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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011
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, Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ: 28/11/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 30.9.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 16.913.929 17.207.221
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.632.643 4.636.910
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.079.861 1.031.035
Αποθέματα 1.730.879 1.446.678
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 622.612 1.682.592
Απαιτήσεις από πελάτες 9.282.202 8.192.357
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.526.292 1.512.784−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.788.418 35.709.577============ ============
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 9.836.408 10.566.807−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 14.467.798 15.198.197−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.897.126 6.992.125
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.601.863 3.593.705
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.782.419 6.997.325
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.039.212 2.928.225−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 21.320.620 20.511.380−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 35.788.418 35.709.577============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.1-30.9.2011 1.1-30.9.2010
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 22.724.493 20.108.902
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 32.321 14.514−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων 22.756.814 20.123.416
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 1.828.102 1.629.580
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία 589.977 1.048.048
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (650.097) (971.321)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.767.982 1.706.307
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων 96.527 381.229
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (729.418) (71.918)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (730.399) (144.727)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (730.399) (144.727)============ ============
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~) (0,1025) (0,0203)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 667.033 978.176

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.7-30.9.2011 1.7-30.9.2010
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 7.507.615 6.518.977
Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 4.297 14.514−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων 7.511.912 6.533.491
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 386.359 493.078
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία 289.321 212.658
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (164.767) (184.460)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 510.913 521.276
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (31.571) 98.520
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (324.458) (141.475)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (259.565) (165.442)−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (259.565) (165.442)============ ============
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~) (0,0364) (0,0232)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 157.868 293.312

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1-30.9.2011 1.1-30.9.2010
Κέρδη προ φόρων (729.418) (71.918)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 570.506 596.947
Προβλέψεις (126) (81.420)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας - 23.376
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 825.945 453.147
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (284.201) 273.251
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1.059.980 202.724
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.189.208) (939.118)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 179.482 (632.031)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (825.945) (453.147)
Καταβεβλημένοι φόροι (63.113) (29.446)−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (456.098) (657.635)−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άCλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (314.469) (74.234)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άCλων παγίων - 14.100−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (314.469) (60.134)−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.116.879 1.660.067
Εξοφλήσεις δανείων (426.785) (1.052.185)
Μερίσματα πληρωθέντα (5.382) - −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 684.712 607.882−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) (85.855) (109.887)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 324.371 306.682−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 238.516 196.795=========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

30.9.2011 30.9.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα) 15.198.197 15.634.473
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (730.399) (144.727)−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/9/2011 και 30/9/2010 αντίστοιχα) 14.467.798 15.489.746============ ============

Κ. Πέρνης Καβάλα, 28 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Ντέγιαν Λάμκοβιτς Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΒ 908976 Αρ.Διαβ. 006897954 Α.Τ. ΑΕ 203573

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

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 30/9/2011 είχε σχηματίσει τις ακόλουθες προβλέψεις: Προβλέψεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 116.000 ευρώ. Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση 8.6 των
οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές,
καθώς και λοιπές προβλέψεις. 

4. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού  την 30/9/2011: 68, την 30/9/2010 : 63.
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 1.282,63
β)  Έξοδα 0,00
γ)  Απαιτήσεις 961,50
δ)  Υποχρεώσεις 0,00
ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 321,61
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 42,32

6. Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό μετοχών.
7. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2010.
8. 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 των
οικονομικών καταστάσεων.

9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται  από
την ίδια.

KÑÏÍÏÓ Á.Å.


