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

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

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
 
α. εξ όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. για την 
περίοδο 01/01/2010 – 30/06/2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του ν. 3556/2007. 
 
β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
 

Καβάλα, 27 Αυγούστου 2010 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας            Ντέγιαν Λάμκοβιτς           Ελευθέριος Κιουτσούκωστας 
 
 
 
 
 
      Ο Πρόεδρoς του Δ.Σ.                 Ο Διευθύνων Σύμβουλος                Μέλος Δ.Σ. 
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ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2010 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2010 – 30.6.2010 

 

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

1/1-30/6/10 1/1-30/6/09
Διαχείρισης
Περιθώριο μικτού κέρδους 8,7% 12,4%
Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων 0,51% 3,34%
Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 5,0% 8,3%
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / πωλήσεις 7,9% 8,4%
Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
Κερδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & 
αποσβέσεων (EBITDA) / Χρηματοοικονομικά έξοδα 3,2 3,6
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ίδια κεφάλαια (D/E) 84,0% 84,2%
(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό 36,8% 37,2%
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 1,19 1,28
Άμεση ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον 
αποθέματα και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 0,94 0,98
Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων & βιολογικών στοιχείων 
κυκλ/ντος ενεργητικού (ημέρες) 38 41
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες) 110 101
Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών (ημέρες) 37 36  
 
Η εταιρία εμφανίζει αύξηση πωλήσεων εξαμήνου έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου 
κατά 0,2% σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τον κλάδο. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας 
παρουσιάζουν σημαντική κάμψη γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον περιορισμό 
του περιθωρίου μικτού κέρδους από 12,4% σε 8,7%. Η μείωση του περιθωρίου μικτού 
κέρδους είναι αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν και των 
αυξήσεων του Φ.Π.Α. που απορροφήθηκαν στο σύνολο τους από την εταιρία.  
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Αντίθετα η εταιρία παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα στη διαχείριση των εξόδων διοίκησης 
και διάθεσης που εμφανίζουν κάμψη ως ποσοστό επί των πωλήσεων. 
Παρά την επιδείνωση της κερδοφορίας ο δείκτης κάλυψης τόκων παραμένει κοντά στα 
επίπεδα του α’ εξαμήνου του 2009 λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων 
συνέπεια της πτώσης του κόστους του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας. Ο 
τραπεζικός δανεισμός ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων παραμένει σταθερός στο 84%. Σε 
απόλυτο μέγεθος ο τραπεζικός δανεισμός παρουσίασε αύξηση κατά 313 χιλ.ευρώ εντός του 
εξαμήνου αποτέλεσμα των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.  
 
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παραμένει σε υγιή επίπεδα, ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής 
ταχύτητας αποθεμάτων και βιολογικών στοιχείων διαμορφώθηκε στις 38 ημέρες. Τέλος, ο 
δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών παρουσιάζει ελαφρά επιδείνωση λόγω της 
οικονομικής συγκυρίας.  
 
Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 
 
Η εταιρία στην τακτική γενική συνέλευση της 28/6/2010 αποφάσισε την αγορά ιδίων 
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920 μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου 
των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50)  ανά 
μετοχή και ανώτατη τιμή δύο (2) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 
διάστημα 1 έτους.  
 
Η εταιρία προχώρησε εντός της χρήσης στην κατασκευή μίας γραμμής παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων για την παραγωγή κυρίως λουκάνικων. Το συνολικό κόστος της 
ανωτέρω επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 162 χιλ.ευρώ και αναμένεται να επιδοτηθεί 
από το Μέτρο 1-2-3. 
 
Τέλος η έκτακτη γενική συνέλευση της 6/8/2010 αποφάσισε τη διεύρυνση του εταιρικού της 
σκοπού και την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με την προσθήκη της 
δραστηριότητας «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα». 
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της 30/6/2010 
παρέχεται η δυνατότητα στις  επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας που προχώρησαν με 
παλαιότερες αποφάσεις σε ρύθμιση δανείων με την εγγύηση του δημοσιόυ να ζητήσουν 
αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 έως και 
31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι 
την 31.12.2022.  Πρόθεση της εταιρείας είναι να υπαχθεί στην παραπάνω απόφαση. Η 
εταιρία θα καταβάλει εξαμηνιαία και μέχρι τη λήξη του δανείου προμήθεια ασφαλείας, σε 
ποσοστό 0,4% επί του ανεξόφλητου κάθε φορά δανείου.   
 
Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2010 
 
Η πορεία του πρώτου εξαμήνου θεωρείται ως αντιπροσωπευτική και για το δεύτερο 
εξάμηνο με εξαίρεση ίσως τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αναμένεται να παρουσιάσουν 
σημαντική αύξηση, καθώς το επιτόκιο των μακροπροθέσμων δανείων της εταιρίας με 
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου από 2,147% που ήταν το 1Ο εξάμηνο αυξάνεται στο 
8,845% για το 2Ο εξάμηνο.  
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Πρόθεση της εταιρίας είναι η επέκταση της μονάδας αδρανοποίησης μονάδα αναερόβιας 
επεξεργασίας αποβλήτων παραγωγής βιοαερίου και βελτιωτικού εδάφους με την 
εγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων  - ψυγείων για την προσωρινή αποθήκευση των 
στερεών αποβλήτων, ωστόσο η υλοποίηση της ανωτέρω επέκτασης θα εξαρτηθεί από την 
πορεία εργασιών και τις ταμειακές ροές της εταιρίας.   
 
Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2010 
-Κίνδυνος από επιτόκια 
Ο δανεισμός της εταιρίας είναι στο σύνολο του κυμαινόμενου επιτοκίου με αποτέλεσμα να 
υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια το επιτόκιο 
βασίζεται στο euribor ενώ στα μακροπρόθεσμα βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του ελληνικού δημοσίου όπως αναλύεται στη σημείωση 8.4 των ενδιαμέσων 
οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση 
του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων. 
-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Στο σύνολο τους οι συναλλαγές της εταιρίας είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται άμεσος 
συναλλαγματικός κίνδυνος. 
-Πιστωτικό κίνδυνος 
Η πελατειακή βάση της εταιρίας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής 
διασπορά του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 
διαρκώς από την εταιρία. H εταιρία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων. 
.-Κίνδυνος ρευστότητας  
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 
τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρία μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος 
ρευστότητας. 
 
Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων  
 
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την 
έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται κατωτέρω σε χιλ.ευρώ:  
 
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  798,10 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  0,00 
Έξοδα   0,00 
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  891,99 
Υποχρεώσεις   0,00 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών   
της διοίκησης  194,18 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  0,00 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  1,52 

 
Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου.  
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Καβάλα, 27/8/2010 
 

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

Προς τους μετόχους της «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΡΕΑΤΩΝ» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική (εταιρική) κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» (η 
Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές συνοπτικές (εταιρικές) καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 
αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για 
την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 
Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 
συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 
επισκόπησή μας. 
 

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

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

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

 
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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11  Ενδιάμεση  κατάσταση  οικονομικής  θέσης  Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης
 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2010 31/12/2009
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 8.1 17.581.432 17.992.974
Υπεραξία επιχείρησης 4.627.843 4.627.843
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12.930 9.284
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.2 1.191.318 1.189.250
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 35.392 35.392

23.448.915 23.854.743
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 1.148.715 1.632.297
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8.3 1.469.529 1.313.164
Πελάτες 8.328.019 7.912.592
Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές 1.035.480 1.060.928
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 276.723 306.682

12.258.466 12.225.663

Σύνολο Ενεργητικού 35.707.381 36.080.406

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390
Υπέρ το άρτιο 4.619.376 4.619.376
Αποθεματικά 6.067.184 6.067.184
Αποτελέσματα εις νέο 337.238 316.523
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.655.188 15.634.473

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 8.4 6.207.304 6.749.128
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.2 2.060.388 2.036.539
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.5 1.298.344 1.326.026
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 78.100 128.830
Προβλέψεις 8.6 110.000 110.000
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 9.754.136 10.350.523

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές 2.567.786 3.235.942
Λοιπές υποχρεώσεις 292.989 256.585
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 220.737 240.705
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.4 5.777.974 4.780.696
Μακρ/θεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 8.4 1.438.571 1.581.482
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 10.298.057 10.095.410

Σύνολο Υποχρεώσεων 20.052.193 20.445.933

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 35.707.381 36.080.406  
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22  Ενδιάμεση  κατάσταση  συνολικών  εσόδων  Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων
 
 

Σημ. 1/1-30/6/10 1/1-30/6/09 1/4-30/6/10 1/4-30/6/09
Κύκλος εργασιών 13.589.925 13.560.321 6.649.348 7.462.004
Κόστος πωλήσεων (12.453.422) (12.082.214) (6.208.257) (6.644.539)
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων   1.136.503 1.478.107 441.091 817.465
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 8.4

835.390 630.992 402.381 278.162
Μείον:  Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων (786.862) (421.873) (250.262) (204.521)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.185.031 1.687.226 593.210 891.106
Άλλα λειτουργικά έσοδα 217.977 261.590 103.094 104.063
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (377.818) (447.218) (194.531) (223.355)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (691.128) (698.176) (353.077) (341.898)
Αλλα λειτουργικά έξοδα (51.353) (40.125) (18.333) (40.020)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 282.709 763.297 130.363 389.896
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.7 (213.152) (310.431) (112.734) (149.058)
Κέρδη προ φόρων 69.557 452.866 17.629 240.838
Μείον φόρος εισοδήματος 8.8 (48.842) (85.443) (66.840) (40.317)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 20.715 367.423 (49.211) 200.521
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  -  -  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 20.715 367.423 (49.211) 200.521

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 10.7 0,003 0,052 (0,007) 0,028

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 684.864 1.124.713 331.523 597.270  
 
 
 
 

 11



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2010 

 
33  Ενδιάμεση  κατάσταση  ταμειακών  ροών  Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/6/10 1/1-30/6/09
Κέρδη προ φόρων 69.557 452.866
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 402.155 361.416
Προβλέψεις (50.730) 24.410
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 18.011 2.579
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 213.152 310.431
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 483.582 (587.636)
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (156.365) (787.589)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (389.979) (791.633)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (631.752) 1.403.465
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (213.152) (310.431)
Καταβεβληµένοι φόροι (47.029) (5.357)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (302.550) 72.521
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (52.952) (51.951)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 13.000 8.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (39.952) (43.951)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 997.278 591.696
Εξοφλήσεις δανείων (684.735) (594.757)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 312.543 (3.061)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (29.959) 25.509
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 306.682 296.112
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 276.723 321.621
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44  Ενδιάμεση  κατάσταση  μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων    Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 

Αποτ/τα εις 
νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2009 4.631.390 4.619.376 6.067.184 192.899 15.510.849
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 367.423 367.423
Υπόλοιπα την  30/6/2009 4.631.390 4.619.376 6.067.184 560.322 15.878.272

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά 
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις 
νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2010 4.631.390 4.619.376 6.067.184 316.523 15.634.473
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 20.715 20.715
Υπόλοιπα την  30/6/2010 4.631.390 4.619.376 6.067.184 337.238 15.655.188  
 
55  Γενικές  πληροφορίες  Γενικές πληροφορίες
 
Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ιδρύθηκε 
το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/10.9.85/Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα της στην Πέρνη 
Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ. 25910/42100 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι  
www.kreka.gr. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ. 
10862/06/Β/86/02. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, η 
εκμετάλλευση σφαγείου, η παραγωγή & εμπορία κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων.  
 

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

 

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

 

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

6.1 Βάση κατάρτισης 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.,  με ημερομηνία 30 
Ιουνίου 2010 αφορούν στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου της χρήσεως 2010 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 2010. Οι λογιστικές αρχές πού 
χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την κατάρτιση των ενδιάμεσων αυτών Οικονομικών 
Καταστάσεων είναι ίδιες με εκείνες που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,  χωρίς να 
γίνει οποιαδήποτε απόκλιση ή αλλαγή από εκείνες. 

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με 
τις ελεγμένες από Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας , της 
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 , οι οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση 
διαδικτύου της εταιρίας  www.kreka.gr. 
  
Οι συνημμένες ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, τα οποία 
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, - με τις μεταβολές τους αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα 
της χρήσεως και σύμφωνα επίσης με την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρίας. Η 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι 
λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των 
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης  Ιουνίου 2010 είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν 
υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα 
αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση ή αλλαγή.     
 

6.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
 

6.2.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα η 
εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τη χρήση που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2010. 

 

6.2.1.1 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή 
τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης και 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. Η 
εταιρία δεν επηρεάζεται από την ανωτέρω διερμηνεία 
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6.2.1.2 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) - Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για 
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά 
στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει 
μίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων 
παγίων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 
καθώς η εταιρία έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 και δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

6.2.1.3 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
Μετοχών 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό 
χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις 
μετρητοίς στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που 
λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει 
τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010 και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
6.2.1.4 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) - Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 

(Τροποποιημένο) - Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα 
της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα 
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την απεικόνιση απευθείας στα 
αποτελέσματα δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων 
μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”). Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε 
θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει 
το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 
απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 

 

6.2.1.5 ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης  

Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η 
διερμηνεία εφαρμόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009 και δεν επηρεάζει τις 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.  
 
6.2.1.6 ΕΔΔΠΧΑ 17 Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους  

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-
reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που 
ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και 
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β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων 
ενεργητικού είτε μετρητών. Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009 και δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρίας.  
 
6.2.1.7 ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες  

Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά 
τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, 
κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με 
σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή 
πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη 
διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή 
υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού 
κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της 
υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και 
τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται 
από τους πελάτες. Η ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται 
από τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/07/2009. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 18, το 
αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 
Οκτωβρίου 2009. Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στην εταιρία. 

 

6.2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 

 
6.2.2.1 ΔΠΧΑ 2 - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας 
και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Η 
τροποποίηση δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.  
 
6.2.2.2 ΔΠΧΑ 5 - Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 
δραστηριότητες, Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.2.3 ΔΠΧΑ 8 - Κλάδοι Δραστηριοτήτων 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα 
περιουσιακά στοιχεία του τομέα. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρίας. 
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6.2.2.4 ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση 
συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν 
στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.2.5 ΔΛΠ 7 - Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό 
στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 
δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.2.6 ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων 
ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρίας. 

 

6.2.2.7 ΔΛΠ 18 - Έσοδα 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η 
οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος - εντολέας ή πράκτορας. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.2.8  ΔΛΠ 36 - Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 
πρέπει να επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός 
τομέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση -
άθροιση των τομέων). Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.2.9 ΔΛΠ 38 - Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον 
αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία 
συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται 
ευρέως από τις οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.2.10 ΔΛΠ 39 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων 
/προστίμων από προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) 
το πεδίο απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή 
ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να 
επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η 
αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα. Η τροποποίηση δεν 
έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
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6.2.3 Πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, και δεν έχουν 
υιοθετηθεί. 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα 
υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, δεν είναι όμως υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες 
οικονομικές καταστάσεις και η εταιρία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 
 
6.2.3.1 ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) - Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου 
να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα 
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και 
επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων 
ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εταιρία θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα 
που τίθενται σε εφαρμογή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. 
 
6.2.3.2 ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) - Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα 
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή 
δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων 
της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν 
συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα 
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της 
ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010 
και δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.3.3 ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 
κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 
μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 
περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην 
εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών 
του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, 
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, 
και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά 
τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, 
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όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η 
διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης 
αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα 
συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της 
επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, 
αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της 
εύλογης αξίας.  Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να 
εφαρμοστεί στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και 
δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
6.2.3.4 ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) - Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η 
αλληλεπίδρασή τους  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα 
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή 
των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια 
οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό 
στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να εφαρμοστεί για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 
 
6.2.3.5 ΕΔΔΠΧΑ 19 - Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με 

συμμετοχικούς τίτλους. 

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρμοστεί για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. 
 
 
77  Σημαντικές  λογιστικές  εκτιμήσεις  και    κρίσεις  της  διοίκησης  διοίκησηςΣημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων 
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης που λήφθηκαν 
υπόψη κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης  Ιουνίου 2010 
είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση η αλλαγή 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 
ισχύοντα. 

Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 
γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 
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88  Πληροφορίες  για  ορισμένους  λογαριασμούς  των  οικονομικών  καταστάσεων  μικών καταστάσεωνΠληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονο
 

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

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2009 1.572.459 11.662.902 9.290.791 1.183.709 599.864 115.704 24.425.429
Αυξήσεις 79.620 58.735 21.100 561 13.826 173.842
Μειώσεις/ Μεταφορές  -  -  - (74.849)  - (129.530) (204.379)
Υπόλοιπο 30/6/2010 1.572.459 11.742.522 9.349.526 1.129.960 600.425 0 24.394.892

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2009 1.828.583 3.477.424 611.875 514.573 6.432.455
Αποσβέσεις 169.408 189.783 48.721 16.931 424.843
Μειώσεις/ Μεταφορές  - (43.838)  - (43.838)
Υπόλοιπο 30/6/2010 0 1.997.991 3.667.207 616.758 531.504 0 6.813.460
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2010 1.572.459 9.744.531 5.682.319 513.202 68.921 0 17.581.432

 
 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2008 1.669.556 11.866.331 9.289.032 1.061.054 593.549  - 24.479.522
Αυξήσεις 7.168 8.207 31.155 4.199 1.222 51.951
Μειώσεις/ Μεταφορές  -  - (12.892)  -  -  - (12.892)
Υπόλοιπο 30/6/2009 1.669.556 11.873.499 9.284.347 1.092.209 597.748 1.222 24.518.581

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφ/κά 
μέσα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητ/σεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2008 1.502.367 3.101.305 521.110 478.592 5.603.374
Αποσβέσεις 179.900 191.581 45.475 18.140 435.096
Μειώσεις/ Μεταφορές (2.313)  -  - (2.313)
Υπόλοιπο 30/6/2009 0 1.682.267 3.290.573 566.585 496.732 0 6.036.157
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2009 1.669.556 10.191.232 5.993.774 525.624 101.016 1.222 18.482.424

 
 
 
 

8.2 Αναβαλόμενη φορολογία 
 
Ακολουθεί ανάλυση των σχετικών κονδυλίων: 
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              30/6/2010 31/12/2009
Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 505 3.385
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.990.595 1.974.238
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 49.363 0 46.239
Απαιτήσεις 188.167 159.844
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δικαιώματα εργαζομένων 7.986 20.508
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 20.430 16.062
Φορολογικές Ζημίες 994.660 1.005.513
Σύνολο 1.191.318 2.060.388 1.189.250 2.036.539
Καθαρή διαφορά (υποχρέωση μείον απαίτηση) 869.070 847.289  

  

8.3 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Αφορά σε ζώντα ζώα (κυρίως μόσχους και κατά περιόδους αμνοερίφια) που διατηρεί η εταιρία στις 
εγκαταστάσεις της για πάχυνση και σφαγή. Παράλληλα η εταιρία αγοράζει ένα μεγάλο αριθμό 
ζώντων ζώων για άμεση σφαγή. Η εταιρία δεν πραγματοποιεί πωλήσεις ζώντων ζώων, παρά μόνο 
περιστασιακά. Το σύνολο των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού αγοράζεται καθώς η εταιρία δεν 
πραγματοποιεί γεννήσεις  ζώων στις εγκαταστάσεις της. Τα ζώα που αγοράζονται με σκοπό την 
πάχυνση παραμένουν μερικούς μόνο μήνες στις εγκαταστάσεις προτού οδηγηθούν στο σφαγείο. 
Ακολουθεί λογιστική συμφωνία της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.  
 

30/06/10 31/12/09
Αποθέματα έναρξης 1.313.164 807.596
Αγορές περιόδου 2.345.365 6.663.634
Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων (13.229) (44.012)
Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος) (3.011.161) (7.484.025)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων 835.390 1.369.970
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.469.529 1.313.164

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

8.4 Δάνεια τραπεζών 
 
Μέσα στο 2006 η εταιρία - μετά από σχετική έγκριση του δημοσίου - προέβη σε ρύθμιση του 
συνολικού δανεισμού της με ημερομηνία 30/6/2006 σε ένα μακροπρόθεσμο δεκαετούς διάρκειας 
δάνειο, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%, βάσει αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών για τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας (αριθμοί αποφάσεων ΚΥΑ 
15075/Β/657 – 5.4.2006 και  2/18872/0025 – 19.4.2006) . Με βάση τις εν λόγω αποφάσεις το 
επιτόκιο δανεισμού ορίζεται ως το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού 
δημοσίου που ισχύει πριν την περίοδο εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς 0,6%. 
Το ανωτέρω επιτόκιο επιδοτείται 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 
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κάθε έτους. Βάσει νεώτερης υπουργικής απόφασης δόθηκε περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή 
των δόσεων μέχρι και 31/12/2007, με αποτέλεσμα η πρώτη δόση να καταβληθεί στις 30/6/2008. Στα 
πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης η εταιρία έχει εγγράψει υποθήκη υπέρ του ελληνικού δημοσίου επί 
των ακινήτων της. Το ποσό δανεισμού που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ανέρχεται στις 
30/6/2010 στο ποσό των 6,873 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων καταβλητέα μέχρι 30/6/2011 είναι 1,12 
εκατ.ευρώ. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της 30/6/2010 
παρέχεται η δυνατότητα στις  επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας που προχώρησαν με παλαιότερες 
αποφάσεις σε ρύθμιση δανείων με την εγγύηση του δημοσιόυ να ζητήσουν αναστολή καταβολής 
των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 έως και 31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη 
επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.  Πρόθεση της εταιρείας 
είναι να υπαχθεί στην παραπάνω απόφαση. Η εταιρία θα καταβάλει εξαμηνιαία και μέχρι τη λήξη 
του δανείου προμήθεια ασφαλείας, σε ποσοστό 0,4% επί του ανεξόφλητου κάθε φορά δανείου.   
 
Το ισχύον επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι του πρώτου εξαμήνου του 2009 
ανέρχεται σε  2,147%. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 το αντίστοιχο επιτόκιο ανέρχεται σε 
8,845%. Οι λοιπές δανειακές συμβάσεις της εταιρίας που αφορούν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό 
είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). 
 
Η κατανομή των μελλοντικών χρεολυσίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως ακολούθως: 
 
2ο έτος 1.359.246 
3ο έως 5ο έτος 3.280.264 
Πάνω από 5 έτη 1.567.794 
Σύνολο  6.207.304 
 
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας είναι επίσης κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον 
spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε ευρώ. 
 

8.5 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Αφορά αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις του Ν.3299/04 και Ν.2601/98 για επενδύσεις σε πάγιο 
εξοπλισμό. 
 
Η κίνηση του σχετικού λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 

30/06/10 31/12/09
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 1.326.026 1.433.150
Ληφθείσες επιχορηγήσεις  -  - 
Μεταφορά στα αποτελέσματα (27.682) (107.124)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.298.344 1.326.026

 

8.6 Προβλέψεις 
 
Αφορά σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της 
εταιρίας, ήτοι χρήσεις 2005 έως και την τρέχουσα και της απορροφηθείσας εντός του 2007 
θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» για τη χρήση 2006 και το διάστημα 1/1-
31/3/2007, συνολικού ύψους 110.000 ευρώ. 
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8.7 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
Το σχετικό κονδύλιο αφορά στο σύνολο του σε τόκους δανείων αφαιρουμένων των επιδοτήσεων 
επιτοκίου που λαμβάνει η εταιρία από το δημόσιο καθώς και  λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 

8.8 Φόρος εισοδήματος 
 
Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 3697/2008 προβλέπεται σταδιακή μείωση του συντελεστή φόρου 
εισοδήματος από 25% σε 20% αρχής γενομένης από την χρήση 2010 , μέχρι να φθάσει το 20% στη 
χρήση  2014. 
 
Με το Ν.3842/2010 ο φορολογικός συντελεστής για τα διανεμόμενα κέρδη διαμορφώνεται στο 40% 
και για μη διανεμόμενα κέρδη εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του Ν.3697/2008 ήτοι 24% 
μειούμενο σταδιακά μέχρι το 20%. 
 
Ο νέος φορολογικός νόμος ισχύει για τα κέρδη που προκύπτουν από την χρήση  2010 και μετά ή για 
τα κέρδη προηγούμενων λογιστικών περιόδων που διανέμονται μετά από την 31 Δεκεμβρίου 2010.  
 

Σύμφωνα με τον Ν. 3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στις εταιρείες με κέρδη  άνω των 100 
χιλ. ευρώ και υπολογίζεται επί του συνόλου των καθαρών κερδών της χρήσεως  2009, βάσει 
προοδευτικής κλίμακας από 4% έως 10%. Η εν λόγω εισφορά απεικονίσθηκε , μέσω σχηματισμού 
σχετικής πρόβλεψης, στις οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2010 και θα καταβληθεί στο 
2011.  
 

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 

1/1-30/6/10 1/1-30/6/09

Αναβαλλόμενη φορολογία 21.781 85.443
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/10 27.061  - 

48.842 85.443  

8.9 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Η εταιρία εντός της προηγούμενης χρήσης άρχισε την εκμετάλλευση μονάδας αδρανοποίησης και 
αποτέφρωσης οργανικών απορριμμάτων που καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των παραπροϊόντων 
σφαγής του σφαγείου της εταιρίας και παράλληλα δέχεται απορρίμματα  από τρίτους έναντι 
αμοιβής.  
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1/1-30/6/2010 
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

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

1/1-30/6/2009
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 13.474.513 85.808 13.560.321
Σύνολο εσόδων 13.474.513 85.808 13.560.321
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 229.178 32.412 261.590
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 760.743 2.554 763.297
Χρηματοοικονομικά έξοδα (283.979) (26.452) (310.431)
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων 476.764 (23.898) 452.866
Φόρος εισοδήματος (85.443)
Σύνολο κερδών/(ζημιών) 367.423  
 
 

1/1-30/06/2010
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 32.727.784 2.979.597 35.707.381
Υποχρεώσεις τομέα 18.428.849 1.623.344 20.052.193

1/1-30/6/2009 
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 33.508.031 3.121.232 36.629.263
Υποχρεώσεις τομέα 18.909.783 1.841.208 20.750.991  
 
99  Πρόσθετες  πληροφορίες  &  επεξηγήσεις  Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

9.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη διαχειριστική χρήση 2004. Η 
απορροφηθείσα εντός του 2007 θυγατρική έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη διαχειριστική χρήση 
2005. Η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 110.000. 
 

9.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού 9.050 χιλ.ευρώ υπέρ Ελληνικού 
Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση «8.4 Τραπεζικά δάνεια».  
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9.3 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 
 

9.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 30/6/2010 ήταν 62 άτομα και την 
30/06/2009 66 άτομα. 
 

9.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν 
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, 
έχουν ως εξής (σε χιλ.ευρώ): 
 
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  798,10 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  0,00 
Έξοδα   0,00 
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  891,99 
Υποχρεώσεις   0,00 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών   
της διοίκησης  194,18 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  0,00 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  1,52 

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

9.6 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω:  
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ήτοι χρήση 2005 έως και την τρέχουσα χρήση για την εταιρία και 
χρήση 2006 για την απορροφηθείσα εντός του 2007 θυγατρική, για τις οποίες έχει σχηματιστεί 
σχετική πρόβλεψη ποσού 110.000 ευρώ. 
 

9.7 Κέρδη ανά μετοχή 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού του συνόλου των 
μετοχών. 
 

1/1-30/6/10 1/1-30/6/09

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας 20.715 367.423
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 7.125.216 7.125.216
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,003 0,052  
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9.8 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο 
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας, 
διενεργείται από τη Διοίκηση, και στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών 
και τις διακυμάνσεις των μεταβλητών κόστους και πωλήσεων. 

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

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

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

9.8.2 Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου  
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας είναι εκτεθειμένες στις μεταβολές του επιτοκίου διότι 
διασυνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια (euribor και έντοκο γραμμάτιο δημοσίου) που 
προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς. Η εταιρία δε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά 
παράγωγα.  Μία μεταβολή επιτοκίων κατά +1%/-1% θα επηρέαζε τα κέρδη περιόδου κατά                
57,65 χιλ./-57,65 χιλ.ευρώ περίπου. 

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

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

9.8.4 Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων 
και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της εταιρίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να 
εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων.  

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

Καβάλα, 27/8/2010  
Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 

 
 

Ο Πρόεδρoς του Δ.Σ. 
Α.Τ.ΑΒ908976 

Ντέγιαν Λάμκοβιτς 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Αρ.Διαβ.006897954 

Παναγιώτης Κογκαλίδης 
 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 
Α.Τ. ΑΕ 203573 

ΑΜ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22319 
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