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11  Ενδιάμεση  κατάσταση  οικονομικής  θέσης  Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/3/2010 31/12/2009
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 8.1 17.805.372 17.992.974
Υπεραξία επιχείρησης 4.627.843 4.627.843
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.512 9.284
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.2 1.166.449 1.189.250
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 35.392 35.392

23.641.568 23.854.743
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 1.448.442 1.632.297
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8.3 1.357.882 1.313.164
Πελάτες 8.683.983 7.912.592
Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές 1.027.898 1.060.928
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 241.879 306.682

12.760.084 12.225.663

Σύνολο Ενεργητικού 36.401.652 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 386.449 316.523
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.704.399 15.634.473

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 8.4 6.729.903 6.749.128
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.2 1.995.740 2.036.539
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.5 1.312.185 1.326.026
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 100.024 128.830
Προβλέψεις 8.6 110.000 110.000
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 10.247.852 10.350.523

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές 2.786.979 3.235.942
Λοιπές υποχρεώσεις 302.759 256.585
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 223.163 240.705
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.4 5.777.254 4.780.696
Μακρ/θεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 8.4 1.359.246 1.581.482
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 10.449.401 10.095.410

Σύνολο Υποχρεώσεων 20.697.253 20.445.933

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 36.401.652 36.080.406  
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22  Ενδιάμεση  κατάσταση  συνολικών  εσόδων  Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων
 
 

Σημ. 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/09
Κύκλος εργασιών 6.940.577 6.098.317
Κόστος πωλήσεων (6.245.165) (5.437.675)
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων   695.412 660.642
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 8.4

433.009 352.830
Μείον:  Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων (536.600) (217.352)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 591.821 796.120
Άλλα λειτουργικά έσοδα 114.883 157.527
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (183.287) (223.863)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (338.051) (356.278)
Αλλα λειτουργικά έξοδα (33.020) (105)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 152.346 373.401
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.7 (100.418) (161.373)
Κέρδη προ φόρων 51.928 212.028
Μείον φόρος εισοδήματος 8.8 17.998 (45.126)
Κέρδη μετά από φόρους 69.926 166.902
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 69.926 166.902

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 10.7 0,010 0,023

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 353.341 527.443  
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33  Ενδιάμεση  κατάσταση  ταμειακών  ροών  Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών
 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/09
Κέρδη προ φόρων 51.928 212.028
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 200.995 154.042
Προβλέψεις (28.806) 26.010
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (267) (155)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 100.418 161.373
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 183.855 (183.774)
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (44.718) (461.020)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (738.361) (91.545)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (402.789) 469.311
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (100.418) (161.373)
Καταβεβληµένοι φόροι (17.542) (95.108)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (795.705) 29.789
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (27.193) (42.199)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 3.000 8.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (24.193) (34.199)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 996.557 359.486
Εξοφλήσεις δανείων (241.462) (251.724)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 755.095 107.762
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (64.803) 103.352
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 306.682 296.112
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 241.879 399.464
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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 166.902 166.902
Υπόλοιπα την  31/3/2009 4.631.390 4.619.376 6.067.184 359.801 15.677.751

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 69.926 69.926
Υπόλοιπα την  31/3/2010 4.631.390 4.619.376 6.067.184 386.449 15.704.399  
 
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. 

 

66  Λογιστικές  αρχές    Λογιστικές αρχές
  

6.1 Βάση κατάρτισης 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες  οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.,  με ημερομηνία 31 
Μαρτίου 2010 αφορούν στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 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 
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είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον μήνα Μάρτιο 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 στο σχετικό Προσάρτημα των Οικονομικών εκείνων 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 31ης  Μαρτίου 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 
 
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 
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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 
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, 
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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. 
 
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. 
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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. 

 

6.2.3 Πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, και δεν έχουν 
υιοθετηθεί. 
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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, 
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 
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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 31ης  Μαρτίου 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. 

 
88  Πληροφορίες  για  ορισμένους  λογαριασμούς  των  οικονομικών  καταστάσεων  μικών καταστάσεωνΠληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονο
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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 1.430 2.471 21.100  - 2.192 27.193
Μειώσεις/ Μεταφορές  -  -  - (6.253)  -  - (6.253)
Υπόλοιπο 31/3/2010 1.572.459 11.664.332 9.293.262 1.198.556 599.864 117.896 24.446.369

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 84.611 94.624 24.108 8.721 212.064
Μειώσεις/ Μεταφορές  - (3.522)  - (3.522)
Υπόλοιπο 31/3/2010 0 1.913.194 3.572.048 632.461 523.294 0 6.640.997
Αναπόσβεστη αξία 
31/3/2010 1.572.459 9.751.138 5.721.214 566.095 76.570 117.896 17.805.372

 
 

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 22.911 17.378 122.655 6.315 115.704 284.963
Μειώσεις/ Μεταφορές (97.097) (226.340) (15.619)  -  -  - (339.056)
Υπόλοιπο 31/12/2009 1.572.459 11.662.902 9.290.791 1.183.709 599.864 115.704 24.425.429

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 360.258 378.401 90.765 35.981 865.405
Μειώσεις/ Μεταφορές -34.042 -2.282 0 0 -36.324
Υπόλοιπο 31/12/2009 0 1.828.583 3.477.424 611.875 514.573 0 6.432.455
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 1.572.459 9.834.319 5.813.367 571.834 85.291 115.704 17.992.974

 
 
 

8.2 Αναβαλόμενη φορολογία 
 
Ακολουθεί ανάλυση των σχετικών κονδυλίων: 
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              31/3/2010 31/12/2009
Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.637 3.385
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.955.473 1.974.238
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 23.020 0 46.239
Απαιτήσεις 188.167 159.844
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δικαιώματα εργαζομένων 13.028 20.508
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 17.247 16.062
Φορολογικές Ζημίες 963.617 1.005.513
Σύνολο 1.166.449 1.995.740 1.189.250 2.036.539
Καθαρή διαφορά (υποχρέωση μείον απαίτηση) 829.291 847.289  

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.  

 
31/03/10 31/12/09

Αποθέματα έναρξης 1.313.164 807.596
Αγορές περιόδου 1.176.179 6.663.634
Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων (44.012)
Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος) (1.564.470) (7.484.025)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων 433.009 1.369.970
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.357.882 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 
31/3/2010 στο ποσό των 7,32 εκατ.ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι 
τόκοι του πρώτου τριμήνου του 2010 ανέρχεται σε  2,147%.  
 
Οι λοιπές δανειακές συμβάσεις της εταιρίας που αφορούν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό είναι 
κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). 
 
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας είναι επίσης κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον 
spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε ευρώ. 
 
Η κατανομή των μελλοντικών χρεολυσίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως ακολούθως: 
 
2ο έτος 1.359.246 
3ο έως 5ο έτος 3.280.264 
Πάνω από 5 έτη 2.090.393 
Σύνολο  6.729.903 
 

8.5 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Αφορά αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις επενδύσεων διαφόρων αναπτυξιακών νόμων για επενδύσεις 
σε πάγιο εξοπλισμό. 

8.6 Προβλέψεις 
 
Αφορά σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της 
εταιρίας και της απορροφηθείσας εντός του 2007 θυγατρικής. 

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 
 
Ο φόρος εισοδήματος αφορά στο σύνολό του αναβαλλόμενο φόρο τόσο για την τρέχουσα όσο και 
για την προηγούμενη περίοδο. 
 

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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1/1-31/3/2010 
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 6.847.066 93.511 6.940.577
Σύνολο εσόδων 6.847.066 93.511 6.940.577
Λοιπά έσοδα / έξοδα 101.042 13.841 114.883
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 106.244 46.102 152.346
Χρηματοοικονομικά έξοδα (92.108) (8.310) (100.418)
Σύνολο κερδών/ζημιών προ φόρων 14.136 37.792 51.928
Φόρος εισοδήματος 17.998
Σύνολο κερδών/ζημιών 69.926

1/1-31/3/2009
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 6.079.464 18.853 6.098.317
Σύνολο εσόδων 6.079.464 18.853 6.098.317
Λοιπά έσοδα / έξοδα 143.686 13.841 157.527
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 398.362 (24.961) 373.401
Χρηματοοικονομικά έξοδα (147.094) (14.279) (161.373)
Σύνολο κερδών/ζημιών προ φόρων 251.268 (39.240) 212.028
Φόρος εισοδήματος (45.126)
Σύνολο κερδών/ζημιών 166.902  
 
 

1/1-31/03/2010
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 33.389.385 3.012.267 36.401.652
Υποχρεώσεις τομέα 19.060.068 1.637.185 20.697.253

1/1-31/03/2009
Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 
αδρανοποίησης-
αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 32.373.214 3.142.593 35.515.807
Υποχρεώσεις τομέα 17.983.007 1.855.049 19.838.056  
 
 
 
99  Παράγοντες  και  διαχείριση  χρηματοοικονομικού  κινδύνου    Παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

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. 

9.1 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 
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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. 

9.2 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                        
-79,92 / +79,92 χιλ.ευρώ περίπου. 

9.3 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.  

9.4 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.  

 
1010  Πρόσθετες  πληροφορίες  &  επεξηγήσεις  Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

10.1 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. 
 

10.2 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».  
 

10.3 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. 
 

10.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 31/3/2010 ήταν 64 άτομα και την 
31/03/2009 69 άτομα. 
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10.5 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  394,70 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  0,11 
Έξοδα    
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε  949,46 
Υποχρεώσεις    
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών   
της διοίκησης  89,61 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης  1,04 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της   
Διοίκησης   

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

10.6 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. 
 

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

31/3/2010 31/3/2009
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας 69.926 166.902
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 7.125.216 7.125.216
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,010 0,023  
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10.8 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την 
οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 

 
 
 
 

Καβάλα, 27/05/2010 
 

 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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