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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 
Οι 
1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας, Πρόεδρος του Δ.Σ.                               
2. Nτέγιαν Λάμκοβιτς, Δ/νων Σύμβουλος                                 
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας, Μέλος του Δ.Σ. 
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
 
α. εξ όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. για την 
περίοδο 01/01/2011 – 30/06/2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του ν. 3556/2007. 
 
β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
 

Καβάλα, 25 Αυγούστου 2011 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας            Ντέγιαν Λάμκοβιτς           Ελευθέριος Κιουτσούκωστας 
 
 
 
 
 
      Ο Πρόεδρoς του Δ.Σ.                 Ο Διευθύνων Σύμβουλος                Μέλος Δ.Σ. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2011 – 30.6.2011 

 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από το νόμο αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά η οικονομική κατάσταση και πορεία της 
εταιρίας την τρέχουσα περίοδο, σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρία κατά το δεύτερο εξάμηνο της υπό εξέτασης 
χρήσης και τέλος οι συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με 
αυτήν μερών ( σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). 
 
Οικονομικά στοιχεία – Πορεία εταιρίας 
 
Η πορεία εργασιών της εταιρίας και η οικονομική της κατάσταση παρουσιάζονται 
συνοπτικά μέσω ενδεικτικών αριθμοδεικτών κατωτέρω: 
 
 

1/1-30/6/11 1/1-30/6/10
Μεγέθυνσης
Μεταβολή πωλήσεων 12,0% 0,2%
Μεταβολή κερδών προ φόρων, χρημ/κων αποτ/των & 
αποσβέσεων (EBITDA) -25,7% -39,1%
Διαχείρισης
Περιθώριο μικτού κέρδους 8,3% 8,7%
Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων -2,7% 0,5%
Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 3,3% 5,0%
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / πωλήσεις 8,2% 7,9%
Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
Κερδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & 
αποσβέσεων (EBITDA) / Χρηματοοικονομικά έξοδα 1,0 3,2
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ίδια κεφάλαια (D/E) 94,7% 84,0%
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό 38,6% 36,8%
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 1,33 1,19
Άμεση ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον 
αποθέματα και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 1,07 0,94
Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων & βιολογικών στοιχείων 
κυκλ/ντος ενεργητικού (ημέρες) 34 38
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες) 110 110
Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών (ημέρες) 37 37  
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Η εταιρία εμφανίζει αύξηση πωλήσεων εξαμήνου έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου 
κατά 12% σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τον κλάδο. Παρά την αύξηση του κύκλου 
εργασιών η εταιρία εμφανίζει ζημίες, κάτι που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο διπλασιασμό 
των χρηματοοικονομικών εξόδων. Παράλληλα παρατηρείται μία ελαφρά μείωση του 
περιθωρίου μικτού κέρδους που είναι αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών 
που επικρατούν.  
 
Η σημαντική αύξηση που σημειώθηκε στα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι αποτέλεσμα της 
αύξηση του επιτοκίου στο μακροπρόθεσμο δάνειο που έχει λάβει η εταιρία με την εγγύηση 
του ελληνικού δημοσίου καθώς το επιτόκιο αυτό βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του δημοσίου και ανέρχεται στο 9,485%.  
 
Λόγω της μεγάλης αύξησης των τόκων ο δείκτης κάλυψης τόκων έχει επιδεινωθεί σε σχέση 
με το α’ εξαμήνο του 2010 και ανέρχεται πλέον στη μονάδα. Ο καθαρός τραπεζικός 
δανεισμός ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει αύξηση στο 95%. Σε απόλυτο 
μέγεθος ο τραπεζικός δανεισμός παρουσίασε αύξηση κατά 311 χιλ.ευρώ εντός του 
εξαμήνου αποτέλεσμα των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.  
 
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παραμένει σε υγιή επίπεδα, ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής 
ταχύτητας αποθεμάτων και βιολογικών στοιχείων διαμορφώθηκε στις 34 ημέρες. Τέλος, ο 
δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών παραμένει σταθερά στις 110 ημέρες.  
 
Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 
 
Η εταιρία στην τακτική γενική συνέλευση της 24/6/2011 όρισε νέο διοικητικό συμβούλιο. 
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι: Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 
Εκτελεστικό μέλος, Ντεγιάν Λάμκοβιτς Εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας 
Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Οικονόμου μη 
εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Τσιμπούρλας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Χρήστος 
Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  
 
Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι: 1. Αθανάσιος 
Οικονόμου, 2. Γεώργιος  Τσιμπούρλας και 3. Χρήστος Γιαννιώτης. 
 
 
Η εταιρία προχώρησε εντός της χρήσης στην εγκατάσταση ψυγείου για την παραλαβή των 
προς αδρανοποίηση υλικών. Το συνολικό κόστος της ανωτέρω επένδυσης αναμένεται να 
ανέλθει στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ.  
 
 
Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2011 
 
Δεδομένων των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών αναμένεται και το δεύτερο εξάμηνο 
να είναι ζημιογόνο. Για το δεύτερο εξάμηνο δεν αναμένεται αύξηση πωλήσεων  οπότε σε 
ετήσια βάση η αύξηση του κύκλου εργασιών δε θα είναι αντίστοιχη με αυτήν του πρώτου 
εξαμήνου. 
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Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2011 
-Κίνδυνος από επιτόκια 
Ο δανεισμός της εταιρίας είναι στο σύνολο του κυμαινόμενου επιτοκίου με αποτέλεσμα να 
υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια το επιτόκιο 
βασίζεται στο euribor ενώ στα μακροπρόθεσμα βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του ελληνικού δημοσίου όπως αναλύεται στη σημείωση 8.4 των ενδιαμέσων 
οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση 
του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων. 
-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Στο σύνολο τους οι συναλλαγές της εταιρίας είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται άμεσος 
συναλλαγματικός κίνδυνος. 
-Πιστωτικό κίνδυνος 
Η πελατειακή βάση της εταιρίας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής 
διασπορά του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 
διαρκώς από την εταιρία. H εταιρία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων. 
.-Κίνδυνος ρευστότητας  
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 
τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρία μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος 
ρευστότητας. 
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 
Ο βασικός κίνδυνος που σχετίζεται με το ζωικό πληθυσμό αφορά στην πιθανή εκδήλωση ασθενειών 
που μπορεί να καταστήσουν μέρος του παραγόμενου κρέατος ακατάλληλο προς εμπορία. Η εταιρία 
προκειμένου να μηδενίσει τον κίνδυνο αυτό αγοράζει μόνο πιστοποιημένα ζώα για πάχυνση, που 
συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου. Κατά τη φάση της πάχυνσης 
των ζώων εφαρμόζεται σύστημα HACCP μέσω του οποίου υπάρχει συνεχής έλεγχος της υγείας των 
ζώων, της ποιότητας της παρεχόμενης τροφής και τέλος συνεχείς αναλύσεις της ποιότητας του 
νερού που καταναλώνουν. Τα παχυνόμενα ζώα δεν έρχονται σε επαφή με μη πιστοποιημένο ζωικό 
πληθυσμό.  Όλα τα ανωτέρω μηδενίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας ασθένειας 
μεταδοτικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας δεν 
εκδηλώθηκε ποτέ κάποια μεταδοτική ασθένεια που να επηρέασε μερικά ή ολικά των  ζωικό 
πληθυσμό. Η εταιρία δεν υπάγεται στο κρατικό σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.  
 
Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων  
 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την 
έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται κατωτέρω σε χιλ.ευρώ:  
 
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  841,67 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε   
Έξοδα    
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  965,63 
Υποχρεώσεις    
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών   
της διοίκησης  211,96 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
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Διοίκησης   
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  47,45 

 
Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου.  
 

Καβάλα, 25/8/2011 
 
 
 
 
 

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΡΕΑΤΩΝ» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική (εταιρική) κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» (η 
Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές (εταιρικές) καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 
αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για 
την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 
Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 
συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 
επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη 
συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
 
 

 
          Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
          Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
          Λ.Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή 
          ΑΜ ΣΟΕΛ:  148 

 
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Βασίλης Νιάρχος 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 30521 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2011 

 
 
 
11  Ενδιάμεση  κατάσταση  οικονομικής  θέσης  Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2011 31/12/2010
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 8.1 16.973.108 17.207.221
Υπεραξία επιχείρησης 4.627.843 4.627.843
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.960 9.067
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.2 946.390 995.643
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 35.392 35.392

22.588.693 22.875.166
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 1.573.234 1.446.678
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8.3 1.027.431 1.682.592
Πελάτες 9.305.248 8.192.357
Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές 1.215.799 1.188.413
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 359.564 324.371

13.481.276 12.834.411

Σύνολο Ενεργητικού 36.069.969 35.709.577

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390
Υπέρ το άρτιο 4.619.376 4.619.376
Αποθεματικά 6.067.184 6.067.184
Αποτελέσματα εις νέο (590.587) (119.753)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14.727.363 15.198.197

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 8.4 6.904.001 6.992.125
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.2 2.156.453 2.139.832
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.5 1.242.980 1.270.662
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 60.247 67.211
Προβλέψεις 8.6 116.000 116.000
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 10.479.681 10.585.830

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές 2.797.127 2.352.974
Λοιπές υποχρεώσεις 403.410 264.109
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 266.361 311.142
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.4 7.013.077 6.276.302
Μακρ/θεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 8.4 382.950 721.023
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 10.862.925 9.925.550

Σύνολο Υποχρεώσεων 21.342.606 20.511.380

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 36.069.969 35.709.577  
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22  Ενδιάμεση  κατάσταση  συνολικών  εσόδων  Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων
 

Σημ. 1/1-30/6/11 1/1-30/6/10 1/4-30/6/11 1/4-30/6/10
Κύκλος εργασιών 15.216.878 13.589.925 8.963.372 6.649.348
Κόστος πωλήσεων (13.775.135) (12.453.422) (8.147.992) (6.208.257)
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων   1.441.743 1.136.503 815.380 441.091
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 8.3

300.656 835.390 57.600 402.381
Μείον:  Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων (485.330) (786.862) (237.226) (250.262)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.257.069 1.185.031 635.754 593.210
Άλλα λειτουργικά έσοδα 244.227 217.977 107.068 103.094
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (482.866) (377.818) (292.180) (194.531)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (767.639) (691.128) (403.637) (353.077)
Αλλα λειτουργικά έξοδα (122.693) (51.353) (122.081) (18.333)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 128.098 282.709 (75.076) 130.363
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.7 (533.058) (213.152) (275.048) (112.734)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (404.960) 69.557 (350.124) 17.629
Μείον φόρος εισοδήματος 8.8 (65.874) (48.842) (32.253) (66.840)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (470.834) 20.715 (382.377) (49.211)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  -  -  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (470.834) 20.715 (382.377) (49.211)

Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
(σε €) 9.7 (0,0661) 0,0029 (0,0537) (0,0069)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 509.165 684.864 115.469 331.523  
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33  Ενδιάμεση  κατάσταση  ταμειακών  ροών  Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/6/11 1/1-30/6/10
Κέρδη προ φόρων (404.960) 69.557
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 381.067 402.155
Προβλέψεις (6.964) (50.730)

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 
 - 18.011

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 533.058 213.152
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (126.556) 483.582
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 655.161 (156.365)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.140.277) (389.979)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 588.836 (631.752)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (533.058) (213.152)
Καταβεβληµένοι φόροι (44.781) (47.029)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (98.474) (302.550)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (171.528) (52.952)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  - 13.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (171.528) (39.952)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 675.127 997.278
Εξοφλήσεις δανείων (364.550) (684.735)
Μερίσµατα πληρωθέντα (5.382) - 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 305.195 312.543
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 35.193 (29.959)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 324.371 306.682
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 359.564 276.723
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44  Ενδιάμεση  κατάσταση  μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων    Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 

Αποτ/τα εις 
νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2010 4.631.390 4.619.376 6.067.184 316.523 15.634.473
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους 20.715 20.715
Υπόλοιπα την  30/6/2010 4.631.390 4.619.376 6.067.184 337.238 15.655.188

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις 
νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2011 4.631.390 4.619.376 6.067.184 (119.753) 15.198.197
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (470.834) (470.834)
Υπόλοιπα την  30/6/2011 4.631.390 4.619.376 6.067.184 (590.587) 14.727.363  
 
55  Γενικές  πληροφορίες  Γενικές πληροφορίες
 
Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ιδρύθηκε 
το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/10.9.85/Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα της στην Πέρνη 
Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ. 25910/42100 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι  
www.kreka.gr. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ. 
10862/06/Β/86/02. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, η 
εκμετάλλευση σφαγείου, η παραγωγή & εμπορία κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων.  
 

Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» με αποτέλεσμα η εταιρία να έχει πλέον υποκαταστήματα στην 
Αθήνα (Αγ.Ιωάννη Ρέντη) και στα Ιωάννινα.  

 

Στις 19/10/2007 η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΦΟΙ 
Κ.ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» σε «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» διατηρώντας τον ίδιο διακριτικό τίτλο 
«ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε». Στην ίδια γενική συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας 
από ανώνυμες σε ονομαστικές στο σύνολό τους. Τέλος αποφασίστηκε η προσθήκη των εξής 
δραστηριοτήτων στο σκοπό της εταιρίας : Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων, παραγωγή 
και εμπορία λιπάσματος από απορρίμματα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από επεξεργασία 
απορριμμάτων. 

 

Τέλος η έκτακτη γενική συνέλευση της 6/8/2010 αποφάσισε τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και 
την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας ως ακολούθως: Στο σκοπό της 
εταιρίας προστίθεται η «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα». 
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66  Λογιστικές  αρχές    Λογιστικές αρχές
  

6.1 Βάση κατάρτισης 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.,  με ημερομηνία 30 
Ιουνίου 2011αφορούν στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου της χρήσεως 2011και έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 ‘’ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ‘’ . Οι οικονομικές αυτές 
καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΛΠ, τα ΔΠΧΑ και τις σχετικές διερμηνείες πού 
είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά το μήνα Ιούνιο του 2011 Οι λογιστικές αρχές πού 
χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την κατάρτιση των ενδιάμεσων αυτών Οικονομικών 
Καταστάσεων είναι ίδιες με εκείνες που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,  χωρίς να 
γίνει οποιαδήποτε απόκλιση ή αλλαγή από εκείνες. 

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με 
τις ελεγμένες από Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας , της 
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 , οι οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση 
διαδικτύου της εταιρίας  www.kreka.gr. 
  
Οι συνημμένες ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, τα οποία 
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, - με τις μεταβολές τους αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα 
της χρήσεως και σύμφωνα επίσης με την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρίας. Η 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι 
λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των 
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης  Ιουνίου 2011 είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν 
υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα 
αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση ή αλλαγή.     
 

6.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 
νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
 
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου 
να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα 
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και 
επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα 
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στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 
 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα 
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή 
δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων 
της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν 
συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα 
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της 
ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση 
δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
 
ΕΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 
 
 
ΕΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 
Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα 
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή 
των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια 
οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό 
στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 
 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων 
για το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιιρίας. 
 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου 
τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που 
προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας 
συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες 
μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια 
αντικαταστάθηκαν. 
 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 
χρηματοοικονομικών μέσων. 
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση 
των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. 
 
 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν 
από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. 
 
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε 
σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά 
με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών 
πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. 
 
 
ΕΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 
 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 
Ιανουαρίου 2012 
 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το 
ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες 
απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 
επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις 
σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα 
οποία η εταιρία έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των 
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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77  Σημαντικές  λογιστικές  εκτιμήσεις  και    κρίσεις  της  διοίκησης  διοίκησηςΣημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων 
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης που λήφθηκαν 
υπόψη κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης  Ιουνίου 2011 
είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση η αλλαγή 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα. 

Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 
γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 

 
88  Πληροφορίες  για  ορισμένους  λογαριασμούς  των  οικονομικών  καταστάσεων  μικών καταστάσεωνΠληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονο
 

8.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Ποσά κλειόμενης περιόδου 
 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2010 1.572.459 11.742.522 9.383.465 1.123.744 601.755  - 24.423.945
Αυξήσεις 6.110 1.665 11.800 11.222 140.732 171.529
Μειώσεις/ Μεταφορές  -  -  -  -  -  - - 
Υπόλοιπο 30/6/2011 1.572.459 11.748.632 9.385.130 1.135.544 612.977 140.732 24.595.474

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2010 2.168.289 3.851.323 651.554 545.558 7.216.724
Αποσβέσεις 170.308 180.876 40.983 13.475 405.642
Μειώσεις/ Μεταφορές  -  -  - - 
Υπόλοιπο 30/6/2011 0 2.338.597 4.032.199 692.537 559.033 0 7.622.366
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2011 1.572.459 9.410.035 5.352.931 443.007 53.944 140.732 16.973.108
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Ποσά προηγούμενης περιόδου 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2009 1.572.459 11.662.902 9.290.791 1.183.709 599.864 115.704 24.425.429
Αυξήσεις 79.620 92.674 21.348 1.891 13.826 209.359
Μειώσεις/ Μεταφορές  -  -  - (81.313)  - (129.530) (210.843)
Υπόλοιπο 31/12/2010 1.572.459 11.742.522 9.383.465 1.123.744 601.755 0 24.423.945

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2009 1.828.583 3.477.424 611.875 514.573 6.432.455
Αποσβέσεις 339.706 373.899 89.981 30.985 834.571
Μειώσεις/ Μεταφορές  - (50.302)  - (50.302)
Υπόλοιπο 31/12/2010 0 2.168.289 3.851.323 651.554 545.558 0 7.216.724
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2010 1.572.459 9.574.233 5.532.142 472.190 56.197 0 17.207.221

 
 
 
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων στη 
μονάδα αδρανοποίησης οργανικών απορριμάτων για την υποδοχή των υλικών προς 
αδρανοποίηση συνολικού προϋπολογισμού 200 χιλ.ευρώ. 

8.2 Αναβαλόμενη φορολογία 
 
Ακολουθεί ανάλυση των σχετικών κονδυλίων: 
 

30/6/2011 31/12/2010
Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 84 219
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.107.418 2.054.907
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 20.197 61.623
Απαιτήσεις 187.623 163.623
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δικαιώματα εργαζομένων 3.373 4.766
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 28.838 23.302
Φορολογικές Ζημίες 755.310 827.035
Σύνολο 946.390 2.156.453 995.643 2.139.832
Καθαρή διαφορά (υποχρέωση μείον απαίτηση) 1.210.063 1.144.189  

  

8.3 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Αφορά σε ζώντα ζώα (κυρίως μόσχους και κατά περιόδους αμνοερίφια) που διατηρεί η εταιρία στις 
εγκαταστάσεις της για πάχυνση και σφαγή. Παράλληλα η εταιρία αγοράζει ένα μεγάλο αριθμό 
ζώντων ζώων για άμεση σφαγή. Η εταιρία δεν πραγματοποιεί πωλήσεις ζώντων ζώων, παρά μόνο 
περιστασιακά. Το σύνολο των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού αγοράζεται καθώς η εταιρία δεν 

 18



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2011 

πραγματοποιεί γεννήσεις  ζώων στις εγκαταστάσεις της. Τα ζώα που αγοράζονται με σκοπό την 
πάχυνση παραμένουν μερικούς μόνο μήνες στις εγκαταστάσεις προτού οδηγηθούν στο σφαγείο. 
Ακολουθεί λογιστική συμφωνία της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.  
 

30/06/11 31/12/10
Αποθέματα έναρξης 1.682.592 1.313.164
Αγορές περιόδου 2.835.739 5.868.318
Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων (28.024) (68.879)
Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος) (3.763.532) (6.891.610)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων 300.656 1.461.599
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.027.431 1.682.592

 
 
Το σύνολο των ζώων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι ηλικίας μέχρι ενός 
έτους. 
 
Η εταιρία βάσει του Κανονισμού 1782/2003 της ΕΕ λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις για τους 
σφαχθέντες μόσχους. Το ποσό που λαμβάνει ετησίως η εταιρία ανέρχεται σε 355 χιλ.ευρώ.  
 

8.4 Δάνεια τραπεζών 
 
Μέσα στο 2006 η εταιρία - μετά από σχετική έγκριση του δημοσίου - προέβη σε ρύθμιση του 
συνολικού δανεισμού της με ημερομηνία 30/6/2006 σε ένα μακροπρόθεσμο δεκαετούς διάρκειας 
δάνειο, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%, βάσει αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών για τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας (αριθμοί αποφάσεων ΚΥΑ 
15075/Β/657 – 5.4.2006 και  2/18872/0025 – 19.4.2006) . Με βάση τις εν λόγω αποφάσεις το 
επιτόκιο δανεισμού ορίζεται ως το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού 
δημοσίου που ισχύει πριν την περίοδο εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς 0,6%. 
Το δάνειο αρχικώς εξοφλούνταν σε εξαμηνιαίες δόσεις με ημερομηνίες καταβολής την 30/6 και 
31/12 κάθε έτους. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της 30/6/2010 
παρέχεται η δυνατότητα στις  επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας που προχώρησαν με παλαιότερες 
αποφάσεις σε ρύθμιση δανείων με την εγγύηση του δημοσίου, να ζητήσουν αναστολή καταβολής 
των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 έως και 31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη 
επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.  Η εταιρεία έχει υπαχθεί 
στην παραπάνω απόφαση. Στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης η εταιρία έχει εγγράψει υποθήκη 
υπέρ του ελληνικού δημοσίου επί των ακινήτων της. Το ποσό δανεισμού που υπάγεται στην 
ανωτέρω ρύθμιση ανέρχεται στις 30/6/2011 στο ποσό των 6,8 εκατ.ευρώ. 
 
Το ισχύον επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι του πρώτου εξαμήνου του 2011 
ανέρχεται σε  8,845% πλέον προμήθειας ασφαλείας υπέρ δημοσίου 0,8% επί του εγγυημένου 
κεφαλαίου (που είναι το 80% του συνολικού). Οι λοιπές δανειακές συμβάσεις της εταιρίας που 
αφορούν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). 
 
Η κατανομή των μελλοντικών χρεολυσίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως ακολούθως: 
 
2ο έτος 110.225 
3ο έως 5ο έτος 1.509.728 
Πάνω από 5 έτη 5.284.048 
Σύνολο  6.904.001 
 
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας είναι επίσης κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον 
spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε ευρώ. 
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8.5 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Αφορά αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις του Ν.3299/04 και Ν.2601/98 για επενδύσεις σε πάγιο 
εξοπλισμό. 
 
Η κίνηση του σχετικού λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 

30/06/11 31/12/10
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 1.270.662 1.326.026
Ληφθείσες επιχορηγήσεις  -  - 
Μεταφορά στα αποτελέσματα (27.682) (55.364)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.242.980 1.270.662

 

8.6 Προβλέψεις 
 
Αφορά σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της 
εταιρίας, ήτοι χρήσεις 2005 έως και την τρέχουσα και της απορροφηθείσας εντός του 2007 
θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» για τη χρήση 2006 και το διάστημα 1/1-
31/3/2007, συνολικού ύψους 116.000 ευρώ. 
 

8.7 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
Το σχετικό κονδύλιο αφορά στο σύνολο του σε τόκους δανείων καθώς και  λοιπά 
χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 

8.8 Φόρος εισοδήματος 
 
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 20% και αναλύεται ως εξής: 

 
1/1-30/6/11 1/1-30/6/10

Αναβαλλόμενη φορολογία (65.874) (48.842)
Τρέχουσα φορολογία  -  - 

(65.874) (48.842)  
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8.9 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

1/1-30/6/11
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 15.035.160 181.718 15.216.878
Σύνολο εσόδων 15.035.160 181.718 15.216.878
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 216.545 27.682 244.227
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 29.190 98.908 128.098
Χρηματοοικονομικά έξοδα (489.462) (43.596) (533.058)
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων (460.272) 55.312 (404.960)
Φόρος εισοδήματος (65.874)
Σύνολο κερδών/(ζημιών) (470.834)

1/1-30/6/2010 
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 13.390.788 199.137 13.589.925
Σύνολο εσόδων 13.390.788 199.137 13.589.925
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 190.295 27.682 217.977
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 171.574 111.135 282.709
Χρηματοοικονομικά έξοδα (195.366) (17.786) (213.152)
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων (23.792) 93.349 69.557
Φόρος εισοδήματος (48.842)
Σύνολο κερδών/(ζημιών) 20.715  
 

1/1-30/6/11
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 33.119.986 2.949.983 36.069.969
Υποχρεώσεις τομέα 19.937.126 1.405.480 21.342.606

1/1-30/6/2010
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 32.727.784 2.979.597 35.707.381
Υποχρεώσεις τομέα 18.428.849 1.623.344 20.052.193  
 
 
 
99  Πρόσθετες  πληροφορίες  &  επεξηγήσεις  Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

9.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη διαχειριστική χρήση 2004. Η 
απορροφηθείσα εντός του 2007 θυγατρική έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη διαχειριστική χρήση 
2005. Η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 116.000. 
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9.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού 9.050 χιλ.ευρώ υπέρ Ελληνικού 
Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση «8.4 Τραπεζικά δάνεια».  
 

9.3 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 
 

9.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 30/6/2011 ήταν 67 άτομα και την 
30/06/2010 62 άτομα. 
 

9.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν 
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, 
έχουν ως εξής (σε χιλ.ευρώ): 
 
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  841,67 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε   
Έξοδα    
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  965,63 
Υποχρεώσεις    
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών   
της διοίκησης  211,96 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης   
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  47,45 

 
Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου.  
 

9.6 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω:  
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ήτοι χρήση 2005 έως και την τρέχουσα χρήση για την εταιρία και 
χρήση 2006 για την απορροφηθείσα εντός του 2007 θυγατρική, για τις οποίες έχει σχηματιστεί 
σχετική πρόβλεψη ποσού 116.000 ευρώ. 
 

9.7 Κέρδη ανά μετοχή 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού του συνόλου των 
μετοχών. 
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1/1-30/6/11 1/1-30/6/10

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 
εταιρείας (470.834) 20.715
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 7.125.216 7.125.216
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (0,0661) 0,0029  
 

9.8 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο 
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας, 
διενεργείται από τη Διοίκηση, και στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών 
και τις διακυμάνσεις των μεταβλητών κόστους και πωλήσεων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες.  

9.8.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως 
επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος 
συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από την ισοτιμία των διαφόρων νομισμάτων έναντι του 
ευρώ και αντισταθμίζεται από αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως δάνεια, του ίδιου νομίσματος.  

Η εταιρία δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα, ούτε έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο 
τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας είναι αποκλειστικά σε ευρώ με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος να μην επηρεάζει την εταιρία. 

9.8.2 Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου  
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας είναι εκτεθειμένες στις μεταβολές του επιτοκίου διότι 
διασυνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια (euribor και έντοκο γραμμάτιο δημοσίου) που 
προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς. Η εταιρία δε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά 
παράγωγα.  Μία μεταβολή επιτοκίων κατά +1%/-1% θα επηρέαζε τα κέρδη περιόδου κατά                 
+70 χιλ./-70 χιλ.ευρώ περίπου. 

9.8.3 Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου  
Η έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις.  

Η εταιρία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους που κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους 
ικανότητα. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 
απομειωθεί είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σημαντικές 
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρία δεν κάνει χρήση ασφάλειας πιστώσεων.  

9.8.4 Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων 
και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της εταιρίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να 
εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων. 
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9.8.5 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 
Ο βασικός κίνδυνος που σχετίζεται με το ζωικό πληθυσμό αφορά στην πιθανή εκδήλωση ασθενειών 
που μπορεί να καταστήσουν μέρος του παραγόμενου κρέατος ακατάλληλο προς εμπορία. Η εταιρία 
προκειμένου να μηδενίσει τον κίνδυνο αυτό αγοράζει μόνο πιστοποιημένα ζώα για πάχυνση, που 
συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου. Κατά τη φάση της πάχυνσης 
των ζώων εφαρμόζεται σύστημα HACCP μέσω του οποίου υπάρχει συνεχής έλεγχος της υγείας των 
ζώων, της ποιότητας της παρεχόμενης τροφής και τέλος συνεχείς αναλύσεις της ποιότητας του 
νερού που καταναλώνουν. Τα παχυνόμενα ζώα δεν έρχονται σε επαφή με μη πιστοποιημένο ζωικό 
πληθυσμό.  Όλα τα ανωτέρω μηδενίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας ασθένειας 
μεταδοτικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας δεν 
εκδηλώθηκε ποτέ κάποια μεταδοτική ασθένεια που να επηρέασε μερικά ή ολικά των  ζωικό 
πληθυσμό. Η εταιρία δεν υπάγεται στο κρατικό σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.  

  

9.9 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την 
οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 

Καβάλα, 25/8/2011  
Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 

 
 
 

Ο Πρόεδρoς του Δ.Σ. 
Α.Τ.ΑΒ908976 

Ντέγιαν Λάμκοβιτς 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Αρ.Διαβ.006897954 

Παναγιώτης Κογκαλίδης 
 
 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 
Α.Τ. ΑΕ 203573 

ΑΜ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22319 
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