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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.NτέγιανΛάμκοβιτς, 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 01/01/2015– 30/06/2015 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 2 έως 5 τουάρθρου 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, 26 Αυγούστου 2015

Οι βεβαιούντες
Ζαχαρίας ΚιουτσούκουσταςΚυριάκος Κιουτσούκουστας

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων
Σύμβουλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας

Μέλος του Δ.Σ.

3

ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2015

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2015– 30.6.2015
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 και ιδίως την απόφαση με
αριθμό 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. 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:
1/1-30/6/2015
Μεγέθυνσης
Μεταβολή πωλήσεων
Μεταβολή κερδών προ φόρων, χρημ/κων αποτ/των &
αποσβέσεων (EBITDA)
Διαχείρισης
Περιθώριο μικτού κέρδους
Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων
Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης / πωλήσεις
Χρηματοοικονομικής μόχλευσης
Κερδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων &
αποσβέσεων (EBITDA) / Χρηματοοικονομικά έξοδα
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ίδια κεφάλαια (D/E)
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις)
Άμεση ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον αποθέματα
και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις)
Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων & βιολογικών στοιχείων κυκλ/ντος
ενεργητικού (ημέρες)
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες)
Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών (ημέρες)

1/1-30/6/14

-11,7%

-12,3%

-52,1%

-47,1%

8,3%
-9,1%

8,9%
-8,8%

1,3%
9,2%

2,3%
8,6%

0,2
290,6%
59,3%

0,3
185,9%
53,0%

0,56

0,63

0,52

0,56

15
141
21

20
128
21
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Η συνέχιση της ύφεσης είχε ως συνέπεια την περαιτέρω κάμψη των πωλήσεων στη αγορά
κρέατων κάτι που επηρέασε την πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας. Παράλληλα
σημειώθηκε κάμψη στα έσοδα από την αδρανοποίηση, δραστηριότητα που είχε καλύτερο
περιθώριο κέρδους από την εμποριά κρεάτωνμε αποτέλεσμα την κάμψη του συνολικού
μικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρίας.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν 5,15%, ποσοστό μικρότερο από αυτό των
πωλήσεων με αποτέλεσμα να αυξηθούν ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Τα
παραπάνω σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες οδήγησαν σε
διεύρυνση των ζημιών προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
O δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών ανέβηκε στις 141 ημέρες από 128 ημέρες
κάτι που αντικατοπτρίζει τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης
Στις 22/6/2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Στο πρώτο εξάμηνο η εταιρία κατέθεσε νέο αίτημα στην Εθνική Τράπεζα για την
αναδιάρθρωση του δανεισμού και τη μείωση του επιτοκίου χωρίς ωστόσο αυτό να έχει
ακόμα συζητηθεί από την Τράπεζα, λόγω των εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο.
Η εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο στη ροή κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα είχε
επίδραση στη λειτουργία της εταιρίας, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών της
γίνεται από το εξωτερικό. Η εταιρία μπορεί μόνο μετά από σχετική έγκριση να αποστείλει
χρήματα στο εξωτερικό για να κάνει τις απαραίτητες αγορές (οι οποίες γίνονται σε
εβδομαδιαία βάση λόγω της ευπάθειας των αγαθών).
Με την εφαρμογή των μέτρων καθορίστηκαν κατηγορίες αγαθών με διαβάθμιση στην
προτεραιότητα όσον αφορά την έγκριση από τις τράπεζες για την εξαγωγή κεφαλαίων
στο εξωτερικό (προς αγορά των αγαθών αυτών). Δεδομένου ότι τα αγαθά που
εμπορεύεται η εταιρία ανήκουν στην κατηγορία πρώτης προτεραιότητας η εταιρία δεν
αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στη διαδικασία πληρωμής των προμηθευτών
εξωτερικού καθώς λαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2015
Η πολιτική αβεβαιότητα λόγω των επικείμενων εκλογών, σε συνδυασμό με τις καταβολές
φόρων που θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τα ελληνικά νοικοκυριά στο δεύτερο εξάμηνο
αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω την κατανάλωση στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις της
εταιρίας αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά και στο δεύτερο εξάμηνο. Η εταιρία
προσπαθεί να μετριάσει την κάμψη αυτή προωθώντας τις πωλήσεις κρεατοσκευασμάτων
(γύροι, σουβλάκια, σουτζουκάκια). Παράλληλα η εταιρία έχει περιορίσει δραστικά την
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πιστωτική της πολιτική προς του πελάτες προκειμένου να βελτιώσει τις ταμεικές ροές και
να περιορίσει τον κίνδυνο επισφαλειών.
Στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να συζητηθεί το αίτημα της εταιρίας προς την Εθνική για
αναδιάρθρωση του δανεισμού της και μείωση του επιτοκίου σε βιώσιμο επίπεδο. Η εταιρία
προσδοκά μία ουσιαστική λύση που θα δίνει προοπτική για σταδιακή μείωση του
συνολικού δανεισμού της.
Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2015
-Κίνδυνος από επιτόκια
Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε προϊόντα 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 8.6
τωνενδιαμέσων 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.
-Πιστωτικός 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. Καθώς μεγάλο 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 όπως αναλυτικά
αναφέρεται στη σημείωση 8.6 των οικονομικών καταστάσεων.
-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 τωνζωικό
πληθυσμό. Η εταιρία δεν υπάγεται στο κρατικό σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
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-Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων
Στις 28/06/2015, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε
αργία ενώ ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, επιβλήθηκαν έλεγχοι
στις μετακινήσεις κεφαλαίων. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20/07/2015 ενώ οι έλεγχοι
κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύει.
H εγχώρια κατανάλωση το δεύτερο εξάμηνο του 2015 αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά
και κατά συνέπεια και οι πωλήσεις της εταιρίας αναμένεται να παρουσίασουν κάμψη. Οι
κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων αναλύονται
παρακάτω:
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η εταιρία δε διατηρεί λογαριασμούς καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού αλλά
διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα στην Ελλάδα.
Κίνδυνοι Πωλήσεων
Οι πωλήσεις της εταιρίας είναι στο σύνολο τους στην Ελλάδα και αναμένεται να
επηρεαστούν αρνητικά από τις εξελίξεις .
-Κίνδυνοι Απαιτήσεων από Πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά καθώς η επιβολή των
κεφαλαιακών ελέγχων επηρέασε την οικονομική δραστηριότητα και την κατανάλωση
κατ΄επέκταση.
-Κίνδυνοι Αγορών/Υποχρεώσεων
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εταιρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων
της με αποτέλεσμα να απαιτείται έγκριση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κάθε φορά
που χρειάζεται να πληρωθούν προμηθευτές. Η εταιρία μέχρι στιγμής λαμβάνει έγκαιρα τις
σχετικές εγκρίσεις καθώς τα αγαθά που εμπορεύεται είναι πρώτης προτεραιότητας όπως
αναλύθηκε παραπάνω.
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:
1/1-30/6/2015

1/1-30/6/2014

605,90

588,64

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

0,22

0,22

Έξοδα από παροχή υπηρεσιών από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Α.Ε.
Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Α.Ε.

0,66

0,40

1.237,15

1.114,61

0,57

2,35

179,94

148,99

0,00

4,71

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
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Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της

29,37

20,41

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

Καβάλα, 26/8/2015

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.»
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας της «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
εταιρείας «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» της 30ης
Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, 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 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
συνοπτικήςχρηματοοικονομικής 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8.6 της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται ότι, το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία
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τωνκυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και ότι η εταιρία βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες συνολικού
ύψους 13,9 εκ. περίπου. Η επίτευξη συμφωνίας για την επαναρύθμιση του τραπεζικού
δανεισμού, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την συνέχιση της ομαλής
λειτουργίας της εταιρίας στο μέλλον.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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
οικονομικήςέκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Αγ. Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ.Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173
Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης
ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961
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1

Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημ.
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
8.1
Υπεραξία επιχείρησης
8.2
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα
προς πώληση

30/6/2015

31/12/2014

14.101.501
4.178.843
39.166

14.492.034
4.178.843
39.166

55.000
18.374.510

55.000
18.765.043

818.674
91.226
9.217.554
621.088
941.576

825.485
118.687
9.397.083
773.087
354.229

11.690.118

11.468.571

30.064.628

30.233.614

4.631.390
4.619.376
5.968.209
(9.079.378)
6.139.597

4.631.390
4.619.376
5.968.209
(7.990.836)
7.228.139

103.350
1.728.580
1.089.288
130.853
80.000
3.132.071

143.350
1.713.732
1.049.206
129.623
80.000
3.115.911

1.254.504
342.276
518.414
18.466.091
211.675

1.157.422
297.380
339.251
17.883.836
211.675

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

20.792.960

19.889.564

Σύνολο Υποχρεώσεων

23.925.031

23.005.475

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

30.064.628

30.233.614

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

8.3
8.4
8.5

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ 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

8.6

8.6
8.6
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2

Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία
Μείον: Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Αλλα λειτουργικά έξοδα

Σημ. 1/1-30/6/2015 1/1-30/6/14
8.8
11.742.370
13.293.568
(10.636.507) (12.062.628)
1.105.863
1.230.940
8.4

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόρος εισοδήματος
8.9
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχήβασικά (σε €)
8.10
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από αναγνώριση
αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών
εσόδων που δεν ανακατατάσσονται
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

1/4-30/6/15
6.367.388
(5.706.261)
661.127

1/4-30/6/14
7.095.607
(6.406.117)
689.490

102.991

256.516

59.810

209.499

(229.059)
979.795
54.379
(335.481)
(749.749)
(154.231)

(299.668)
1.187.788
81.950
(300.532)
(843.645)
(188.784)

(151.125)
569.812
18.628
(147.597)
(383.129)
(144.423)

(153.563)
745.426
44.992
(159.008)
(408.855)
(180.409)

(205.287)
(63.223)
(868.407) (1.105.195)
(1.073.694) (1.168.418)
(14.848)
(184.313)
(1.088.542) (1.352.731)

(86.709)
(441.053)
(527.762)
(71.060)
(598.822)
0
(598.822)

42.146
(638.015)
(595.869)
24.538
(571.331)

(1.088.542) (1.352.731)

(571.331)

(0,1528)

(0,1899)

(0,0840)

(0,0802)

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

148.189

309.615

88.262

228.587
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3

Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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

1/1-30/6/2015

1/1-30/6/14

(1.073.694)

(1.168.418)

353.476
1.230

371.918
-

(286)
868.407

920
1.105.195

6.811
27.461
331.528
388.905

(2.136)
115.732
166.663
(23.028)

(246.152)
657.686

(412.799)
154.047

(345)
10.006
9.661

(9.511)
9.631
120

(80.000)
(80.000)

(40.000)
(40.000)

587.347
354.229
941.576

114.167
534.215
648.382
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4

Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

5

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρία «ΚΡΕ.ΚΑ 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 Εταιριών 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:
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Στο σκοπό της εταιρίας προστίθεται
φωτοβολταϊκά συστήματα».

6
6.1

η

«Παραγωγή

ηλεκτρικής

ενέργειας

από

Λογιστικές αρχές
Βάση κατάρτισης

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.», με
ημερομηνία 30 Ιουνίου 2015 αφορούν στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου της
χρήσης 2015 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
Ιούνιο του 2015. Οι λογιστικές αρχές πού χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την
κατάρτιση των ενδιάμεσων αυτών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, της χρήσεως
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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 μετις ελεγμένες, από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας, της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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.
Λόγω της μεταφοράς ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο βραχυπρόθεσμο
μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων (σημείωση 8.6), οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της εταιρίας ανέρχονται κατά την 30/6/2015 στα € 20,79εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν
ενεργητικό σε ποσό € 11,69εκ.ευρώ, με συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας να
εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 9,10εκ.ευρώ.
Η Διοίκηση της εταιρίας βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης του δανεισμού της με τις
τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του
αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
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6.2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων: Συγκεκριμένα νέα
πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή μεταγενέστερα.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018)
Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο
αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται
σήμερα. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με
το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία
της εν λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της
πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά
Συνολικά Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία
προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές
της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς
απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Περιλαμβάνει τις
αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την
επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή
είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει
τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να
δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε
σταδίων.
Αναγνώριση του συμβολαίου,
Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης,
Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής,
Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωση,
Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις
οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του
ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια
των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας
συναλλαγής που περιλαμβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη μορφή μιας θυγατρικής είτε
όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων
και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.
Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
ισχύει σε μητρική εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η
εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί,
με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι
σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
μόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων και παρέχουν
υπηρεσίες υποστήριξης σε μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες
θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία
επενδύσεων αλλά έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία
επενδύσεων, ο επενδυτής μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης,
να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρία
επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς
(σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η
οποία αποτελεί µία «επιχείρηση».
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Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι
τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και
το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις
υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της
ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης
των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση): «Καρποφόρες φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση, οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 και θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται
σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ του μοντέλου κόστους και
του μοντέλου αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η αγροτική παραγωγή η
οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ. ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα
παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν τις καρποφόρες φυτείες λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ΔΛΠ 20, αντί
με το ΔΛΠ 41.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακομη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο
της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης
ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές της
καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»: (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή
τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών
υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που
υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.
Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονομικές της καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται
σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η τροποποίηση
διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο
απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση
για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης
βάσει των ορισμών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης,
διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και µη
χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των
εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν
αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της
προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο
πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε
προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος µία εταιρία που παρέχει
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική
εταιρία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται
σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν
έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού
δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από
κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση
που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων (‘portfolioexception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια
(συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να
διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόµενα.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε
τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό
στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε
«διακρατούµενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο
για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει
συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι
όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει
πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
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και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν
προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την
έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

7

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, 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 Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2015 είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την
κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, της χρήσεως που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2014 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. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρίας, τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.

8
8.1

Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

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

Αξία κτήσης

Γήπεδα

Υπόλοιπο 31/12/2014
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2015

1.536.957

Μηχανήματα

11.863.231
-

1.536.957 11.863.231

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2015
Αναπόσβεστη αξία 30/6/2015

Κτίρια

Γήπεδα

0
1.536.957

9.588.051
9.588.051

Κτίρια
Μηχανήματα
3.530.853
5.253.709
172.447
167.338
3.703.300
5.421.047
8.159.931

Έπιπλα & Ακινητ/σεις
Μεταφ/κά
λοιπός
υπό
μέσα
εξοπλισμός εκτέλεση
1.129.274
(144.268)
985.006

715.885
345
716.230

Σύνολο

- 24.833.398
345
(144.268)
0 24.689.475

Έπιπλα & Ακινητ/σεις
Μεταφ/κά
λοιπός
υπό
μέσα
εξοπλισμός εκτέλεση
Σύνολο
892.536
664.266
10.341.364
28.196
13.177
381.158
(134.548)
(134.548)
786.184 677.443
0 10.587.974

4.167.004

198.822

38.787

0 14.101.501

Ποσά προηγούμενης περιόδου

Αξία κτήσης

Γήπεδα

Υπόλοιπο 31/12/2013
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2014

1.536.957

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31/12/2013
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

8.2

Κτίρια

Έπιπλα & Ακινητ/σεις
Μεταφ/κά
λοιπός
υπό
Μηχανήματα
μέσα
εξοπλισμός εκτέλεση

9.517.957 1.198.267
70.094
16.100
(85.093)
1.536.957 11.863.231 9.588.051 1.129.274

Γήπεδα

11.861.231
2.000

0

Κτίρια
Μηχανήματα
3.184.646 4.907.260
346.207
346.449
3.530.853 5.253.709

1.536.957

8.332.378 4.334.342

711.305
5.478
(898)
715.885

Σύνολο

15.500 24.841.217
93.672
(15.500) (101.491)
0 24.833.398

Έπιπλα & Ακινητ/σεις
Μεταφ/κά
λοιπός
υπό
μέσα
εξοπλισμός εκτέλεση
Σύνολο
883.987
637.843
9.613.736
74.691
27.320
794.667
(66.142)
(897)
(67.039)
892.536 664.266
0 10.341.364
236.738

51.619

0 14.492.034

Υπεραξία

Αφορά στην υπεραξία από την απορρόφηση εντός του 2007 της θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣΠ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ».
Υπεραξία
Υπόλοιπο έναρξης
Απομείωση περιόδου
Σύνολο

30/06/15

31/12/14

4.178.843
0
4.178.843

4.627.843
-449.000
4.178.843
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8.3

Αποθέματα

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως ακολούθως:
Εμπορεύματα
Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
Α' & Β' Υλες- Υλικά συσκευσίας

8.4

30/06/15
305.459
117.993
395.222
818.674

31/12/14
277.888
91.659
455.938
825.485

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 προτούοδηγηθούν στο σφαγείο. Ακολουθεί λογιστική
συμφωνία της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

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

30/06/15
118.687
1.374.342
(218)
(1.504.576)
102.991
91.226

31/12/14
238.070
3.053.939
(3.814)
(3.565.017)
395.509
118.687

Το σύνολο των ζώων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι ηλικίας μέχρι
ενός έτους.

8.5

Πελάτες

Ακολουθεί ανάλυση του κονδυλίου:
Πελάτες
Γραμμάτια
Επιταγές
Μείον προβλέψεις

30/06/15
9.632.726
468.175
672.769
-1.556.116
9.217.554

31/12/14
9.536.061
477.374
789.764
-1.406.116
9.397.083
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Η συνολική πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται στις
30/06/2015 σε 1,56εκατ.ευρώ.
8.6

Τραπεζικά δάνεια

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 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
30/6/2015 2,6 εκατ. ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο της σύμβασης αυτής 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 0,8%, τα Επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας προχώρησαν σε
επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση του επιτοκίου. Η εταιρία, όπως και
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 4,05 εκατ. ευρώ (μαζί με τόκους υπερημερίας).
Συνέπεια, της μη καταβολής των τόκων αυτώνείναι πως το παραπάνω μακροπρόθεσμο
δάνειο της Εθνικής συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ πλέον τόκων 4,05 εκατ. ευρώ να
χαρακτηριστεί από την τράπεζα ληξιπρόθεσμο, ενώ παράλληλα χαρακτηρίστηκε
ληξιπρόθεσμος και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στην Εθνική Τράπεζα ύψους 2,9 εκατ.
ευρώ. Η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Εθνική Τράπεζα για τη ρύθμιση
των εν λόγω δανείων. Παράλληλα έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μέρος δανείου στην
Τράπεζα Πειραιώς ποσού 167 χιλ. ευρώ περίπου.
Λόγω της απεικόνισης των ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο βραχυπρόθεσμο
μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας
ανέρχονται κατά την 30/6/2015 σε ποσό € 20,79 εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν
ενεργητικό σε ποσό € 11,69 εκ.ευρώ, με συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας να
εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 9,10 εκ.ευρώ. Η διοίκηση της εταιρίας όπως
αναφέρθηκε παραπάνω βρίσκεται σε διαδικασία επαναρύθμισης του δανεισμού της με την
Εθνική και την Πειραιώς προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου
κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
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Στις 12/11/2014 υπογράφηκε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 1413 ΕΞ
20141/Β.1964, σύμφωνα με την οποία το επιτόκιο στα ανωτέρω δάνεια θα είναι ελεύθερα
διαπραγματεύσιμο μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών.
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
3ο έως 5ο έτος
Σύνολο

51.675
51.675
103.350

Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση /
(μείωση) επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ -47 / + 47 αντίστοιχα.

8.7

Επιχειρηματικοί τομείς
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8.8

Κύκλοςεργασιών

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

8.9

1/1-30/6/15 1/1-30/6/14
11.427.667
12.707.090
314.703
586.478
11.742.370 13.293.568

Φόροςεισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με
την χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στην
Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η εταιρία. Τα ποσά που εμφανίζονται εκτιμάται ότι θα
ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 30/06/2015. Για τον υπολογισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 26%.
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Σύμφωνα με το Ν. 4334/2015 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αυξήθηκε από 26% σε 29% και η
προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Η αλλαγή του
συντελεστή φόρου έχει εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2015 ενώ η αύξηση του
συντελεστή προκαταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 από την 1
Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ. 47) και το ΔΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του
φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις 16/07/2015 αποτελεί «μη διορθωτικό
γεγονός» και ως εκ τούτου για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
κατά την 30/06/2015 ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον ισχύοντα
κατά την 30/06/2015 φορολογικό συντελεστή 26%. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος είχε
υπολογιστεί με τον νέο συντελεστή 29%, το ποσό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος θα ανέρχονταν σε ποσό 1.928,03 χιλ.ευρώ για την Εταιρία. Τα
αποτελέσματα περιόδου και η καθαρή θέση της Εταιρίας θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά
ποσό 199,45 χιλ.ευρώ.

8.10 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού του συνόλου
των μετοχών.

9

Παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ένας πελάτης εκτός
των συνδεδεμένων μερών αποτελούσε στο τέλος της χρήσης το 7,9% του υπολοίπου
πελατών της εταιρίας. Λόγω της σημαντικής διασποράς του πελατολογίου δεν υπάρχουν
άλλοι πελάτες με σημαντικά υπόλοιπα σε σχέση με το σύνολο των απαιτήσεων. Η εταιρία
δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων εκτός ορισμένων περιπτώσεων.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας
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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 8.6.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος λόγω μεταβολών επιτοκίων
Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται
σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. Τα δάνεια είναι μεταβλητού επιτοκίου στο
σύνολό τους και συνεπώς η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω
μεταβολής των επιτοκίων. Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης
χρήσης από μία αύξηση / (μείωση) επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ -47 / +
47 αντίστοιχα.Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση του πιθανού
κινδύνου αύξησης επιτοκίων.

10

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά μέθοδο
επιμέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές.
Επίπεδο 2:Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και
παθητικού πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για παρόμοια
προϊόντα, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι
παρατηρήσιμα ή μπορούν να υποστηριχθούν από παρατηρήσιμα στοιχεία (για παράδειγμα
τιμές που προκύπτουν από παρατηρήσιμα δεδομένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια
του χρηματοοικονομικού μέσου.
Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για τον
υπολογισμό εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία απαιτούν
σημαντικές προσαρμογές οι οποίες βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε ο
υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα,
η αξία των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών
και παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης
αξίας απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από την Διοίκηση.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία κατά την
30 Ιουνίου 2015 αφορούν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία συνολικού ποσού ευρώ 91.226
και επιμετρούνται σύμφωνα με το επίπεδο 2.
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11

Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

11.1 Ανέλεγκτεςφορολογικάχρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2010 για την εταιρία.Η εταιρία έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 80.000.
Από τη χρήση 2011 και μετά, οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες 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 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 εταιρία «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 εταιρίας από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

11.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού 9.750 χιλ.ευρώ υπέρ
Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση «8.6 Τραπεζικά Δάνεια».

11.3 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.

11.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 30/6/2015ήταν63άτομα και
την 30/06/2014ήταν 64άτομα.

11.5 Συναλλαγές μεσυνδεδεμένα 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 και της
προγούμενης περιόδου 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):
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1/1-30/6/2015

1/1-30/6/2014

605,90

588,64

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε

0,22

0,22

Έξοδα
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς
Α.Ε

0,66

0,40

1.237,15

1.114,61

0,57

2,35

179,94

148,99

0,00

4,71

29,37

20,41

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε

ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

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

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

11.6 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω:
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 11.1).

11.7 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται ανωτέρω στη σημείωση 8.9 (αύξηση φορολογικού
συντελεστή από 26% σε 29%), δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία
ισολογισμού που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Καβάλα, 26/8/2015

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων
Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ένα Μέλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Α.Τ.ΑΒ908976

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας
Α.Τ. AH378181

Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΕ 203573
ΑΜ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22319
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