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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2013 31/12/2012 1/1-30/6/13 1/1-30/6/12
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 15.576.239 16.003.153 Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 15.158.827 15.010.369
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.627.843 4.629.214 Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 20.639 34.193
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.250 41.250 Σύνολο πωλήσεων 15.179.466 15.044.562
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση 55.000 0 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 1.358.292 1.244.228

Αποθέµατα 1.569.039 1.619.302 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού 399.664 429.954 στην εύλογη αξία 327.848 349.740
Απαιτήσεις από πελάτες 9.531.087 9.374.277 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (341.015) (557.522)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.071.508 1.127.531 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.345.125 1.036.446
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32.871.630 33.224.681
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 207.392 (133.182)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (538.976) (821.737)
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.631.390 4.631.390 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (712.933) (735.629)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6.717.498 7.430.781 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (350) 2.400
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 11.348.888 12.062.171 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (713.283) (733.229)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.892.991 3.135.589 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1001) (0,1032)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.628.621 2.480.694
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 13.538.217 13.173.583 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.462.913 2.372.644 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 583.344 242.199
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 21.522.742 21.162.510
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 32.871.630 33.224.681  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/4-30/6/13 1/4-30/6/12
Πωλήσεις (μη βιολογικά στοιχεία) 7.963.207 8.560.010

30/6/2013 30/6/2012 Πωλήσεις (βιολογικά στοιχεία) 4.787 10.916
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2013 
και 01/01/2012 αντίστοιχα) 12.062.171 13.852.941 Σύνολο πωλήσεων 7.967.994 8.570.926
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (713.283) (733.229) Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων ) 744.457 799.924
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2013 και 
30/6/2012 αντίστοιχα) 11.348.888 13.119.712 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

στην εύλογη αξία 123.843 203.656
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (162.505) (320.400)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 705.795 683.180
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 170.409 35.589
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (156.984) (317.384)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (93.876) (260.665)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (350) 2.400
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (94.226) (258.265)
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0132) (0,0366)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 358.851 223.073

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1/1-30/6/13 1/1-30/6/12
Λειτουργικές δραστηριότητες

(α)Έσοδα 636,47 Κέρδη / Ζημίες) προ φόρων (538.976) (821.737)
β) Έξοδα 1,15 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
γ) Απαιτήσεις 1.056,54 Αποσβέσεις 375.952 375.381
δ) Υποχρεώσεις 0,63 Προβλέψεις 1.302 (7.820)
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 35.219  - 
της διοίκησης 167,12 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 711.149 688.555

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

διοίκησης 10,31 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 50.263 301.538
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30.290 292.097
διοίκησης 24,48 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (219.078) (166.227)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 148.217 (645.338)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (371.134) (328.245)
Καταβεβληµένοι φόροι (57.948) 1.286
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 165.256 (310.510)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (65.568) (22.527)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  -  - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (65.568) (22.527)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 400.000 681.646
Εξοφλήσεις δανείων (617.979) (489.256)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (217.979) 192.390
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α) + (β) + (γ) (118.291) (140.647)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 500.850 566.259
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 382.559 425.612

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

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

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

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 30/6/2013 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 30/6/2013: 59, την 30/6/2012 : 67
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 5,3 εκ. περίπου. Αναλυτική πληροφόρηση
παρέχεται στην σημείωση 8.4 των ενδιάμεσων συνοπτικών 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): 

Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής

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 31/12/2012.
9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9.1 των
οικονομικών καταστάσεων.
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν στο αναλογιστικό αποτέλεσμα από αναγνώριση αποζημίωσης
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
11. Έγινε αναδιατύπωση κονδυλίων στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων όπως
αναλύεται στη σημείωση 9.9 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
12.Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την
ίδια.

Ο Πρόεδρoς του ∆.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 επισκόπησης 
του νόμιμου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

Ένα Μέλος

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας
Α.Τ. AH378181
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