθερό επιτόκιο

Τράπεζα Πειραιώς

Ομολογιακό / 3ετές /

/

Ημ/νία λήψης /
σύμβασης

Αρχική αξία

Υπόλοιπο
30/6/2021

18/12/2013
Τροποποίηση
16/11/2018

5.000.000

2.700.000

10/4/2019

4.230.000

2.229.935

3/12/2020

5.000.000

4.374.963

κυμαινόμενο επιτόκιο
Τράπεζα Πειραιώς

Ομολογιακό / 4ετές /
κυμαινόμενο επιτόκιο

Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής:
Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού

1/1-30/6/2021

1/1-31/12/2020

2,06%

2,31%

Γ13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Προμηθευτές
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιποί φόροι-τέλη
Μερίσματα πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

30/6/2021

31/12/2020

21.506.246
795.646
216.562
184.354
383.304
342.154
909.351
24.337.616

14.634.099
487.360
424.082
296.486
384.702
652.643
965.334
17.844.706

Οι σημαντικότερες μεταβολές του κονδυλίου «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» εντοπίζονται στη γραμμή «Προμηθευτές» που αφορά την εποχικότητα στον κλάδο του παγωτού (βλ. και σημ. Γ15) και στις αγορές πάγιων περιουσιακών
στοιχείων λόγω των επενδύσεων που διενεργεί η Εταιρεία στο εργοστάσιο των Σερρών.
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Γ14. Μερίσματα
Για τη χρήση 2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6/7/2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού
ποσού €0,20 ανά μετοχή (2019: €0,18). Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την 18/8/2021.

Γ15. Εποχικότητα
Η έντονη εποχικότητα του κλάδου παγωτού επιδρά ώστε το διάστημα Απρίλιου-Αυγούστου να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη.
Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη επιμερίζονται σχεδόν ισάξια στους μήνες.

Γ16. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να
έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

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 συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Για τις χρήσεις 2015 έως 2019 διενεργήθηκε φορολογικός 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 2020 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 δημοσίευση της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

Εγγυήσεις
Η εταιρεία κατά την 30/6/2021 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού €179.930 (31/12/2020: € 172.626).

Γ17. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
30/6/2021
Καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου *
Έσοδα από ενοίκια (Ι.Ε.Γ.)

40.950
150

30/6/2020
58.617
0

Υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη της Εταιρείας:
30/6/2021
Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη *
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Ι.Ε.Γ.)

2.700.000
150

31/12/2020
2.700.000
0

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

1/1-30/6/2021
0
89.738
89.738

1/1-30/6/2020
0
59.313
59.313

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης*

30/6/2021
32.229
2.500.000

30/6/2020
32.406
2.500.000

* Αφορούν ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.
** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6/7/2021 αποφάσισε τη διανομή, από τα κέρδη χρήσης 2020, αμοιβής
μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού €375.000. Το έξοδο αυτό θα επιβαρύνει το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Γ18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών
Η από 6/7/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατ’ άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο
προσωπικό της Εταιρείας και την αντικατάστασή του με θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο
114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5%
του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς
επιμέρους όρους του Προγράμματος.
Στην από 23.07.2021 συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε το «Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών
(stock awards)», με το οποίο εξειδικεύτηκαν οι επιμέρους όροι που αφορούν στο σκοπό του Προγράμματος, τα χαρακτηριστικά του, την περίοδο ισχύος του, τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και τον προσδιορισμό των τελικών δικαιούχων
και των μετοχών που διατίθενται.
Κατ’ εφαρμογή του από 23.07.2021 Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards) πραγματοποιήθηκε στο
διάστημα μεταξύ 28/7/2021-5/8/2021 η διάθεση 32.740 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 32 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος.

Αγορά-διάθεση ιδίων μετοχών
Μετά την 30/6/2021 η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον 4.800 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,68 ανά μετοχή και συνολική
αξία κτήσης €41.657. Κατόπιν και των ανωτέρω αποκτήσεων, η Εταιρεία έφτασε να κατέχει 35.771 ίδιες μετοχές, με
συνολική αξία κτήσης €250.688.
Κατ’ εφαρμογή του από 23.07.2021 Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (stock awards) πραγματοποιήθηκε στο
διάστημα μεταξύ 28/7/2021-5/8/2021 η διάθεση 32.740 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 32 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος. Έτσι, σήμερα την 21.9.2021 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.031
ίδιες μετοχές.

Μεταβολή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
Η από 6/7/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαετή θητεία, μέχρι τις
06.07.2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του την 07.07.2021 ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τσινάβος Παναγιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος‧
Κοτσαμπάσης Γεώργιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου‧
Καρτσάνη Γεωργία, Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Τσινάβος Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα‧
Κυριακίδης Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Μούδιος Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Σέρρες, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ373539

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ376847

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΜΑΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ389135

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ894228
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0079394

