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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας της «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» της 31ης
Μαρτίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία,
καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 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 η έκφραση ενός συμπεράσματος 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 χρηματοοικονομικής
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.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8.3
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου αναφέρεται ότι: Αφενός, το
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της υπερβαίνει τη συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και αφετέρου η εταιρεία βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 6,9 εκ.
περίπου. Η επίτευξη συμφωνίας για την επαναρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού, κρίνεται ως
καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας στο
μέλλον.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148

Βασίλης Νιάρχος
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 30521
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1

Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

31/3/2013

31/12/2012

15.842.436
4.627.843
668
41.250
20.512.197

16.003.153
4.627.843
1.371
41.250
20.673.617

1.710.481
439.801
9.378.792
733.996
509.567

1.619.302
429.954
9.374.277
626.681
500.850

12.772.637

12.551.064

33.284.834

33.224.681

4.631.390
4.619.376
6.067.184
(3.874.836)
11.443.114

4.631.390
4.619.376
6.067.184
(3.255.779)
12.062.171

3.135.589
1.402.096
1.146.093
75.729
80.000
5.839.507

3.135.589
1.165.031
1.159.934
75.729
80.000
5.616.283

1.546.799
377.180
699.011
12.334.027
1.045.196
16.002.213

1.441.813
329.639
601.192
12.128.387
1.045.196
15.546.227

Σύνολο Υποχρεώσεων

21.841.720

21.162.510

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

33.284.834

33.224.681

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ.
8.1

8.2

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακρ/θεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

8.3
8.4
8.5
8.6

8.3
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Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων

Σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία
Μείον: ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Αλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

8.2

8.7
8.8

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

9.7

1/1-31/3/13
7.195.620
(6.581.785)
613.835

1/1-31/3/12
6.450.359
(6.006.055)
444.304

204.005
(178.510)
639.330

146.084
(237.122)
353.266

45.909

118.308

(194.490)
(418.786)
(34.980)

(190.643)
(438.437)
(11.265)

36.983
(418.975)
(381.992)
(237.065)
(619.057)

(168.771)
(335.582)
(504.353)
29.389
(474.964)

-

-

(619.057)

(474.964)

(0,0869)

(0,0667)

224.493

19.126
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Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1/1-31/3/13
(381.992)

1/1-31/3/12
(504.353)

187.510
418.975

187.897
(3.158)
335.582

(91.179)
(9.847)
(111.830)
279.320

177.318
220.687
(47.659)
(421.329)

(101.823)
(28.974)
160.160

(123.193)
(121.367)
(299.575)

(39.931)
(39.931)

6.556
6.556

(111.512)
(111.512)

430.000
(409.077)
20.923

8.717
500.850
509.567

(272.096)
566.259
294.163
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Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα την 1/1/2012
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα την 31/3/2012

4.631.390

4.631.390
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα την 1/1/2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα την 31/3/2013

5

∆ιαφορά
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις
νέο

Σύνολο

4.619.376

6.067.184 (1.465.009)

13.852.941

4.619.376

(474.964)
6.067.184 (1.939.973)

(474.964)
13.377.977

∆ιαφορά
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις
νέο

Σύνολο

4.631.390

4.619.376

6.067.184 (3.255.779)

12.062.171

4.631.390

4.619.376

(619.057)
6.067.184 (3.874.836)

(619.057)
11.443.114

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.
10826/06/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 σήμερα 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 και 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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6
6.1

Λογιστικές αρχές
Βάση κατάρτισης

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., με ημερομηνία 31
Μαρτίου 2013 αφορούν στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου της χρήσης 2013 και 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 Μάρτιο του 2013. 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 2012 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 2012 , 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 31ης Μαρτίου 2013 είναι ίδιες με εκείνες που
λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό
Προσάρτημα αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση ή αλλαγή.
6.2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ
για την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2013. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και η
Εταιρία μελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις:

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015).
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(«ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες
φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για
την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014).
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης
των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η
διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με
εξαίρεση την εφαρμογή των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η
εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1
Ιανουαρίου 2012:

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων».
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να
μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση,
που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα
και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
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•

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες».

Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο, στις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και τις
κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις κοινοπραξίες δεν είναι πλέον επιτρεπτή.
Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του
παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.

•

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες».

Το ΔΠΧΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές,
συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities).

•

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο
σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας».
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους».
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην επιμέτρηση του
κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία
(κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε
εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών
και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου
για τις συντάξεις, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που
σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ

11

ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1-31/3/2013
βραχυπρόθεσμων και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση
η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης

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 31ης Μαρτίου 2013
είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 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.

8
8.1

Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονο
μικών καταστάσεων
οικονομικών
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσά κλειόμενης περιόδου
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Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 31/12/2012
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/3/2013

Υπόλοιπο 31/12/2012
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/3/2013
Αναπόσβεστη αξία
31/3/2013

Γήπεδα

Κτίρια

1.572.459

11.930.118
11.930.118

1.572.459

Σωρευμένες αποσβέσεις

Μεταφ/κά
Μηχανήματα
μέσα

Γήπεδα

0
1.572.459

Σύνολο

694.526
4.331
698.857

24.829.565
39.931
24.869.496

Έπιπλα &
Μεταφ/κά
λοιπός
μέσα
εξοπλισμός
804.378
608.923
19.055
7.626
823.433
616.549

Σύνολο
8.826.412
200.648
9.027.060

9.495.196 1.137.266
35.600
9.495.196 1.172.866

Κτίρια
Μηχανήματα
2.856.269
4.556.842
86.495
87.472
2.942.764
4.644.314
8.987.354

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

4.850.882

349.433

82.308

15.842.436

Ποσά προηγούμενης περιόδου

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 31/12/2011
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2012

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31/12/2011
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2012

8.2

Γήπεδα

Κτίρια

1.572.459

11.920.697
9.421
11.930.118

1.572.459

Γήπεδα

0
1.572.459

Μεταφ/κά
Μηχανήματα
μέσα

9.073.849

4.938.354

Ακινητ/σεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

22.000
17.103
(39.103)
0

24.791.987
103.408
(65.830)
24.829.565

Έπιπλα &
Μεταφ/κά
Ακινητ/σεις
λοιπός
μέσα
εξοπλισμός υπό εκτέλεση
732.704
576.295
75.401
32.628
(3.727)
804.378
608.923
0

Σύνολο
8.026.499
803.640
(3.727)
8.826.412

9.462.556 1.138.363
32.640
23.630
(24.727)
9.495.196 1.137.266

Κτίρια
Μηχανήματα
2.510.499
4.207.001
345.770
349.841
2.856.269
4.556.842

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

332.888

675.912
20.614
(2.000)
694.526

85.603

0

16.003.153

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
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.
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Αποθέματα έναρξης
Αγορές περιόδου
Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31/03/13
429.954
807.470
(15.852)
(985.776)
204.005
439.801

31/12/12
854.069
3.877.243
(69.428)
(4.991.793)
759.863
429.954

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.
8.3

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 από την Εθνική Τράπεζα, 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 ανωτέρω επιτόκιο επιδοτήθηκε κατά 50% μέχρι και την 31/12/2009. Τέλος η
ίδια απόφαση ορίζει πως το δάνειο θα εξοφληθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις με ημερομηνίες καταβολής
την 30/6 και 31/12 κάθε έτους. Στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης η εταιρία έχει εγγράψει υποθήκη
υπέρ του ελληνικού δημοσίου επί των ακινήτων της. Το αρχικό ποσό δανεισμού που υπάχθηκε στην
ανωτέρω ρύθμιση ανέρχεται στο ποσό των 9,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων καταβλήθηκαν μέχρι
31/12/2012 2,6 εκατ. ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο της σύμβασης αυτής για το πρώτο εξάμηνο του 2013
ανέρχεται σε 8,845%. Εντός του 2010 με νέα υπουργική απόφαση δόθηκε αναστολή καταβολής
δόσεων κεφαλαίου για τα εν λόγω δάνεια για την περίοδο 2010-2013 με υποχρέωση καταβολής
μόνο των αναλογούντων τόκων. Δεδομένου ότι το οριζόμενο από τη σχετική υπουργική απόφαση
επιτόκιο είναι υπερβολικά υψηλό αφού ανέρχεται στο 8,845% πλέον προμήθειας ασφαλείας 0,4%,
τα Επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας προχώρησαν σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών για τη
μείωση του επιτοκίου. Η εταιρία όπως και πλήθος άλλες επιχειρήσεις στους Νομούς Καβάλας και
Δράμας αναμένοντας την επικείμενη μείωση του επιτοκίου από το Υπουργείο δεν κατέβαλε τόκους,
που στην περίπτωση της εταιρίας ανέρχονται σε 1,5 εκατ. ευρώ.
Συνέπεια, της μη καταβολής των τόκων αυτών είναι πως από το παραπάνω μακροπρόθεσμο δάνειο
της Εθνικής συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ να χαρακτηριστεί από την τράπεζα ληξιπρόθεσμο
ποσό 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα χαρακτηρίστηκε ληξιπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος
δανεισμός στην Εθνική Τράπεζα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις
με την Εθνική Τράπεζα για τη ρύθμιση των εν λόγω δανείων. Η ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα.
Να σημειωθεί ότι η καταβολή από την εταιρία μόνο του ποσού των τόκων 1,5 εκατ. ευρώ καθιστά
αυτομάτως ενήμερο το σύνολο του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου της στην Εθνική ποσού 5,3
εκατ.ευρώ.
Παράλληλα μακροπρόθεσμο δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 329 χιλ.ευρώ έχει
χαρακτηριστεί από την τράπεζα ως ληξιπρόθεσμο καθώς η Τράπεζα δεν έχει εφαρμόσει ακόμα
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σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε εντός του 2012. Η ρύθμιση βάσει της υπουργικής
απόφασης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου.
Λόγω της απεικόνισης των ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο βραχυπρόθεσμο μέρος
των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται κατά την
31/3/2013 σε ποσό € 16,00 εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 12,77 εκ.ευρώ, με
συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 3,23 εκ.ευρώ.Η
Διοίκηση της εταιρείας όπως αναφέρθηκε παραπάνω βρίσκεται σε διαδικασία επαναρύθμισης του
δανεισμού της με τις τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης
και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
Οι λοιπές δανειακές συμβάσεις της εταιρίας που αφορούν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό είναι
κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας είναι
επίσης κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι
σε ευρώ.
Η κατανομή των μελλοντικών χρεολυσίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως ακολούθως:
2ο έτος
3 έως 5ο έτος
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο
ο

1.045.196
2.090.393
3.135.589

Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση / (μείωση)
επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ -20,6 / + 20,6 αντίστοιχα.
8.4

Αναβαλόμενη φορολογία

Ακολουθεί ανάλυση των σχετικών κονδυλίων:
31/3/2013
Απαίτηση

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
192
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού
12.957
Απαιτήσεις
329.519
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
∆ικαιώματα εργαζομένων
8.411
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Φορολογικές Ζημίες
1.174.014
Σύνολο
1.525.093
Καθαρή διαφορά (υποχρέωση μείον απαίτηση)

31/12/2012
Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

148
2.923.590

2.235.393
13.953
247.623
6.470

3.599
2.927.189
1.402.096

45.447
847.615
1.115.809 0

2.280.840
1.165.031

Ο υπολογισμός της αναβαλόμενης φορολογίας έγινε με φορολογικό συντελεστή 26%, έναντι
συντελεστή 20% που ίσχυε μέχρι την 31/12/2012 και οι προσαρμογές των αναβαλλόμενων

φόρων των προηγούμενων χρήσεων επιβάρυναν τα αποτελέσματα περιόδου.
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8.5

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αφορά αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις του Ν.3299/04 για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό.
Η κίνηση του σχετικού λογαριασμού αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

8.6

31/03/13
1.159.934
(13.841)
1.146.093

31/12/12
1.215.298
(55.364)
1.159.934

Προβλέψεις

Αφορά σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της
εταιρίας, ήτοι χρήσεις 2008-2010 και της απορροφηθείσας εντός του 2007 θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣΠ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» για τη χρήση 2006 και το διάστημα 1/1-31/3/2007, συνολικού ύψους
80.000 ευρώ.
8.7

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Το σχετικό κονδύλιο αφορά στο σύνολο του σε τόκους δανείων καθώς και
χρηματοοικονομικά έξοδα.
8.8

λοιπά

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αφορά αποκλειστικά σε αναβαλλόμενη
φορολογία. Η αναβαλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με συντελεστή 26%. Ο φορολογικός
συντελεστής άλλαξε σε 26% από 1/1/2013, έναντι 20% που ίσχυε μέχρι και το 2012 και οι
προσαρμογές των αναβαλλόμενων φόρων των προηγούμενων χρήσεων επιβάρυναν τα αποτελέσματα
περιόδου με το ποσό των 340 χιλ.ευρώ.

8.9

Πληροφόρηση κατά τομέα

Η εταιρία εκμεταλλεύεται μονάδας αδρανοποίησης και αποτέφρωσης οργανικών απορριμμάτων που
καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των παραπροϊόντων σφαγής του σφαγείου της εταιρίας και
παράλληλα δέχεται απορρίμματα από τρίτους έναντι αμοιβής.
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1/1-31/3/13
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο εσόδων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο κερδών/(ζημιών)

1/1-31/3/12
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο εσόδων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο κερδών/(ζημιών)

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
7.076.023
119.597
7.076.023
119.597
32.068
13.841
(21.109)
(384.851)
(405.960)

58.092
(34.124)
23.968

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
6.324.990
125.369
6.324.990
125.369
104.467
13.841
(252.152)
(309.136)
(561.288)

83.381
(26.446)
56.935

Σύνολο
7.195.620
7.195.620
45.909
36.983
(418.975)
(381.992)
(237.065)
(619.057)

Σύνολο
6.450.359
6.450.359
118.308
(168.771)
(335.582)
(504.353)
29.389
(474.964)

31/3/2013
Ενεργητικό τομέα
Υποχρεώσεις τομέα

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης Σύνολο
30.678.532
2.606.302 33.284.834
20.695.627
1.146.093 21.841.720

31/12/2012
Ενεργητικό τομέα
Υποχρεώσεις τομέα

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης Σύνολο
30.583.473
2.641.208 33.224.681
20.002.576
1.159.934 21.162.510

9

Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

9.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2010 για την εταιρία και η χρήση 2006 για την
απορροφηθείσα το 2007 θυγατρική. Η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ
80.000.
Από τη χρήση 2011 και μετά, οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης των
οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα,
υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82
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του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο
Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μετά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην
εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων. Για τις χρήσεις 2011-2012 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από τους
νόμιμους ελεγκτές της.
9.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού 9.050 χιλ.ευρώ υπέρ Ελληνικού
Δημοσίου (σημείωση 8.3) και προσημείωση υπέρ Εμπορικής Τράπεζας ποσού 700 χιλ. ευρώ.
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 31/3/2013 ήταν 61 άτομα και την
31/03/2012 67 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:
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Έξοδα
Απαιτήσεις από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης

297.133
109
597
1.056.160

80.263
10.592
21.597

Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού
συμβουλίου.
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9.6

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω:
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 9.1).
9.7 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού του συνόλου των
μετοχών.
Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή

9.8

1/1-31/3/13
(619.057)
7.125.216

1/1-31/3/12
(474.964)
7.125.216

(0,0869)

(0,0667)

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. Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση /
(μείωση) επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ -20,6 / + 20,6 αντίστοιχα.

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.
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9.8.4 Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και τραπεζικών
πιστώσεων. Καθώς μέρος των τραπεζικών δανείων της εταιρίας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο η
εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες τράπεζες για τη ρύθμιση των
σχετικών ποσών. Ανάλυση της ληκτότητας των υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια παρέχεται στη
σημείωση 8.3

9.9

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

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