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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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. για την περίοδο 01/01/2020– 30/06/2020 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, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ζαχαρίας 

Κιουτσούκουστας 

 

Ο Πρόεδρoς και 

Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Κυριάκος 

Κιουτσούκουστας 

 

 

Μέλος του Δ.Σ. 

Ελευθέριος 

Κιουτσούκωστας 

 

 

Μέλος του Δ.Σ. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2020– 30.6.2020 

 

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 χρηματοοικονομικές 

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): 

 

1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Μεγέθυνσης

Μεταβολή πωλήσεων -5,5% 4,6%

Διαχείρισης

Περιθώριο μικτού κέρδους                                                         

(Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες / Κύκλος 

εργασιών) 4,1% 5,7%

Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  / Κύκλος εργασιών 9,5% 8,9%

Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων                                   

(Ζημίες προ φόρων / Κύκλος εργασιών) -20,4% -10,9%
Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων & αποσβέσεων                                                                                             

(Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 

χρηματοδοτικών/επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων / Κύκλος εργασιών) -4,7% -0,8%

Χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

(Δάνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό 168,9% 125,0%

Ρευστότητας

Γενική Ρευστότητα                                                                         

(Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ) 0,20 0,27

Άμεση ρευστότητα                                                      

(Κυκλοφορούν ενεργητικό μείον αποθέματα  / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ) 0,19 0,24

Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων                                                            

(Αποθέματα  / Κόστος πωληθέντων χ 365) 7 14

Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων                                                 

(Πελάτες / Κύκλος εργασιών χ 365) 82 95

Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών                                       

(Προμηθευτές / Κόστος πωληθέντων χ 365) 24 24
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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. 

 

Η εμφάνιση του κορονοϊόυ επηρεάσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. O 

κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή πτώση (5,5%), ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους 

παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κλείνοντας στο 4,1% έναντι 5,7% πέρσι. Τα έξοδα 

διάθεσης αυξήθηκαν ελαφρά, σε σχέση με πέρσι. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

ως ποσοστό του κύκλου εργασιών έκλεισαν στο 9,5% έναντι 8,9% πέρσι. Η εταιρία 

παρουσίασε αρνητικά αποτελέσματα προ τόκων και αποσβέσεων. 

 

O δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών διαμορφώθηκε στις 82 ημέρες από 95 

ημέρες το περσινό εξάμηνο.   

 

Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 

Στις 6/3/2020 η εταιρία προχώρησε στην πώληση του σφαγείου Ιωαννίνων έναντι 

ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό μείωσε οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και τις 

τράπεζες.  

 

Η εμφάνιση του κορονοϊού επηρέασε τη λειτουργία της αγοράς και δημιούργησε ένα 

κλίμα αβεβαιόητας. Η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από τη 

διοίκηση βοήθησε ώστε η εταιρία να συνεχίσει τη λειτουργία της απρόσκοπτα όλο το 

πρώτο εξάμηνο. 

 

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2020 

 

Η εταιρία αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς 

η περιορισμένη τουριστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα και τον περιορισμό της 

κατανάλωσης κρέατος. Οι πωλήσεις της εταιρίας σε τουριστικούς προορισμούς 

μειώθηκαν σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες και η μείωση αυτή δεν αναμένεται 

να ισοσκελιστεί τους επόμενους μήνες. 

 

Σημειώνεται, ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε εξέλιξη, οι εκτιμήσεις αυτές 

στηρίζονται στα έως τώρα δεδομένα και πληροφόρηση και ο βαθμός αβεβαιότητας 

τους είναι υψηλός. 

 

Η εταιρία έχει καταθέσει πρόταση στην DoValue για τη ρύθμιση των τραπεζικών της 

οφειλών, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την διαχειρίστρια 

τράπεζα. 

 

Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2020 

 

-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 
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μακροπρόθεσμου δανεισμού βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 

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

παραγώγων για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.  

 

-Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

άμεσος συναλλαγματικός κίνδυνος. 

-Πιστωτικός κίνδυνος 

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

- αποτελούσε το 4,5% 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 8.10 των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

-Λοιποί κίνδυνοι 

Το ξέσπασμα του COVID-19, ο οποίος τον Μάρτιο του 2020 κηρύχτηκε ως πανδημία,  

έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.  

Η εταιρία από την πρώτη στιγμή έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει 

την ασφάλεια των εργαζομένων της και τη συνέχιση της λειτουργίας της.  

 

Συγκεκριμένα: 

-Εφαρμόστηκαν άμεσα όλες οι οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς  

-Λήφθηκαν όλα τα μέτρα προφύλαξης και κανόνων υγιεινής εντός των χώρων 

εργασίας 

-Καθόλη την διάρκεια γίνονται διαρκείς ενημερώσεις του προσωπικού 

-Περιορίστηκαν σημαντικά όλα τα επαγγελματικά ταξίδια 

-Δόθηκαν οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους τυχόν εμφανίσουν ύποπτα 

συμπτώματα.  

 

Υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας ως προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας και 

κατά πόσο αυτό θα επηράσει τα έσοδα της Εταιρίας. 

 

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 
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κεντρική διαχείριση από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, στις 

εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται το υποκατάστημα. 

 

Για τη διαχείριση των χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών η εταιρία έχει 

υπογράψει σύμβαση με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 

 

Εργασιακά θέματα 

Α. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. Η αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού 

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

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αναζήτηση συστάσεων από έμπιστες και έγκυρες 

πηγές κτλ). 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

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

θέση εργασίας. 

 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΕΣ 

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

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

αξιολόγηση του προσωπικού, ως ένδειξη επιβράβευσης της απόδοσης στην 

προηγούμενη θέση εργασίας. 

 

Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων  

 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά 

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

   

 1/1-30/6/20 1/1-30/6/19 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 140,84 478,37 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0,26 0,27 

Έξοδα από παροχή υπηρεσιών από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 0,00 0,14 

Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 884,38 1.298,98 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 93,54 96,19 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,75 0,90 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 43,47 42,82 

 

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

συμβουλίου.  

Καβάλα, 29/9/2020 

 

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 

2020 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 8.10 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020, 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες  

μεταφέρθηκαν στο βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων ενώ εις βάρος της 

Εταιρείας έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού € 11,6 εκ. για μέρος των οφειλών αυτών. 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των 
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κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 25,6 εκ. περίπου και το σύνολο 

των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό. 

 

Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 6.1 και 8.10, 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, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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1 Ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

 

 
 

 
Οι σημειώσεις αποτελούν ανοπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2020 31/12/2019

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 8.1 9.781.607 10.116.037

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια με δικαίωμα χρήσης 8.2 178.355 205.108

Υπεραξία επιχείρησης 8.3  - 981.843

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 40.899 55.857

Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς 

πώληση 8.4  - 860.601

10.000.861 12.219.446

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 8.5 453.136 323.727

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8.6  - 19.624

Πελάτες 8.7 5.438.343 6.383.825

Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές 8.8 322.446 439.925

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 243.074 351.836

6.456.999 7.518.937

Σύνολο Ενεργητικού 16.457.860 19.738.383

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Εκδοθέν κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390

Υπέρ το άρτιο 4.619.376 4.619.376

Αποθεματικά 6.610.675 6.582.993

Αποτελέσματα εις νέο (34.049.930) (31.899.582)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (18.188.489) (16.065.823)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.551.975 1.855.749

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.9 747.903 775.585

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 8.2 177.140 210.914

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 129.834 122.222

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 2.606.852 2.964.470

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 1.549.245 1.738.266

Λοιπές υποχρεώσεις 489.681 487.945

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.891.356 2.469.170

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.10 28.043.185 28.081.292

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από μισθώσεις 8.2 66.030 63.063

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 32.039.497 32.839.736

Σύνολο Υποχρεώσεων 34.646.349 35.804.206

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 16.457.860 19.738.383
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2 Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις αποτελούν ανοπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 

 

Σημ. 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Κύκλος εργασιών 8.12 11.906.568,00 12.604.026

Κόστος πωλήσεων (11.417.630) (12.168.164)

Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων   488.938 435.862

Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 

εύλογη αξία 8.6 18.763 445.161

Μείον:  Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (17.049) (165.156)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 490.652 715.867

Άλλα λειτουργικά έσοδα 98.103 40.039

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (287.674) (291.489)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (847.752) (834.239)

Αλλα λειτουργικά έξοδα (337.160) (80.790)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
(883.831) (450.612)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (803.886) (921.617)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.956 3.155

Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα 8.13 (740.679)  - 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (2.426.440) (1.369.074)

Μείον φόρος εισοδήματος 8.14 303.774 23.610

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (2.122.666) (1.345.464)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (2.122.666) (1.345.464)

Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 8.15 (0,2979) (0,1888)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (555.918) (97.689)
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3 Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις αποτελούν ανοπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Ζημίες προ φόρων (2.426.440) (1.369.074)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 327.913 351.575

Προβλέψεις 1.270.655 26.500

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 
(229.386) 2.504

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 803.886 921.617

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (129.409) (111.771)

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 19.624 11.647

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 796.719 (119.902)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (765.099) 221.389

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (189.667) (21.192)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (521.204) (86.707)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  -  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.725) (2.821)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 1.100.300 1.593

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.095.575 (1.228)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων (652.326)  - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από µισθώσεις (30.807) (28.101)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (683.133) (28.101)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (108.762) (116.036)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 351.836 503.592

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 243.074 387.556
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4 Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις αποτελούν ανοπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά Αποτ/τα εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2019 4.631.390 4.619.376 6.527.629 (27.733.972) (11.955.577)

Επίδραση από υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 468 468

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους (4.110.714) (4.110.714)

Μεταφορές 55.364 (55.364)  - 

Υπόλοιπα την  31/12/2019 4.631.390 4.619.376 6.582.993 (31.899.582) (16.065.823)

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά Αποτ/τα εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα την 1/1/2020 4.631.390 4.619.376 6.582.993 (31.899.582) (16.065.823)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους (2.122.666) (2.122.666)

Μεταφορές 27.682 (27.682)  - 

Υπόλοιπα την  30/6/2020 4.631.390 4.619.376 6.610.675 (34.049.930) (18.188.489)
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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 2020 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 της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 

 

Λόγω της μεταφοράς ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο βραχυπρόθεσμο 

μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων (σημείωση 8.10, οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται κατά την 30/6/2020 στα 32,04 εκ.ευρώ, ενώ 

το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 6,46 εκ.ευρώ, με συνέπεια το κεφάλαιο 

κίνησης της εταιρίας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 25,58 εκ.ευρώ. 

 

Επιπλέον κατά την 30/06/2020  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. 

 

Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Do Value για την οριστική αναδιάρθρωση 

των οφειλών της εταιρίας, προκειμένου να εξαληφθεί το θέμα του αρνητικού 

κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.  

 

Αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο 

κλάδος τροφίμων στον οποίο δραστηριοποιείται, ανήκει σε εκείνες τις 

επιχειρηματικές κατηγορίες που αναμένεται να δείξουν συγκριτικά σχετική αντοχή 

http://www.kreka.gr/
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στο σενάριο επιβράδυνσης ή και ύφεσης της οικονομίας. Στην παρούσα χρονική 

στιγμή η επίδραση του COVID-19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας δεν είναι 

εφικτό να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει 

σημαντική αβεβαιότητα ως προς διάρκεια, την ένταση και την έκταση της και κατά 

συνέπεια στον αντίκτυπο της στην παγκόσμια και Εθνική οικονομία. Παρόλα αυτά, η 

διοίκηση από την πρώτη στιγμή έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την 

ασφάλεια των εργαζομένων της και τη συνέχιση της λειτουργίας της. 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρία έχει διασφαλίσει τη διατήρηση της ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και ως εκ τούτου οι χρηματοοικονομικές 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 για 

τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, εκτός από τα νέα πρότυπα και 

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

περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

Παρ’ όλα αυτά, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες 

σημειώσεις για την εξήγηση γεγονότων και συναλλαγών, σημαντικών για την 

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  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ορισμός Σημαντικότητας 1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

1 Ιανουαρίου 2020 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΙΑΣ 39 & ΔΠΧΑ 7: Interest Rate Benchmark (IBOR) 

Reform – 1ο Στάδιο 
1 Ιανουαρίου 2020 

 

 

Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 



ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ – Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 1/1-30/6/2020 

 16 

β. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την  

Covid-19-Παραχωρήσεις ενοικίου – Τροποποίηση ΔΠΧΑ 16 * 1 Ιουνίου 2020 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 & ΔΠΧΑ 16: 
Interest Rate Benchmark (IBOR) Reform – 2ο Στάδιο ** 

1 Ιανουαρίου 2021 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: Αναβολή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 1 Ιανουαρίου 2021 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Έσοδα πριν την έναρξη της προοριζόμενης 
χρήσης παγίου 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος εκπλήρωσης 
συμβάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις» *** 1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως 
Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες *** 

1 Ιανουαρίου 2023 

 

* Εκκρεμεί η υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
** Οι τελικές τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί 
 
*** Μετατέθηκε η ημερομηνία εφαρμογής για την 1η Ιανουαρίου 2023. 
 

 

Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 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. 

 

Ωστόσο η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 οδήγησαν σε πηγές δημιουργίας 

αβεβαιοτήτων, και αφορούν σε σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με: 

 

α. Την αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκες για την αναγνώριση 

κυβερνητικών επιχορηγήσεων  

β. Τον προσδιορισμό της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων το 

οποίο μπορεί να είναι βραδέως κινούμενο ή απομειωμένο λόγω της πανδημίας 
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γ. Τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού μονάδων δημιουργίας ταμειακών 

ροών και τυχόν υπεραξίας για τις οποίες έχουν προκύψει ενδείξεις απομείωσης λόγω 

της πανδημίας     

δ. Την αξιολόγηση του κατά πόσο πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μετά το 

τέλος της ενδιάμεσης περιόδου και μέχρι την δημοσίευση των ενδιάμεσων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποτελούν διορθωτικά ή μη διορθωτικά 

γεγονότα 

ε. Εκτιμήσεις αναφορικά με μη αναμενόμενες επιστροφές αποθεμάτων λόγω της 

πανδημίας και την επίπτωση τους στην αναγνώριση του σχετικού εσόδου 

στ. Εκτιμήσεις αναφορικά με την απομείωση των απαιτήσεων από πελάτες και 

την επίδραση στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

ζ. Τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση σε εύλογη αξία, 

επενδύσεων για τις οποίες χρησιμοποιούνται μεταβλητές επιπέδου 3 σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 13. 

 

7 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και  κρίσεις της διοίκησης 

 

Η κατάρτιση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και 

παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίστηκαν.   

 

Κατά την σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις, που υιοθετήθηκαν 

από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, καθώς 

και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας, παρέμειναν ίδιες με αυτές που 

εφαρμόστηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2019, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθέτηση των νέων ΔΠΧΑ που τέθηκαν σε 

ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 (βλέπε σημείωση 6.2).  
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8 Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

8.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ποσά κλειόμενης περιόδου 

 

 
Ποσά προηγούμενης περιόδου 

 

 
 

8.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια με δικαίωμα χρήσης 

 

Η Εταιρεία κατά την 30/6/2020 είχε συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης 

καταστημάτων οι οποίες λήγουν έως και το έτος 2023. 

 

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 

Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα

Μεταφ/κά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2018 1.536.957 11.418.887 9.816.754 888.184 689.973 24.350.755

Αυξήσεις  - 36.775  - 783 37.558

Μειώσεις/ Μεταφορές (314.573) (1.026.573) (2.113.127) (12.066) (3.319) (3.469.658)

Υπόλοιπο 31/12/2019 1.222.384 10.392.314 7.740.402 876.118 687.437 20.918.655

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 328.782 340.294 14.912 12.418 696.406

Μειώσεις/ Μεταφορές (551.866) (2.096.806) (9.681) (940) (2.659.293)

Υπόλοιπο 31/12/2019 0 4.466.218 4.843.213 832.409 660.778 10.802.618

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 1.222.384 5.926.096 2.897.189 43.709 26.659 10.116.037
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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 εταιρία έχει συμβάσεις μίσθωσης για κτίρια. Οι συμβάσεις μίσθωσης γίνονται για 

μία προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ μπορεί να έχουν επιλογές επέκτασης ή λήξης της 

σύμβασης. Η διάρκεια μίσθωσης κάθε συμβολαίου διαπραγματεύεται μεμονωμένα και 

μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις από τα υπόλοιπα συμβόλαια.  

Η Εταιρεία παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και τις 

υποχρεώσεις από μισθώσεις χωριστά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων της Εταιρείας και η κίνηση 

τους για την περιόδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020. 

 

 
Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-

30/6/2020 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

8.3 Υπεραξία 

Αφορά στην υπεραξία από την απορρόφηση εντός του 2007 της θυγατρικής 

«Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ». 

 

Υπόλοιπο 31.12.2019 273.977

Προσθήκες μισθώσεων 0

Τόκοι 12.057

Πληρωμές (42.864)

Υπόλοιπο 30.6.2020 243.170

ΚΤΙΡΙΑ

Υπόλοιπο 31.12.2019 258.614

Προσθήκες μισθώσεων 0

Υπόλοιπο 30.6.2020 258.614

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο  31.12.2019 53.506

Αποσβέσεις περιόδου 26.753

Υπόλοιπο  30.6.2020 80.259

Αναπόσβεστη αξία 30.6.2020 178.355

30/06/20 31/12/19

Υπόλοιπο έναρξης 981.843 1.586.843

Απομείωση περιόδου (981.843) (605.000)

Σύνολο 0 981.843
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Η εταιρία αναθεώρησε το επιχειρηματικό της σχέδιο λόγω των προβλεπόμενων 

επιπτώσεων της πανδημίας και προχώρησε σε απομείωση του συνόλου του 

παραπάνω κονδυλίου εντός της περιόδου, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 

περιόδου. 

8.4 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 

Αφορά στο σφαγείο της εταιρίας στα Ιωάννινα, που αποφασίστηκε να πουληθεί 

δυνάμει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2/9/2019. Η πώληση του 

ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 έναντι τιμήματος 1,1 εκατ.ευρώ. 

 

8.5 Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως ακολούθως: 

 

8.6 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

8.7 Πελάτες 

Ακολουθεί ανάλυση του κονδυλίου: 

 

 
Η συνολική πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται 

στις 30/06/2020 σε 5,88 εκατ.ευρώ. 

 

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 

30/06/20 31/12/19

Εμπορεύματα 252.362 128.364

Προϊόντα 111.723 123.082

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 89.051 72.281

453.136 323.727

30/06/20 31/12/19

Αποθέματα έναρξης 19.624 281.501

Αγορές περιόδου  -  - 

Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων (28.647)

Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος) (18.763) (416.475)

Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων 18.763 464.746

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0 19.624

30/06/20 31/12/19

Πελάτες 10.593.941 11.233.467

Γραμμάτια 392.636 392.636

Επιταγές 330.889 355.646

Μείον προβλέψεις (5.879.123) (5.597.924)

5.438.343 6.383.825
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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.  

8.8 Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωμές 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνεται ποσό 254 χιλ.ευρώ που αφορά σε επιδοτήσεις 

κόστους μισθοδοσίας από ΟΑΕΔ για τα έτη 2010-2015. Η εταιρία έκανε τις κατάλληλες 

νομικές ενέργειες για να μην παρέλθει η προθεσμία παραγραφής της ανωτέρω 

απαίτησης. Ήδη με το άρθρο 87 N.4706/2020 προβλέπεται ο συμψηφισμός του ποσού 

αυτού με υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης. Με την ΚΥΑ 34341/2020 δόθηκαν περαιτέτω διευκρινήσεις για τη 

διενέρχεια του συμψηφισμού. Αναμένεται η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης να 

έχει ολοκληρωθεί στο επόμενο εξάμηνο. 

8.9 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 
Η κίνηση του κονδυλίου επιχορήγηση ακινητοποιήσεων είχε ως εξής: 
 

 

8.10 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.  

 

30/06/20 31/12/19

Επιχορήγηση ακινητοποιήσεων 744.703 772.385

Ληφθείσες εγγυήσεις μίσθωσης 3.200 3.200

Σύνολο 747.903 775.585

30/06/20 31/12/19

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 772.385 827.749

Μεταφορά στα αποτελέσματα (27.682) (55.364)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 744.703 772.385
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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 30/6/2020 σε ποσό  32,04 εκ.ευρώ, 

ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό   6,46 εκ.ευρώ, με συνέπεια το κεφάλαιο 

κίνησης της Εταιρείας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 25,58 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 – 140 / + 140 αντίστοιχα. 

 

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: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1/1-30/6/20 1/1-31/12/19

Υπόλοιπο Έναρξης 28.081.292 26.460.505

Εισπράξεις από Δάνεια - -

Πληρωμές Δανείων (652.326) -

Τόκοι-λοιπά & συναφή με τις 

χρηματοδοτήσεις έξοδα 803.886 1.794.561

Εξοφλήσεις Τόκων & συναφή με 

τις χρηματοδοτήσεις έξοδα (189.667) (173.774)

Υπόλοιπο λήξεως 28.043.185 28.081.292
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8.11 Επιχειρηματικοί τομείς 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

1/1-30/6/2020

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 11.796.790 109.778 11.906.568

Σύνολο εσόδων 11.796.790 109.778 11.906.568

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 70.421 27.682 98.103

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (883.339) (492) (883.831)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (725.626) (78.260) (803.886)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.956 1.956

Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα (740.679) (740.679)

Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων (2.347.688) (78.752) (2.426.440)

Φόρος εισοδήματος 303.774

Σύνολο κερδών/(ζημιών) (2.122.666)

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)

30/6/2020

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 14.855.645 1.602.215 16.457.860

Υποχρεώσεις τομέα 33.901.646 744.703 34.646.349

31/12/2019

Παραγωγή και 

εμπορία κρεάτων

Υπηρεσίες 

αδρανοποίησης-

αποτέφρωσης Σύνολο

Ενεργητικό τομέα 18.067.175 1.671.208 19.738.383

Υποχρεώσεις τομέα 35.031.821 772.385 35.804.206
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8.12 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

8.13 Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα 

Στο κονδύλιο περιλαμβάνεται η ζημία απομείωσης της υπεραξίας απορρόφησης της 

εταιρίας Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Α.Ε. ποσού 983 χιλ.ευρώ, καθώς και το 

αποτέλεσμα (κέρδος) από την πώληση του σφαγείου της εταιρίας στα Ιωάννινα ποσού 

240 χιλ ευρώ.  

8.14 Φόρος εισοδήματος 

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 το 

φορολογικό συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία του ισολογισμού, ήτοι 24%. 

 

 

 

8.15 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 

Τα αποτελέσματα ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού 

του συνόλου των μετοχών. 

 

 

 

9 Παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 11.692.183 12.419.851

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 214.385 184.175

11.906.568 12.604.026

1/1-30/6/20 1/1-30/6/19

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0

Αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) 303.774 23.610

Σύνολο 303.774 23.610

1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας (2.122.666) (1.345.464)

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών 7.125.216 7.125.216

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (0,2979) (0,1888)
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(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

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

- αποτελούσε το 4,5% 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 8.10. 

 

(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 - 140 / + 140 αντίστοιχα.Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων 

για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.  

 

(δ) Λοιποί κίνδυνοι 

 

Το ξέσπασμα του COVID-19, ο οποίος τον Μάρτιο του 2020 κηρύχτηκε ως πανδημία, 

έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. 

Η εταιρία από την πρώτη στιγμή έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει 

την ασφάλεια των εργαζομένων της και τη συνέχιση της λειτουργίας της.  

 

 

10 Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις 

10.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Μετά 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή 

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

ηλεκτρονικά στο υπουργείο οικονομικών. 

10.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες ποσού 10.583 χιλ.ευρώ 

υπέρ Ελληνικού Δημοσίου καθώς και προσημείωση υποθήκης υπέρ τραπεζών 7.275 

χιλ. ευρώ. 

 

10.3 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές 

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 στην doValue S.p.A. είναι ακόμα σε 

εξέλιξη. Η εταιρία κατέθεσε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Καβάλας 

ανακοπές κατά των ανωτέρω διαταγών πληρωμής. 

 

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις 

δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

10.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 30/6/2020 ήταν 52 

άτομα και την 30/06/2019 ήταν 68 άτομα. 

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 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): 

 

 

 

 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Α.Ε 140,84 478,37 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

Α.Ε 0,26 0,27 

Έξοδα από ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 0,00 0,14 
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Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς  ΚΡΕΚΑ 

ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε 884,38 1.298,98 

Υποχρεώσεις  0,00 0,00 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών   

της διοίκησης 93,54 96,19 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της   

Διοίκησης 0,75 0,90 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 43,47 42,82 

 

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 (σημείωση 10.1). 

 

10.7 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31/12/2019 είχε καταστεί 

αρνητικό και συνεπώς συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 

εταιρείας η οποία έλαβε χώρα την 01/09/2020 συζητήθηκε η λήψη μέτρων για την 

βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων προκειμένου να εκλείψει το προαναφερθέν ζήτημα 

εφαρμογής του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018. 

 

 

Καβάλα, 29/9/2020 

 

 

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 
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