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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.Κυριάκος Κιουτσούκουστας, Μέλος του Δ.Σ.
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 01/01/2017– 30/06/2017 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, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Οι βεβαιούντες
Ζαχαρίας
Κιουτσούκουστας

Κυριάκος
Κιουτσούκουστας

Ελευθέριος
Κιουτσούκωστας

Ο Πρόεδρoς και
Διευθύνων
Σύμβουλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2017– 30.6.2017
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 (Έναλλακτικοί Δείκτες
Μέτρσης Απόδοσης – ΕΔΜΑ):
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1/1-30/6/2017

Μεγέθυνσης
Μεταβολή πωλήσεων
Διαχείρισης

1/1-30/6/2016

1,8%

-7,2%

8,0%

10,5%

-17,8%

-12,1%

Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών/επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων / Κύκλος εργασιών)
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης / Κύκλος εργασιών

-4,3%
10,6%

0,9%
10,1%

Χρηματοοικονομικής μόχλευσης
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό

84,5%

69,3%

Γενική Ρευστότητα
(Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις )

0,40

0,50

Άμεση ρευστότητα
(Κυκλοφορούν ενεργητικό μείον αποθέματα και βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις )

0,37

0,47

11

13

130

151

15

16

Περιθώριο μικτού κέρδους
(Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες / Κύκλος
εργασιών)
Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων
(Ζημίες προ φόρων / Κύκλος εργασιών)

Ρευστότητας

Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων & βιολογικών στοιχείων
κυκλ/ντος ενεργητικού
(Αποθέματα / Κόστος πωληθέντων χ 180)
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων
(Πελάτες / Κύκλος εργασιών χ 180)
Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών
(Προμηθευτές / Κόστος πωληθέντων χ 180)

Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε
συνδιασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.
Παρά τη μικρή αύξηση κύκλου εργασιών το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσιάζει
μείωση λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά κρέατος.
O δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών διαμορφώθηκε στις 130 ημέρες από
151 ημέρες. Η εταιρία προχώρησε σε διαγραφή επισφαλών πελατών ποσού € 1.491
χιλ. με αντίστοιχη μειώσης προβλέψεων για επισφάλειες και παράλληλα προέβη σε
σχηματισμό επιπλέον προβλέψεων για επισφάλειες ποσού 550 χιλ. ευρώ.
Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης
Στις 4/9/2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2017
Η έλλειψη ρευστότητας αναμένεται να έχει αρνητικό αντύκτυπο στην κατανάλωση
με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της εταιρίας να παρουσιάσουν στασιμότητα. Η εταιρία
προσπαθεί να μετριάσει την τάση αυτή προωθώντας τις πωλήσεις
κρεατοσκευασμάτων (γύροι, σουβλάκια, σουτζουκάκια). Παράλληλα έχει περιορίσει
την πιστωτική της πολιτική προς του πελάτες προκειμένου να βελτιώσει τις
ταμεικές ροές και να περιορίσει τον κίνδυνο επισφαλειών.
Στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ρύθμιση της εταιρίας με τις
Τράπεζες για αναδιάρθρωση του δανεισμού και μείωση επιτοκίου. Η εταιρία
προσδοκά μία ουσιαστική λύση που θα δίνει προοπτική για σταδιακή μείωση του
συνολικού δανεισμού της.
Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2017
-Κίνδυνος από επιτόκια
Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου,
με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. 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 το σύνολο 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 8.5 των οικονομικών
καταστάσεων.
• 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
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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:
1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

603,74

623,83

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

0,24

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.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

5,72

0,78

1.380,77

1.284,11

0,00

0,00

125,11
0,14

158,81
0,00

26,49

31,66

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της

Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του
διοικητικού συμβουλίου.
Καβάλα, 27/9/2017
Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.»
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους μετόχους της«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΕΑΤΩΝ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
Εταιρίας «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» της 30ης
Ιουνίου 2017 και τις σχετικές 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 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.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 6.1 και 8.5 των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει
καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών της στοιχείων και ότι η Εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για
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ρύθμιση του συνόλου των δανείων προς τις τράπεζες, ποσού ευρώ 23,05 εκατ.
περίπου, το οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
Η επίτευξη συμφωνίας για την επαναρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού και η βελτίωση
των οικονομικών αποτελεσμάτων 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
οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Αγ. Παρασκευή, 28η Σεπτεμβρίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741
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1

Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα
προς πώληση

Σημ.

30/6/2017

31/12/2016

8.1
8.2

12.743.934
3.249.843
380
38.586

13.094.032
3.249.843
2.440
38.586

55.000
16.087.743

55.000
16.439.901

603.054
7.983.304
620.171
904.067

543.984
8.371.424
673.710
908.350

10.110.596

10.497.468

26.198.339

26.937.369

4.631.390
4.619.376
5.968.209
(18.245.303)
(3.026.328)

4.631.390
4.619.376
5.968.209
(16.039.472)
(820.497)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

2.558.319
961.556
152.236
80.000
3.752.111

2.324.384
993.510
146.136
80.000
3.544.030

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

874.314
342.894
1.202.733
23.052.615

1.000.896
381.566
912.999
21.918.375

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

25.472.556

24.213.836

Σύνολο Υποχρεώσεων

29.224.667

27.757.866

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

26.198.339

26.937.369

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

8.3
8.4

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

8.5
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2

Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Αλλα λειτουργικά έξοδα

Σημ.
8.7

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

8.8

Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

8.9

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

1/1-30/6/2017
11.088.928
(10.201.647)
887.281
35.437
(357.092)
(821.360)
(567.379)

1/1-30/6/2016
10.896.609
(9.748.612)
1.147.997
36.187
(363.229)
(734.789)
(332.843)

(823.113)
(1.148.783)
(1.971.896)
(233.935)
(2.205.831)
(2.205.831)

(246.677)
(1.070.488)
(1.317.165)
12.213
(1.304.952)
(1.304.952)

(0,3096)

(0,1831)

(481.453)

94.359

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
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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) 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
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
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

1/1-30/6/2017
(1.971.896)

1/1-30/6/2016
(1.317.165)

341.660

341.036

606.100

7.347

5.907
1.148.783

1.070.488

(109.070)
(108.341)
120.208

(79.789)
71.269
170.984

(14.543)
18.808

(22.394)
241.776

(23.524)
433

(29.851)
-

(23.091)

(29.851)

-

-

-

-

(4.283)

211.925

908.350
904.067

738.667
950.592
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4

Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Υπόλοιπα την 1/1/2016

4.631.390

4.619.376

5.968.209

(11.243.194)

3.975.781

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα την 30/6/2016

4.631.390

4.619.376

5.968.209

(1.304.952)
(12.548.146)

(1.304.952)
2.670.829

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Υπόλοιπα την 1/1/2017

4.631.390

4.619.376

5.968.209

(16.039.472)

(820.497)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα την 30/6/2017

4.631.390

4.619.376

5.968.209

(2.205.831)
(18.245.303)

(2.205.831)
(3.026.328)

5

Αποθεματικά Αποτ/τα εις νέο

Αποθεματικά Αποτ/τα εις νέο

Σύνολο

Σύνολο

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.

6
6.1

Λογιστικές αρχές
Βάση κατάρτισης

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.», με
ημερομηνία 30 Ιουνίου 2017 αφορούν στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου της
χρήσης 2017 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 2017. 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 2016, 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 2016, οι
οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.kreka.gr.
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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 8.5), οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται κατά την 30/6/2017 στα €
25,47 εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 10,11 εκ.ευρώ, με
συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό €
15,36 εκ.ευρώ.
Επιπλέον κατά την 30/06/2017 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει
καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
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.

6.2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Λογιστικές πολιτικές
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές
πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις
σχετικές σημειώσεις.
Η υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών που είναι εφαρμόσιμα για πρώτη
φορά στις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα
υιοθετηθούν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017, δεν αναμένεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες υποχρεωτικά
εφαρμόσιμα από την 1.1.2017
Οι παρακάτω τροποποιήσεις αφορούν σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δεν
είναι εφαρμόσιμες ή δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της 30ηςΙουνίου 2017 για την Εταιρεία, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
•

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές»(εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 – Δεν έχει
εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.).
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους (δάνεια/ομόλογα) που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
•

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 –
Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.).
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη
δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις
μεταβολές

των

υποχρεώσεων

που

προέρχονται

από

χρηματοδοτικές

δραστηριότητες.
•

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζονται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 – Δεν
έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.)
o

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές
οντότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η υποχρέωση για παροχή
των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12,συνεχίζει να έχει εφαρμογή σε
συμμετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς
πώληση ή προς διανομή, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 (εκτός των
παραγράφων Β10-Β16).

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες υποχρεωτικά
εφαρμόσιμα σε μεταγενέστερες περιόδους
Τα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, οι τροποποιήσεις και οι διερμηνείες, έχουν
εκδοθεί αλλά η υιοθέτησή τους είναι υποχρεωτική σε μεταγενέστερες λογιστικές
περιόδους. Η Εταιρεία δεν τα έχει εφαρμόσει νωρίτερα και βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασής τους στις οικονομικές καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 –Εγκρίθηκεαπό την
Ε.Ε. στις 22 Νοεμβρίου 2016)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση
και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού,με βάση το
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση τους και το είδος των
συμβατικών ταμειακών ροών τους. Επίσης,συμπεριλαμβάνει ένα νέο μοντέλο
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των
πραγματοποιηθέντων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα στα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Τέλος,καθιερώνει μία διαφορετική
προσέγγιση αναφορικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων, βασιζόμενη
στις αρχές που λειτουργικά χρησιμοποιεί η διοίκηση στην αντιμετώπιση των
υποκείμενων κινδύνων.
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•

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαιαμε Πελάτες» (εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 Εγκρίθηκεαπό την Ε.Ε. στις 22 Σεπτεμβρίου 2016)
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από
συμβόλαια με πελάτες, ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής ή τον κλάδο.
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 απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών
ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ
18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.

•

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την
Ε.Ε.)
Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του
εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων
σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.

•

ΔΠΧΑ 15 (Διευκρινήσεις) «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 –
Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.)
Ητροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο
αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν
μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να
αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου.

•

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2018 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.)
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον
αφορά παροχές που διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που
διακανονίζεται σε μετρητά, σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς
τίτλους. Επιπλέον, μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο
να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις
όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές
αρχές.

•

•

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζονται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 – Δεν
έχουν εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.)
o

ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων,
τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή
κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα
πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την
αρχική αναγνώριση.

o

ΔΠΧΑ «1ηεφαρμογή των ΔΠΧΑ»: Η τροποποίηση διαγράφει κάποιες
βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις που προβλέπονταν από το ΔΠΧΑ 1 με το
αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι
πλέον απαραίτητες.

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
– Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.)
Η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής
ισοτιμίαςκατά την αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού, ενός εξόδου ή
εσόδου, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού
στοιχείου ενεργητικού ή μιας μη νομισματικής υποχρέωσης που προκύπτει από
προπληρωμή ή λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή
εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε
πληρωμή ή είσπραξη.

•

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 –
Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ε.Ε.)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί
μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει
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αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το
ακίνητο πληροί τον ορισμό του επενδυτικού ακινήτου και η αλλαγή στη χρήση
να μπορεί να τεκμηριωθεί. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη
χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη αλλαγής στη χρήση.
•

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019
– Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
Η εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει θέματα που έχουν αβέβαιη φορολογική
αντιμετώπιση ξεχωριστά ή συνολικά σύμφωνα με την προσέγγιση που παρέχει
τις καλύτερες εκτιμήσεις για την επίλυση των θεμάτων. Επίσης, θα πρέπει να
υπολογίζει το φορολογητέο αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση λαμβάνοντας
υπ' όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το φορολογικό
χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
χρησιμοποιεί είτε τη μέθοδο του πιο πιθανού αποτελέσματος ή τη μέθοδο του
αναμενόμενου αποτελέσματος στους υπολογισμούς της.

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 2017 είναι ίδιες με εκείνες που
λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
εταιρίας, της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 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:

18

ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2017

Ποσά κλειόμενης περιόδου
Αξία κτήσης

Γήπεδα

Υπόλοιπο 31/12/2016
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2017

1.536.957

11.863.232
-

1.536.957

11.863.232

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31/12/2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2017
Αναπόσβεστη αξία 30/6/2017

Κτίρια

Γήπεδα

Κτίρια
4.214.945
170.157

Μηχανήματα
9.651.572
19.059
(14.145)
9.656.486

Μηχανήματα

Μεταφ/κά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

990.554
2.000
992.554

Μεταφ/κά
μέσα

Σύνολο

734.092
2.466
(43.815)
692.743

24.776.407
23.524
(57.960)
24.741.971

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

0

4.385.102

5.924.797
169.251
(8.098)
6.085.950

1.536.957

7.478.130

3.570.536

129.637

28.675

Μηχανήματα

Μεταφ/κά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

841.534
21.383
862.917

701.099
6.491
(43.522)
664.068

11.682.375
367.282
(51.620)
11.998.037
12.743.934

Ποσά προηγούμενης περιόδου

Αξία κτήσης

Γήπεδα

Υπόλοιπο 31/12/2015
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2016

1.536.957

11.863.232
-

1.536.957

11.863.232

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31/12/2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

8.2

Κτίρια

Γήπεδα

Κτίρια
3.874.504
340.441

9.615.050
36.522
9.651.572

Μηχανήματα

0

4.214.945

5.588.745
336.052
5.924.797

1.536.957

7.648.287

3.726.775

985.006
19.560
(14.012)
990.554

Μεταφ/κά
μέσα

722.583
11.509
734.092

Σύνολο
24.722.828
67.591
(14.012)
24.776.407

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

811.027
44.519
(14.012)
841.534

687.360
13.739
701.099

10.961.636
734.751
(14.012)
11.682.375

149.020

32.993

13.094.032

Υπεραξία

Αφορά στην υπεραξία από την απορρόφηση εντός του 2007 της θυγατρικής
«Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ».

Υπόλοιπο έναρξης
Απομείωση περιόδου
Σύνολο

30/06/17
3.249.843
3.249.843

31/12/16
3.628.843
(379.000)
3.249.843
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8.3

Αποθέματα

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως ακολούθως:

Εμπορεύματα
Προϊόντα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες

8.4

30/06/17
220.611
112.047
270.396
603.054

31/12/16
117.316
115.653
311.015
543.984

Πελάτες

Ακολουθεί ανάλυση του κονδυλίου:

Πελάτες
Γραμμάτια
Επιταγές
Μείον προβλέψεις

30/06/17
9.412.616
397.055
298.216
(2.124.583)
7.983.304

31/12/16
10.327.155
447.394
662.991
(3.066.116)
8.371.424

Η συνολική πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες
ανέρχεται στις 30/06/2017 σε 2,12 εκατ.ευρώ. Την τρέχουσα περίοδο η εταιρία
προχώρησε σε διαγραφή επισφαλών πελατών ποσού 1.491 χιλ. ευρώ με αντίστοιχη
μειώσης προβλέψεων επισφαλειών και παράλληλα προέβη σε σχηματισμό επιπλέον
προβλέψεων για επισφάλειες ποσού 550 χιλ. ευρώ.
8.5

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 31/12/20162,6 εκατ. ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο της
σύμβασης αυτής ανέρχεται σε 8,845%. Η εταιρία δεν κατέβαλε τόκους για
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συγκεκριμένο δάνειο, που ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 6,64 εκατ. ευρώ (μαζί
με τόκους υπερημερίας).
Συνέπεια, της μη καταβολής των τόκων αυτών είναι πως το παραπάνω
μακροπρόθεσμο δάνειο της Εθνικής συνολικού ύψους 6,79 εκατ. ευρώ πλέον τόκων
6,64 εκατ. ευρώ να χαρακτηριστεί από την τράπεζα ληξιπρόθεσμο, ενώ παράλληλα
χαρακτηρίστηκε ληξιπρόθεσμος και ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στην Εθνική
Τράπεζα ύψους 3,84 εκατ.ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμα και τα δάνεια της εταιρίας στις υπόλοιπες τράπεζες.
Λόγω της απεικόνισης των ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο
βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30/06/2017 σε ποσό € 25,47
εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 10,1εκ.ευρώ, με συνέπεια το
κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 15,36εκ.ευρώ.
Η διοίκηση της εταιρίας βρίσκεται σε διαδικασία επαναρύθμισης του δανεισμού της
προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του
αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
Οι λοιπές δανειακές συμβάσεις της εταιρίας είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor
πλέον spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε ευρώ.
Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση /
μείωση επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ -115 / +115 αντίστοιχα.

8.6

Επιχειρηματικοί τομείς

1/1-30/6/2017
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο εσόδων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο κερδών/(ζημιών)

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
10.963.402
10.963.402
7.755

125.526
125.526
27.682

(835.290)
(1.060.352)
(1.895.642)

12.177
(88.431)
(76.254)

Σύνολο
11.088.928
11.088.928
35.437
(823.113)
(1.148.783)
(1.971.896)
(233.935)
(2.205.831)
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1/1-30/6/2016
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο εσόδων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο κερδών/(ζημιών)

30/6/2017
Ενεργητικό τομέα
Υποχρεώσεις τομέα

31/12/2016
Ενεργητικό τομέα
Υποχρεώσεις τομέα

8.7

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
10.715.944
10.715.944
8.505

180.665
180.665
27.682

(323.112)
(989.874)
(1.312.986)

76.435
(80.614)
(4.179)

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
24.181.633
28.313.872

2.016.706
910.795

Σύνολο
10.896.609
10.896.609
36.187

(246.677)
(1.070.488)
(1.317.165)
12.213
(1.304.952)

Σύνολο
26.198.339
29.224.667

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης Σύνολο
24.851.528
2.085.841
26.937.369
26.819.389
938.477
27.757.866

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

8.8

1/1-30/6/2017
10.839.695
249.233
11.088.928

1/1-30/6/2016
10.590.870
305.739
10.896.609

Φόρος εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών,
με την χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν
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στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η εταιρία. Τα ποσά που εμφανίζονται
εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 30/06/2017. Για τον
υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται
σε 29%. Ακολουθεί ανάλυση του σχετικού κονδυλίου:
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Τρέχων φόρος εισοδήματος

8.9

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
(233.935)
12.213
(233.935)
12.213

Κέρδη μετά από φόρους 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

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

(2.205.831)
7.125.216
(0,3096)

(1.304.952)
7.125.216
(0,1831)

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 περιόδου το 7,78% 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
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και
τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς το σύνολο 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 8.5.
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(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 -115 / + 115 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.

11

Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

11.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
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 των οποίων οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή
ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 αντίστοιχα,
υποχρεούνται να λαμβάνουν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωση» που προβλέπεται
στο άρθρο 65α του Ν. 4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο
που διενεργείται από τον ίδιο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που
ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση του

24

ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2017

φορολογικού ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρία εκδίδει
στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο ορκωτός
ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρία την υποβάλει ηλεκτρονικά στο υπουργείο
οικονομικών.

11.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού 9.750 χιλ.ευρώ
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου καθώς και προσημείωση υποθήκης υπέρ τραπεζών 700
χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση «8.5Τραπεζικά 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 30/6/2017 ήταν 63
άτομα και την 30/06/2016ήταν 62 άτομα.

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):

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

603,74

623,83

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε

0,24

0,22

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

5,72

0,78

1.380,77

1.284,11

0,00

0,00

125,11

158,81

0,14

0,00

26,49

31,66

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς 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
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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
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να
επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Καβάλα, 27/9/2017

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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