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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 Εταιρείας 

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. για την περίοδο 01/01/2018– 30/06/2018 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 Εταιρείας απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του 

άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

Καβάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ζαχαρίας 

Κιουτσούκουστας 

 

Ο Πρόεδρoς και 

Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Κυριάκος 

Κιουτσούκουστας 

 

 

Μέλος του Δ.Σ. 

Ελευθέριος 

Κιουτσούκωστας 

 

 

Μέλος του Δ.Σ. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

1.1.2018– 30.6.2018 

 

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 Εταιρείας την τρέχουσα περίοδο, σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία κατά το 

δεύτερο εξάμηνο της υπό εξέτασης χρήσης και τέλος οι συναλλαγές που έγιναν 

μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών (σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). 

 

Οικονομικά στοιχεία – Πορεία εταιρίας 

 

Η πορεία εργασιών της Εταιρείας και η οικονομική της κατάσταση παρουσιάζονται 

συνοπτικά μέσω ενδεικτικών αριθμοδεικτών κατωτέρω (Έναλλακτικοί Δείκτες 

Μέτρσης Απόδοσης – ΕΔΜΑ): 
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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 την αύξηση του κύκλου εργασιών το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσιάζει 

μείωση λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά κρέατος. Η 

εταιρία προχώρησε σε μείωση των διοικητικών εξόδων και κράτησε τα έξοδα 

διάθεσης σταθερά, σε σχέση με πέρυσι. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

περιορίστηκαν στο 9,6% των πωλήσεων από 10,6% το περσινό εξάμηνο. 

 

O δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών διαμορφώθηκε στις 94 ημέρες από 

130 ημέρες το περσινό εξάμηνο.  Η βελτίωση οφείλεται στις επιπρόσθετες 

προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 30/6/2018 λόγω 

της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9. 

 

1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017

Μεγέθυνσης

Μεταβολή πωλήσεων 8,7% 1,8%

Διαχείρισης

Περιθώριο μικτού κέρδους                                                         

(Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες / Κύκλος 

εργασιών) 7,4% 8,0%

Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων                                   

(Ζημίες προ φόρων / Κύκλος εργασιών) -13,4% -17,8%

Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων & αποσβέσεων                                                                                             

(Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 

χρηματοδοτικών/επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων / Κύκλος εργασιών) 0,3% -4,3%

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / Κύκλος εργασιών 9,6% 10,6%

Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό 111,0% 84,5%

ΡευστότηταςΓενική Ρευστότητα                                                                         

(Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ) 0,29 0,40

Άμεση ρευστότητα                                                      

(Κυκλοφορούν ενεργητικό μείον αποθέματα  / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ) 0,26 0,37

Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων                                                            

(Αποθέματα  / Κόστος πωληθέντων χ 365) 13 11

Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων                                                 

(Πελάτες / Κύκλος εργασιών χ 365) 94 130

Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών                                       

(Προμηθευτές / Κόστος πωληθέντων χ 365) 21 15
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Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης και 

μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Εντός του Αυγούστου 2018, οι συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, 

Τράπεζα Πειραιώς) ενημέρωσαν με σχετική επιστολή την Διοίκηση της ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ 

ότι το σύνολο των δανειακών τους συμβάσεων με την Εταιρεία διαχειρίζεται πλέον 

η doBank S.p.A (doBank). 

 

Στις 3/9/2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2018 

 

Η αύξηση πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου αναμενέται να συνεχιστεί και στο 

δεύτερο εξάμηνο.   

Η εταιρία είναι σε επικοινωνία με τις Τράπεζες για αναδιάρθρωση του δανεισμού 

και μείωση επιτοκίου, ωστόσο ο χρόνος υλοποίησης μίας τέτοιας ρύθμισης δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Η εταιρία προσδοκά μία ουσιαστική λύση που 

θα δίνει προοπτική για σταδιακή μείωση του συνολικού δανεισμού της. 

 

Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2018 

 

-Κίνδυνος από επιτόκια 

Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι στο σύνολό του κυμαινόμενου επιτοκίου με 

αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα 

δάνεια το επιτόκιο βασίζεται στο euribor ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 

ελληνικού δημοσίου το οποίο είναι επίσης μεταβλητό. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση 

παραγώγων για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.  

 

-Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Στο σύνολό τους οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται 

άμεσος συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

-Πιστωτικός κίνδυνος 

Στο τέλος της χρήσης ένας πελάτης της Εταιρείας - εκτός των συνδεδεμένων μερών  

- αποτελούσε το 7,24% περίπου του υπολοίπου των πελατών. Πέραν του ανωτέρω η 

υπόλοιπη πελατειακή βάση της Εταιρείας είναι αρκετά ευρεία ώστε να 

επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοοικονομική 

κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία. H Εταιρεία 

δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.  

 

-Κίνδυνος ρευστότητας  

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και 

τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων της 

Εταιρείας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες τράπεζες για τη ρύθμιση των σχετικών 
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ποσών όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 8.5 των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Από την εκμετάλλευση του σφαγείου και της μονάδας τυποποίησης προκύπτουν 

παραπροϊόντα (υγρά και στερεά απόβλητα) τα οποία η εταιρεία οδηγεί στη μονάδα 

αδρανοποίησης για περαιτέρω διαχείριση, όπως απαιτεί η σχετική περιβαλοντική 

νομοθεσία. Για τα απόβλητα αποστέωσης στο υποκατάστημα Αθηνών υπάρχει 

κεντρική διαχείριση από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, στις 

εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται το υποκατάστημα. 

 

Για τη διαχείριση των χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών η εταιρία έχει 

υπογράψει σύμβαση με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 

 

 

Εργασιακά θέματα 

 

Α. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα και 

δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. Η αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού 

γίνεται με όλες τις πρόσφορες εναλλακτικές που υπάρχουν στην αγορά (αγγελίες 

σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αναζήτηση συστάσεων από έμπιστες και έγκυρες 

πηγές κτλ). 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τουλάχιστον μία φορά το έτος, η Διοίκηση με την βοήθεια των άμεσων 

προϊστάμενων των εργαζομένων αξιολογεί την απόδοσή τους με βάση τα τιθέμενα 

κριτήρια για κάθε θέση εργασίας. 

 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΕΣ 

Στην πολιτική της εταιρείας είναι η κάλυψη των αναγκών σε έμψυχο δυναμικό κατά 

προτεραιότητα με προαγωγή από το ήδη υπάρχον, με βάση το πόρισμα από την 

αξιολόγηση του προσωπικού, ως ένδειξη επιβράβευσης της απόδοσης στην 

προηγούμενη θέση εργασίας. 

 

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: 

   

 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 543,38 603,74 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0,22 0,24 

Έξοδα από παροχή υπηρεσιών από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 1,82 5,72 

Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Α.Ε. 1.448,10 1.380,77 
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Υποχρεώσεις προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0,00 0,00 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 127,69 125,11 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,59 0,14 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 41,38 26,49 

 

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

διοικητικού συμβουλίου.  

Καβάλα, 27/9/2018 

 

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Προς το Διοικητικό Συβούλιο της 

«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» 

 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης 

της Εταιρείας «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»  της 

30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και  λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας 

ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

 

Εύρος επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 

Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από 

τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 

θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 

εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα  

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα 

μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας  

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 6.1 και 8.5 επί των ενδιάμεσων 

συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι κατά την 30η Ιουνίου 

2018, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ύψους € 23,47 εκ. περίπου 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν απεικονιστεί στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει 



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2018 

 11 

το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 20,6 εκ. 

περίπου και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό.  

Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 6.1 και 8.5 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά 

με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν 

τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  

Αγ. Παρασκευή, 28η Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 

 



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2018 

 12 

1 Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2018 31/12/2017

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 8.1 11.936.467 12.160.159

Υπεραξία επιχείρησης 8.2 2.142.843 2.142.843

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 41.786 41.786

Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα 

προς πώληση 55.000 55.000

14.176.095 14.399.788

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 8.3 816.723 468.363

Πελάτες 8.4 6.306.584 7.020.263

Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές 571.165 636.251

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 615.063 735.365

8.309.535 8.860.242

Σύνολο Ενεργητικού 22.485.630 23.260.030

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Εκδοθέν κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390

Υπέρ το άρτιο 4.619.376 4.619.376

Αποθεματικά 5.968.209 5.968.209

Αποτελέσματα εις νέο (24.719.815) (22.226.169)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (9.500.840) (7.007.194)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.945.932 1.917.784

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 900.847 932.802

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 153.131 144.462

Προβλέψεις 80.000 80.000

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 3.079.910 3.075.048

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 1.314.474 1.237.840

Λοιπές υποχρεώσεις 440.327 441.066

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.584.794 1.261.093

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.5 25.566.965 24.252.177

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 28.906.560 27.192.176

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.986.470 30.267.224

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 22.485.630 23.260.030
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2 Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ. 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017

Κύκλος εργασιών 8.7 12.053.780 11.088.928

Κόστος πωλήσεων (11.161.551) (10.201.647)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 892.229 887.281

Άλλα λειτουργικά έσοδα 63.027 35.437

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (339.480) (357.092)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (818.062) (821.360)

Αλλα λειτουργικά έξοδα (93.407) (567.379)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (295.693) (823.113)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.315.139) (1.148.783)

Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα  -  - 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (1.610.832) (1.971.896)

Μείον φόρος εισοδήματος 8.8 (276.001) (233.935)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (1.886.833) (2.205.831)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.886.833) (2.205.831)

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

€) 8.9 (0,2648) (0,3096)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 35.475 (481.453)

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 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017

Ζημίες προ φόρων (1.610.832) (1.971.896)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 331.168 341.660

Προβλέψεις 56.259 606.100

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 13.225 5.907

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.315.139 1.148.783

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (348.360) (109.070)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (123.490) (108.341)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 395.323 120.208

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (33.351) (14.543)

Καταβεβληµένοι φόροι  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.919) 18.808

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (158.683) (23.524)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 10.300 433

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (148.383) (23.091)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 33.000  - 

Εξοφλήσεις δανείων  -  - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 33.000  - 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (120.302) (4.283)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 735.365 908.350

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 615.063 904.067
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4 Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 
 

 

5 Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρεία «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» 

ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/10.9.85/Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα 

της στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ. 25910/42100 και η ηλεκτρονική της 

διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι www.kreka.gr. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ. 10862/06/Β/86/02. Αντικείμενο εργασιών της 

εταιρείας είναι η εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, η εκμετάλλευση σφαγείου, η 

παραγωγή & εμπορία κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων. 

 

6 Λογιστικές αρχές 

6.1 Βάση κατάρτισης 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 

2018, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2017. 

 

Λόγω της μεταφοράς ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο 

βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων (σημείωση 8.5), οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30/6/2018 στα € 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις 

νέο Σύνολο

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 (2.205.831) (2.205.831)

Υπόλοιπα την  30/6/2017 4.631.390 4.619.376 5.968.209 (18.245.303) (3.026.328)

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις 

νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2018 4.631.390 4.619.376 5.968.209 (22.226.169) (7.007.194)

Επίδραση από υιοθέτηση 

ΔΠΧΑ 9 (606.813) (606.813)

Αναπροσαρμοσμένα 

υπόλοιπα την 1/1/2018 4.631.390 4.619.376 5.968.209 (22.832.982) (7.614.007)

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους (1.886.833) (1.886.833)

Υπόλοιπα την  30/6/2018 4.631.390 4.619.376 5.968.209 (24.719.815) (9.500.840)

http://www.kreka.gr/


ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2018 

 16 

28,9 εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 8,3 εκ.ευρώ, με 

συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 20,6 εκ.ευρώ. 

 

Επιπλέον κατά την 30/06/2018  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. Με την ανωτέρω  ρύθμιση 

επιδιώκεται περιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους, ενώ η διοίκηση της 

εταιρείας αναλαμβάνει ενέργειες για περαιτέρω εξορθολογισμό του λειτουργικού 

κόστους, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση των ζημιών και βελτίωση της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της 

δραστηριότητάς της, καθώς η Διοίκηση εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα 

επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου 

κίνδυνου ρευστότητας. Κατά συνέπεια, οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην 

περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

6.2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων 

συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που 

ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, εκτός από τα νέα 

πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε 

υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 

6.3 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 
 

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ  Ημερομηνία 
εφαρμογής 

Διαδικασία 
έγκρισης από την 

Ε.Ε. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία» 1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με 
Πελάτες» 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και 
επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 
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ΔΛΠ / ΔΠΧΑ  Ημερομηνία 
εφαρμογής 

Διαδικασία 
έγκρισης από την 

Ε.Ε. 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών» 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία σε 
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήριες 
Συμβάσεις» 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2014 
– 2016), (ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς», ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε 
συγγενείς και κοινοπραξίες») 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές 
επενδυτικών ακινήτων» 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
και προκαταβολές» 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Εγκρίθηκε 

 
Από τις παραπάνω τροποποιήσεις μόνο η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε 

σημαντικές μεταβολές, η εφαρμογή του οποίου αναφέρεται στην Κατάσταση 

Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και πιο αναλυτικά στην παρακάτω σημείωση.  

6.4 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία»  
 
ΤΟ ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Αναγνώριση και Αποτίμηση» για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και επηρεάζει 

πρωτίστως την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση 
 
Την 1η Ιανουαρίου 2018 (την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9), η 

διοίκηση της Εταιρείας  αξιολόγησε τα επιχειρηματικά μοντέλα που ισχύουν για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει η Εταιρεία  και τα ταξινόμησε 

στην κατάλληλη κατηγορία του ΔΠΧΑ 9. 

 

Η Εταιρεία  επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αρχικά στην 

εύλογη αξία του προσθέτοντας κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κόστη συναλλαγής των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης 

εξοδοποιούνται. Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην τιμή 

συναλλαγής. 
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Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια 

στο αποσβέσιμο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο 

κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών 

εργαλείων και β) τις συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου, εάν αντιπροσωπεύουν 

«μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου που 

εκκρεμεί. 

 
Απομείωση 
 
Η Εταιρεία  αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός αυτών που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών 

και όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία  αναμένει να λάβει. Η διαφορά 

προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Για τα συμβατικά στοιχεία 

ενεργητικού, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, η Εταιρεία  

εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για 

όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 

 

Η Εταιρεία  εφάρμοσε το πρότυπο από την 1 Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να 

αναθεωρηθούν οι συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών. Συνεπώς οι 

προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες 

απομείωσης δεν εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 

2017 και παρουσιάζονται στην Κατάσταση μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της 

ενδιάμεσης περιόδου.  

 
Οι κύριες επιπτώσεις από την αρχική εγαρμογή του ΔΠΧΑ 9 είναι οι εξής: 
 
Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του 

Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται στο ποσό που 

προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

 

Για τον προσδιορισμό των εν λόγω ζημιών χρησιμοποιήθηκε πίνακας χρονολογικής 

ανάλυσης και ποσοστών, που αναπτύχθηκε με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και 

εύλογων προβλέψεων για το μέλλον, με βάση τον οποίο οι πρόσθετες αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες κατά την 01.01.2018 ανήλθαν σε 854.666 ευρώ και βάρυναν τα 

αποτελέσματα εις νέον της 01.01.2018 και οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για 

την περίοδο 01.01.2018 – 30.06.2018  σε ευρώ 47.589 ευρώ, οι οποίες βάρυναν τα 

αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου. 
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6.5 Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2021 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης 
αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης» 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 
2017) (ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες», ΔΛΠ 12 
«Φόροι εισοδήματος», ΔΛΠ 23 «Κόστος 
δανεισμού») 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα 
φορολογίας εισοδήματος» 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου 
καθορισμένων παροχών, Περικοπή ή 
Διακανονισμός» 

 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
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.  
 

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των 
λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας.  
 
Δεν αναμένεται, οι λοιπές τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε 

μεταγενέστερες περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.  

31/12/2017

ΔΠΧΑ 9  

Προσαρμογές 

Μετάβασης

01/01/2018 

Αναπροσαρμοσμένο

Πελάτες 7.020.263,00 -854.666,00 6.165.597,00

Αποτελέσματα εις νέο -22.226.169,00 606.812,86 -22.832.981,86

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 1.917.784,00 247.853,14 1.669.930,86
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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 

Εταιρείας, 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 Εταιρεία 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 

Εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις 

εκτιμήσεις αυτές.  

 

8 Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων 

8.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ποσά κλειόμενης περιόδου 

 
 

 

 

 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2017 1.536.957 11.613.232 9.664.714 968.183 718.821 24.501.907

Αυξήσεις  - 153.150  - 5.533 158.683

Μειώσεις/ Μεταφορές (1.110) (80.000) (37.948) (119.058)

Υπόλοιπο 30/6/2018 1.536.957 11.613.232 9.816.754 888.183 686.406 24.541.532

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2017 4.554.865 6.255.614 859.297 671.972 12.341.748

Αποσβέσεις 164.391 171.880 14.617 7.962 358.850

Μειώσεις/ Μεταφορές (518) (57.067) (37.948) (95.533)

Υπόλοιπο 30/6/2018 0 4.719.256 6.426.976 816.847 641.986 12.605.065

Αναπόσβεστη αξία 

30/6/2018 1.536.957 6.893.976 3.389.778 71.336 44.420 11.936.467
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Ποσά προηγούμενης περιόδου 

 

 
 

8.2 Υπεραξία 

 

Αφορά στην υπεραξία από την απορρόφηση εντός του 2007 της θυγατρικής 

«Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ». 

 

 

8.3 Αποθέματα 

 

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως ακολούθως: 

 

 
 

 

 

 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2016 1.536.957 11.863.232 9.651.572 990.554 734.092 24.776.407

Αυξήσεις  - 27.755 2.000 28.544 58.299

Μειώσεις/ Μεταφορές (14.613) (24.371) (43.815) (82.799)

Απομείωση αξίας (250.000) (250.000)

Υπόλοιπο 31/12/2017 1.536.957 11.613.232 9.664.714 968.183 718.821 24.501.907

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2016 4.214.945 5.924.797 841.534 701.099 11.682.375

Αποσβέσεις 339.920 339.273 42.134 14.395 735.722

Μειώσεις/ Μεταφορές (8.456) (24.371) (43.522) (76.349)

Υπόλοιπο 31/12/2017 0 4.554.865 6.255.614 859.297 671.972 12.341.748

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2017 1.536.957 7.058.367 3.409.100 108.886 46.849 12.160.159

30/06/18 31/12/17

Υπόλοιπο έναρξης 2.142.843 3.249.843

Απομείωση περιόδου  - (1.107.000)

Σύνολο 2.142.843 2.142.843

30/06/18 31/12/17

Εμπορεύματα 443.976 190.146

Προϊόντα 178.655 114.720

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 194.092 163.497

816.723 468.363
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8.4 Πελάτες 

 

Ακολουθεί ανάλυση του κονδυλίου: 

 

 
 

Η συνολική πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες 

ανέρχεται στις 30/06/2018 σε 4,67 εκατ.ευρώ. 

Από 1/1/2018 εφαρμόστηκε στην Εταιρεία το ΔΠΧΑ 9. Αναλυτικές πληροφορίες 

δίνονται στη παράγραφο 6.4 «Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές». 

 

8.5 Τραπεζικά δάνεια 

 

Μέσα στο 2006 η Εταιρεία, 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 Εταιρεία 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 30/6/2018 2,6 εκατ. ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο της 

σύμβασης αυτής ανέρχεται σε 8,845%.  

 

Η Εταιρεία δεν κατέβαλε τόκους για το σύνολο του δανεισμού της  με αποτέλεσμα 

τα δάνεια της Εταιρείας (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) να είναι στο σύνολο 

τους ληξιπρόθεσμα.  

 

Λόγω της απεικόνισης των ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο 

βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται κατά την 30/06/2018 σε ποσό € 28,91 

εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 8,31 εκ.ευρώ, με συνέπεια το 

κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 20,6 

εκ.ευρώ.  

30/06/18 31/12/17

Πελάτες 10.312.129 10.122.900

Γραμμάτια 394.158 392.274

Επιταγές 268.668 271.205

Μείον προβλέψεις (4.668.371) (3.766.116)

6.306.584 7.020.263
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Η διοίκηση της Εταιρείας 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 Εταιρείας είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor 

πλέον spread). Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας 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 - 64 / + 64 αντίστοιχα. 

 

8.6 Επιχειρηματικοί τομείς 

 

 

 

 

1/1-30/6/2018

Παραγωγή και 

εμπορία 

κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 11.962.031 91.749 12.053.780

Σύνολο εσόδων 11.962.031 91.749 12.053.780

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 35.345 27.682 63.027

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (279.804) (15.889) (295.693)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.205.270) (109.869) (1.315.139)

Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα  -  - 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων (1.485.074) (125.758) (1.610.832)

Φόρος εισοδήματος (276.001)

Σύνολο κερδών/(ζημιών) (1.886.833)

1/1-30/6/2017

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 10.963.402 125.526 11.088.928

Σύνολο εσόδων 10.963.402 125.526 11.088.928

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 7.755 27.682 35.437

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (835.290) 12.177 (823.113)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.060.352) (88.431) (1.148.783)

Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα  -  - 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων (1.895.642) (76.254) (1.971.896)

Φόρος εισοδήματος (233.935)

Σύνολο κερδών/(ζημιών) (2.205.831)

30/6/2018

Παραγωγή και 

εμπορία 

κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 20.607.150 1.878.480 22.485.630

Υποχρεώσεις τομέα 31.131.039 855.431 31.986.470

31/12/2017

Παραγωγή και 

εμπορία 

κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 21.312.429 1.947.601 23.260.030

Υποχρεώσεις τομέα 29.384.111 883.113 30.267.224
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8.7 Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

8.8 Φόρος εισοδήματος 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, 

με την χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν 

στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα ποσά που εμφανίζονται 

εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 30/06/2018. Για τον 

υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται 

σε 29%. Ακολουθεί ανάλυση του σχετικού κονδυλίου: 

 

 

8.9 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 Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ένας πελάτης 

εκτός των συνδεδεμένων μερών αποτελούσε στο τέλος της περιόδου το 7,24% του 

υπολοίπου πελατών της Εταιρείας. Λόγω της σημαντικής διασποράς του 

πελατολογίου δεν υπάρχουν άλλοι πελάτες με σημαντικά υπόλοιπα σε σχέση με το 

σύνολο των απαιτήσεων. Η Εταιρεία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων εκτός ορισμένων 

περιπτώσεων. 

 

1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 11.823.610 10.839.695

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 230.170 249.233

12.053.780 11.088.928

1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (276.001) (233.935)

Τρέχων φόρος εισοδήματος  -  - 

(276.001) (233.935)

1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 

εταιρείας (1.886.833) (2.205.831)

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 7.125.216 7.125.216

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (0,2648) (0,3096)
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και 

τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς το σύνολο των τραπεζικών δανείων έχει καταστεί 

ληξιπρόθεσμο, η Εταιρεία 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. 

 

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος λόγω μεταβολών επιτοκίων 

 

Η Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 -64 / + 64 αντίστοιχα. Η Εταιρεία 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 η χρήση 2010. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 80.000. 

 



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2018 

 26 

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 

φορολογικού ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία εκδίδει 

στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο ορκωτός 

ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία την υποβάλει ηλεκτρονικά στο υπουργείο 

οικονομικών. 

 

11.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας 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 « 8.5 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 Εταιρείας. 

 

11.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία την 30/6/2018 ήταν 68 

άτομα και την 30/06/2017 ήταν 63 άτομα. 

11.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης 

και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 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): 

 

 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 543,38 603,74 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 0,22 0,24 

Έξοδα από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 1,82 5,72 

Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Α.Ε 1.448,10 1.380,77 

Υποχρεώσεις  0,00 0,00 
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Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών   

της διοίκησης 127,69 125,11 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   

Διοίκησης 0,59 0,14 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 41,38 26,49 

 

Η Εταιρεία 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 

 

Οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) προέβησαν την 31.07.2018 στη σύμβαση ανάθεσης 

διαχείρισης των απαιτήσεων τους επί πιστωτικών συμβάσεων με την διαχειρίστρια 

εταιρεία δανείων doBank S.p.A (doBank).  

 

Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, εντός του Αυγούστου 2018 οι συνεργαζόμενες 

τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς) ενημέρωσαν με σχετική επιστολή 

την Διοίκηση της ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ ότι το σύνολο των δανειακών τους συμβάσεων με την 

Εταιρεία διαχειρίζεται πλέον η doBank S.p.A (doBank). 

 

Καβάλα, 27/9/2018 

 

 

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 
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