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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

 

Οι 

1.Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας, Πρόεδρος του Δ.Σ. 

2.Κυριάκος Κιουτσούκουστας, Μέλος του Δ.Σ. 

3.Ελευθέριος Κιουτσούκωστας, Μέλος του Δ.Σ. 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

α. εξ όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ 

Α.Ε. για την περίοδο 01/01/2019– 30/06/2019 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 

τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της 

εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 5 τουάρθρου 5 του ν. 

3556/2007. 

 

β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 

5 του ν. 3556/2007. 

 

Καβάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ζαχαρίας 

Κιουτσούκουστας 

 

Ο Πρόεδρoς και 

Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Κυριάκος 

Κιουτσούκουστας 

 

 

Μέλος του Δ.Σ. 

Ελευθέριος 

Κιουτσούκωστας 

 

 

Μέλος του Δ.Σ. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2019– 30.6.2019 

 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από το 

νόμο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

ιδίως την απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά η οικονομική κατάσταση και 

πορεία της εταιρίας την τρέχουσα περίοδο, σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές 

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

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

μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών (σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24). 

 

Οικονομικά στοιχεία – Πορεία εταιρίας 

 

Η πορεία εργασιών της εταιρίας και η οικονομική της κατάσταση παρουσιάζονται 

συνοπτικά μέσω ενδεικτικών αριθμοδεικτών κατωτέρω (Έναλλακτικοί Δείκτες 

Μέτρσης Απόδοσης – ΕΔΜΑ): 
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Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε 

συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσιάζει 

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

συνέχισε τη μείωση των διοικητικών εξόδων ενώ τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν 

ελαφρά, σε σχέση με πέρσι. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης περιορίστηκαν στο 8,9% 

των πωλήσεων από 9,6% το περσινό εξάμηνο. 

 

O δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών διαμορφώθηκε στις 95 ημέρες από 94 

ημέρες το περσινό εξάμηνο.   

1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Μεγέθυνσης

Μεταβολή πωλήσεων 4,6% 8,7%

Διαχείρισης

Περιθώριο μικτού κέρδους                                                         

(Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες / 

Κύκλος εργασιών) 5,7% 7,4%

Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων                                   

(Ζημίες προ φόρων / Κύκλος εργασιών) -10,9% -13,4%

Περιθώριο κέρδους προ φόρων 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & 

αποσβέσεων                                                                                             

(Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 

χρηματοδοτικών/επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων / Κύκλος εργασιών) -0,8% 0,3%

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / Κύκλος εργασιών 8,9% 9,6%

Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό 125,0% 111,0%

Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα                                                                         

(Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ) 0,27 0,29

Άμεση ρευστότητα                                                      

(Κυκλοφορούν ενεργητικό μείον αποθέματα  / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ) 0,24 0,26

Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων                                                            

(Αποθέματα  / Κόστος πωληθέντων χ 365) 14 13

Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων                                                 

(Πελάτες / Κύκλος εργασιών χ 365) 95 94

Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών                                       

(Προμηθευτές / Κόστος πωληθέντων χ 365) 24 21
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Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 

 

Στις 8/1/2019 κοινοποιήθηκαν στην εταιρία δύο διαταγές πληρωμής της Εθνικής 

Τράπεζας ποσού ευρώ 2.593.747 και ποσού ευρώ 9.007.849 αντίστοιχα. Η Εθνική 

Τράπεζα δεν προχώρησε σε εκτέλεση των ανωτέρω διαταγών μέχρι και σήμερα, 

καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρίας που ανατέθηκε από 

την Εθνική Τράπεζα και τις λοιπές τράπεζες στη doBank S.p.A. είναι ακόμα σε εξέλιξη. 

Η εταιρία κατέθεσε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Καβάλας ανακοπές κατά 

των ανωτέρω διαταγών πληρωμής. 

Στις 16/4/2019 ανακοινώθηκε στην εταιρία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες ότι η 

διαχείριση των δανείων της ανατέθηκε από τη dobank S.p.A. στην «doValue Hellas 

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» που είναι 100% 

θυγατρική της doBank S.p.A., με την οποία η εταιρία βρίσκεται σε επικοινωνία για 

την οριστική αναδιάρθρωση του δανεισμού της. 

 

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2019 

 

Η αύξηση πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου αναμενέται να συνεχιστεί και στο δεύτερο 

εξάμηνο.   

 

Η διοίκηση της εταιρίας έλαβε την έγκριση των συνεργαζόμενων τραπεζών για τη 

μεταβίβαση του ακινήτου που λειτουργεί ως σφαγείο στα Ιωάννινα και έχει ξεκινήσει 

τη διαδικασία για την πώληση του με σκοπό τη μείωση των οφειλών της στην εφορία 

και τις τράπεζες. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Do Value για 

την οριστική αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρίας και της ρύθμισης του 

δανεισμού της με τις τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού 

κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.  

Οι εμπλεκόμενες πλευρές, έχουν έχουν έρθει σε συμφωνία για το σχέδιο της 

αναδιάρθρωσης των οφειλών και αναμένεται η οριστική συμφωνία και υπογραφή 

του, να λάβει χώρα έως της λήξης της κλειόμενης χρήσης. 

 

Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2019 

 

-Κίνδυνος από επιτόκια 

Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι στο σύνολό του κυμαινόμενου επιτοκίου με 

αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα 

δάνεια το επιτόκιο βασίζεται στο euribor ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 

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

παραγώγων για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.  

 

-Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

άμεσος συναλλαγματικός κίνδυνος. 
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-Πιστωτικός κίνδυνος 

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

- αποτελούσε το 6,47% περίπου του υπολοίπου των πελατών. Πέραν του ανωτέρω η 

υπόλοιπη πελατειακή βάση της Εταιρείας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται 

επαρκής διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των 

πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία. H Εταιρεία δεν έχει ασφάλεια 

πιστώσεων εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.  

 

-Κίνδυνος ρευστότητας  

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και 

τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων της 

Εταιρείας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες τράπεζες για τη ρύθμιση των σχετικών ποσών 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 8.8 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Από την εκμετάλλευση του σφαγείου και της μονάδας τυποποίησης προκύπτουν 

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

αδρανοποίησης για περαιτέρω διαχείριση, όπως απαιτεί η σχετική περιβαλοντική 

νομοθεσία. Για τα απόβλητα αποστέωσης στο υποκατάστημα Αθηνών υπάρχει 

κεντρική διαχείριση από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, στις 

εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται το υποκατάστημα. 

 

Για τη διαχείριση των χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών η εταιρία έχει 

υπογράψει σύμβαση με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 

 

Εργασιακά θέματα 

 

Α. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. Η αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού 

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

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αναζήτηση συστάσεων από έμπιστες και έγκυρες 

πηγές κτλ). 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

των εργαζομένων αξιολογεί την απόδοσή τους με βάση τα τιθέμενα κριτήρια για κάθε 

θέση εργασίας. 

 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΕΣ 

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

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

αξιολόγηση του προσωπικού, ως ένδειξη επιβράβευσης της απόδοσης στην 

προηγούμενη θέση εργασίας. 
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Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων  

 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά 

την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται κατωτέρω σε χιλ.ευρώ: 

   

 

1/1-

30/6/2019 

1/1-

30/6/2018 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 478,37 543,38 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0,27 0,22 

Έξοδα από παροχή υπηρεσιών από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0,14 1,82 

Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 1.298,98 1.448,10 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 96,19 127,69 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,90 0,59 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 42,82 41,38 

 

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

συμβουλίου.  

Καβάλα, 27/9/2019 

 

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΩΝ 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»  της 30ης Ιουνίου 

2019 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

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»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

 

Εύρος επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται 

από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, 

κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 

στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας 

δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια 

δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα  

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

έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

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

 
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας  

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 6.1 και 8.8 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι κατά την 30η Ιουνίου 2019, 

δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ύψους € 21,73 εκ. περίπου, που 

απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και για 

ποσό € 11,6 εκ. εξ αυτών έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Επιπλέον, το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων 
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περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 23,06 εκ. περίπου και το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό.  

 

Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 6.1 και 8.8, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει 

σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά 

της. Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε 

σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  

Αγ. Παρασκευή, 30η Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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1 Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

 

 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2019 31/12/2018

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 8.1 11.231.036 11.585.249

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια με δικαίωμα χρήσης 8.2 231.861

Υπεραξία επιχείρησης 8.3 1.586.843 1.586.843

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 433  - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 70.142 41.786

Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς 

πώληση 55.000 55.000

13.175.315 13.268.878

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 8.4 700.264 588.493

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8.5 269.854 281.501

Πελάτες 8.6 6.671.699 6.513.612

Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές 371.411 380.449

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 387.556 503.592

8.400.784 8.267.647

Σύνολο Ενεργητικού 21.576.099 21.536.525

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Εκδοθέν κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390

Υπέρ το άρτιο 4.619.376 4.619.376

Αποθεματικά 6.555.311 6.527.629

Αποτελέσματα εις νέο (29.106.665) (27.733.972)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (13.300.588) (11.955.577)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.089.560 2.113.007

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.7 836.939 868.893

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 8.2 243.170

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 174.470 163.970

Προβλέψεις 80.000 80.000

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 3.424.139 3.225.870

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 1.651.304 1.651.892

Λοιπές υποχρεώσεις 538.254 509.073

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.841.830 1.644.762

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.8 27.360.930 26.460.505

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από μισθώσεις 8.2 60.230  - 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 31.452.548 30.266.232

Σύνολο Υποχρεώσεων 34.876.687 33.492.102

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 21.576.099 21.536.525
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2 Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ. 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Κύκλος εργασιών 8.10 12.604.026 12.053.780

Κόστος πωλήσεων (12.168.164) (11.161.551)

Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων   435.862 892.229

Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

στην εύλογη αξία 8.4 445.161  - 

Μείον:  Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών (165.156)  - 

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 715.867 892.229

Άλλα λειτουργικά έσοδα 40.039 63.027

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (291.489) (339.480)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (834.239) (818.062)

Αλλα λειτουργικά έξοδα (80.790) (93.407)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (450.612) (295.693)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (921.617) (1.315.139)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.155

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (1.369.074) (1.610.832)

Μείον φόρος εισοδήματος 8.11 23.610 (276.001)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (1.345.464) (1.886.833)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.345.464) (1.886.833)

Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 8.12 (0,1888) (0,2648)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από αναγνώριση αποζημίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  -  - 

Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών εσόδων που 

δεν ανακατατάσσονται  -  - 
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3 Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 
 

  

Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Ζημίες προ φόρων (1.369.074) (1.610.832)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 351.575 331.168

Προβλέψεις 26.500 56.259

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 2.504 13.225

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 921.617 1.315.139

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (111.771) (348.360)

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 11.647  - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (119.902) (123.490)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 221.389 395.323

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (21.192) (33.351)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (86.707) (4.919)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.821) (158.683)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1.593 10.300

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.228) (148.383)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - 33.000

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (28.101)  - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (28.101) 33.000

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (116.036) (120.302)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 503.592 735.365

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 387.556 615.063
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4 Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 
 

5 Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρία «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ιδρύθηκε 

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

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

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

Εταιριών υπ. Αριθ. 10862/06/Β/86/02.Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η 

εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, η εκμετάλλευση σφαγείου, η παραγωγή & 

εμπορία κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων. 

 

6 Λογιστικές αρχές 

6.1 Βάση κατάρτισης 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που 

έληξε την 30η Ιουνίου 2019 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 

2018. 

 

http://www.kreka.gr/
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Λόγω της μεταφοράς ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο βραχυπρόθεσμο 

μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων (σημείωση 8.8), οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται κατά την 30/6/2019 στα 31,45 εκ.ευρώ, ενώ 

το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 8,4 εκ.ευρώ, με συνέπεια το κεφάλαιο 

κίνησης της εταιρίας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 23,06 εκ.ευρώ. 

 

Επιπλέον κατά την 30/06/2019  το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει 

καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. 

 

Στις 8/1/2019 κοινοποιήθηκαν στην εταιρία δύο διαταγές πληρωμής της Εθνικής 

Τράπεζας ποσού ευρώ 2.593.747 και ποσού ευρώ 9.007.849 αντίστοιχα. Η Εθνική 

Τράπεζα δεν προχώρησε σε εκτέλεση των ανωτέρω διαταγών μέχρι και σήμερα, 

καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρίας που ανατέθηκε από 

την Εθνική Τράπεζα και τις λοιπές τράπεζες στη doBank S.p.A. είναι ακόμα σε εξέλιξη. 

Η εταιρία κατέθεσε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Καβάλας ανακοπές κατά 

των ανωτέρω διαταγών πληρωμής. 

 

Η διοίκηση της εταιρίας έλαβε την έγκριση των συνεργαζόμενων τραπεζών για τη 

μεταβίβαση του ακινήτου που λειτουργεί ως σφαγείο στα Ιωάννινα και έχει ξεκινήσει 

τη διαδικασία για την πώληση του με σκοπό τη μείωση των οφειλών της στην εφορία 

και τις τράπεζες. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Do Value για 

την οριστική αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρίας και της ρύθμισης του 

δανεισμού της με τις τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού 

κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα. Οι 

εμπλεκόμενες πλευρές, έχουν έχουν έρθει σε συμφωνία για το σχέδιο της 

αναδιάρθρωσης των οφειλών και αναμένεται η οριστική συμφωνία και υπογραφή 

του, να λάβει χώρα έως της λήξης της κλειόμενης χρήσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διοίκηση, αξιολογώντας ότι η συμφωνία 

αναδιάρθρωσης θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος της χρήσης 2019, εκτιμά ότι η 

εταιρία έχει διασφαλίσει τη διατήρηση της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ως εκ 

τούτου οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

6.2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων 

συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που 

ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, εκτός από τα νέα πρότυπα 

και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για 

τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. 

 

Παρ’ όλα αυτά, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες 

σημειώσεις για την εξήγηση γεγονότων και συναλλαγών, σημαντικών για την 
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κατανόηση των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας σε σχέση με 

τις τελευταίες ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
α. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 

εφαρμόστηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που 

ξεκινούν την  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 1 Ιανουαρίου 2019 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» 1 Ιανουαρίου 2019 

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

1 Ιανουαρίου 2019 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες» 
1 Ιανουαρίου 2019 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (ΔΠΧΑ 3 

«Συνενώσεις επιχειρήσεων», ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες», 

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος», ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού») 

1 Ιανουαρίου 2019 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση σχεδίου καθορισμένων 

παροχών, Περικοπή ή Διακανονισμός» 
1 Ιανουαρίου 2019 

 
Από τις παραπάνω τροποποιήσεις, μόνο το ΔΠΧΑ 16 οδήγησε σε σημαντικές 

μεταβολές στις εφαρμοζόμενες λογιστικές πολιτικές. 

 

Η επίδραση της εφαρμογής των νέων προτύπων γνωστοποιείται στις παρακάτω 

σημειώσεις 

 

Αλλαγή σε λογιστικές πολιτικές 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 
 
Το ΔΠΧΑ 16 αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και την ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός 

των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση». 

Το πρότυπο εισάγει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 

γνωστοποίηση των μισθώσεων και απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει όλες τις 

μισθώσεις με ένα ενιαίο μοντέλο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δίνοντας το 

δικαίωμα εξαίρεσης βραχυπρόθεσμών μισθώσεων και μισθώσεων χαμηλής αξίας. Η 

λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει ίδια με αυτή 

του ΔΛΠ 17. Οι εκμισθωτές θα συνεχίσουν να ταξινομούν τις μισθώσεις σε 

λειτουργικές, ή χρηματοοικονομικές, χρησιμοποιώντας αρχές παρόμοιες με αυτές του 

ΔΛΠ 17. Η Εταιρία δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, στις περιπτώσεις 

που είναι εκμισθωτής. 
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Μέθοδος μετάβασης και πρακτικές διευκολύνσεις που εφαρμόστηκαν 
 
Η Εταιρία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16, χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη μέθοδο 

μετάβασης, εφαρμόζοντας αναδρομικά το πρότυπο με τη σωρευτική επίδραση της 

εφαρμογής του να αναγνωρίζεται την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς αναπροσαρμογή 

των συγκριτικών μεγεθών. 

 

Η Εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πρακτική διευκόλυνση της χρήσης των 

προηγούμενων αξιολογήσεων, οι οποίες έγιναν κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 και 

της Διερμηνείας ΕΔΔΠΧΑ 4, ώστε να προσδιοριστεί εάν μία σύμβαση περιέχει 

μίσθωση. Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκε σε νέες 

συμβάσεις ή μεταβολές υφισταμένων μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.  

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες 

πρακτικές διευκολύνσεις που επιτρέπονται από το πρότυπο: 

• Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά. 

• Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων 

χρήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία της πρώτης 

εφαρμογής. 

• Χρήση των προηγούμενων αξιολογήσεων για την ύπαρξη επαχθών μισθώσεων. 

• Χρήση του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών μισθώσεων για μισθώσεις 

που έχουν διάρκεια μικρότερή των 12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Επιπλέον, η Εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του 

προτύπου για τα συμβόλαια μισθώσεων τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξής τους, 

έχουν διάρκεια 12 μήνες ή λιγότερο και δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα εξαγοράς 

(βραχυπρόθεσμες μισθώσεις), καθώς και για τις μισθώσεις παγίων μη σημαντικής 

αξίας (πάγια μη σημαντικής αξίας), για παράδειγμα μικρά έπιπλα γραφείου ή 

εξοπλισμό πληροφοριακών συστημάτων.  

 

Η εταιρία αναγνώρισε συμβάσεις μίσθωσης για κτιριακές εγκαταστάσεις, που πριν 

αναγνωρίζονταν ως λειτουργικές.  

 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίστηκαν στην παρούσα αξία των εναπομεινάντων 

μισθωμάτων, που προεξοφλήθηκαν με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της 1 

Ιανουαρίου 2019. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο μισθωτής 

θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει 

ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο 

οικονομικό περιβάλλον και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις. το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού που εφαρμόστηκε ήταν 9.23%.  

 

Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής επηρέασε τα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης της Εταιρίας την 1η Ιανουαρίου 2019: 
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Οι υποχρεώσεις μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 μπορούν να συμφωνηθούν με τις 

λειτουργικές μισθώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 
 
Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 

σχετίζονται με τις παρακάτω κατηγορίες παγίων: 

 

 
 
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων του εξαμήνου περιλαμβάνονται € 26.753 που 

αφορούν αποσβέσεις για τα δικαιώματα χρήσης, € 3.155 που αφορούν 

χρηματοοικονομικά έσοδα για απαιτήσεις από υπεκμίσθωση και € 14.763 που 

αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα για υποχρεώσεις μισθώσεων.  

 

Λογιστική πολιτική μισθώσεων μετά την 1 Ιανουαρίου 2019  
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία 

υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο 

για χρήση εκτός από  

• Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και  

• Μισθώσεις παγίων μη σημαντικής αξίας 

1.1.2019

Δικαίωμα Χρήσης 331.501

Υποχρεώσεις Μισθώσεων -331.501

Επίδραση στην Καθαρή Θέση 0

1.1.2019

Απαίτηση από υπεκμίσθωση 73.502,67

Αναβαλλόμενη φορολογική 

Υποχρέωση -163

Υποχρέωση από μίσθωση -72.888

Επίδραση στην Καθαρή Θέση 452

Υποχρεώσεις Λειτουργικής Μίσθωσης που γνωστοποιήθηκαν την 

31.12.2018 411.632

Σταθμικό Μέσο Διαφορικό Επιτόκιο την 1.1.2019 9,23%

Αποτίμηση σε παρούσα αξία την 1.1.2019 331.501

Υποχρεώσεις Μισθώσεων που αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019 331.501

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μισθώσεων 273.978

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 57.524

Υποχρεώσεις Μισθώσεων που αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019 331.501

30.6.2019 1.1.2019

Κτίρια 231.861 258.614

231.861 258.614
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Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των 

μισθωμάτων, που δεν καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. Προεξοφλούνται με 

το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (IBR). Το 

διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει 

για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας 

αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον 

και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις. 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των: 

• Σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» 

σταθερών μισθωμάτων) 

• Μεταβλητών μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη 

• Υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί 

• Τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν 

σίγουρος ότι θα εξασκήσει το δικαίωμα 

• Κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα 

Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος 

τους, και στη συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και 

της απομείωσης. Τέλος, προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της 

αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης.  

Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού 

αποτελείται από: 

• Το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 

• Τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από 

αυτήν, μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων 

κινήτρων. 

• Τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο 

• Τα κόστη αποκατάστασης 

Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο 

οποίος χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του 

ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του 

στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με σταθερή μέθοδο. 

 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που τα μισθώματα 

μεταβάλλονται λόγω μεταβολής κάποιου δείκτη ή μεταβολής στην διάρκεια της 

μίσθωσης.  

 
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος»  

Η ΕΔΔΠΧΑ 23 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστικοποίηση των τρεχουσών και 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε περιστάσεις όπου 

υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων θεμάτων. 

Η Διερμηνεία απαιτεί η Εταιρία: 
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• Να εξετάσει κατά πόσο οι αβέβαιοι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται 

ξεχωριστά ή μαζί ως ομάδα, με βάση την προσέγγιση η οποία παρέχει καλύτερες 

προβλέψεις για την επίλυση. 

• Να καθορίσει εάν είναι πιθανό οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβέβαιη 

φορολογική μεταχείριση, και 

• Εάν δεν είναι πιθανό να γίνει αποδεκτή η αβέβαιη φορολογική μεταχείριση, να 

επιμετρήσει τη φορολογική αβεβαιότητα με βάση το πιθανότερο ποσό ή την 

αναμενόμενη αξία, ανάλογα με τη μέθοδο που προβλέπει καλύτερα την επίλυση 

της αβεβαιότητας. 

 

H εφαρμογή του προτύπου δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας. 

 
Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκδοση 29 Μαρτίου 

2018)  

1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

(έκδοση 22 Οκτωβρίου 2018) 
1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ορισμός 

Σημαντικότητας (έκδοση 31 Οκτωβρίου 2018) 
1 Ιανουαρίου 2020 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις 1 Ιανουαρίου 2021 

 

Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες 

περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας . 

 

Σημαντικές παραδοχές και εκτιμήσεις 

 

Δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη φύση και το ποσό των 

παραδοχών και εκτιμήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες περιόδους 

εκτός της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, 

αφορούν εκτιμήσεις σχετικά με: 

 

• Τον προσδιορισμό της ύπαρξης μισθώσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές 

• Τους όρους ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης.  

• Τον προσδιορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης  
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7 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και  κρίσεις της διοίκησης 

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. 

Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι 

εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη 

λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη περίοδο 

αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία 

του παρελθόντος όπως προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς 

και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα 

οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές 

παραδοχές ή συνθήκες. Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που 

αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 

 

Απομείωση υπεραξίας 
 

Η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση. Για το λόγο αυτό απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί ποσό υπεραξίας. Η 

εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρεία να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο 

επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των 

ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών. Ανάλυση σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης 

περιλαμβάνεται στη σημ. 8.3. 

 
Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών  
 
Η Εταιρεία εκτιμάει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων. Οι εκτιμήσεις αυτές 

επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και 

τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.  

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις 

περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και 

αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να 

απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη 

την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή 
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συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης 

των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που 

σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη διοίκηση 

να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, 

όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος 

και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.  

 
Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και 

της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

H διοίκηση του της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον υπολογισμό τυχόν 

πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

εκτίμηση των βραδέως κινούμενων αποθεμάτων, εκτίμηση απαξιωμένων 

αποθεμάτων που θα καταστραφούν εντός της επόμενης περιόδου και εκτίμηση 

μελλοντικής τιμής πώλησης.  

 

Εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων 

 

Η εκτιμώμενη εύλογη αξία της βιολογικών στοιχείων θα βασίζεται πάντα σε 

παραδοχές, εκτιμήσεις και κρίσεις οι οποίες ενέχουν βαθμό αβεβαιότητας, ακόμη και 

αν η Εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία κατά την εκτίμηση αυτών των 

παραγόντων. Οι εκτιμήσεις εφαρμόζονται στους ακόλουθους βασικούς παράγοντες: 

το βάρος, την κατανομή του μεγέθους των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και 

των τιμών της αγοράς. 

Ο καθορισμός του βάρους είναι από μόνος του μια εκτίμηση με βάση τον αριθμό του 

ζώων που αγοράστηκαν, την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της τοποθέτησης 

και την ακρίβεια του βιολογικού μοντέλου της Εταιρείας. Η αβεβαιότητα σε σχέση με 

το βάρος είναι συνήθως χαμηλή. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις τυχόν αποκλίσεις μεταξύ εκτιμώμενου βάρους και 

απολογιστικών στοιχείων από τις σφαγές για την περίπτωση που προκύπτουν 

διαφορές, ώστε να τροποποιήσει ανάλογα (αν απαιτείται) τα εκτιμητικά μοντέλα της. 

 

Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες και 

συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς 

επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, 

επικαιροποιούνται τα ιστορικά ποσοστά που χρησιμοποιούνται και αναλύονται οι 

εκτιμήσεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. 

Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής 

κατάστασης και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει σημαντικές 

εκτιμήσεις. Το ύψος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις αλλαγές των συνθηκών και των προβλέψεων της μελλοντικής 
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οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον, η εμπειρία του παρελθόντος αλλά και οι 

προβλέψεις που γίνονται για το μέλλον ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα ενδεικτικά του πραγματικού ύψους αθέτησης υποχρεώσεων πελατών 

στο μέλλον. Πρόσθετη ανάλυση περιλαμβάνεται στη σημ. 8.6. 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών προσωπικού βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται 

με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Τέτοιες αναλογιστικές 

παραδοχές είναι το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

του κόστους της παροχής και το ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων. Οι τυχόν αλλαγές 

στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο των συνταξιοδοτικών 

υποχρεώσεων. Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος 

κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 

ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες 

αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η 

Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα 

οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των 

οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Εταιρεία 

επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και 

αξιολογεί τον πιθανό οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη των νομικών 

συμβούλων της. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιαδήποτε αντιδικία ή νομική 

υπόθεση θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία 

υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της 

πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της διοίκησης. Όταν πρόσθετες 

πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή 

υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να 

αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και 

η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημιάς. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της 

πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική 

θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

Συνέχιση δραστηριότητας 

 

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) τη βελτίωση στην οικονομική κατάσταση  της  

Εταιρείας,  β) τους κινδύνους  που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο και στην κεφαλαιακή της 

επάρκεια και γ) το γεγονός ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσεως 2019 

η οριστική αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας, σε σχέση με την ικανότητα της 
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Εταιρείας να  συνεχίσει  λειτουργεί  ως  «δρώσα  οικονομική μονάδα»  για  το  

προβλεπτό  μέλλον  και  σε  κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών 

από την   ημερομηνία   έγκρισης   των   Οικονομικών Καταστάσεων,  δηλώνει  ότι  

εξακολουθεί  να  θεωρεί  ως  κατάλληλη  βάση  για  τη  σύνταξη  των Οικονομικών 

Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής  μονάδας»  και  ότι  δεν  υφίστανται 

σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της  Εταιρείας  να  συνεχίσει  να  

εφαρμόζει  ως κατάλληλη  βάση  για  τη  σύνταξη  των  Οικονομικών Καταστάσεων 

την αρχή της  «δρώσας οικονομικής μονάδας»  για  το  προβλεπτό  μέλλον  και  σε  

κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την   ημερομηνία   έγκρισης   

των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

8 Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων 

8.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ποσά κλειόμενης περιόδου 

 
 

 

Ποσά προηγούμενης περιόδου 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2018 1.536.957 11.418.887 9.816.754 888.183 689.973 24.350.754

Αυξήσεις  -  -  - 717 717

Μειώσεις/ Μεταφορές  - (1.829) (3.319) (5.148)

Υπόλοιπο 30/6/2019 1.536.957 11.418.887 9.816.754 886.354 687.371 24.346.323

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2018 4.689.302 6.599.725 827.178 649.300 12.765.505

Αποσβέσεις 164.391 171.912 7.956 6.574 350.833

Μειώσεις/ Μεταφορές  -  - (1.051) (1.051)

Υπόλοιπο 30/6/2019 0 4.853.693 6.771.637 835.134 654.823 13.115.287

Αναπόσβεστη αξία 30/6/2019 1.536.957 6.565.194 3.045.117 51.220 32.548 11.231.036
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8.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια με δικαίωμα χρήσης 

Η Εταιρεία κατά την 30/6/2019 είχε συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης 

καταστημάτων οι οποίες λήγουν έως και το έτος 2023. 

 

Αναλυτική πληροφόρηση παρουσιάζεται στην σημείωση 6.2  

8.3 Υπεραξία 

Αφορά στην υπεραξία από την απορρόφηση εντός του 2007 της θυγατρικής 

«Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ». 

 
Η ανακτήσιμη αξία της Εταιρείας, καθορίστηκε από την αξία χρήσης για τα 

υποκαταστήματα Αθηνών – Ιωαννίνων, η οποία υπολογίστηκε βάσει των 

προβλεπόμενων ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς της 

Εταιρείας εγκεκριμένους από την Διοίκηση καλύπτοντας μία περίοδο 5 ετών (2019-

2023). Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: α) εύρος WACC: 8,75%-

9,23% β) ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 0,50%.  

8.4 Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως ακολούθως: 

 

 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2017 1.536.957 11.418.887 9.664.714 968.183 718.821 24.307.562

Αυξήσεις  - 153.150  - 9.100 162.250

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

Υπόλοιπο 31/12/2018 1.536.957 11.418.887 9.816.754 888.183 689.973 24.350.754

Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2017 4.360.520 6.255.614 859.297 671.972 12.147.403

Αποσβέσεις 328.782 344.629 24.948 15.276 713.635

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

Υπόλοιπο 31/12/2018 0 4.689.302 6.599.725 827.178 649.300 12.765.505

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 1.536.957 6.729.585 3.217.029 61.005 40.673 11.585.249

30/06/19 31/12/18

Υπόλοιπο έναρξης 1.586.843 2.142.843

Απομείωση περιόδου (556.000)

Σύνολο 1.586.843 1.586.843

30/06/19 31/12/18

Εμπορεύματα 457.894 363.208

Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 146.965 162.603

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα 376.415 343.692

Μείον προβλέψεις -281.010 -281.010

Σύνολο 700.264 588.493
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8.5 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

8.6 Πελάτες 

 

Ακολουθεί ανάλυση του κονδυλίου: 

 

 
Η συνολική πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται 

στις 30/06/2019 σε 4,975 εκατ.ευρώ. 

 

Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του 

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

πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται στο ποσό που 

προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών σε συλλογική βάση, οι απαιτήσεις από πελάτες ομαδοποιούνται 

βάσει παρόμοιου πιστωτικού κινδύνου και γήρανσης. Τα αναμενόμενα ποσοστά 

ζημίας βασίζονται στις ιστορικές ζημιές της Εταιρείας που σημειώθηκαν σε 

προγενέστερες περιόδους που προηγούνται της λήξης της περιόδου. Τα ιστορικά 

ποσοστά ζημιών προσαρμόζονται στη συνέχεια για τρέχουσες και μελλοντικές 

πληροφορίες για τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους πελάτες 

της Εταιρείας.  

 

8.7 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

30/06/19 31/12/18

Αποθέματα έναρξης 281.501  - 

Αγορές περιόδου  - 210.719

Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων (28.647)  - 

Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος) (146.660) (51.110)

Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων 445.161 121.892

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 269.854 281.501

30/06/19 31/12/18

Πελάτες 10.846.056 10.800.986

Γραμμάτια 392.736 393.236

Επιταγές 408.831 279.314

Μείον προβλέψεις (4.975.924) (4.959.924)

6.671.699 6.513.612

30/06/19 31/12/18

Επιχορήγηση ακινητοποιήσεων 800.067 827.749

Ρύθμιση οφειλών σε ταμεία 33.672 37.944

Ληφθείσες εγγυήσεις μίσθωσης 3.200 3.200

Σύνολο 836.939 868.893
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Η κίνηση του κονδυλίου επιχορήγηση ακινητοποιήσεων είχε ως εξής: 
 

 

8.8 Τραπεζικά δάνεια 

 

Μέσα στο 2006 η εταιρία, μετά από σχετική έγκριση του δημοσίου, προέβη σε ρύθμιση 

του συνολικού δανεισμού της με ημερομηνία 30/6/2006 σε ένα μακροπρόθεσμο 

δεκαετούς διάρκειας δάνειο, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%, βάσει 

αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τις επιχειρήσεις του 

Νομού Καβάλας (αριθμοί αποφάσεων ΚΥΑ 15075/Β/657 – 5.4.2006 και  2/18872/0025 

– 19.4.2006). Στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης η εταιρία έχει εγγράψει υποθήκη 

υπέρ του ελληνικού δημοσίου επί των ακινήτων της. Το αρχικό ποσό δανεισμού που 

υπάχθηκε στην ανωτέρω ρύθμιση ανέρχεται στο ποσό των 9,4 εκατ. ευρώ, εκ των 

οποίων καταβλήθηκαν μέχρι 30/6/2019 2,6 εκατ. ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο της 

σύμβασης αυτής ανέρχεται σε 8,845%.  

 

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

δάνεια της εταιρίας (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) να είναι στο σύνολο τους 

ληξιπρόθεσμα.  

 

H διαχείριση των δανείων της Εταιρείας έχει ανατεθεί από τις τράπεζες στη doValue 

Hellas Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με την 

οποία η εταιρία βρίσκεται σε επικοινωνία για την οριστική αναδιάρθρωση του 

δανεισμού της. 

 

Λόγω της απεικόνισης των ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο 

βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30/6/2019 σε ποσό  31,45 εκ.ευρώ, 

ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό   8,4 εκ.ευρώ, με συνέπεια το κεφάλαιο 

κίνησης της Εταιρείας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 23,06 εκ.ευρώ.  

 

Η διοίκηση της Εταιρείας όπως αναφέρθηκε παραπάνω βρίσκεται σε διαδικασία 

επαναρύθμισης του δανεισμού της σε συνεργασία με τη «doValue Hellas Ανώνυμη 

Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», προκειμένου να 

εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των 

δανείων ως ληξιπρόθεσμων.  

 

Οι δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας πλην του εγγυημένου από το ελληνικό δημόσιο, 

είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). Το σύνολο του δανεισμού της 

Εταιρείας είναι σε ευρώ.  

Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση / 

μείωση επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ - 66 / + 66 αντίστοιχα. 

30/06/19 31/12/18

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 827.749 883.113

Μεταφορά στα αποτελέσματα (27.682) (55.364)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 800.067 827.749
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Βάσει του τροποποιημένου ΔΛΠ 7 απαιτείται η γνωστοποίηση των μεταβολών στις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της κατάστασης οικονομικής θέσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της κατάστασης ταμειακών ροών, καθώς και των μη ταμειακών 

μεταβολών. Η σχετική συμφωνία για την Εταιρεία έχει ως εξής: 

 

 

8.9 Επιχειρηματικοί τομείς 

 

 
 

 

 

 
 

1/1-30/6/2019 1/1-31/12/2018

Υπόλοιπο Έναρξης 26.460.505 24.252.177

Εισπράξεις από Δάνεια - -

Πληρωμές Δανείων - (75.000)

Τόκοι-λοιπά & συναφή με τις 

χρηματοδοτήσεις έξοδα 921.617 2.323.159

Εξοφλήσεις Τόκων & συναφή με 

τις χρηματοδοτήσεις έξοδα (21.192) (39.831)

Υπόλοιπο λήξεως 27.360.930 26.460.505

1/1-30/6/2019

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 12.566.181 66.492 12.632.673

Σύνολο εσόδων 12.566.181 66.492 12.632.673

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 15.512 27.682 43.194

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (421.314) (26.143) (447.457)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (847.283) (74.334) (921.617)

Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα  -  - 

Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων (1.268.597) (100.477) (1.369.074)

Φόρος εισοδήματος 23.610

Σύνολο κερδών/(ζημιών) (1.345.464)

1/1-30/6/2018

Παραγωγή και 

εμπορία 

κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 11.962.031 91.749 12.053.780

Σύνολο εσόδων 11.962.031 91.749 12.053.780

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 35.345 27.682 63.027

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 

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

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.205.270) (109.869) (1.315.139)

Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα  -  - 

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

Φόρος εισοδήματος (276.001)

Σύνολο κερδών/(ζημιών) (1.886.833)
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8.10 Κύκλος εργασιών 

 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως: 

 

8.11 Φόρος εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4579/2018 τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 

2018 φορολογούνται με συντελεστή 29% ενώ μειώνεται σταδιακά σε 28% για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού 

έτους 2020, σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και σε 25% για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος, που προέκυψε επί των προσωρινών διαφορών, έχει 

υπολογιστεί βάσει των φορολογικών συντελεστών, που θα ισχύουν κατά την περίοδο 

διακανονισμού της φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης και σύμφωνα με τους 

φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

8.12 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού του 

συνόλου των μετοχών. 

30/6/2019

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 19.835.861 1.740.238 21.576.099

Υποχρεώσεις τομέα 34.076.620 800.067 34.876.687

31/12/2018

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 19.727.166 1.809.359 21.536.525

Υποχρεώσεις τομέα 32.664.353 827.749 33.492.102

1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 12.419.851 11.823.610

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 184.175 230.170

12.604.026 12.053.780

1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 23.610 (276.001)

Τρέχων φόρος εισοδήματος  -  - 

23.610 (276.001)
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9 Παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

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

- αποτελούσε το 6,47% περίπου του υπολοίπου των πελατών. Πέραν του ανωτέρω η 

υπόλοιπη πελατειακή βάση της Εταιρείας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται 

επαρκής διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των 

πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία. H Εταιρεία δεν έχει ασφάλεια 

πιστώσεων εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.  

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και 

τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς το σύνολο των τραπεζικών δανείων της εταιρίας έχει 

καταστεί ληξιπρόθεσμο, η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις 

εμπλεκόμενες τράπεζες για τη ρύθμιση των σχετικών ποσών. Ανάλυση της 

ληκτότητας των υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια παρέχεται στη σημείωση 8.8. 

 

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος λόγω μεταβολών επιτοκίων 

 

Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν 

υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. Τα δάνεια είναι 

μεταβλητού επιτοκίου στο σύνολό τους και συνεπώς η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο 

ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Η επίδραση στα αποτελέσματα προ 

φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση / (μείωση) επιτοκίων κατά 0,5% θα 

ήταν ποσού χιλ.ευρώ -66 / + 66 αντίστοιχα.Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων 

για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.  

 

10 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά μέθοδο 

επιμέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 

Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές.  

Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και 

παθητικού πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για 

παρόμοια προϊόντα, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία 

που είτε είναι παρατηρήσιμα ή μπορούν να υποστηριχθούν από παρατηρήσιμα 

1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας (1.345.464) (1.886.833)

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 7.125.216 7.125.216

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (0,1888) (0,2648)
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στοιχεία (για παράδειγμα τιμές που προκύπτουν από παρατηρήσιμα δεδομένα), για 

σχεδόν τη συνολική διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για 

τον υπολογισμό εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία 

απαιτούν σημαντικές προσαρμογές οι οποίες βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα 

δεδομένα, τότε ο υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικά μέσα, η αξία των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα αποτίμησης, 

προεξόφληση ταμειακών ροών και παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα 

οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από 

την διοίκηση. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν ως εξής: 

 

 

Στοιχεία ενεργητικού   Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού   - - 269.854 269.854 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 

ενεργούς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία 

κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. «Ενεργός» χρηματαγορά υπάρχει όταν υπάρχουν 

άμεσα διαθέσιμες και αναθεωρούμενες σε τακτά διαστήματα τιμές, που 

δημοσιεύονται από χρηματιστήριο, χρηματιστή, κλάδο, οργανισμό αξιολόγησης ή 

οργανισμό εποπτείας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο 

επίπεδο 1. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών 

αποτίμησης, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες πληροφορίες για 

συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές αγορές ενώ χρησιμοποιούν κατά το 

δυνατό λιγότερο εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 2. Εάν οι τεχνικές αποτίμησης δεν βασίζονται 

σε διαθέσιμες αγοραίες πληροφορίες όπως η προεξόφληση μελλοντικών 

χρηματοροών τότε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3. 

 

11 Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις 

11.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Από τη χρήση 2011 και μετά, οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική 

εταιρεία, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωση» που 

προβλέπεται στο άρθρο 65α του Ν. 4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή 

ελεγκτική εταιρεία που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μετά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική 

εταιρία εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια 
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ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρία την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 

υπουργείο οικονομικών. 

11.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες ποσού 9.050 χιλ.ευρώ 

υπέρ Ελληνικού Δημοσίου καθώς και προσημείωση υποθήκης υπέρ τραπεζών 7.975 

χιλ. ευρώ. 

11.3 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών 

ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της εταιρίας. 

11.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 30/6/2019 ήταν 68 

άτομα και την 30/06/2018 ήταν 68 άτομα. 

11.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης 

και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της 

τρέχουσας και της προγούμενης περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της 

με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής (σε 

χιλ.ευρώ): 

 

 

 

1/1-

30/6/2019 

1/1-

30/6/2018 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Α.Ε 478,37 543,38 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Α.Ε 0,27 0,22 

Έξοδα από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 0,14 1,82 

Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ 

ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 1.298,98 1.448,10 

Υποχρεώσεις  0,00 0,00 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών   

της διοίκησης 96,19 127,69 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   

Διοίκησης 0,90 0,59 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 42,82 41,38 
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Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου.  

 

11.6 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω:  

-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 11.1). 

11.7 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Στις 2 Αυγούστου 2019 επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, εγγράφηκε υποθήκη 

ποσού € 1.533.630,64 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Η εταιρία εντός του Αυγούστου έλαβε έγκριση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για 

να προβεί στην πώληση των εγκαταστάσεων που διαθέτει στα Ιωάννινα. Σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθεί  η πώληση του παραπάνω ακινήτου, το τίμημα θα 

μειώσει τις οφειλές προς το δημόσιο για τις τράπεζες. 

 

 

Καβάλα, 27/9/2019 

 

 

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας 

Α.Τ.ΑΒ908976 

Ένα Μέλος 

 

 

 

 

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας 

Α.Τ. AH378181 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 

 

 

 

Παναγιώτης Κογκαλίδης 

Α.Τ. ΑΕ 203573 

ΑΜ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22319 

 


