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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 10826/06/B/86/02
Κοιν.Πέρνης, Καβάλα - 64 200

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Iουνίου 2010
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε.
ΚΡΕΚΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της
εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου: www.kreka.gr,
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ιωάννης Καλογερόπουλος (Α.Μ.: 10741),

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ:
Ελεγκτική Εταιρία: Baker Tilly Hellas A.E. Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

30.6.2010
17.581.432
4.640.773
1.226.710
1.148.715
1.469.529
8.328.019
1.312.203
−−−−−−−−−−−−
35.707.381
============

31.12.2009
17.992.974
4.637.127
1.224.642
1.632.297
1.313.164
7.912.592
1.367.610
−−−−−−−−−−−−
36.080.406
============

4.631.390
11.023.798
−−−−−−−−−−−−
15.655.188
−−−−−−−−−−−−
6.207.304
3.546.832
7.216.545
3.081.512
−−−−−−−−−−−−
20.052.193
−−−−−−−−−−−−
35.707.381
============

4.631.390
11.003.083
−−−−−−−−−−−−
15.634.473
−−−−−−−−−−−−
6.749.128
3.601.395
6.362.178
3.733.232
−−−−−−−−−−−−
20.445.933
−−−−−−−−−−−−
36.080.406
============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009
Κέρδη προ φόρων
69.557
452.866
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
402.155
361.416
Προβλέψεις
(50.730)
24.410
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
18.011
2.579
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
213.152
310.431
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
483.582
(587.636)
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
(156.365)
(787.589)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(389.979)
(791.633)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(631.752)
1.403.465
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(213.152)
(310.431)
Καταβεβλημένοι φόροι
(47.029)
(5.357)
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (302.550)
72.521
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άCλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (52.952)
(51.951)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άCλων παγίων
13.000
8.000
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (39.952)
(43.951)
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
997.278
591.696
Εξοφλήσεις δανείων
(684.735)
(594.757)
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
312.543
(3.061)
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
(29.959)
25.509
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
306.682
296.112
−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
276.723
321.621
==========
==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία)
13.589.925
13.560.321
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία)
13.229
25.749
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων
13.603.154
13.586.070
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων )
1.136.503
1.478.107
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
835.390
630.992
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
(786.862)
(421.873)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
1.185.031
1.687.226
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
282.709
763.297
Κέρδη προ φόρων
69.557
452.866
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη μετά από φόρους
20.715
367.423
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
20.715
367.423
============ ============
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~)
0,003
0,052
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
684.864
1.124.713

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2010 και 30/6/2009 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1.4-30.6.2010 1.4-30.6.2009
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία)
6.649.348
7.462.004
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία)
13.229
144
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων
6.662.577
7.462.148
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων )
441.091
817.465
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
402.381
278.162
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
(250.262)
(204.521)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
593.210
891.106
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
130.363
389.896
Κέρδη προ φόρων
17.629
240.838
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
(49.211)
200.521
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(49.211)
200.521
============ ============
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~)
(0,007)
0,028
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
331.523
597.270
Κ. Πέρνης Καβάλα, 27 Αυγούστου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Ντέγιαν Λάμκοβιτς
Α.Τ.ΑΒ 908976
Αρ.Διαβ.006897954
Ο Οικονομικός Διευθυντής
Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΕ 203573
KÑÏÍÏÓ Á.Å.

27/8/2010
Mε σύμφωνη γνώμη

30.6.2010

30.6.2009

15.634.473
20.715
−−−−−−−−−−−−

15.510.849
367.423
−−−−−−−−−−−−

15.655.188
============

15.878.272
============
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Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 9.050 χιλ.ευρώ.
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.
Η εταιρία μέχρι και την 30/6/2010 είχε σχηματίσει τις ακόλουθες προβλέψεις: Προβλέψεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 110.000 ευρώ. Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση 8.6 της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία
διαφορές, καθώς και λοιπές προβλέψεις.
Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 30/6/2010: 62, την 30/6/2009: 66
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτή μέρη,
έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ.ευρώ):
(α) Έσοδα
798,10
β) Έξοδα
0,00
γ) Απαιτήσεις
891,99
δ) Υποχρεώσεις
0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
194,18
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
1,52
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό μετοχών.
Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2009.
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004 και η απορροφηθείσα εντός
του 2007 θυγατρική μέχρι και τη χρήση 2005.Παρατίθεται ανάλυση στην σημείωση 9.1
της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.

