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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ  Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2015 31/12/2014 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/14

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 13.915.509 14.492.034 Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 17.335.548 19.658.638

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.178.843 4.178.843 Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 218 3.814

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 39.166 39.166 Σύνολο πωλήσεων 17.335.766 19.662.452

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 1.780.646 1.863.162

προοριζόμενα για πώληση 55.000 55.000 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

Αποθέµατα 830.260 825.485 στην εύλογη αξία 135.274 336.769

Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 56.998 118.687 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (352.652) (475.391)

Απαιτήσεις από πελάτες  9.057.462 9.397.083 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.563.268 1.724.540

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.642.068 1.127.316
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (208.243) (91.896)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.775.306 30.233.614 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.649.263) (1.669.033)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.853.445) (1.877.126)

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  -  - 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 743.304 2.596.749 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (1.853.445) (1.877.126)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 5.374.694 7.228.139 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,2601) (0,2634)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 103.350 143.350

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.202.096 2.972.561 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 19.191.257 18.095.511 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 319.689 465.839

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.903.909 1.794.053

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 24.400.612 23.005.475

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 29.775.306 30.233.614  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/7-30/9/15 1/7-30/9/14

Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 5.593.178 6.365.070

30/9/2015 30/9/2014 Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2015 και 

01/01/2014 αντίστοιχα) 7.228.139 10.397.582 Σύνολο πωλήσεων 5.593.178 6.365.070

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.853.445) (1.877.126) Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 674.783 632.222

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2015 και 

30/9/2014 αντίστοιχα) 5.374.694 8.520.456 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

στην εύλογη αξία 32.283 80.253

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (123.593) (175.723)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 583.473 536.752

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (2.956) (28.673)

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (575.569) (500.615)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (764.903) (524.395)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (764.903) (524.395)

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1074) (0,0736)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 171.500 156.224

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

30/9/2015 30/9/2014 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/14

(α)Έσοδα 940,89 913,60 Λειτουργικές δραστηριότητες

β) Έξοδα 1,14 0,72 Κέρδη / Ζημίες) προ φόρων (1.649.263) (1.669.033)

γ) Απαιτήσεις 1.262,62 1.139,07 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

δ) Υποχρεώσεις 1,11 2,70 Αποσβέσεις 527.932 556.414

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών Προβλέψεις 1.230  - 

της διοίκησης 261,47 213,20
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 

(286) 1.321

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.441.020 1.577.137

διοίκησης 0,00 4,23

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (4.775) 126.822

διοίκησης 42,65 28,10 Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 61.689 111.535

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 431.186 26.200

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 175.502 (193.697)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (265.274) (379.018)

Καταβεβληµένοι φόροι 
 -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 718.961 157.681

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.650) (17.578)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 10.006 17.631

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 7.356 53

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  -  - 

Εξοφλήσεις δανείων (120.000) (80.000)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (120.000) (80.000)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α) + (β) + (γ) 606.317 77.734

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 354.229 534.215

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 960.546 611.949

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 9.750 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 30/9/2015 είχε σχηματίσει τις ακόλουθες προβλέψεις: Προβλέψεις για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 80.000 ευρώ. Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση  11.1 των οικονομικών καταστάσεων. 
Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις. 
4. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού  την 30/9/2015: 61 την 30/9/2014 : 63 
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 βρίκεται σε διαπραγματεύσεις για ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 14,56 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 
8.6 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 Δ.Λ.Π. 24 προς αυτή μέρη, έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ.ευρώ): 

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 31/12/2014.
9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  11.1 των 
οικονομικών καταστάσεων.
10.Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια.

Ο Πρόεδρoς του Δ.Σ. 

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Α.Τ.ΑΒ 908976

Ένα Μέλος

Ελευθέριος 
Κιουτσούκωστας
Α.Τ. AH378181

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.


