ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

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 2012 έως 30 Iουνίου 2012
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:
Βασίλειος Νιάρχος (Α.Μ.: 30521),

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)

30.6.2012
16.386.286
4.630.621
36.250
1.561.477
561.972
9.135.384
1.435.240
−−−−−−−−−−−−
33.747.230
============

31.12.2011
16.765.488
4.631.956
42.660
1.863.015
854.069
8.929.463
1.609.171
−−−−−−−−−−−−
34.695.822
============

4.631.390
8.488.322
−−−−−−−−−−−−
13.119.712
−−−−−−−−−−−−
4.411.759
2.512.313
11.390.044
2.313.402
−−−−−−−−−−−−
20.627.518
−−−−−−−−−−−−
33.747.230
============

4.631.390
9.221.551
−−−−−−−−−−−−
13.852.941
−−−−−−−−−−−−
6.793.776
2.636.323
8.455.328
2.957.454
−−−−−−−−−−−−
20.842.881
−−−−−−−−−−−−
34.695.822
============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
(819.337)
(404.960)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
375.381
381.067
Προβλέψεις
(10.220)
(6.964)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
688.555
533.058
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
301.538
(126.556)
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
292.097
655.161
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(166.227)
(1.140.277)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(645.338)
588.836
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(328.245)
(533.058)
Καταβεβλημένοι φόροι
1.286
(44.781)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (310.510)
(98.474)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άDλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (22.527)
(171.528)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (22.527)
(171.528)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
681.646
675.127
Εξοφλήσεις δανείων
(489.256)
(364.550)
Μερίσματα πληρωθέντα
---(5.382)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
192.390
305.195
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
(140.647)
35.193
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
566.259
324.371
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
425.612
359.564
============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία)
15.010.369
15.216.878
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία)
34.193
28.024
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων
15.044.562
15.244.902
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων )
1.244.228
1.441.743
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
349.740
300.656
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
(557.522)
(485.330)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
1.036.446
1.257.069
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(130.782)
128.098
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
(819.337)
(404.960)
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
(733.229)
(470.834)
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(733.229)
(470.834)
============ ============
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~)
(0,1029)
(0,0661)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
244.599
509.165

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1.4-30.6.2012 1.4-30.6.2011
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία)
8.560.010
8.963.372
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία)
10.916
20.499
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων
8.570.926
8.983.871
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων )
799.924
815.380
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
203.656
57.600
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
(320.400)
(237.226)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
683.180
635.754
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
37.989
(75.076)
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
(314.984)
(350.124)
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους
(258.265)
(382.377)
−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(258.265)
(382.377)
============ ============
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~)
(0,0362)
(0,0537)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
225.473
115.469
Κ. Πέρνης Καβάλα, 29 Αυγούστου 2012
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.

29/08/2012
Χωρίς επιφύλαξη με θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2012 και 30/6/2011 αντίστοιχα)

30.6.2012

30.6.2011

13.852.941
(733.229)
−−−−−−−−−−−

15.198.197
(470.834)
−−−−−−−−−−−−

13.119.712
============

14.727.363
============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1.
2.

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.
3. Η εταιρία μέχρι και την 30/6/2012 είχε σχηματίσει τις ακόλουθες προβλέψεις: Προβλέψεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις 80.000 ευρώ. Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση 9.1 των οικονομικών καταστάσεων.
Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.
4. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 30/6/2012: 67, την 30/6/2011 : 67.
5. 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
768,32
β) Έξοδα
2,33
γ) Απαιτήσεις
1.076,28
δ) Υποχρεώσεις
1,39
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
201,30
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
6,02
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
17,84
6. Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό μετοχών.
7. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2011.
8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9.1 των
οικονομικών καταστάσεων.
9. Το θέμα έμφασης στην έκθεση επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται
στην σημείωση 8.4 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι
υπάρχουν καθυστερημένες τραπεζικές οφειλές τόκων ποσού € 1,01 εκ. και δόσεων ποσού € 2,59 εκ.,
των οποίων η καταβολή ξεκινάει την 30η Ιουνίου 2014.
10. Έχει γίνει ανακατάταξη στα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης για σκοπούς
πληρέστερης πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανακατάταξη των κονδυλίων
«Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις» και «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» και
εμφανίστηκαν συμψηφισμένα. Παρατίθεται ανάλυση στη σημειώση 9.9 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
11. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.

