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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγων/τας, Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Διεύθυνση διαδικτύου: www.kreka.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  Ζαχαρίας Κιουτσιούκουστας Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
Κυριάκος Κιουτσούκουστας Μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Μέλος, Αθανάσιος Οικονόμου Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 31.202.786 30.721.974
Μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας Μέλος, Γεώργιος Τσιμπούρλας Ανεξάρτητο Μέλος, Χρήστος Γιαννιώτης Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 69.428 64.538
Ανεξάρτητο Μέλος Σύνολο πωλήσεων 31.272.214 30.786.512
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ: 27/3/2013 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 2.510.041 2.620.633
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βασίλειος Νιάρχος (Α.Μ.: 30521) Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Ελεγκτική εταιρία: Baker Tilly Hellas A.E στην εύλογη αξία 759.863 849.959
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (927.492) (1.005.741)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 2.342.412 2.464.851

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (482.477) 185.414
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.901.755) (959.689)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (1.790.770) (1.345.256)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 16.003.153 16.765.488 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.790.770) (1.345.256)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.629.214 4.631.956 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,2513) (0,1888)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.250 42.660
Αποθέµατα 1.619.302 1.863.015 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 429.954 854.069 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 268.541 944.804
Απαιτήσεις από πελάτες 9.374.277 8.929.463  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.127.531 1.609.171  Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.224.681 34.695.822 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικές δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390 Κέρδη / Ζημίες) προ φόρων (1.901.755) (959.689)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 7.430.781 9.221.551 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 12.062.171 13.852.941 Αποσβέσεις 751.018 759.390
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.135.589 6.793.776 Προβλέψεις 10.720 (2.202)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.480.694 2.636.323 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.900) - 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 13.173.583 8.455.328 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.419.278 1.145.103

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.372.644 2.957.454
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 21.162.510 20.842.881 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 243.713 (416.337)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 33.224.681 34.695.822 Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 424.115 828.523

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (27.173) (598.873)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (468.914) (197.181)

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (587.394) (1.145.103)

31/12/2012 31/12/2011 Καταβεβληµένοι φόροι (115.896) (57.948)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 
01/01/2011 αντίστοιχα) 13.852.941 15.198.197

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (254.188) (644.317)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.790.770) (1.345.256) Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 
31/12/2011 αντίστοιχα) 12.062.171 13.852.941 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (62.305) (368.066)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 22.900
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (39.405) (368.066)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 811.905 2.027.475
Εξοφλήσεις δανείων (583.721) (767.822)
Μερίσµατα πληρωθέντα - (5.382)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 228.184 1.254.271
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) (65.409) 241.888
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 566.259 324.371
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 500.850 566.259

(α)Έσοδα 1.534,65
β) Έξοδα 3,45
γ) Απαιτήσεις 1.014,25
δ) Υποχρεώσεις 2,66
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης 460,51
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης 9,10
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης 20,63

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 20511530000 (Πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 10826/06/B/86/02)

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

1. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού  9.050 χιλ.ευρώ.
2. 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 31/12/2012 είχε σχηματίσει τις ακόλουθες προβλέψεις: Προβλέψεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις 80.000 ευρώ. Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση 8.12 των οικονομικών καταστάσεων.
Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις. 
4. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού  την 31/12/2012: 59 , την 31/12/2011 : 66.
5.Το θέμα έμφασης στην έκθεση επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στην
σημείωση 6.1 των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχουν
καθυστερημένες τραπεζικές οφειλές τόκων ποσού € 1,4 εκ.ευρώ και κεφαλαίου ποσού € 5,3 εκ. ευρώ.
6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτή μέρη, έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ.ευρώ): 

Ένα Μέλος

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας
Α.Τ. AH378181

Ο Οικονομικός 
Διευθυντής

Παναγιώτης 
Κογκαλίδης

Α.Τ. ΑΕ 203573

7. Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό μετοχών.
8. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2011.
9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 8.12 των
οικονομικών καταστάσεων.
10.Έχει γίνει ανακατατάξη 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 10.5 των οικονομικών καταστάσεων 
11.Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την
ίδια.

Ο Πρόεδρoς & Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Α.Τ.ΑΒ 908976

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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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