ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 20511530000 (Πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 10826/06/B/86/02)
Κοιν.Πέρνης, Καβάλα - 64 200
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού 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.

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.kreka.gr , Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ∆Σ: 24/11/2014
Νόμιμος Ελεγκτής : Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης (Α.Μ.: 35961), Ελεγκτική Εταιρία: ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E.Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
Αποθέµατα
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ 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 Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

30/9/2014
14.612.670
4.627.843
41.230

31/12/2013
15.227.481
4.627.843
41.230

55.000
1.126.870
126.535
9.581.324

55.000
1.253.692
238.070
9.585.456

1.315.290

1.244.124

31.486.762

32.272.896

4.631.390
3.889.066
8.520.456
225.025
3.112.597
17.706.270
1.922.414
22.966.306
31.486.762

4.631.390
5.766.192
10.397.582
367.152
2.946.027
16.446.024
2.116.111
21.875.314
32.272.896

Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία)
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων )
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

30/9/2013

10.397.582
(1.877.126)

12.062.171
(1.014.517)

Σύνολο πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων )

8.520.456

11.047.654

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

1. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 9.750 χιλ.ευρώ.
2. ∆εν 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 30/9/2014 είχε σχηματίσει τις ακόλουθες προβλέψεις: Προβλέψεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 80.000 ευρώ. Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση 9.1 των οικονομικών
καταστάσεων. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και λοιπές
προβλέψεις.
4. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 30/9/2014: 63, την 30/9/2013 : 62
5.Το θέμα έμφασης στην έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι, το
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και ότι η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 12,8 εκ. περίπου. Η επίτευξη
συμφωνίας για την επαναρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας
παράγοντας για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρίας στο μέλλον. Αναλυτική πληροφόρηση
παρέχεται στη σημείωση 8.7 των οικονομικών καταστάσεων
6. 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 ∆.Λ.Π. 24 προς αυτή μέρη, έχουν ως εξής
(ποσά σε χιλ.ευρώ):
(α)Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης

Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία)
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία)

30/9/2014

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30/9/2014
913,60
0,72
1.139,07
2,70

30/9/2013
980,94
1,54
1.052,10
1,07

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

250,34

4,23

5,61

28,10

27,75

7. Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό μετοχών.
8. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2013.
9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9.1 των
οικονομικών καταστάσεων.
10.Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την
ίδια.
Ο Πρόεδρoς του ∆.Σ.

Ένα Μέλος

Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Α.Τ.ΑΒ 908976

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας
Α.Τ. AH378181

Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΕ 203573

336.769
(475.391)
1.724.540

382.987
(419.860)
1.897.347

(91.896)
(1.669.033)
(1.877.126)
(1.877.126)
(0,2634)

247.549
(946.019)
(1.014.137)
(380)
(1.014.517)
(0,1423)

465.839

810.653

1/7-30/9/14
6.365.070
-

1/7-30/9/13
7.853.532
-

6.365.070
632.222

7.853.532
575.928

80.253

55.139

(175.723)
536.752

(78.845)
552.222

(28.673)
(500.615)
(524.395)
(524.395)
(0,0736)

40.157
(407.043)
(301.204)
(30)
(301.234)
(0,0423)

156.224

227.309

1/1-30/9/14

1/1-30/9/13

(1.669.033)

(946.019)

556.414
1.321
1.577.137

563.104
3.219
35.219
1.158.349

126.822
111.535
26.200
(193.697)

199.153
258.742
(555.369)
151.131

(379.018)
157.681

(451.841)
(86.922)
328.766

(17.578)
17.631
53

(113.743)
(113.743)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

213,20

1/1-30/9/13
23.012.359
20.639
23.032.998
1.934.220

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 και
01/01/2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2014 και
30/9/2013 αντίστοιχα)

1/1-30/9/14
19.658.638
3.814
19.662.452
1.863.162

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

-

400.000

(80.000)
(80.000)

(688.818)
(288.818)

77.734
534.215
611.949

(73.795)
500.850
427.055

